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 1_پارت#

 

 

 

ی خانم :_  لطفا حراست امیر

 

 چشم به چشم و راندم عقب به رس زده وق چشمان   با

 با ، دادم بود ریخته جانم به ترس که صدان   آن صاحب

 شد آن ضمیمه و رفت هوا به جیغم ، آشنا نگاه آن دیدن

ک . کرد برخورد مالجش به دقیق که کیف    چشم دخیر

 ...سفید

 تنظیم اش شانه روی بر را کیفم که زمانهم و کرد تند پا

 رسید کنارم میکرد
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 میکن   رم بد دارم قبول خدان   :بهار

 

 فقط شو خفه غریدم

 

ه بخندی آب روی ، زد خنده زیر پفر  حرفم شنیدن با  دخیر

 نفهم

 

 سمتم کیفو عصبانیت با چنان ، میگم جدی بابا :بهار

 برنامه باید بانو با االن که بودم نداده جاخایل کردی پرت

 !میکردی ردیف جنازه تشییع

 

 بگو پرت و چرت کم :-

 

 کالس که االن میگم پرت و چرت من ، خوب خیله :بهار

 بخوریم؟ چرخ یکم بریم یا خونه بریم مستقیم نداریم
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 بر که نفیس دانشگاه خروج   و ورودی درگاه از خروج با

س اثر  عمیفر  بازدم با ، میکرد آمد و رفت سنگین   به اسیر

 به نگایه . گرفت دست به را خود اصیل ریتم و شد راحت

 انداخته بود گرفته خود به ای خبیثانه حالت که صورتش

 بریم گفتر   با و کرده مبارکش کله نثار گردن   پس و

 . افتادم راه به خیابون سمت ، بچرخیم

 

 2_پارت#

 

 

 

 

 

*** 

 

؟ :بهار  جی
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 بر دستم کردن قفل حتر   و بردم دهانش سمت به دست

 دادم رس هیس هیس آوای لبانش روی

 

 بفهمن همه کن   کاری یه میتون   ببینم :_

 

 از دست میل ن   نامفهوم اصوات بردن کار به دلیل به

 بزاق علت به را دستانم کف که حین   و برداشته دهانش

 سمتش به رس غرغر حالت با  میکردم تمیر   رویش فراوان

 چرخاندم

 

 !داری تف چقدر تو لعننر  ، َعه :_

 

 من ، زدی تازه که حرف   اون ، فعال تو اینو کن ول :بهار

 هنگشم تو هنوز
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ی شگفت اتفاق ، آخه هسنر  جی  هنگ تو :_  نیفتاد انگیر 

  همتر   داشتم پرسی یه با ساده برخورد یه فقط که

 

 چشمیک با و کرد حواله سمتم نیشخندی حرفم شنیدن با

 زد لب

 

 !قیافه خوش پرس یه با اونم :بهار

 

 فهمیدی چجور دقیقا رو گفتم جی  هر االن تا من بهار :_

 

 این برخورد میکردم فکر بحال تا من ، لعننر  بابا :بهار

 دفیر  میدونم چه و کاغذاشون یهو که پرسا دخیر 

 دارن وجود فیلما و رمانا تو همش زمتر   میفتر   دستکاشون

 !...دارن وجود هم واقعیت تو نگو

 

 3_پارت#
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  جی  !توهم بابا عه :_
 

س انقدر میگم من آخه؟ مییک  اسیر

 از و زدم استاد به رو طرحا اون تحویل قید که بودم گرفته

 کردم فرار اونجا

 

سم میشه ، دیوونه :بهار  ترسیدی؟ جی  از بیی

 

 واویال دیگه بعدش و ببینتم حراست ترسیدم :_

 

 به خورده هلون   این به پرس ، کمه چیت یه تو دادا :بهار

 نبینتت حراست که این   فکر به تو بعد تورت
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 کیفم و فرستادم باال سمت به بابا برو عالمت به را دستم

 از بعد و گرفتم دست به بود گرفته قرار دستم کنار که را

 های کاغذ آن یافتر   برای را تالش ، زیپش کردن باز

 در سخت که همچنان . بردم کار به ساز رسنوشت

 گفتم بهار به رو بودم وسایل از انبویه میان جستجو

 

 زدم طرحان   یه بودی خواب که دیشب ، بهار واای :_

 ، رفت براشون دلم خودم که انقدر !کننده دیوونه اصال

 این قبیل طرحای اون بر عالوه دیگه دراومد خوب خییل

 اون دیگه که بدم زاده تفر  استاد نشون بردم جدیدارو

 نشد و افتاد اتفاق

 

 که شد ریز رس بهار چشمان به یکهو هیجان حرفم این با

 که کیف   به کشیدن رسک حتر   و کشید جلو را بدنش

 گفت بودم مشغولش همچنان

 

 ببینمش میخوام کجاس؟ کو؟ :بهار
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 رس هیجان رس از جیغ   نظرم مورد هدف کردن پیدا با

 کاغذها گشودن به دست زایدالوصف   خوشحایل با و دادم

 تنها و نیافتم را اصیل های طرح گشتم چه هر اما کردم

ی  هان   طرح یکرسی میکرد رصد متعجبم چشمان که چیر 

 که ای نوشته با هان   برگه یکرسی و کشیده قبل از که

 به نی  لحظه آن در و آوردم نیم در آن از رس هیچگونه

 شخص آن های برگه با من های طرح کاغذ که بردم این

 ای ناله همیشه از تر درمانده من و شده عوض مذکور

 کردم بهار روبه و دادم رس
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 شدم بدبخت :_

 

 را قضیه ته تا درهمم ی قیافه دیدن با انگار که بهار و

 کوبید پیشان   به شدت به را دستش گرفت

 

 جمع ِصحابارو ن   این داشنر  که زمان   لعننر  د :بهار

 فلک اون یا خودتن مال اینا ببین   نکردی نگاه یه میکردی

 زده؟

 

 از بعد که بود طرحان   اون ، کنم غلیط چه من بهار :_

 من ، کنار به اینا همه اصال زدم زحمت سال همه این

 دقیقا برم چطور االن نمیاد یادم رو جزئیات از خییل لعننر 

 بزنم؟ طرحارو همون شکل

 

 مینگریست مرا درمانده و ناالن قیافه متفکر حالنر  با بهار

 روی به رو رنگ طالن   ساعت به چشمش ناگهان که

 خورد تخت
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 درمیاد بانو صدای االن بخوریم شام بریم بیا فعال :بهار

نیم حرف بردیا با نرسیدیم نتیجه به اگر بعدش  ...میر 

 

 

*** 
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 سه ، بودم فکر در غرق و نشسته خایل نیمکت تنها روی

 پا از دست من و میگذرد شوم روز آن از بهار قول به روز

 . نیافتم هایم طرح آوردن دست به برای حیل راه درازتر
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 است این جاریست من در روز چند این در که حیس تنها

 مغزم ی نمیشه بخش به را کردن پیدا کار دسنر  دسنر  که

 قلم را هیجان   های طرح آن باالخره که شن   . کنم منتقل

 به نگایه زاده تفر  استاد اگر که بودم مطمت    چقدر ، زدم

 یک در کار آوردن دست به برای میتواند بیاندازد ها آن

کت   د را دستم رسر  به آرزویم و آمال تمام چه؟ حاال اما بگیر

 آن دِ  !مزخرف مردک کند لعنتت خدا ای . رفت هوا باد

 ...بود؟ مدل آخرین ماسماسِک  آن به بردن رس زمان وقت

 

 چیشد؟ بگو :بهار

 

 متوجه حنر  که ، غرق آنچنان من و بود نشسته کنارم

 ...نشدم هم نشستنش

 

 چیشده؟ :_

 

سم عرص گفت بردیا زدم زنگ :بهار  میر
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 کنه کمکم نتونه بردیا شاید :_

 

 ما که باشه مهیم چیر   یه ها برگه اون تو باید ببتر   :بهار

 نیوردیم در رس ازش

 

ی؟ تابان خانم_  امیر

 

 هم مردک آن دیدن با که گرداندم صدا سمت به رس

 !گشتم شادمان گفت میشد هم ، متعجب
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 !...دادم سالم و کردم حرکت سمتش به خوشحایل با

 

 باعث اتفاق اون که میخوام معذرت من ، خانم سالم :_

 بشه من همراه ناخواسته شما از برگه تعداد یه شد

 

 بودم دخیل منم باالخره میکنم خواهش نه :_

 

 این کشتار شامل که را ذهنیم های نقشه تمام چند هر

 در ادب ِانقدر اما نکردم پیاده ، بود پوش شیک مردک

 گفتر   سخن به ترغیب مرا ناخواسته که بود زیاد گفتارش

 . کرد ادب با همراه

 

 ببینم رو شما که میومدم دانشگاه رو روز چند این من :_

 اما کنم عذرخوایه هم بدم تحویل رو هاتون برگه این هم
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 ببینم رو سمت این اومدم شانیس امروز و نکردم پیداتون

 مجبور من نباشه جسارت البته کردم پیدا رو شما که

 نام از ردی بلکه کنم نگاه دقت با کیم رو هاتون برگه شدم

 فقط هاتون برگه هم این بفرمایید ، کنم پیدا نشونیتون و

ی کنید چک لطفا  نباشه؟ کرس و کم چیر 

 

 خودشون دقیقا بله بله ، ممنون ، میکنم خواهش :_

ان همون به هستر   منده من فقط ، میر   تا شما های برگه رسر

 شدم ناامید که دیدنتون از دیگه اما بودن همراهم دیروز

 نیاوردمشون خودم با امروز

 

  کرد جذان   خنده تک

 

 کنید؟ لطف   من به میشه فقط میکنم خواهش :_

 

 بفرمایید؟ بله :_
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ون کارنر  جیبش ازدرون و برد کتش سمت به دسنر   بیر

 داد قرار من به رو را آن و کشید

 

 میشم ممنون هست کارت این تو کارم محل آدرس :_

مندتونم ، بیارید برام هارو برگه اون فردا  همه این که رسر

 تو نمیتونم دارم مهیم کار فردا چون اما بیاید قراره راه

 کنم پیدا حضور دانشگاه

 

 !ممنون بازم ، نباشید نگران ، حتما بله :_
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 اجازتون با ، س وظیفه انجام ، خانم میکنم خواهش :_

 

 خداحافظ :_

 

 شدم ولو آن روی آسوده خیایل با و رفتم نیمکت سمت به

 

 !جذابه انقدر بودی نگفته ناموسا :بهار

 

 مرگ :_

 

 ، کن   نصیحتم صبح تا میخوای االن خوب خیله :بهار

 میکنه خفتمون بانو خونه برسیم دیر اگه پاشو پاشو
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*** 

 

 8_پارت#

 

 

 

 

 

 خب :بردیا

 

 بدم تحویلش هارو برگه برم فردا شد قرار دیگه هیچی  :_

 

 کجاس؟ ببین   کردی آدرسش به نگاه اصال :بردیا
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 انقدر داد بهم رو کارت که لحظه اون اصال نه :_

 کیفم تو گذاشتمش فقط نکردم نگاش که بودم خوشحال

 

 کجاس آدرسش ببینم بیارش برو پاشو :_

 

ون با و رفتم اتاق سمت به کنان باشه  از کارت کشیدن بیر

 تحویل رو کارت و کردم تند پا پذیران   سمت به ، کیف

 نشستم نرگس چفت مبل روی و دادم بردیا

 

 بود؟ خوشگل که نگفنر  :نرگس

 

 این کنان پچ پچ که نرگیس به غره چشم با همراه نگایه

ون دهانش از حرف  کردم آمد بیر

 

 !بدتری ورپریده بهار اون از که تو :_
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 به ، پنهون چه شما از نیس پنهون که خدا از واال :نرگس

 !بوده خوشگل زیادی افتاده دلم

 

 انداخته؟ دلت به بهار اون مرضو این حتما :_
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 دهانش که گرداندم بهاری سمت به رس اسمم شنیدن با

 ...میشد بسته و باز آن   اسب به شبیه

 

 چیشده؟ :_
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 نکردی؟ کارته این نگاه جدی تو تابان :بهار

 

 چطور؟ نه :_

 

کت این لعننر  بابا :بهار  که معروف برند همون ، زرینه رسر

نه حرف طراحاش از زاده تفر  همیشه  !میر 

 

 تماما مغزم که حایل در مینگریستم بهار به گرد چشمان   با

 کیس را معروف برند این لعننر  ، زرین نام از بود شده پر

 !...نشناسد که نیست

 

مت خودم فردا من :بردیا  میی 

 

 میام منم :بهار
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 میای؟ کجا تو بچه :بردیا

 

کت بیام میخوام بابا :بهار  ببینم رو زرین رسر

 

 همونجا بری که بزن   مخشو چطور میتون   ببینم :نرگس

 !کار واسه
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 بدم نشون تواناییمو باید نمیخواد زدن مخ :_
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 !...اووووو :نرگس

 

 و کردند خواب عزم همه که بود گذشته شب از پایس

 بهار و ماندم من همیشه مثل

 

س :_  گرفتم اسیر

 

 واال داری حق :بهار

 

 اونجا برم روزی یه که بود این رویام همیشه میدون   :_

ی به میتونم اونجا زدنم طرح ی دیوونه من ، رسکار  که چیر 

 پر و بال داشتم همیشه که آرزون   به برسم دارم دوست

 بدم

 

 در غرق که بهاری کشیدن نفس بلند صدای تهش و

 ...گفتم سخن آرزویم از دیوار برای که من   و بود خواب
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*** 

 

 

 

 داشتم کار حسین   آقای با میخوام معذرت :_

 

 میگید؟ رو حسین   کدوم :_
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 روش فامیلیشون فقط دادن من به که کارتیه این واال :_

 نوشته

 

نم زنگ االن ، عرفانه آقا شماره این آها :_  بهشون میر 

 داره؟ کارشون یک بگم فقط میدم اطالع

 

ی :_  هستم امیر

 

 االن بله :_

 

 جای عجب لعننر  و میکاویدم را بزرگ سالن چشمانم با

 
 
 !بود بزریک

 

ی؟ خانم :_  امیر
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 جانم :_

 

 !میان استقبالتون به خودشون اونجا ، چهار طبقه :_

 

 از بعد . شدیم آسانسور کابتر   وارد و گرفته را بهار دست

 دادم بهار چشم به چشم شد بسته کابتر   درب اینکه

 

؟ باغ تو انگار چرا تو؟ چته :_  نیسنر
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 مال طبقه شش ساختمون این اصال؟ کردی توجه :بهار

 دکوراسیونشون دیدی کن ول اینو اصال !کامل خودشونه

 !پایتر   اومد فکم اصال بود روز مد جدیدترین رو؟

 

 با و گرفتم را دستش دوباره نظر مورد طبقه به رسیدن با

به دخیر  این گون   . کردم همراهش خودم  مغزش به ای ض 

 دیدن با . ندارد هم را ساده رفتر   راه یک توانان   که خورده

 با بلکه کردم شکمش تخت محکم را آرنجم حسین   آقای

به این به اینکه مثل و بیاید خودش به ض   واقع مفید ض 

 مرد نگاه میخ ، اطراف زدن دید جای چشمانش چون شد

 جذاب و پوش شیک لقب الحق و بود روبرو شلواری کت

 !آمد یم او به

 

 اومدین خوش خییل خانوما سالم :حسین  
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 که داد تر پایتر   ولوم با سالیم بهار من سالم از بعد

 به رس که نبود قانون این بهار قاموس در !کردم تعجب

 که کرد وادار خنده به مرا کار این که دهد سالم آرام زیر

 !کردم اکتفا لبخندی به البته

 

 اومدید راه همه این میکنم عذرخوایه بازم من :حسین  

 سمت این بفرمایید

 

 اتافر  وارد بهار کمرنگ حضور همچنتر   و حسین   آقای با

 به و نشستیم راحنر  های مبل روی او تعارف با و شدیم

 ...بود نشسته ما روبروی که کردم نگاه اون  

 

 کردید؟ پیدا رو راه راحت :حسین  

 

 نداشت مشکیل بله :_
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 های برگه و بردم کیف به دست حرف این زدن از بعد و

 گذاشتم روبرو میر   روی و درآوردم را ساز دردرس

 

 13_پارت#

 

 

 

 

 

 شد دیر کیم که میخوام معذرت من :_

 

 !نزنید رو حرف این ، میکنم خواهش :_

 

 بفرمایید با و شد زده در بدهم خور در جوان   خواستم تا

 و شد وارد سین   همراه متوسط قد با خانیم حسین   آقای
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 گذاشت بهار و من جلوی را کیک بشقاب و قهوه فنجان

 گفت حسین   آقای روبه ما تشکر به دادن پاسخ از بعد و

 

؟ آقای ندارید کاری من با :_  حسین 

 

 عظییم خانم ممنون ، خیر  :حسین  

 

 خانم خاص نگاه به توجه ن   و کرد ما به نگایه حسین  

 گفت من روبه عظییم

 

منده نوشیدن   انتخاب بابت در :حسین    چون ، رسر

 میل جی  نمیدونستم و بشن حاظر رسیعیر  میخواستم

 که گفتم قبل از و کردم انتخاب رو قهوه دیگه دارید

 نمونیم معطل اومدید شما تا باشه حاظر

 

 ممنون خییل :_
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 رس برم میخوام و نیستم رفتر   حاشیه آدم من :حسین  

 این رئیس پرسخاله من که اینه واقعیت ، مطلب اصل

کنر   هان   طرح انتخاب مسئولیتم و هستم میبینید که رسر

 اینجا میخوان که افرادی از ورودی آزمون عنوان به که

 برخورد هم با ما که روزی اون !هست بشن استخدام

 نشدم متوجه اصال من شدن قایط ها برگه این و داشتیم

 بود قرار رو رفتر   شما پیش که هان   برگه اون قضا از و

م پرسخاله این دست  برگه اون نمیدونستم منم بدم محیر

 ازم فقط دیدم ، دستش دادم اونارو کل شده قایط ها

سه  کیه؟ مال ها طرح این که مییی

 

 14_پارت#
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 داری تو نیستر   طرح اینا که گفتم منم خالصه :حسین  

 طرحا این ، بله فهمیدم و داد نشونم اینکه تا میبین   اشتباه

 پاش من پرسخاله این نیاد درد رستون خالصه ، شمان مال

 رو طراح این من بال و اال که گفت و کفش یه تو کرد رو

 میخوام

 

 اگر که شد وارد بهم شویک چنان آخرش جمله شنیدن از

 زمان به وجه هیچ به بود نکرده اصابت پهلوم به بهار آرنج

 !نمیگشتم باز حال

 

 من پرسخاله اما کنید تعجب بهتون میدم حق :حسین  

 جذب دنبال به و میکنه نگاه افراد استعداد به بیشیر 

 !جوانش نوع از مخصوصا استعدادهاست
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 و هستر   دانشگاه االن من خواهر اما ببخشید :بهار

کتشون تو وقت نیمه که کنه قبول حاظره شما پرسخاله  رسر

؟ کار  کت  

 

 ، پرید باال به ابروهایش خواهر لفظ شنیدن با حسین  

 شباهت هیچگونه بهار و من زیرا داشت هم حق البته

 نداشتیم هم به ظاهری

 

دم حدس چون ، نه :حسین    حال در هنوز ایشون میر 

 انجام مخالفنر  ایشون و دادم خی   بهشون هستر   تحصیل

ی خانم باید شده جی  هر دادن دستور فقط و ندادن  امیر

 کنم جذب رو

 

 به وقنر  میشم ممنون ، شدم شوکه خییل من واقعیت :_

 کنم فکر که بدید من
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 روز دو اال یک یط در اگر فقط نیست مشکیل :حسین  

ش  متاسفانه چون میشم ممنون من بدید من به رو خی 

 ماه اواسط و نشده کامل هنوز مون زمستانه کالکشن

 کنتر   دقت اگر و س زمستانه کالکشن از رونمان   هم دیگه

 کمه وقت

 

 !میدم اطالع بله :_

 

 15_پارت#

 

 

 

 

 

 تا بدید پیام من به کارتم رو شماره روی از فقط :حسین  

 !استخدایم و مصاحبه برای کنم هماهنگ باهاتون من
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 حتما بله :_

 

 

*** 

 

 

 ساعت ها عقربه . انداختم ساعت به نگایه و زدم غلنر 

 شدت از من و میدادند نشان را شب دقیقه بیست و دو

 و شدم بلند عاقبت . بود فراری جشمانم از خواب هیجان

خانه سمت به را راهم  روشنان   با ناگهان که کردم کج آشیی 

خانه  نشسته را بانو که رفتم جلو قدیم . شدم مواجه آشیی 

 دیدم ناهارخوری میر   پشت

 

 بیداری؟ :بانو
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 بیدارین؟ چرا شما ، آره :_

 

د خوابم :بانو   نی 

 

د خوابتون اینکه دلیل ، فهمیدم که اینو :_  بود؟ جی  نی 

 

د خوابت بخاطرش هم تو که دلییل همون :_  !نی 

 

 شب نیمه همتر   تا صبح از که ای خنده حرفش شنیدن از

 برگشت جایش رس بود نشده پاک لبانم روی از

 

 16_پارت#
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 دارین؟ شوق و ذوق انقدر هم شما یعن   :_

 

س ، ندارم شوق و ذوق نه :بانو  !دارم ترس !دارم اسیر

 

 دست در را الغرش و کشیده دستان و بردم جلو دست

 گرفتم

 

س :_  برم؟ قربونت داری رو جی  اسیر

 

 را لبانش کیم و داد سوق چشمانم سمت به را لرزانش نگاه

 افتاده جانش به که  ای واهمه گون   ، کرد تر زبانش با

 !میکردم فکر که بود آن   از بیشیر  بود
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سم ، زیاد اونم خوشگیل تو تابان :بانو  ازت اینکه از مییر

ی نداری سایل و سن ای بچه هنوز تو کت    سواستفاده  چیر 

 نمیشه رست درنده جامعه این از

 

 !نیستم بچه من بخدا ، بانووووو :_

 

 هسنر  ، عزیزم هسنر  :_

 

 این اقتدار هان   زمان فقط من ، بود خانه این اقتدار بانو

 این ، میکرد دل و درد من با گایه که میدیدم پایتر   را زن

 ای ذره نمیگذارم هیچگاه من . بود من و خانه این امید زن

 بودنش به خانه این اهایل و ما . بشود کم اقتدارش

 !نیازمندیم

 

ین از ییک کنم کار برم قراره که اونجان   ، جانم بانو :_  بهیر

 سخت اونقدر مسلما !کشوره از خارج تو ایران   برندای

کت اون  که بشه ایجاد مشکیل مبادا که میکت    اداره رو رسر

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 بد دلت به انقدر !پایتر   بیاره رو برند اون ی وجهه بخواد

 نداری؟ قبول رو بردیا تو مگه اصال ، نده راه

 

 17_پارت#

 

 

 

 

 

 دارم قبولش چرا :بانو

 

 این درباره تحقیق حال در صبح از بردیا بدون اینو پس :_

کت  ، داد رو نهان   اجازه من به شب که جوری بوده رسر

 !نمیکنم کاری هیچ اون اجازه بدون من ببتر  

 

 نمیاد پیش مشکیل که ایشاهللا :بانو
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 مثل راحت خیال با برو هم حاال ، نمیاد پیش حتما :_

ت  بخواب بگیر  تخت دخیر

 

 نشست لبانش روی بر خنده باالخره حرفم شنیدن با

 

 تو مگه میخوابه؟ بچه این اینقدر چرا نمیدونم من :بانو

؟ نمیخوای  داری مصاحبه فردا بخوان 

 

ه خوابم هیجان شدت از ویل چرا :_  نمیی 

 

 انشاهللا ، نکن فکر هم فردا به بخواب برو شو بلند :بانو

 میشه همون بخواد خدا جی  هر

 

 دیگه دقیقه چند یه منم بخوابتر   برین فعال شما چشم :_

م  میخوابم میر
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 خواب بدرقه گفتنش بخیر  شب به دادن جواب با

خانه یک و ماندم من و کردمش  از پر رسی و خایل آشیی 

م رس به خواب یک در میکنم حس . رویا و فکر  !میی 

 

 

*** 

 

 18_پارت#

 

 

 

 

 

ون شدت به را نفسم بستم که را اتاق در  نگاهم و دادم بیر

س پر چشمان به را  !دادم بهار اسیر
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 چیشد؟ :بهار

 

 انگار اما باشد آرام بسیار صدایم ولوم که کردم را ام سغ

 بود بیهوده تالشم

 

 !کردن قبولم :_

 

 جا همه باید رس بر خاک من   ، شد خندان هم منیسر  نگاه

  میدادم سونر  یک

 

 من؟ جان بگو :بهار

 

 !تو جون به :_
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 را دستانش و آمدم سمتم به رسعت به کنان خنده بهار

 این !میداد رس ایول ایول آوای و کرد حلقه گردنم دور

 . بود شده خوشحال خودم از بیشیر  انگار کوچولو موش

 

ی؟ خانم :حسین    امیر

 

 پس را دستانش رسعت به بهار حسین   صدای شنیدن با

 این که برد پایتر   را رسش خطاکار بچه یک مانند و کشید

 یک تا مرا تفری    ح و خنده موجبات میتوانست خودش

د دست به هفته  . گیر

 

 حسین   آقای بفرمایید :_

 

 19_پارت#
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 من به و گرفت بهار از را خندانش نگاه حسین   آقای

 دوخت چشم

 

 فردا صبح هشت ساعت ، بدم اطالع رفت یادم :حسین  

وع کاریتون تایم  فردا که ظهر از بعد چهار تا میشه رسر

 بافر  و میکنیم هماهنگ هم با رو کاریتون روز حتما

اریم رو ها صحبت  مثل چون اومدید که فردا برای میر 

 !خوشحالند زیادی خواهرتون اینکه

 

 را رسش و دوید بهار های گونه به رنگ حرفش شنیدن با

 تابلوها زدن دید مشغول را خودش و کرد کج ما مخالف

ینم کوچولوی موش . داد نشان  !شیر
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سم خدمت فردا ، بله :_  نباشید خسته ، میر

 

 خدانگهدار ، ممنون :حسین  

 

 دکمه و رفته آسانسور کابتر   سمت به کنان خداحافظ

 زدم را نظر مورد

 

 ضایغ؟ خییل میدون   بهار :_

 

 !شدم خوشحال ، خو کنم چیکار من :بهار

 

کت روبروی که بردیا ماشتر   سمت به هم با  شده پارک رسر

 نشستیم عقب دو هر و رفتیم بود

 

 چیشد؟ :بانو
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ن رو تابان بود خداشون از اینا دیگه هیچی  :بهار  واسه بی 

 !کردن کاری یکم رو فضا فقط خودشون

 

 20_پارت#

 

 

 

 

 

 !پایتر   نیاد کالسشون مثال البته که :بهار

 

 داری؟ خی   نداره دم و شاخ بازیات دیوونه بهار :_

 

 نمونه طراح چاکریم :بهار
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 را دستش و داد رس ای خنده بهار جمله شنیدن با نرگس

 کرد حلقه گردنم دور

 

 تور رو پرسه یک که بگو اینو فقط من جان نه :نرگس

؟  میکن 

 

 !زاییدی قلو سه جنابعایل وقت هر :_

 

 رو تالشم تموم امشب من که باشه اینجوری اگر :نرگس

 تا سه بشه ییک جای میکنم

 

؟ یم در قومپوز چرا نداری رو یکیش هنوز تو :_  کن 

 

 کنه؟ حلش برات بردیا بگم مهمه برات زیادی اگه :نرگس
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 خواهر ما مثال که کنم رست تو خاک نرگس یعن   :بهار

 !روش لیوانم دو خوردی رو حیا اما شوهرتیم

 

ین عملیات این ، نداره حیا که بحثا این عزیزم :نرگس  شیر

 !میفته اتفاق کیس هر واسه

 

 21_پارت#

 

 

 

 

 

 و خورد من پای به اشتباها که مشنر  شد بهار تالش تمام

ون نرگس دهان از که بلندی خنده  زد بیر
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تونه چه :بانو  چیر   میکنتر   پچ پچ دارین پشت اون خی 

 بخندیم هم ما بگید داریه خنده

 

 صحبت عروستون فضائل از داشتیم فقط هیچی  :بهار

 میکردیم

 

 کن اذیت منو زن کمیر  بهار :بردیا

 

 اگه که زد رست پشت حرف   یه تازه داداش واال :بهار

 نمیکن   زنم زنم انقد دیگه گفت جی  بفهیم

 

 ابرو و چشم میان بود من دادن رس خنده زمان حاال و

 کوچولو موش این برای عزیز زنداداش این آمدن

 

*** 
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ی مشکیل اگر کنید دقت خودتون :حسین    داشتتر   چیر 

 بفرمایید

 

 کنم پیدا مشکیل تا میکردم رو و زیر را قرارداد برگه دقت با

 ، بود  شده ریزی برنامه کامال و منظم چیر   همه ، نبود اما

 دانشگاه که هان   زمان با کاریم های ساعت و روزها حنر 

 . نداشتند تداخل بودم

 

 عالیه چیر   همه ، خیر  :_

 

 22_پارت#
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 نیمه و سال دو برای قرارداد این فقط :حسین  

 

 شدم متوجه بله :_

 

 زحمت ن   ندارید حقوق مبلغ با مشکیل اگر پس :حسین  

  کنید امضا رو برگه اینجای

 

 در . زدم امضا و بردم دست بود کرده اشاره که جان   به

 . نداشتم حقوق مبلغ با مشکیل هیچ واقع

 

 میکنید همکاری ما با اینکه از ممنون :حسین  

 

 میکنم خواهش :_

 

 عظییم خانم :حسین  
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 صدای شنیدن با بود ایستاده رسم باالی که عظییم خانم

 کرد من روبه و گفت ای بله حسین   آقای

 

ی خانم :عظییم  دفیر  تا بیاید من همراه زحمت ن   امیر

 بدم نشونتون رو کارتون

 

 عظییم خانم همراه ، گفتر   اجازه با از بعد و شدم بلند

  بسیار سالن . شدیم پنج طبقه وارد و شدم
 
 که بود بزریک

  . بود برگرفته در را اطرافش اتاق تا چند

 

 گونه هر . هاست طراح مخصوص طبقه این :عظییم

 اون داره قرار طبقه این تو باشه نیاز مخصویص وسیله

خونه میبینید که هم رو آخری اتاق  هر . ست طبقه آشیی 

 طراحه دو مخصوص اتاق
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 23_پارت#

 

 

 

 

 

ک رو دفیر  یه طراح دو که دالییل از ییک :عظییم  مشیر

ان هم میشن   زدنشون طرح نوع به هم سنیشونه میر 
 

 بستیک

 داره

 

 جالب چه :_

 

ود چپ سمت از اتاق سومتر   سمت به  چون هم من و میر

ند در به ای تقه . او دنبال به اردیک جوجه  شنیدن با و میر 

 ای اشاره من به ، میشود وارد و میکند باز را در بفرمایید
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ند  سالیم رو روبه دخیر  روبه و  میشوم وارد هم من و میر 

 . میدهم

 

ی تابان خانم ایشون حسین   خانم : عظییم  و هستر   امیر

یک و طراح  شما دفیر  جدید رسر

 

 خوشبختم :حسین  

 

 گفتم همچنتر   و دادم دستش به دست

 

ی خانم :عظییم  ندارید مشکیل اگر شماست دفیر  این امیر

 بشم مرخص من

 

 کشیدید زحمت ، نکنه درد دستتون نه :_
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 میر   سمت به . شد خارج در از و گفت میکنیم خواهش

 آن طن   صندیل روی و رفتم حسین   خانم روبرون  

م رس به خواب در میکردم فکر هنوز من . نشستم  . میی 

 

 کنم اطالعاتیت تخلیه میخوام خوب خوب :حسین  

 

 24_پارت#

 

 

 

 

 

 صورت و گرداندم سمتش به رس و کردم ای خنده

 گذراندم نظر از را شیطانش و کنجکاو

 

 هستم پاسخگو کاری تایم آخر تا دارید سوایل گونه هر :_
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 سمتم به رسعت به و کرد بلندی ی خنده حرفم شنیدن با

 کوبید میر   روی هیجان با را دستانش و آمدم

 

 اینجا میومد یک هر ، اصال اومد خوشم ایول آقا :حسین  

 میفرستادمش نقشه تا هزار با نمیومد خوشم ازش اگه

ون  نشسنر  دلم به جوری یه اما بیر

 

ه پس ، اوف :_  کرد رحم بهم خدا بگم بهیر

 

 النازه اسمم راسنر  ، خییل آره :حسین  

 

 تابانم منم :_

 

 سالته؟ چند :الناز
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 یک و بیست :_

 

؟ :الناز  نمیشه باورم جی

 

 چرا؟ :_
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 بیای کت    قبول سایل و سن همچتر   با نداره امکان :الناز

 اینجا
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 به من های طرح ی برگه اتفافر  صورت به راستش :_

کت رئیس دست سه رسر  خوششون ها طرح از ایشون و میر

 کار واسه بیام کردن قبول همتر   واسه اومد

 

 بودن شاهکار هات طرح کنم فک ویل ، بگو پس :الناز

 

 چطور؟ :_

 

خاله من راستش :الناز  پورم سلطان آقای دخیر

 

 شیطنت نگاه آن از من و کرد حرفش ضمیمه چشمیک و

ی بار م چیر   . نشد دستگیر

 

 کیه؟ پور سلطان آقای :_
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 جوری نگاهش . مینگریست مرا شده درشت چشمان   با

 . فیلم اصحاب از کردم حس خود با که بود

 

کت رئیس نمیدون   تو یعن   ، عجبا :الناز  و اسم رسر

 چیه؟ فامیلیش

 

 او . شد گراییده درشنر  به چشمانم که بودم من حاال و

خاله  . بود زرین برند رئیس دخیر

 

کنر  رئیس خاله دخیر  تو ، تو یعن   :_  رسر
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 آره :الناز

 

 نسبنر  یه آقاهه اون با یعن   حسینیه فامیلیت تو وایسا :_

؟ تو نکنه داری؟  زنیسر

 

 دادم انجام جهان   کشف گون   . میکردم نگاهش شگفنر  با

  کرد بلندی ی خنده نگاهم دیدن با .

 

؟ رو حسین   کدوم ببینم وایسا :الناز
 

 مییک

 

 پیشش قرارداد بستر   و استخدام واسه که آقاهه همتر   :_

 رفتم

 

 گفت خایص نگاه با و خندید بلند حرفم شنیدن با
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 خواهرشم :الناز

 

 که کرد من به نگایه چنان . خودش برای بود مارمولیک

 بچه تا سه دو ، بودن شیدا و عاشق بر عالوه بودم گفته

 . بود گذاشته رسکار مرا نگاه یک با نگو دارند هم

 

 بچه چارتا سه گفتم که کردی نگاهم چنان واال نامردیه :_

  زاییدی هم

 

 موش شبیه بسیار رفتارش . رفت باال اش خنده دوباره و

 خنده خوش و کنجکاو همانقدر . بود خودم کوچولوی

 

 ازت سال دو تنها من بود کجا شوهرم ، بابا نه :الناز

م  بزرگیر

 

 27_پارت#
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 شدی استخدام اینجا چطور پس :_

 

 خودمان قول به انگار . گرفت خود به فییس پوکر قیافه

 . دلش رو بودم گذاشته دست

 

 تو که دارم داداش تا دو من میدون   ، بدبخنر  با :الناز

 زودی به هم عارف با عرفانه اسمش دیدی رو یکیش فعال

 به داداشام خالصه م خونه آخری بچه من ، مییسر  آشنا

 دوستر   کاوه با شدت
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 تمام شیطنت با و زد لبخندی من سوایل قیافه دیدن با

 فرستاد باال به ابرو

 

م :الناز کت رئیس اسم که مستحرص   س کاوه رسر

 

 آها :_

 

 خودش این که بودم اینا با همیشه منم ، دیگه آره :الناز

 خانوادمون تو دخیر  که اینه اول دلیل داشت دلیل دو

ا با دوم دلیل و کمه پرس به نسبت  ، نمیسازم زیاد دخیر

 خودم داداشای اندازه به رو کاوه من فقط دیگه هیچی 

 کن   تالش آدم بچگیش از کاوه میدون   . داشتم دوست

 برندش که داشت اینو آرزوی نوجوونیش همون از . بود

 ، الیقشه واقعا هم شده که االن و بشه برند ترین معروف

  از کال
 

 اومد اینکه تا میکردم دخالت زیاد کاراش تو بچیک

 زدن طرح عاشق که جوری داد یاد لباس زدن طرح بهم

ستان دوران تو مخصوصا کرد کمکم خییل اون . شدم  دبیر
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 یه مثال عاشق که کیس واسه  میدون   بهیر  خودت که

 دوران از چهارسال بشین   اینکه تحمل بخصوصیه چیر  

ای با رو زندگیت  مربوط بعضا و نامربوط بیشیر  چیر 

 سخته واقعا  بگذرون  

 

 هی   رشته . میکردم درکش واقعا میگویم جرات به من و

 اما بود خوب داشتند عالقه هی   خود به که کسان   برای

 یم عشق واحد چیر   یک به که کسان   برای حداقل

 بود گرفته فرا چیر   یک را آرزویشان تمام و ورزیدند

 . بود سخت تحملش
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 میکنم درکت کامال :_

 

 تو کاوه واقعا ، میکن   درک خودت دیگه که حاال :الناز

 دل یا ناامید هدفم از مبادا که کرد کاری من با دوران اون

 همه دستش زیر من که وجود این با کن حساب بشم زده

و  اومدم تازه تمنا و خواهش و زور هزار با گرفتم یاد چیر 

 منت تا کرد مشورت استاداش از هزارتا با دادم آزمون

 کرد قبولم رسم رو گذاشت

 

 میکرد ادا را کلمات حرص با چنان . گرفت شدت ام خنده

 . شده اذیت زمان آن در چقدر میکرد حس تماما آدم که

 

؟ کار اینجا چقدره حاال :_  میکن 

 

؟ تو ، ماه سه واال :الناز  جی
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؟ من :_  جی

 

 ته تا که کرد پرتاب سمتم به سفیه اندر عاقل نگایه

 . گرفتم را قضیه

 

 ازم ای خورده و سال یه دارم خواهر یه من خوب ، آها :_

ه  دارم داداش یه و منه رشته هم اونم اتفاقا که کوچیکیر

ه ازم سال شش که  بزرگیر

 

 کیس به ام خانواده جز به نمیتوانم هیچوقت من و

 . کنم اعتماد

 

*** 
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وع اینگونه ام کاری روز  ساعنر  یک به نزدیک اول ، شد رسر

 و نهار زمان خود تا مداوم زدن طرح دوم و زدن گپ

احنر  از بعد دوباره  توسط که ناهاری خوردن و کوتاه اسیر

دم طرح چهار تا بود گرفته قرار کیفم در بانو  . میر 
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 را قلق توانستم الناز کمک با اما نبودم بلد را کار قلق اول

 خود که جوری ، کنم خلق عایل طرح دو و گرفته بدست

 از من که نداشت خی   او . آمد وجد به دیدنشان با الناز

فتم طراج کالس به که دبستان دوره  نقایسر  بیشیر  میر

 من و میشد شامل گوناگون های لباس انواع را هایم
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 آرام زدن طرح با تنها شوم عصبان   یا ناراحت اگر همیشه

 . ام متوجه کامال را استعدادم واقغ معنای به من . میگردم

 

ت ببتر   بانو :بهار  دیوونه رو همه کاری اول کرده چه دخیر

 کرده

 

 چرا؟ :بانو

 

ن هاش طرح :بهار   کردم کف اصال من ، محرسر

 

 حسان   میدی نشون رو خودت داری پس :بانو

 

 قرارداد اونا کنم کاری هر باید موندگاریم برای دیگه آره :_

 بستر   نیم و سال دو برای فقط رو

 

 دارم دوست خییل رو پشتکارت :بانو

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 دارم دوست شمارو منم البته :_

 

 . نفرمان سه جمع ی خنده رفتر   باال شد اش زمینه پس و

 چون و چند از و بودند دعوت جان   شام نرگس و بردیا

 برگشتشان موقع بودم مطمت    اما نداشتند خی   ماجرا

 بهار میشد مگر . میدانست را چیر   همه ریز به ریز نرگس

ی خانه اهایل از کیس و باشد خانه از عضوی  از چیر 

 لفر  دهن کوچولوی موش . ندانند خانه درون های اتفاق

 . خود برای بود

 

*** 
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 دلیلش . میگذرانم خایص شوق و ذوق با را روزها این تمام

 کاتالوگ طرح پنج نیامده هنوز ، میدانم خوب هم را

 آقای بود گفته الناز . بودم کرده خود آن از را زمستانه

 تشکر من با برادرش برخورد بابت چندبار پور سلطان

کتش در من حضور از گون   . بود کرده  من و بود رایص   رسر

 !...خشنود بیس اتفاق این از هم

 بودند داده تشکیل فصل کالکشن از رونمان   برای مهمان   

 و میکردم پیدا حضور طراحان از ییک عنوان به هم من و

 دنبال به در به در کردم که کاری تنها بحال تا دیروز از

 سه تنها که حال و بودم مهمان   درخور و زیبا لبایس

وع به ساعت  به دست بهار و من تازه بود مانده مهمان   رسر

 !بردیم آرایش
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 میشه ست لباسم با بزن رو کرمه چشم سایه این بهار :_

 !میاد هم بهم

 

 نچ :بهار

 

اض  ، پذیرفت نیم حرف اما زدم صدا را اسمش کنان اعیر

 هم خدا و میگذشت اش کله در چه نبود معلوم

 !... میدانست

 

 کنم چیکار میدونم خودم نزن هم حرف بشتر   تو :بهار

 

ن   االن :_  میکن   زشتم میر 

 

 خب؟ ، کن پاکش نیومد خوشت :بهار
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 نفس دقیقه هفت و بیست از بعد و کردم قبول ناچارا

  با و رفتم آینه سمت به گیر 
 

 خود تماشای به شیفتیک

 ای نقره چشم سایه . بود کرده کوالیک دخیر  این !نشستم

 نازکم چشم خط باالی نازک و خیط صورت به را اکلییل

 اما بود کرده برابر دو را چشمانم زیبان   کار این که کشید

 را چشمانم بسیار که نگذرم هم ایش حرفه چشم خط از

 بود الیت بسیار آرایش اینکه با ، میداد نشان تر کشیده

 !...بود کرده چندان دو را صورتم زیبان   اما
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 عشقم مریس !شدم العاده فوق !بهار واای :_
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نَبل مشغول سخت را او و چرخاندم سمتش به رس
َ
 زیمُبو ز

 دیدم

 

 میخوای؟ کمک :_

 

 رو خودم ، خودم من بپوش لباستو برو فعال تو ، نچ :بهار

 !میکنم حل

 

 باشه :_

 

*** 

 

وع تا دقیقه پنج و یس تنها  ما و بود مانده بافر  مهمان   رسر

دیم رس به ترافیک در هنوز  ...میی 
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 و گرفت را وقتم فقط ساعت نیم حدود که بانو واکنش از

 و نکند پرت من از را حواسش میکرد توصیه بهار به مدام

 زد زنگ اگر تا باشد گویسر  به حواسمان میکرد تکرار مدام

س و وسواس همه این ، نشود معطل زیاد  پذیرا را اسیر

 !نمیکردم درک را خود زیبان   اینکه بخاطر هم شاید نبودم

 .خودم اال میدیدم زیبا را همه که داشتم را عادت این

وع به مانده دقیقه ده در باالخره  و رسیدیم مهمان   رسر

 آرایش و وضع و رس کردن چک برای رفتیم اتافر  به رسیعا

 کرم روانداز طرف دو و انداختم آینه درون به نگایه .

اهن ، کردم نزدیک هم به کیم را رنگم  و کوتاه زیرش پیر

  سفید پف   آستتر  
 

 روانداز و گشاد شلوار با که بود رنیک

  کرم
 

 یم اندامم روی بر بسیار و و بود شده ست رنیک

 و کردم مرتب رسم روی را حریرم رنگ کرم شال . نشست

 از قبل که تمایس با . گرفتیم رس را خروج راه بهار اشاره با

دم حدس که مکان   سمت به داشتم الناز با ورود  آنجا میر 

 !...بودم زده حدس درست کامال و رفتم باشد ایستاده

 

 !حسین   خانم سالم :_
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 مرا باز دهان با و آورد باال رس شیطانم صدای شنیدن با

 بود شده ایجاد برایش که احوایل از ای خنده !مینگریست

 ...کردم

 

؟ ایل :_  خون 

 

؟ ناموسا :الناز  خودنر
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 را ام خنده صدای اطرافیان مبادا کردم را تالشم تمام

 !بشنوند

 

 تقلبیمه نه :_

 

 حسان   دیدمت اگه میگفتم خودم با یعن   !مرگ :الناز

ت بابت بدم جرت  ناموسا ویل کاشنر  منو ساعته یه تاخیر

 !کنم بارت چیا بود قرار رف یادم شدی خوشگل انقد

 

 موش به الناز توجه که آمد یم بهار ی خنده صدای

 سوایل و برگرداند سمتم به رس ، شد جذب کوچولویم

 داد تکان رس برایم

 

 کردم تعریف برات که کوچیکمه خواهر :_
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 را تالشش تمام و گرداند رو بهار صورت سمت به رسی    ع

  کند پنهان را تعجبش تا کرد

 

 همچتر   و دیدنت از خوشحالم !شمان   بهار پس :الناز

 دیدار مشتاق

 

 حتر   همان در را جوابش و برد جلو دست متقابال هم بهار

 ...داد
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 خوششون رو زدی که هان   طرح اون شاید راسنر  :الناز

ت رئیس جناب داره امکان بیاد  کنه معرفیت بقیه به بی 

 رو پایینت نفس به اعتماد دوما و نکن   هول اوال که گفتم

 رفتار ایه حرفه کارش تو خییل که طراج یه مثل و باال بی  

 !کن

 

س هجوم  !من خدای . کردم احساس تنم به یکباره را اسیر

 !...بود سخت برایم جدا ییک این

 

 پریده؟ رنگت اینطور چرا نمیفته اتفافر  هیچ تابان :بهار

 

سم :_  مییر

 

 کن فکر موفقیتت به ببتر   ترسیدی الیک ، نداره ترس :الناز

 زرین برند جوون طراح میگن مثال که کن فکر این به

 اگه اصال !مییسر  معروف چقدر میدون   !کرده کوالک
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 از کار پیشنهاد بهت حنر  نشست دلشون به حسان   کارات

 !میشه داده هم دیگه برندای طرف

 

 را این ذهنم ناخودآگاه ضمیر  در و کشیدم عمیفر  نفس

 مورد من های طرح اگر که میکردم تکرار خودم برای

 و میشود باز هم من موفقیت راه گردد ای عده پذیرش

 امکان میکردم را فکرش همیشه که آرزون   به میتوانم

  . کنم ریزی برنامه برایش را ندارد وجود آن به رسیدن

 

 باال آهنگ صدای کم، کم جمعیت از سالن شدن پر با

 گون   تملق معمول قول به و پرحرف   از بعد و گرفت

 رقص و شدند خاموش سالن نورهای از رسی یک ، مجری

 و شدند روشن سن مخصوص رنگ قرمز و آن   نورهای

 وجود با ، تن بر لبایس کدام هر که بودند هان   مانکن بعد

 بتر   این در و رفتند یم و آمدند یم ظاهری های عشوه

 گفته و پیچیدیم سالن در که بود مهمانان تحستر   صدای

 این تک تک کار واقعا ندارد؟ حرف زرین برند بودم

 مهمانان حاال کار این اتمام از بعد !نداشت حرف طراحان
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های گرد   میر 
 
 طراج راجب بحثشان و بودند نشسته بزریک

 نگایه با که بودم خوردن مشغول . گرفت باال لباس نوع و

 . شدم افراد از زیادی تعداد ایستادن متوجه اطراف به

ی بود مشخص  صدای و گرفت باال همهمه !بود خی 

ین دادن سالم ی بیشیر  ...میخورد گوش به که بود چیر 

 

 34_پارت#

 

 

 

 

 

 نمیشد و بود کناریش دخیر  با صحبت مشغول که الناز

 و برده بهار گوش سمت به را دهانم بنابراین پرسید سوایل

ه چه» آوای  کردم زمزمه را «خی 
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 !اومده مهیم شخص یه انگار ویل واال نمیدونم :بهار

 

اه همچتر   انگار :_   هم بیر
 

 نمییک

 

ین   خوردن علت به دستانم  گرفته چسبنایک حالت شیر

م» جمله گفتر   با و بودند  سمت به «بشورم دستامو میر

 قرار سالن کجای دقیقا نمیدانستم که بهداشنر  رسویس

 رسویس مکان پرسان پرسان باالخره و رفتم ، داشت

 چرب دستان شستر   از بعد و کردم پیدا را زنانه بهداشنر 

ون به پا لباسم کردن مرتب و چیلیم و  به . گذاشتم بیر

 شلوغ شدت به پیش دقیقه پانزده تا که مکان   کردِن  نگاه

 بودم مشغول بود شده

 

 کجاست؟ حواستون خانوم :_

 

 !رسید گوشم به نزدیک فاصله به و محکم شدت به صدا

 جلوی را پویسر  خوش و بلند قد مرد چرخاندم که را رسم
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 تعجب به مرا مغز که آنقدر !بود زیبا بسیار ، دیدم رویم

 !داشت وا

 

 شدم؟ واقع پسند مورد چیشده؟ :_

 

 اش چهره زیبان   راجب اصال ، ادب ن   خودشیفته مردک

 !میکردم اشتباه

 

 ادب تیپتون اندازه به میکردم فکر این به داشتم خیر  :_

 درست شخصیت با خانوِم  یک با نمیتونتر   و ندارین

 !کنتر   صحبت

 

 همچتر   انتظار مسلما و شد گرد چشمانش تعجب از

 را فلنگ که بودم من حاال و نداشت حداقل را جوان  

 ...افتادم راه میر   سمت به و بستم
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 35_پارت#

 

 

 

 

 

بان قلن   با  دقیقا و ایستادم الناز و بهار کنار گرفته ض 

بان این علت  تریس دلیل به شاید ...فهمیدمنیم را تند ض 

 !نشست جانم بر پیش دقیقه چند همتر   که بود

 

 تو؟ کجان   :الناز

 

؟ :_  جی

 

نم صدات دارم ساعت یه :الناز  میر 
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 بودم فکر تو نشدم متوجه :_

 

 داد تکان بود ایستاده کنارش که پرسی سمت به را دستش

 و بیست سن باید بزن   تخمتر   را پرس سن میخواسنر  اگر .

 !میدادی او به را شش

 

 همچنتر   و جدیدم دوست ایشون و عارفه داداشم :الناز

کت جدید جنجایل طراح  !تابان رسر

 

 شبیه . کردم خوشبخنر  اظهار و دادم دست برادرش با

 به نسبت چهره در عرفان که صورنر  در بود؛ الناز خودِ 

 !بود تر متفاوت کیم دوتا این

 

 !هلوییه همچتر   دوستت بودی نگفته خدان   :عارف
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ینش و شیطان لحن از  بود مشخص . گرفت ام خنده شیر

 
ا
 که اینجور . زده را حرفش منظور ای ذره بدون کامل

 حساب به فضول زیادی الناز و خودش میشد دیده خوب

 اوایل که بهاری حنر  ، بودیم صحبت غرق . آمدندیم

 و بود شده آب یخش االن بود سخت خییل برایش ماندن

 خنده موجب و بودند پران   مزه حال در عارف با حسان  

 !...شدند یم الناز و من
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 به ای اشاره آمد یم سمتمان به که حسین   عرفان دیدن با

 . کشیدند شیطنتشان از دست هم آنها و دادم ها بچه

یس و سالم از بعد یک و احوالیی  های طرح اینکه بابت تی 
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 شدت به من چشمان ، بود کرده کوالک بسیار من

 و مینشست بهار روی که میکرد رصد را اون   چشماِن 

 . میخورد تکان الناز و من های شاخک عجیب

 

 گفتم !اومدم سمت این جی  برای رفت یادم اصال :حسین  

 مورد بسیار طرح تا پنج هر کرده کوالک طرحاتون که

 بقیه به رو شما میخوان من پرسخاله االن و شدن پسند

 بیاید من همراه ندارید مشکیل اگر کت    معرف  

 

 فعال ها بچه ندارم مشکیل نه :_

 

 !نخورت پور سلطان اینکه امید به :عارف

 

 نداره جرات :بهار

 

  اینجور که نشناختیش :عارف
 

 مییک
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 و گرفته فاصله بودند انداخته راه ها بچه که بحن   از

 به تا که سالن از جان   سمت به حسین   عرفان رس پشت

 کل به هم دیدی البته و بود نخورده آنجا به چشمم حال

فتم نداشت سالن  میکردم سغ راه طول تمام در .میر

سم یسر  کلمات و کمیر  را اسیر  تلقتر   را کننده آرام و انگیر 

س این تا کنم   ...برود بتر   از گیر  پا و دست اسیر

ی نزدیک  وی همان بنظر که مجلیس و شیک بسیار میر 

 خانم و پوش شلوار و کت مرد از پر که آمد یم نی  آی

 با . رسیدیم ، بودند گرفته را اطرافش پوش شیک های

 من و برگشتند من سمت به همه حسین   آقای اشاره

 که بود تحستر   صدای تنها بتر   این در و دادم رس سالیم

 !آمد یم

 

 !کمه سنش چقدر وای :_

 

 37_پارت#
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 !عالتر   شکاراش همیشه مثل کاوه :_

 

 یعن   ، بود لباسا اون طراح کم سن این با دخیر  این :_

 !نمیشه باورم

 

 !بودن العاده فوق لباسا اون :_

 

 شما که لبایس چهار اون ، آقایون و خانما :عرفان

ی خانوم رو بودین خواهانش  انجام رو طراحیشون امیر

 شد رونمان   که کاری تا پنج هر رس باالی دقیقا و دادن
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 خودشون انتخاب به هم پارچه کاربرد و انتخاب و بودن

 !بود

 

یک پور سلطان آقای :–  استعداد همیشه مثل !میگم تی 

 .کردید جذب

 

ون دهانش از حرف این که کیس به نگاه رسی    ع  زده بیر

 آن یعن   !من خدای وای ای و زدم را نگاهش رد و انداخته

 همان !بود پور سلطان آقای پوش خوش مزخرف مردک

 !خدایا بدشانسم چقدر من !زرین برند رئیس

 

 !پز نه مهمه برام استعداد کال که؟ داری خی   :پور سلطان

 

 این که مردی طرف به کنایه و نیش تمام با را کلمات این

 با صحبت کیم از بعد . کرد پرتاب بود گفته را ها حرف

 قدم شش هنوز و کردم رفتر   عزم میر   گرد نشسته افراد

ی خانم شنیدن با که بودم برنداشته بیشیر   زبان از امیر
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 مردی همان با که چرخیدم پشت به و ایستادم شخیص

 !شدم مواجه بود کرده ضایعش پور سلطان که

 

 بفرمایید بله :_

 

ی یه بهتون میخواستم :_  یا دارین خی   نمیدونم ، بگم چیر 

 خانوما با خون   اخالق اصال پور سلطان آقای اما نه

 میشه اذیت باهاشون کردن کار از آدم اصوال و ندارن

 شدید منرصف باهاشون کردن کار از اگر که بگم خواستم

 !مهدوی حمید ، هستم من
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 و انداختم بود پوشیده که شییک شلوار و کت به نگایه

 میلیون پنج زیر آن قیمت که نبود سخت آنقدر حدسش

 و میخورد سه یا دو و پنجاه به سالش و سن . نمیخورد

 به نگایه . بود حریص اصال لحنش خالف بر اش قیافه

 های اخم با که انداختم بود نشسته پور سلطان که سمنر 

 زد را نگاهم رد مهدوی !شدم مواجه اش رفته هم در

 

ی ، نباشتر   نگران :مهدوی  !نمیگم پور سلطان آقای به چیر 

 

 عقل با خوب !شنیدم که بود ای جمله ترین ابلهانه این و

 دقیقا و کشانده کناری به مرا حریص تو   که درنمیاد جور

ن   حرف من با پور سلطان جلوی  را پور سلطان باید و میر 

ی همچتر   که کرد فرض احمق یک  لبخندی !نفهمد را چیر 

ترین با که را او و نشاندم لب به  اجزای ممکن حالت هیر 

  کردم نگاه میگذراند نظر از را صورتم
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 با !نمیکنم هم فکر بهش و ندارم قصدی همچتر   خیر  :_

 اجازه

 

 دست به را وجودم رس تا رس فراوان   نفس به اعتماد حس

 حال عتر   در و داشتم بریم قدم خرامان خرامان و گرفت

یکات به  طراحان از که اقبایل خانم و موسوی آقای تی 

کت  رسپا همه این از خسته . میدادم جواب ، بودند رسر

 راحنر  صندیل روی را خودم کردن صحبت و ایستادن

 . انداختم

 

 رسپا دقیقه یه واسه نیستم حاظر دیگه مردم یعن   وای :_

 بایستم

 

 

 روز سه دو کاری؟ کجای اولشه تازه طراح خانم هه :الناز

 رس وقت ترکوند رو جا همه لباس تا چند اون که دیگه

 !نداری هم خاروندن
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 نگو؟ :_
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 کن رفتار ای حرفه خورده یه ، تابان گفتم جدی :الناز

 !عزیزم

 

 خسته خییل امروز فردا از ویل اویک باشه ای؟ حرفه :_

 شدم
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 که پاییدم را کوچکم موش من و شد بلند الناز ی خنده

 میگذراند خوش و بود شده رفیق عارف با حسان  

 

 داییمه میاد داره که آقاهه این رفت یادم راسنر  اع :الناز

 !باشه حواست

 

 و سالم خانم الناز دان   با و شدم بلند و کردم اوف  

یس  برداشت این عارف و الناز رفتار از . کردم احوالیی

ی بودند، راحت بسیار دان   این با که کرد میشد  که چیر 

 . آمد بدست الناز های گفته از هایم شنیده برخالف

 

؟ کاوه جدید طراح پس :_  شمان 

 

 بله :_
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م دیدنت از شدم خوشحال :_  !دخیر

 

 !شدم خوشحال آشناییتون از منم دارید لطف شما :_

 

 عجین   حالت با این بر عالوه و داشت مهربان   بسیار لحن

 دان   با عارف و الناز مکالمه دیدن حال در !مینگریست مرا

 حسین   عرفان و پور سلطان به چشمم که بودم جانشان

 بدنم در عجین   ترس . آمدند یم ما میر   سمت به که خورد

 . گرفت شکل

 

 !اینجاس یک ببینتر   به به :عرفان
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 !اومدی خوش خییل دان   سالم :پور سلطان

 

س با که حایل در  میدادم گوش شان مکالمه به تمام اسیر

 یک با ، کردم شکار خود روی بر را پور سلطان چشم

 در میدانست انگار ، مینگریست مرا ای مغرورانه حالت

یس چه نم پا و دست اسیر  را نگاهش رد حسین   عرفان !میر 

 ...رسید من به که گرفت

 

ی خانم کنم معرفیتون اونجا نشد :_  پرسخاله ایشون امیر

 سلطان کاوه آقای !میدونید که هم ِسَمِتشون هستر   من

 قضیه که جدیده طراح همون ایشون جان کاوه حاال پور،

ی تابان خانم !دیگه میدون   رو  امیر

 

 !شدیم آشنا میدونم بله :پور سلطان
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یس و تعجب با  نگاهش شده بیشیر  پیش دقایق از که اسیر

 بگوید؟ همینجا را چیر   همه بخواهد نکند .کردم

م دان   این جلوی مخصوصا  مهربانش بسیار و محیر

 

 کجا؟ از :عرفان

 

 !کردی معرفیش که میر   رس :پور سلطان

 

ون شدت به را نفسم  بد لحن از را حواسم و دادم بیر

 و داشت ای مرموزانه حالت متاسفانه .کردم دور مردک

س هم هنوز میشد باعث این  ای ، بماند بافر  بدنم در اسیر

 !برود کاش

 

 برسونمتون تا این آماده اگه خانوما خب :عرفان
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 پرید وسط اخیم با بهار کنم باز دهان اینکه از قبل

 

 دنبالمون میاد برادرمون ممنون :بهار

 

  لبخند با
 

 این آیا و مینگریست را بهار های اخم قشنیک

یش را  مردک  میشد؟ چیر 

 

 میکنید؟ تعارف :عرفان
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 تو االن دیگه زدیم زنگ ما گفت درست بهار ، خیر  :_

سه دیگه دقیقه ده یه راهه  میر

 

 ما بپوش رو لباسات برو الناز اینطوره که حاال پس :عرفان

 !بریم خانوما ی بدرقه از بعد هم

 

 هدف با و آورد پایتر   را صدایش ریزی شیطنت با عارف

 بشنویم بهار و من فقط اینکه

 

 !کنه بدرقه میخواد رو خانوما :عارف

 

وع و پرید یادم از چیر   همه گرفتم را حرفش ته که من  رسر

  با بهار اما کردم خنده به
 

 تا میکرد نگاه را عارف تمام خنیک

ی چیر   بلکه ش بیشیر  عارف ، الناز قول به اما شود دستگیر

 این فعال بخواهد که بود ها حرف این از تر بیشعور

 . کند بازگو بهار برای را قضیه
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*** 

 

 !میخوام رو پارچه این من عارف :_

 

 42_پارت#

 

 

 

 

 

 گیر  که کردم درگاهت به غلیط چه من خدای وای :عارف

ه این  !افتادم دخیر

 

 میدی انجام رو میگم بهت که کاری اون عارف :_
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 نوع این از انبار نیست میگم بهت دارم ساعته یک :عارف

 !یعن   کردیم تموم نداره پارچه

 

ش اینه منظورم منم :_  برام بیار گیر

 

 !نمیتونم :عارف

 

 میتون   تو عارف میتون   :_

 

 پارچه و بدی سفارش کشور خارج از باید رو پارچه این :_

 به هفته یک تا میشه داده سفارش کشور خارج از که ای

سه دستت به وجه هیچ  نمیر

 

 رو اینکار هفته یک توی بار اولتر   برای باید تو ویل :_

 بدی انجام
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 کوبید رسش بر محکم را اش برده باال دست دو هر عارف

 انجام میتوانست لحظات این در که کاری تنها الناز و

ی دهد  بیشیر  لحظه هر که ای خنده شدت از جلوگیر

 به چشمانم با داشتم سغ که حین   همتر   در . میشد

 کاوه و شد باز دفیر  درب ام جدی چقدر بفهمانم عارف

 من . شد وارد مرگما مکش تیپ آن با پور سلطان

م را گردم چشمان جلوی تعجب از نمیدانستم  یا بگیر

ه میخواستند که چشمان    خدادادی زیبای ی چهره این خیر

 اثر بر که قلن   تپش یا شوند العاده فوق تیپ این و

س  !نداشت وجود رایه هیچ بود؟ افتاده جانم به اسیر

 

ی :پور سلطان ون تا کردنتون بحث صدای شده؟ چیر   بیر

 !میومد
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ی تا شد باز عارف دهان  مناسب را موقعیت اما بگوید چیر 

 برای من !بچسبانم را نان باید است داغ تنور تا و دیدم

فت س و ترس قید باید پیرسر  !بزنم را جانم بر مانده اسیر

 

 و میکنم کار طرج روی که ست هفته یک االن من :_

 به برای باید و کردم تکمیل رو طرح این شب آخر دیشب

 ، کنم استفاده ابریشم توت پارچه از طرحم رسوندن ثمر

 بافت و لطیفه و نرم خییل چون ابریشم توت پارچه

 پارچه این با میتونه دارم نظر در که لبایس ، داره درخشان  

 !بیاد چشم به طرحش گرفتر   نظر در بدون حنر 
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 و مینگریست مرا شده ریز چشمان   با پور سلطان

 من های صحبت به کردن فکر حال در بود مشخص

 ...است

 

 پیشته؟ طرحت :پور سلطان

 

 !بله :_

 

ی و دادم دستش به و برداشتم میر   روی از را طرح  مرا چیر 

ه، فقط کاغذ دادن هنگام . ساخت متعجب  مرا دستاِن  خیر

 طول ای ثانیه دوازده ، ده حدود اینکار که کرد یم نگاه

 . گرفت من از را کاغذ و آورد جلو دست بعد !کشید

 ، توجه جلب ای ذره بدون و کشیدم پس را دستم

 و نقش نه دستانم اما میکردم نگاه را دستم نامحسوس

ی دستبندی نه و داشت نگاری  بودم کرده دست بر چیر 

 برایم بیشیر  همتر   و کند جلب را کیس نظر بخواهد که

 !...بود عجیب
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 سالته؟ چند :پور سلطان

 

 دست در طرحم برگه داشت؟ ربیط چه دقیقا اما ببخشید

یس اما توام تائید منتظر و تو  است؟ سالت چند مییی

 !بود سوایل عجب

 

 44_پارت#

 

 

 

 

 

 !سالمه یک و بیست :_
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 کار این که میکرد نگاهم و آورد باال شدت به را رسش

 که بودم من حال و شد هم عارف و الناز ی خنده باعث

ه را آنها تعجب با ه خیر  !میکردم نگاه خیر

 

 به نسبت هاش طرح !درآوردم شاخ منم خداوکییل :الناز

 !میگفت دیگه چیر   یه سنش

 

 داد تکان الناز حرف برای تائید نشانه به رسی پور سلطان

 از قبل داشت دست در که کاغذی با آنکه از بعد و

 برگشت عارف سمت دفیر  از خروجش

 

 هفته تا پس نمیکنم قبول رو ای بهونه هیچ :پور سلطان

  باشه انبار تو باید پارچه نوع این بعد

 

 فکرم تمام که من   و ماند جای بر شده خشک که عارف

 !برد خود با را طرحم که بود این درگیر 
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 ، خان عارف اومد جا حالت ، بابا رو جذبه جونم :الناز

 طول هفته یک از بیشیر  اگه س ساخته کارت که برو

 بکشه

 

 هم فرفر  افتادم ها دیوونه گیر  کال میبین   خدا هغ :عارف

 !نیست بینشون

 

ون که عارف  کردم نگاه الناز به سوایل زد بیر

 

؟ نگام داری وزق عتر   چته :الناز  میکن 
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؟ اونطور چرا :_  گفنر

 

 س؟ ساخته کارت گفتم ها رو؟ جی  :الناز

 

 آره :_

 

 اخالق از هنوز نکن نگاه اینطور رو کاوه بابا ، هه :الناز

 فقط میگم رو یکیش االن !برات نکرده رونمان   شیکش

نه رو حرفش یکبار اض حق کیس و میر   اگر االن !نداره اعیر

نه ها بزنه کوچولو نق یه فقط عارف  شیش به قشنگ میر 

 عارف به کنار به این حاال میکنه تقسیمش مساوی ی تکه

؟ یعن   داری وقت هفته یک فقط گفت  یک اگه یعن   جی

 هشت بشه روز هفت این و باشه داشته روز هفت هفته

 البته میشه تکه شیش دوباره که منه داداش این بازم روز
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کت کادر کل عالوه به  کادر میشه عصن   وقنر  چون رسر

کت  !بدن پس جواب پاش به پا باید رسر

 

 حرف یاد . میکردم مرور را هایم شنیده تعجب با فقط

 برخورد هم با که روز آن چطور پس !افتادم مهدوی

ی داشتیم  که بستم را فلنگ جوری من البته نگفت چیر 

 به الناز ی قهقه . نداشت هم جواب فرصت خدا بنده

  رفت هوا

 

 چته؟ :_

 

 !بود عایل اصال میدیدی قیافتو باید خداوکییل :الناز

 

  چرا؟ :_
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 شده باحال خییل بود پریده رنگت ترس از همچتر   :الناز

 هیچ نزن   گند تو !که نیس غول دیگه پرسخالم بابا بودی

 نداره باهات کاری
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؟ گند از حرف  که آوردم باال گندی چه نداری خی   میگون 

 !میخندی من ی قیافه به رسخوش

 

 جور فامیالتون با زیاد بودی گفته که تو ها میگم الناز :_

 بودی؟ خوب زیاد داییت با ویل نیسنر 
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 تازه ، س العاده فوق اصال داییم این ، داییم ها :الناز

 جذابه؟ چه دیدیش

 

 !دیوونه :_

 

 میگه مامانم تازه قشنگه خییل گفتم جدی بخدا :الناز

 داییم به بیشیر  کاوه میگن همه تازه !ندیدی رو جوونیاش

 دیگه جور یه اصال دان   با کاوه رابطه همتر   بخاطر رفته

کت کاوه به که بود خودش تازه س  نه داد یاد رو داری رسر

 رو جان   یه چجور دیگه میدونست داره هتل خودش که

 با شون رابطه مادریم خانواده های نوه البته کنه مدیریت

 !همینه واسه نداره بچه که نه خوبه داییم

 

؟ شوج   :_  نداره؟ بچه سن این با میکن 

 

 ، کرد فوت پیش سال چند شون بچه خداها بنده نه :الناز

ه میشه زنداییم عاشق که بود سالش بیست داییم  میر
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 بچه بهشون سال پنج از بعد خدا میکنه ازدواج باهاش

 که بعد بشه دار بچه نمیتونه زنداییم میگفتر   چون میده

 !خاندان کل چشم نور شد یعن   اومد دنیا به داییم بچه

 بود ایش خورده سال دو ، بود عزیز همه پیش که انقدر

 ...دیگه خب ویل مرد چجور که نداریم خی   ما !مرد که

 وابسته بهش خییل نبتر   رو داییم شد داغون خییل زنداییم

 چون !شکست کمرش گفتر   همه کرد فوت که روزی بود

 رسپا که اونه بخاطر فقط داره دوست خییل رو زنداییم

؟ هغ ، شده  !نداره بیشیر  هم سال شیش و چهل میبین 

 

 !شدم ناراحت چقدر ، آخ   ی :_
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 خونه اصال بچه بدون خونه کال میدون   آره :الناز

 !س بچه عاشق کال زنداییم کنار به این تازه...!نیست

 کرد گریه انقد س حامله فهمید زمانیکه گفتر   که جوری

 !نداشت حد که

 

 سخته خییل آج   :_

 

 ما خانواده تو کال !واقعا سخته براشون خییل :الناز

 اینارو ما یعن   بزنه حرف   مورد این در نداره حق هیچکس

ده زمان اون که بزرگم پرسخالم از  شنیدیم بود سالش سیر 

 !نمیگفت ما به اینارو هیچکس وگرنه

 

 چرا؟ جدی؟ :_
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 نه ریخت بهم خانواده کل میگن اتفاق اون با چون :الناز

 !زنداییم و داییم فقط

 

 دوست رو زنداییت حسان   داییت مشخصه که اینجور :_

 داره

 

 زیاد باره این در وقتا بعیص   تازه !حسان   بابا آره :الناز

  میکنیم شوج   باهاشون

 

 الناز بفرمایید با و شد زده در که بودیم گفت و گپ گرم

 شد وارد طبقه مخصوص منیسر 

 

 که گفتر   پور سلطان آقای ویل ببخشید :حبین   خانم

ی خانم اگر کارگاه برن میخوان  شده تموم کارشون امیر

 باشن پارکینگ تو پایتر  
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م میکنم جمع رو وسایلم االن شده تموم کارم بله :_  میر

 پایتر  

 

 !بدم خی   بهشون برم من پس :حبین   خانم

 

 48_پارت#

 

 

 

 

 

 ممنون باشه :_

 

 . انداختم گویسر  غرق الناز به نگایه شد بسته که در
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 ایل؟ ، پیشته :_

 

 چته؟ :الناز

 

 برم؟ باید جی  واسه کارگاه :_

 

ن؟ کارگاه جی  واسه مردم :الناز  میر

 

 !پرسیدم سوال یه خوب خیله :-

 

 که زمان   . کردم خداحافیط   الناز از وسایلم کردن جمع با

 با . دیدم خود روبروی را ون یک تنها شدم پارکینگ وارد

 دادم تکان برایش سالم عنوان به رسی ون راننده شناختر  

 باز برایم را ون درب و شد پیاده من تعجِب  کمال در و

 است قرار شدم متوجه که هم من . بنشینم گفت و کرد

 ، خود کشیدِن  باال با و رفتم جلو ، برویم کارگاه به ون با
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رس در که صندیل روی و شدم ون وارد  قرار نگاهم تیر

 . خورد جلویم به چشمم ناگهان که نشستم داشت

 

 !ه ی   ع :_

 

 !نمیداد خود وجود از هم نشان   مردک . بودم ترسیده

 

 !نمیاد بهت بودن ترسو :پور سلطان

 

 بله؟ :_
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سه هم شجاعمون خانم که اینه منظورم :پور سلطان  !مییر

 

 جوابم و باشد داشته ادب لحنم کردم را تالشم تمام

 را صدایش کارگاه تا بلکه ، کند خاموش را نطقش حداقل

 !نشنوم

 

سه انسان   هر !انسانه طبیعت ویل ببخشید :_  مییر

 

 فرمش خوش چانه سمت به دست و انداخته پا روی پا

 ...میداد تکان تفکر حالت به را رسش و برده

 

 شیر  دم با هستر   بعضیا آخه ، جالب چه :پور سلطان

 چیه اونا درمان راه !گزه نیم ککشون اما میکت    بازی

 چیدون؟ همه خانوِم 
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 لحن آن با مخصوصا کرد قایط و قر شدت به را اعصابم

 لحظه این در .گفتنش چیدون همه خانوم و تمسخرش پر

 و میخواستم فرمش خوش چانه روی بر مشنر  فقط

 !...بس

 

ه آقا مثال به رو حقیقت دارن افراد اون شاید :_  بازگو شیر

ا اما میکت    ب رو شیر
ُ
  !میدونید خ

 

 میدادم تکان نماییسر  را دستانم و دادم چین   بینیم به

 

 آها دارن بین   خودبزرگ توهم و خودشیفته بسیار :_

ب !درمان راه گفتید
ُ
 اینکه جز ندارند هم درمان   خ

  واقعیت
 
 !بپذیرن رو زندیک
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 کامال و خورد چتر   هایم حرف شنیدن از چشمش گوشه

 است تالش در و گرفته اش خنده حسان   بود مشخص

د را اش خنده جلوی  را خودم تمام که بودم من حاال و بگیر

کت رئیس جلوی هم آن درازی زبان !میکردم رسزنش  !رسر

رس در جز جان   به را ام درمانده چشمان کردم سغ  تیر

 ...بدوزم او نگاه
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ی سکوت در مسیر  ادامه  کار جوابم انگار و شد سیی

 من اول تمام، شگفنر  در رسیدن هنگام . کرد را خودش

 !نداشتم را دان   آداب اینگونه انتظار !او بعد شدم پیاده
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 گوشم کنار را آمیر ش تمسخر صدای شدیم که کارگاه وارد

 ...شنیدم

 

 رو دان   آداب پیش دقیقه چند کنم فکر :پور سلطان

ه بنظرم !دیدی؟  صحبت چگونه تربیت یکم هم تو بهیر

ی یاد رو کردن  متشخص خانوم یه شان در اصال بگیر

 !بزنه حرف اینطور که نیست

 

 در آداب . کرد ماتم و کیش بگویم است بهیر  !زد خشکم

دم کار به کالمم در ادب حنر  من و داشت رفتارش  !نی 

 وارد و افتادم راه به رسش پشت و گزیدم لن   زده خجالت

 کامال صدای مبل روی نشستر   هنگام . شدیم اتاقش

 شنیدم را اش جدی

 

ه داری نظر در که ای پارچه اون راجب :پور سلطان  بهیر

ی یه  محدودیت هم قیمته گرون هم پارچه اون !بگم چیر 

 ، اینا همه از تر مهم و نیست کم آوردنش دست به در
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 مردم و نمیشه عرضه پارچه نوع این با هان   لباس آنچنان

 !ندارن جنیس همچتر   پوشیدن بر عادت زیاد ما کشور

ی نظر میخوای چطور  مسلما چون کن   جلب رو مشیر

 !نیست؟ هم کم لباس اون قیمت

 

م گریبان االن همتر   تا که خجالنر  از دست  بود شده گیر

 میکنم استفاده رایه هر از موفقیتم برای من . برداشتم

 !نزنم گندی بندش پشت اگر البته

 

 از و میشناسید رو آرمان   جورجیو شما مسلما خوب :_

 رو برندشون ثبت ایشون که زمان   !دارید خی   رسگذشتش

 برای اما کردن خلق ای العاده فوق های کار و دادن انجام

 اینکه تا !بود ناشناس طراح یک آمریکا مردم مثال ها خییل

 از شده طراج لباس معروف بازیگر یه ۱۹۸۰ سال تو

 دقیقا و پوشیدن هاشون فیلم از ییک در رو ایشون برند

وع جهان سطح در آرمان   جورجیو که بود اونجا  به رسر

 رو لباس این که اینه من نظر واقعیت !شد شدن شناخته
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ینر  یا بازیگران تن بر مردم  مسلما ببیت    زمانه های سلی 

 . میکت    اقدام اون خرید برای

 

 51_پارت#

 

 

 

 

 

 عمیق را او و کردم سکوت ، باالیم و بلند سخن از رایص  

 و درشت چشمان . زدم دید روبرو به نگاه حال در فکر در

 انداخت یم سایه سیاهش های تیله روی که هان   مژه آن

 . میکرد صورتش از نقطه آن جذب ناخودآگاه را آدم ،

 خوب اش چهره بر گفت توان یم و داشت خون   بین  

 رقم را زیبان   طرح متوسط گوشنر  لبان آن و بود نشسته

 !است الخالقتر   احسن واقعا خداوند و بود زده

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !دارم قبول حرفتو :پور سلطان

 

 نگایه از زده خجالت دوباره و برگشتم حال زمان به یکهو

 میر   به را چشمانم بود شده خارج دستم از افسارش که

  . دوختم روبرو

 

م :پور سلطان  نداری مشکیل اگر !کت    ردیف رو کارا میسیی

 کنتر   چک رو کارا بری میتون  

 

 در از گفتر   اجازه با از بعد و شدم بلند خواسته خدا از

ون اتاق  بریم خانه به خسته را امروز انگار من و زدم بیر

 . گشتم

 

*** 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !نمیاد باال جونم یعن   وای :_

 

 میکنه لوس برات خودشو داره میگه دروغ داره بانو :نرگس

 

 بود عروس ِاند یعن   . رفتم چشمانش به نان   ی غره چشم

 شوهر خواهر معنای اصال که خداروشکر !نمیدانستم و

 !نمیشد حالیش

 

  که چرت نرگس یعن   :_
 

 کنم پرتت میخواد دلم ها مییک

ون  !بیر
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ون برایم را زبانش  این حال در را مچش بانو که آورد بیر

 . کرد مهمانش ای غره چشم و گرفت زشت بیس عمل

بت  . کشیدم رس نفس یک و گرفتم بانو از را رسر

 

 !اصال شدم هالک که دستت قربون :_

 

 ای؟ خسته انقد کردی چیکار مگه :بانو

 

م وقنر  یعن   ، کارگاه رفتم امروز :_  نمیدونم اصال اونجا میر

یو یه باید یا رسپام همش جی  یعن   نشستر    واسه چیر 

م اینو اشکاالت  یا بدم توضیح یکیشون  دوخت به یا بگیر

اض ییک اون  !وضعیه یه اونجا اصال کنم اعیر

 

 بیار واسم تاشو سه دو خوشگلت طرحای اون از :نرگس
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 دیگه؟ امر :_

 

 !نیست عریص   :نرگس

 

 داریم مهمون :بانو

 

 شنیدم با بودیم بحث حال در همچنان که نرگس و من

 به که موقغ از . شدیم خشک بانو زبان از حرف این

 و رفت خانه به مهمان   هیچگونه عمال بودیم آمده تهران

 کیس چه بودم این به کردن فکر حال در من و نکرد آمد

 !است؟ کرده آمدن عزم

 

 !دادنه؟ خی   طرز چه این برم قربونت :نرگس

 

 میکنتر   بحث و جر هم با دارین رس یه وقنر  خب :بانو

 !میشتر   ساکت اینطوری کردم فکر
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 هست؟ یک خوشبخت این حاال :_

 

 بود خندیدن حال در خوشبخت کلمه شنیدن با که نرگس

 گویم یم همیشه من . میداد رس ایول ایول اش خنده میان

 !نه میگوید بانو بعد ، رفت فنا به برادرم بخت

 

 !مهتاب :بانو
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 !اینا؟ مهتاب خاله :_

 

 آره :بانو

 

 نشستر   درست به درازکش حالت از نشدن   وصف ذوفر  با

 دوست !نبود اش نمونه مهتاب خاله واقعا و شدم تبدیل

  آمد و رفت و بود بانو صمییم
 
 از اما داشتیم خانوادیک

 که آمد یم پیش مشکالنر  بودیم آمده تهران به که موقغ

 ...بیاید اصفهان از نمیتوانست

 

 میان؟ یک بسالمنر  :نرگس

 

 فردا پس :بانو

 

 !بانو روشن دلت و چشم :_
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ی جا هیچ تابان :بانو  !نمیر

 

 !که نمیشه بابا ای :_

 

 بشه باید :بانو

 

 ندن مرخیص بهم شاید اصال :_
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 !بدن مرخیص بهت جور یه باید نمیدونم :بانو
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 کاری برام میتونه ببینم الناز بزنم زنگ برم ، بابا ای :_

 !کنه؟

 

 رفتر   اینا مهتاب اینکه از بعد !الناز گفنر  راسنر  :بانو

 آشنا باهاش نزدیک از خونه بیاریش کنم دعوتش میخوام

 !شدین؟ صمییم هم با اینکه مثل باالخره بشم

 

 باشه :_

 

 شماره ، کشیده شارژ از را گویسر  و رفتم اتاق سمت به

 غلیط چه دارد دقیقا نیست معلوم هم بهار .گرفتم را الناز

ون اش همکالیس مثال با االن تا عرص از !میکند؟  !رفته بیر

 

 جونم :الناز
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 چطوری؟ :_

 

 !عایل عالیم :الناز

 

 ایل؟ :_

 

  وقنر  یعن   :الناز
 

ه بهم کارت یعن   ایل مییک  !گیر

 

 !دقیقا :_

 

 گلم بنال پس :الناز

 

 خییل کن کاریش یه میخوام مرخیص فردا پس واسه :_

 !مهمه
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 چطور؟ :الناز

 

 بانو بعد اینجا بیان میخوان اصفهان از خالمینا بابا :_

 !رسکار برم نمیده اجازه

 

 . نبود بین   پیش به نیازی !آمد یم اش قهقه صدای
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 !بانوام عاشق تنه یه خودم من ببتر   :الناز
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 خالمینا رفتر   بعد قراره که بده ادامه بودنت عاشق به :_

 !یسر  بعدیمون مهمون خودت

 

 از رو بانو شم مفتخر قراره باالخره پس من؟ جون :الناز

 !ببینم نزدیک

 

 کن درست رو مرخیص فقط کن ول اینارو تو :_

 

 !حله :الناز

 

*** 

 

 باال ام گویسر  اسکرین روی عارف شماره بار هزارمتر   برای

ون کالس از ای بهانه با کفری من و آمد  !زدم بیر

 

ی عارف :_  !دادم؟ کالس امروز من نمیدون   بمیر
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 !باهات دارم واجب کار خو :عارف

 

 مشخص .رسید گوشم به فراوان   خش خش با صدایش

 ...است شلوغ حسان   اطرافش بود

 

 !برم باید بگو رو کارت بدو خوب خیله :_

 

 خوبه؟ میر  دو :عارف

 

؟ میر  دو :_  جی
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 دیگه روز سه تا میتونم گفنر  که ای پارچه اون از :عارف

شو دو ؟ رایص   برسونم دستت به میر  هسنر

 

 !عارف مریس ، کافیه آره دادم بهت که کدیه همون اگه :_

 

  بعد کردی کچلم :عارف
 

 !عارف؟ مریس مییک

 

 برم؟ باید نداری کاری ، دیوونه :_

 

 !برسون حوریت همکالسیای به منو سالم فقط نه :عارف

 

 زهرمار :_
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 در کیس هر بنظرم . کردم قطع رسش بر را تلفن خنده با

 هر نیاز خنده ، دارد نیاز عارف یک به زندگیش

 ناشنایس شماره .خورد زنگ ام گویسر  دوباره !زندگیست

 !بود

 

 بفرمایید؟ :_

 

ی خانم سالم :_  !امیر

 

 سالم :_

 

 که گفتر   ایشون !هستم پور سلطان آقای منیسر  من :_

یف باید االن حتما کت بیارید ترسر  !رسر

 

 !کالسمه زمان بیام نمیتونم االن من ویل :_
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 !بیاید باید حتما که گفتر   ایشون ویل :_

 

 . کردم قطع را تلفن و گفتم ای باشه آشکاری حرص با

 این از مخصوصا ببارد برایم زمان و زمتر   از باید دقیقا

 کالس سمت به !رایص   خود از مغرور خودشیفته رئیس

 و برداشتم را کیفم . شدم مواجه بودنش خایل با که رفتم

 دو دقیقا . افتادم راه به دانشگاه خروج   درب سمت به

 هر که من   برای هم آن میدادم دست از را بعدی کالس
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فتم برای لحظه  من ، نمیکردم دری    غ کاری هیچ از پیرسر

 !... داشتم را پاریس به رفتر   رویای

 خان کاوه جناب از ورود اذن منتظر و بودم ایستاده

 بفرمایید با و زدم در منیسر  رس دادن تکان با !پور سلطان

 با اما برایش داشتم ها نقشه !پر توپ با هم آن شدم وارد

 !رفت هوا باد به هایم نقشه تمام اش دان   همان دیدن

 

 هستید؟ خوب شما حال ، سالم :_

 

م سالم :_ ؟ تو ممنون دخیر  خون 

 

 !ممنون :-

 

 نره یادت خان کاوه شده تموم کارم دیگه من پس خوب :_

  دوباره نه ها
 

 !دان   کردم فراموش اصال وای بیک
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ه یادم رسی این دیگه نه :پور سلطان  نمیر

 

م دیدمت شدم خوشحال ، امیدوارم :–  !دخیر

 

 !همینطور منم لطفتونه نظر :_
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 مبل روی بر پور سلطان اشاره با خداحافیط   از بعد

 بردم هم در را هایم اخم و نشستم اش روبرون  
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ی؟ خانم هستید خوب :پور سلطان  امیر

 

 خوب هم را دلیلش و رسید گوشم به تمسخر با صدایش

 آمدم که موقغ از و نکردم حسابش آدم عمال !میدانستم

 به این ، خواست دلم اصال . ندادم منتظر اوی   به سالیم

 !در اون

 

 !بود؟ خوش میشه مگه شما دستورات با :_

 

 !کرد یم کار اعصابم روی واضچ طور به نیشخندش

 به را صورتش دکوراسیون مشنر  با میخواست دلم انقدر

 !نداشت حد که بریزم هم

 

 کاری هر موندگاری برای مجبورید باالخره :پور سلطان

 !دیگه کنید
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 بهم انقدر مدت این تو چون نیست هم نیازی همچتر   :_

 !کنم تضمتر   میتونم رو آیندم االن از که شده کار پیشنهاد

 

 با را او که بودم من حاال و رفت هم در هایش اخم

 دو به ییک من اعصاب با بایسر  تو تا .پاییدم یم نیشخند

 اما داشتم کار پیشنهاد جا همه از !نگفتم هم دروغ !نکن  

 !... بس و بود زرین برند آرزوهایم به رسیدن پل تنها

 

 خودت واسه کار زرین برند طریق از خوب :پور سلطان

 !میکن   جور

 

 زرین برند بخاطر پیشنهادات این که نمیشم این منکر :_

 !بود
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ی غرور ی خنده با  امای ی ادامه و مینگریست مرا آمیر 

 !میشد دیدن   اش چهره مسلما .نمیدانست مرا

 

 پیشنهادات این میتونستم هم زرین برند بدون من اما :_

 !کنم جذب رو

 

 من و شد گرفته رس از ابروهایش میان دوئل دوباره و

 ام خنده بود گرفته برایم که ای قیافه و ریخت از حسان  

 عذاب و میکرد خوب را دلم حال سوزاندنش . آمد یم

د پس را است رئیسم او اینکه وجدان  کار ندای فقط و میر 

 !میداد رس بکن را خودت
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 !پره توپتون حسان   اینکه مثل :پور سلطان

 

 گفتم اول همون از من چون چرا؟ میدونید !دقیقا :_

 و کردید قبول هم شما و مهمه خییل برام دانشگام و درس

نید زنگ کالسم رس که زمان   دقیقا من  حتما میگید و میر 

 دست از رو بعدیم کالس دو هم من و بیاید باید االن

 پر توپم خودتون قول به نباید واقعا شما بنظر !دادم

 باشه؟

 

 !بود نیاز خب :پور سلطان

 

 اتمام بعد اصال بدید اطالع من به فردا میتونستید :_

 !کالسم

 

 رو کالستون اتمام دقیق زمان که ما خب :پور سلطان

 مرخیص فردا رفته یادتون اینکه مثل ضمن در نمیدونستیم

یف  !دارید ترسر
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 بودم گرفته که مرخیص انتقام داشت . فهمیدم حاال !آها

 چه دیگر این !خودخواه روان   مردک . آورد یم در را

 مرخیص روز یک برای !است انداخته راه که بازیست

 چه نمیدانستم دیگر واال !بریزی بهم مرا باید اینگونه

 پیش را مردک این دهم اطالع الناز به باید حتما بگویم؟

شک ند روانیی   . بی 
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 از . دادم خبیثش نگاه به نگاه و کشیدم پوف   تمام حرص با

 رؤیت قابل چشمانش در موجود شیطنت فرسچ   صد

 !بود

 

 کنم؟ چیکار باید االن بفرمایید :_

 

 را منیسر  شماره اتاقش در موجود تلفن با و گفت االن  

 گرفت

 

 بیار برام هارو زونکن :پور سلطان

 

ه مرا صندیل بر تکیه و گذاشت رسجایش را تلفن بعد  خیر

ه ه همه این از را طاقتم کم کم من و میکرد نگاه خیر  خیر

ه  برای و آورده پایتر   رس . میدادم دست از کردن نگاه خیر

ی دم را کیفم ی دسته دعوان   گونه هر از جلوگیر  تا میفرسر

 بعد و شد وارد ها زونکن همراه منیسر  . شد زده در اینکه

ین بدون ، آنها تحویل از  . شد خارج در از حرکنر  کوچکیر
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 نزدیک بیا :پور سلطان

 

 نشستر   برای را مکان دورترین . داشت هم حق البته

 کناری مبل روی بر و شدم نزدیک !بودم کرده انتخاب

 را آن و کرد جدا برگه تا چند . نشستم ریاستش میر  

 سوایل و گرفته دستش از را ها برگه . گرفت من روبروی

 !میکردم نگاهش

 

 مال که اونان   طرحاته؟ کدوم ببتر   کن چک :پور سلطان

 !بزن تیک یه رو خودتن

 

 مسخره چنتر   این نداشت امکان !کردم نگاهش تعجب با

 طراح هر امضای و فامیل و اسم طرح، زیر !دربیاورد بازی

 !است شده ثبت
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 نمیکنید حس پور سلطان آقای ویل میخوام معذرت :_

 !میکنید توهتر   من شعور به دارید

 

؟ برای شعور :پور سلطان  خانما برای خییل من اتفاقا جی

ام  !قائلم احیر

 

 61_پارت#

 

 

 

 

 

ام تو که ام نداشته ی عمه ارواح  !قائیل احیر

 به وحیسر  حالت شدت به چشمانم وارده حرص شدت از

 !بود گرفته خود
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 !مزخرفیه ی بهانه خییل میدونید خودتون :_

 

 چرا؟ !مزخرف :پور سلطان

 

 طراح هر امضای و فامیل و اسم طرج هر زیر چون :_

 کالسام قید بیام راه همه این من نیست نیازی پس هست

 !ببینم رو شما بازی مسخره و بزنم رو

 

م خانم :پور سلطان  بخوام که ندارم وقت اونقدر من محیر

 !یکیه کدوم مال طرح کدوم کنم چک

 

 .من هم کرد یم نگاه اخم با مرا او هم

 !نداشت را حق این او !آمدم نیم پایتر   موضعم از

 

 !بکنه کارو این میتونه تون منیسر  ویل :_
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 کیفم کردن تنظیم با و شدم بلند جا از حرفم بند پشت و

 از پر اوی   و گفتم رویش به نباشیدی خسته ام شانه روی

 . گذاشتم تنها را حرص و خشم

 حسان   . گرفت شکل لبانم روی لبخندی شد بسته که در

 سمت به خوش حایل با . بود شده ضایع ام محیل ن   با

 کردن فکر حنر  که بودم کیفور جوری . افتادم راه به خانه

 !کند ناراحتم نمیتوانست هم رفته دست از های کالس به

 

 !سالاام :_

 

 از خوب بانو . کردم یم نگاه را روبرویم ی صحنه خنده با

 . میکشید کار ها بچه

 

 ؟جی  و سالم :بهار

 

وع دادی انجام کار یه تو باز :_  !زدن غر به کردی رسر
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 جر داریم وسط این حاال تا صبح از نداره خی   نه :نرگس

 هم غر میگه تازه میکنه سالم خوب حال با میاد میخوریم

 !نزنتر  
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 دستان توسط که بود نر  ی دسته حرفش اتمام با و

 نگه ساکت را او و خورده مالجش بر بانو کش زحمت

 !داشت

 

   از نه آوردم شانس عروس از نه یعن   :بانو
 !آدم شکِل  دخیر
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 همزمان البته رفت هوا به که بود من ی قهقه حاال و

 که سمنر  به نگایه !آمد یم هم بردیا ی خنده صدای

  کردم بود نشسته

 

 !جون؟ بردی چطوری :_

 

 ؟!وروجک چطوری تو :بردیا

 

 !اصال شد خوب حالم دیدم اینارو واال :_

 

 !خوبه حالش معلومه میخنده آورده گیر  بدبخت :نرگس

 

 خودت از مادرشوهرتو داری که هس حواست نرگس :_

 !میکن   ناامید
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 بانو ندیدن با و کرد رسش پشت به نگایه ترس با نرگس

  رس از نفیس
 
 با بانو لحظه همان در که کشید آسودیک

بنر   رسش روی محکم بهار دستان و آمدم سمتم به رسر

  !آمد فرود

 گونه رو داری جون ی بوسه و گرفتم دستش از را لیوان

 . کاشتم اش

 

 !شانس بده خدا :بهار

 

بتت که هم شما بکن رو کارت بدو بهار :بانو  رو رسر

احت برو خوردی  !کن   کار باید چون کن اسیر

 

 با را بانو آخر ی جمله نشنود بانو که جوری لن   زیر بهار

 ی حواله چشمیک تمام شیطنت با هم من و زد لب ادا

 !کردم تند پا اتاق سمت به و کردم اش حریص صورت

یم نیاز  را ام رفته دست از انرژی تا داشتم خواب به می 

ان  . کنم جی 
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*** 

 

 !تابان :بهار

 

 چیه؟ :_

 

 ؟!بود رئیست اون میفهیم :بهار
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 اصال که بودم عصبان   انقدر لحظه اون کنم چیکار :_

 !میگم جی  دارم نداشت اهمیت برام

 

؟ کرد اخراجت زد اگر :بهار  جی

 

 مجبور که آمد رساغم زیادی پشیمان   احساس دیشب

  .بگذارم بهار دست کمال و تمام را اتفاقات شدم

 !افتاده کار به تازه وجدان عذاب حس

 

 !میکنه؟ اخراجم یعن   بهار ، نمیدونم :_

 

ایم ن   بهش خییل نمیدونم :بهار  اصال میگم !کردی احیر

 یا میکنه اخراجت ببینم تا چیه اخالقیش خصوصیات

 !میده؟ فرصت بهت
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 دیگه مغرور....عویص  ....خودخواه....بیشعور هیچی  :_

؟  !قزمیته خییل !قزمیت آها......جی

 

 میکرد نگاهم خایص حالت با بهار

 

 گفتم بگو تنگت دل از داری چه هر نگفتم :بهار

 !اخالفر  خصوصیات
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 !نمیدونم :_
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 !بگو الناز به بنظرم :بهار

 

 !میکشم خجالت :_

 

 بهیر  اون میده بهت حل راه یه باالخره جی  خجالت :بهار

 !میشناسه پرسخالشو تو از

 

 مهمونا االن میکنتر   پچ پچ جی  نشستتر   دوتا شما :بانو

سن  !میر

 

 بزنیم؟ حرف خورده یه نمیتونیم ما یعن   :بهار

 

 پچ پچ وقت االن !که همتر   دل ور شب تا صبح از :بانو

 نیست
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  .میداد مهتاب خاله آمدن از نشان در زنگ

 خاله اول .شدند وارد که بودم لباسم کردن مرتب حال در

  .اش ساله چهارده شیطان و رسر  قلوهای دو بعد مهتاب

 زد پچ گوشم در کشیدنش آغوش به از بعد

 

 باشه حواست !شدی خوشگل انقدر چرا تو :مهتاب خاله

 !ندزدنت

 

 مهتاب خاله و کاشتم اش گونه روی ای بوسه خنده با

 های خاله از خییل برعکس میداد واقغ خاله بوی همیشه

  !واقغ

 به هم را او که بود ها قل از ییک خانم مهتا نوبت حاال

 گرفتم بغل

 

 !وایسم پیشت نمیاد دلم شدی خوشگل چقدر تو :مهتا
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 65_پارت#

 

 

 

 

 

به زدن با  نوبت بعدی و راندمش داخل به کمرش به ای ض 

 با . نداشت رودست شیطان   و رسر  در که بود مهیاری

 !میکرد نگاه مرا انداخته باال ابروی

 

 خوشگیل چون اما کرد بغل منو نمیشه میدونم :مهیار

 !کن   کاری هر آزادی ندارم کاریت

 

به و رفتم ریسه خنده از که بودم من و  از که ای ض 

   خورد گردنش پس به بهار دست
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؟ نمییسر  آدم تو مهیار :بهار  !میدون 

 

  !خو چته :مهیار

 تو میشه خوشگل روز به روز که آجیت برعکس بهار

 وحش باغ کرد اذیتتون اگه تابان !مییسر  تر وحیسر  داری

 جانوریه نادر های نمونه از این چون میشناسم خوب

 !میپذیرنش ندارن مشکیل

 

 به دادن جواب توانان   خنده از که بود بهار خود حاال و

  .نداشت را مهیار

 .درآمد بانو صدای که بودیم ایستاده در جلوی انقدر

  با و نشستیم پذیران   از بعد
 

 حرف هم با فراوان دلتنیک

دیم  ندیده را همدیگر که بود سال سه ناسالمنر  . میر 

 !بودیم

 

  برای میخوایم واقعیت :مهتاب خاله
 
 !تهران بیایم زندیک
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 خوشحالمون چقدر بدون   اگه خاله وای !جدااااااااااا :بهار

 !میکن  

 

 خوب زیاد امکانات !اذیتر   ها بچه اونجا آره :مهتاب خاله

 بیایم کنیم مکان نقل گرفتم تصمیم همتر   بخاطر نیست

 !تهران

 

 !میام در تنهان   از دیگه عایل خیلیم :بانو
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طم تنها واال :مهتاب خاله  نزدیک بیایم که بود این هم رسر

یم خونه شما  بگیر

 

 که دوستام از ییک که بود پیش ماه همتر   من اتفاقا :نرگس

  هم کوچه همتر   تو
 
 قصد گفت دیدم رو میکت    زندیک

ی اما بفروشیم رو خونه داریم  نمیشه پیدا خوب مشیر

 !داره فاصله باهامون خونه تا دو هم خونشون

 

 از چقدر میدانستم خوب من و جهید بانو چشمان به برق

  !است خوشحال کنارش مهتاب خاله بودن

 من که زمان   خدابیامرز آقاجون و مهتاب خاله شوهر

 و کردند تصادف ماشین   با نداشتم بیشیر  سال چهار

 فوت از بعد زن دو این و بازنگشتند ما جمع به دیگر

 !شدند خانه مرد همرسانشان

 

یک طراح خانم :مهتاب خاله  !رسکار رفنر  شنیدم میگم تی 
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 !آره خاله قربونت :_

 

 های موفقیت انشاهللا !عزیزدلم بسالمنر  :مهتاب خاله

 !عروسیت همچنتر   و بیشیر 

 

 این باالی و قد ی صدقه قربان من و برد هم در اخم بردیا

 !شدم برادر

 

 فکر میکنه کار داره هم میخونه درس داره هم فعال :بردیا

 !باشه داشته کردن عرویس برای وقت نکنم

 

  جمع
 

 زدند خنده زیر همیک

 

 حساسیت وجه هیچ به که برم قربونت :مهتاب خاله

  !نداره تمویم بچه دوتا این رس هات
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  که ای بچه دوتا همتر   :بردیا
 

 روان   منو رس آخر مییک

 !نمیدن گوش حرفم به بسکه میکت   

 

 که نیستر   بچه دیگه !جان خاله شدن بزرگ :مهتاب خاله

  جی  هر
 

 !کت    قبول بیک
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 . شدیم بزرگ وقته خییل !شدیم بزرگ باالخره ما و
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*** 

 

 

 برای و پسندید را نرگس دوست ی خانه خاله باالخره

 دو از بعد هم من و رفت اصفهان به اثاثیه و اسباب بستر  

کت به پور سلطان جناب ندیدن روز  ...رفتم رسر

 

 ؟!خوشگله چطوری اینجاس؟ یک ببتر   ب           ه :الناز

 

 !دیوونه؟ چطوری تو :_

 

 اومدم فرداشب میکنم تمرین دارم واال هیچی  :الناز

 !کنم رفتار چطور خونتون

 

  در دخیر  این . رفت هوا به ام قهقه
 

 خور رد دیوانیک

  !نداشت
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  هیچ بدون و شد زده در
 

 و شد باز ما جانب از هماهنیک

ور قیافه  !شد پیدا آن پشت عارف رسر

 

م خانمای خنده به همیشه :عارف  !محیر

 

 که بیسر  جان   وارد میخوای وقنر  نداری شعور عارف :–

 ی اجازه منتظر بعد بزن   در باید اول هست خانم اونجا

 !بایسر  ورود برای خانم اون

 

 !خودت جان خستمه ویل دارم رو شعورش اتفاقا :عارف

 

  برای الناز همدست ، هم این
 

  !دیوانیک

  داد قرار من میر   روی را دستش در پالستیک و آمد جلو

 

 چیه؟ اون :_
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یه یه اون :عارف  کردی بدبخت بخاطرش منو که چیر 

 !عمال

 

 آن کردن باز با و رفتم پالستیک سمت به کنجکاوانه

 خوشحایل رس از جیغ   !شدم درخواستیم ی پارچه متوجه

 !کشیدم
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 !مرس   ی ، عارف وای :_

 

؟ :عارف  همتر 
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 !میکردم نگاهش گشاده چشمان   با

 

 کنم؟ چیکار میخوای مثال :_

 

 بهش منو و کن انتخاب دوستات اون از حوری یه :عارف

  همتر   به !کن معرف  
 
 سادیک

 

 !مرض :_

 

م فنا به دارم سینگیل شدت از بخدا میگم جدی :عارف  !میر

 

ه؟ چه اینجا هست معلوم :پور سلطان  !خی 

 

  !بودیم ایستاده خورده جا نفر سه هر ترس شدت از
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 جناب متوجه اصال که ، صحبت گرم ما و بود باز در

 !نشدیم رئیس

 

 کر و هر و صحبت جای نه کاره جای اینجا :پور سلطان

 !کردن

 

 عمیفر  اخم داشتر   با که انداختم جذابش صورت به نگایه

 از من و بود شده برابر ده جذابیتش ، ابروهایش میان

  !کرد تپیدن بنای تند تند قلبم ترس

 !نداشت هم زدن جیک جرئت هیچکس

 

 و کنتر   صحبت بیشیر  میخواد دلتون اگر :پور سلطان

م رس رو استعفاتون بخندیدن  !میخوام میر 
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 ترس و خجالت از من و میپایید مرا که بود نگاهش بعد و

دم را آن و کشیده لبم بر دندان  تا داشتم حتم و میفرسر

 !نبود این دردم اما میشود جاری آن از خون دیگر دقایفر 

 اینگونه مرا پور سلطان نمیخواست دلم اما چرا نمیدانم

 همتر   نیتم تمام اما درآمد کجا از این نمیدانم !بشناسد

 !بود
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ی خانم :پور سلطان  بیا من همراه امیر
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 و دادن تکان رس با همراه خجالت به آغشته تریس با

 و افتادم راه به رسش پشت ، الناز و عارف های دلگریم

 . پرداختم یم میشد ردیف مغزم در که سواالنر  به همزمان

 و گاه های نگاه که بودم شده غرق خود دنیای در انقدر

ش به . نکردم احساس خود روی را پور سلطان بیگاه  دفیر

 به تعارف ای ذره بدون و منیسر  به ای اشاره با رسیدیم که

 . شد وارد من

 

 بشتر   :پور سلطان

 

 هم در را دستم انگشتان و نشستم میر ش کناری مبل روی

  بردم

 

 خوشحال آورد رو پارچه اون عارف اینکه بخاطر من :_

  ببخشید نبود مناسب اصال که زدم جیغ   یه شدم
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 با را او حاال و زدم را هایم حرف تند تند بسته چشمان با

 سغ . میدیدم را بودند شده گرد تعجب از که چشمان  

 نشاند لب بر پوزخندی . بزند پس را چشمانش تعجب کرد

 

 نمیومد بهت :پور سلطان

 

 نمیومد؟ بهم جی  :_

 

 کن   خوایه معذرت اینکه :پور سلطان

 

 معذرت میده انجام که اشتبایه بخاطر باید انسان   هر :_

 نیست عیب خوایه معذرت ، کنه خوایه

 

 خوایه معذرت یه من به پس ، اینطور که :پور سلطان

 بدهکاری
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 کردم خوایه معذرت االن همتر   من ویل ببخشید :_
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 نیست امروز منظورم نه :پور سلطان

 

 انداخت باال ابرون   و زدند شیطنت از برفر  چشمانش

 

ایم ن   بهم دفیر  تو که روز اون بابت :پور سلطان  احیر

 کردی
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 بدنم های ارگان تمام در حرص و خشم ثانیه رسعت به

 چشم و شده مشت دستان شد اش نتیجه و شد جمع

 رسیدند یم نظر به وحیسر  که هان  

 

 بخوام که ندادم انجام اشتبایه کار روز اون من :_

 خوایه معذرت باید شما هم تازش کنم خوایه معذرت

 من نه کنید

 

سم میشه ، شدم متهم من جالب چه :پور سلطان  من بیی

 کنم خوایه عذر باید که کردم چیکار

 

 دلیلش . میتپید تند تند من دل و رفتند هم در ابروهایش

  شد تنم وارد یکهو که بود ای دلهره و ترس هم

 

 .... آوردید منو راه همه این من کردن اذیت بخاطر :_

 موضعم از من نه چون نکنیم بحث واقعا میشه اوووووف

 شما نه پایتر   میام
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 کردی اشتباه که داری قبول پس :پور سلطان

 

 نمونه این خدایا . میکردم تماشایش گرد چشمان   با فقط

ی نادر  دو کشیدن با کردم سغ . است آمده کجا از برسر

 روبه و شدم بلند . کنم کمیر  کیم را حرصم عمیق نفس

 میکرد برانداز تفری    ح چشم به مرا که اون  

 

 برم من ندارید ای دیگه کار اگر :_

 

 هست زیاد که کار اتفاقا :پور سلطان

 

 دست مرتیکه . شوم منفجر که است االن من خدای وای

 نمیداشت بر رسم از

 

 پور سلطان آقای سوال یه :_

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 71_پارت#

 

 

 

 

 

 با که اون   و دادم پوزیشن تغییر  سینه به دست حالت به 

 را اش خنده میکرد سغ گرفت اش خنده تغییر  این دیدن

 ندارد وجود داری خنده چیر   واقعا من در و کند پنهان

 

 بفرمایید :پور سلطان

 

 اتاقتون میکشونید راه به راه هم طراحاتون ی بقیه :_
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 نچ :پور سلطان

 

 جی  یعن   :_

 

 بود خنده خوش لعننر  مردک ، شدند وری یک هایش لب

 بودم نکرده دقت و

 

 هم که اینجا میان اونان   فقط اینکه یعن   :پور سلطان

 کت    خوایه معذرت نمیتونن هم درازه زبونشون

 

 پا در سمت به رسعت به و ندانستم جایز را بیشیر  ماندن

 را آرامش ی خنده صدای در بستر   از قبل . کردم تند

 وارد متفاوت کامال احسایس با بستم که را در . شنیدم

 مرا فقط میخواست مردک این . شدم خودمان طبقه

 ریش به را دلهره و ترس راه به راه که بیشیر  نه و کند اذیت

 . بستیم من
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 چیشد؟ :الناز

 

 چه و شدم دفیر  وارد یک که بودم نشده متوجه اصال

 . مزخرف

 

 همتر   زدیم حرف ها طرح راجب هیچی  :_

 

 پایید یم مرا مشکویک حالت با الناز

 

 چیه؟ :_

 

ی :الناز ؟ قایم من از رو چیر   میکن 
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 به را نگاهم و کردم جابجا را روبرویم های برگه زده هول

 ندادم نگاهش

 

 چطور؟ نه :_

 

 دعوات نکنه ، برگشنر  که موقغ از شدی جوری یه :الناز

 میکنه اخراجت گفت میدونم چه کرده

 

 دیگه ، اینا و نداشتم ازت رو انتظار این گفت ، بابا نه :_

 زدیم حرف قبیل طرح راجب بیشیر 
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 پس خوبه :الناز

 

 چیر   امروز من و گزیدم را لبم گفتم که دروغ   بخاطر

 آنها از دریک هیچگونه که میکردم تجربه را عجین   های

 و میداند خدا فقط را آید یم رسم به بالن   چه . نداشتم

 ... بس

 

 بیا لحظه یه تابان :الناز

 

 . کردم حرکت الناز سمت به و کردم ول را روبرویم کاغذ

 شدم خم اش برگه روی

 

 چیشده؟ :_

 

 رسید ذهنم به یهو من ببتر   نگا رو طرحه این :الناز

یش یه میکنم حس ویل کشیدمش   جوریه یه کمه چیر 
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 توانست یم طرح این و شدم خم طرحش به رو دقت با

 مچ و کشیدم دستش از را مداد . درآید آب از خون   چیر  

 . کردم عوض ظریف حرکت چند با را لباس دستان

 

 شد قشنگ اینجور :الناز

 

 تر قشنگ بزاریم چتر   تا چند اگه رو ش شونه رس :_

 نه؟ میشه

 

 نمیدونم :الناز

 

 وایسا :_
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 طرح های نقص گرفتر   و شانه رس کردن درست از بعد و

ی چشم واقعا چیر   یک حاال  شوق با ، آمد دست به گیر

 . نمیشد این از بهیر  ، کوبیدیم هم به را هایمان دست

  برد دست اش گویسر  سمت به رسی    ع الناز

 

 کاوه الو :الناز

 

  من خدای . میکرد دگرگون را حالم هم اسمش

  بیاید نکند

 

 قشنگه خییل ببینش پایتر   بیا پاشو زدم طرح یه :الناز
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 شد باز خنده به لبانش که شنید چه نمیدانم

 

 منتظرتم پایتر   کاوه :الناز

 

 فراوان شوق و شور با گویسر  کردن خاموش از بعد و

 . نداشتم درمان   درست حال من اما دوخت طرح به چشم

س کنم فکر ، نمیدانستم را منشأش س ، است اسیر  اسیر

 و دیدار روزها این که شخیص . شخیص آمدن از نایسر 

 میشد بیشیر  مراتب به دعواهایمان

 

 پایتر   باال اینطور که نکردیم شاج   کار همچتر   ایل :_

ی  مییی

 

 بود درآمده خوب خییل بودیم زده که طرج ، گفتم دروغ

د خوشحال اوی به شده باعث من بد حال اما  . بیی
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 طرح یه روز هر روز هر نیستم تو مثل من عزیزم :الناز

ون بدم شینگویل  میفته برام بار یه سایل اتفاقا این از ، بیر

 کال

 

 دارم قبول واقعا اینو :پور سلطان

 

 پریدیم باال هین   با دو هر

 

 بدبخت عارف ، بدتری هم عارف از که تو کاوه :الناز

د دری یه حداقل ن   هم در همون که تو میر   نمیر 
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 منو که کاری اون بچه بزن حرف کم :پور سلطان

 بده نشونم رو کشوندی راه همه این بخاطرش

 

ی تنها ، راحت انقدر . ندیدم را رویش این بحال تا  که چیر 

 ... تمام و ، پوزخند و بود اخم دیدم او از زیاد

 

 خوب چیر   یه جدی جدی اینکه مثل نه :پور سلطان

 دراومده

 

 زیاده هم رست از تازه عالیه این خوب؟ چیر   یه :الناز

 

 با را او پور سلطان و بود گرفته تدافغ کامال حالت الناز

 به پور سلطان از را اسمش باید بنظرم . میکرد نگاه خنده

 آهنگ خوش هم بود خوشگل هم . دهم ارتقا کاوه

 اش چهره و تیپ مانند درست نفسگ ی ر هم ...هم...هم
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 طراح؟ خانم :کاوه

 

 ل ه ....ب    :_

 

 خنده با دو هر . غرق حسان   و نبودم هیاهو این در اصال

 دیگر بودم داده آب را بند . میکردند نگاهم

 

نیم صدات داریم ساعته یه تابان :الناز  میر 

 

 مگه؟ چیشده بودم فکر تو نبود حواسم :_

 

 این اما بردی این تو دسنر  یه مطمئنا تو میگم دارم :کاوه

 نیست قبولش اصال خانوم
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 که میفرستاد باال به را ابروهایش داری خنده حالت با الناز

 صدای شنیدن از قلبم . واداشت خنده به را کاوه و من

 االن میکردم حس که انقدر . میتپید تند تند اش خنده

ون ام سینه قفسه از که است یم یک جدیدا . بزند بیر  چیر 

  میشد

 

 دیگه بودی تو طرح گذار پایه خوب :_
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 خان کاوه شنیدی :الناز
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 کشیدی کامل تو رو طرح نگفته گذار پایه گفته ببتر   :کاوه

 

 درست شان رابطه ، کردم یم نگاه شان کل کل به خنده با

 . بود بردیا با بهار و من رابطه مانند

 

م رو طرحتون :کاوه  کنم چکش باال میی 

 

 طرحت بگو ، طرحتون میگه باز ببتر   :الناز

 

 تو بعد دارم آشنان   کامال دوستت زدن طرح با من :کاوه

 زدی رو طرح این تنهان   خودت بگو یه

 

 رس و آورد هجوم صورتم به خون اولش جمله شنیدن با

 . بدهم هایشان صحبت به را گوشم کردم یم سغ زیر به

 طرح تک تک یعن   دارد؟ آشنان   من های طرح با چه یعن  

 . شوم دیوانه که است االن میکند؟ برریس دقت با را هایم
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 چند با کردم سغ و نشستم صندیل روی کاوه رفتر   با

ل را قلبم تپش عمیق نفس  هم حدودی تا که کنم کنیر

 . شدم موفق

 

 خوبه؟ حالت تابان :الناز

 

 ه..ر...آ :_

 

 نیسنر  خوب میکنم حس :الناز

 

 نباش نگران خوبم نه :_

 

 داری؟ مشکیل کاوه با :الناز

 

 مزخرف   سوال چه دیگر این . گرفتم باال را رسم زده هول

 بود
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یس؟ .. سوالو این را...چ    ه...ن  :_  مییی
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 حالت کال اینجا اومد که موقغ از کردم حس چون :الناز

؟ ازش نکنه ، شد عوض  ناراحنر

 

 واسه مشغوله ذهنم خورده یه حرفیه چه این بابا نه :_

 همینه
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 کنه خدا :الناز

 

*** 

 

 از روز آن جانم تمام . رسید پایان به لعننر  روز آن باالخره

 که بود بد حالم قدری به خانه به ورود موقع . رفت بتر  

 نکند اینکه فکر با بانو حنر  ، میکردند جوابم سوال مدام

 ی لحظه تا . داد خوردم به دمنوش کیل ام شده مریض

کت از لحظانر  تنها خواب  میبست نقش چشمم جلوی رسر

بان که د باال را قلبم ض    . میی 
 

 پایان هم روز آن کالفیک

  همان به روز همان فردای دقیقا چون نداشت
 

 و کالفیک

 . دانشگاه به نرفتر   شد اش نتیجه که شدم دچار بد حال

 

 مادر؟ تابان :بانو

 

 بانو جانم :_
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 را بانو حضور اصال که بودم مختلفم افکار دار و گیر  در

  گرفت دست در را دستم . نکردم احساس کنارم

 

 اومده؟ پیش مشکیل :بانو

 

 نه :_

 

 مامان ریخنر  هم به اینجوری چرا پس :بانو

 

 اشک قطرات و شد آب گلویم بغض مامان کلمه شنیدن با

 و گرفت آغوشم در . آمدند یم پایتر   چشمانم از که بود

  مانند درست
 

 هیچ . میکرد نوازش را موهایم هایم بچیک

ی  . نمیگفت چیر 
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 اشک کم کم . داشت ارزش دنیا دنیا برایم خودش این

 دیدن با و شد خانه وارد بردیا که گرفتند پایان هایم

 کرد حرکت سمتم به نگران   با اشکم از خیس صورت

 

 چیشده؟ مامان تابان؟ چیشده :بردیا

 

 کرده گل بازیش لوس کال دخیر  این مادر هیچی  :بانو

 

 از را صورتم و آورد جلو دست بردیا . گرفت ام خنده

  کرد پاک اشک
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 اومده؟ پیش مشکیل ، برم قربونت چته :بردیا

 

 گرفته دلم .... نه :_

 

 و کرد بغلم . داد بردیا به را جایش و شد بلند کنارم از بانو

 . نمیکنم عوض دنیا با هم را اش برادرانه آغوش طعم من

 

 کارت اینکه از بعد فردا مهمونه دوستت که امشب :بردیا

یم شد تموم ون میر نیم دور خورده یه بیر  بهیر  حالت که میر 

 چون ویل بود بد حالت گفتر   اومدم که دیشب ، بشه

 رست باال نیومدم بودی خواب

 

م االن :_  بهیر

 

 دیگه بازیه لوس همون بانو قول به :بردیا
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 ...بود برادر همیشه بردیا و خندیدم

 از حالم کیم من و راه در مهمان برای بود آماده چیر   همه

 . بود شده بهیر  قبل روز

 

 بشتر   بیا نیس خوب حالت اگه آج   :بهار

 

 کوچولو موش این که بودم شده متوجه را دیشبم تمام و

 کردم بغلش . بود نشسته رسم باالی گریه با
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 خوبم قربونت نه :_

 

 دوخت نگاهم به را نگاهش بغض با

 

 کردم سکته من نشو اینجور هیچوقت دیگه آج   :بهار

 دیشب

 

 چشمان و بغض پر صدای این برای قلبم تمام من و

 صدا به آیفون بدهم را جوابش خواستم تا . رفت لرزانش

 جلو به استقبال برای . بود الناز آمدن نشانه که درآمد

 . شدند وارد الناز و نرگس و شد باز در که رفتم

 

 چطوری؟ مریض خانم سالم علیک عه :الناز

 

 خندیدم و دادم دستش به دست
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وع نیومده ، سالم :_  کردیا رسر

 

وع بابا نه :الناز  شما؟ حال سالم ...چی  رسر

 

 پشت را بانو شدم مطمت    افتاد تپق به اینگونه که الناز

 که من . نشستیم و شدیم پذیران   وارد خنده با . دید رسم

 و بهار اما نداشتم پذیران   ی اجازه مریضم احوال دلیل به

 برای حداقل ، بود خون   شب . نگذاشتند کم الحق نرگس

 در که شنیدم را صدایش گوشم در بدرقه موقع . من

کت  هیچ من و . رفت و بکشد حرف است قرار حسان   رسر

 بهار با نه بزنم حرف الناز با میتوانم نه باره این در گاه

 

*** 

 

 پیشته :الناز
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 چیه؟ :_

 

 یم منو داری فقط اومدی که صبح از بزن حرف یاال :الناز

 منتظرم یاال رسیده وقتش دیگه االن پیچون  
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 بپیچانم را او چگونه نمیدانستم دیگر واقعا و گفتم اوف  

 

  یه که کردم قایم ازت جی  بابا :_
 

 بگم چیو همه مییک
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 شدی مریض یهو تو بشه باورم عمرا من منو ببتر   :الناز

 بوده چیت یه مطمئنم

 

 کند کمکم خودش خدا فقط و گرفتم خود به ناالن   قیافه

 وارد عجله با حبین   خانم و شد زده در لحظه همان در .

  شد

 

 اما داخل اومدم اجازه بدون که ببخشید :حبین   خانم

 میگن دارن کارتون سهران   خانم بدم اطالع بهتون خواستم

 پیششون برید االن همتر   میشه اگه

 

 عزیزم باشه :_

 

 و کردم پرواز در سمت به گفت میتوان تمام خویسر  با و

 ای تقه چند . افتادم راه به سهران   خانم دفیر  سمت به

 . شدم وارد تو بیا شنیدن با و زدم
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 نباشید خسته :_

 

 دوخته روبرو کاغذ به را نگاهش دقت با و بود پایتر   رسش

  آورد باال را رسش صدایم شنیدن با که بود

 

م نبایسر  درمونده :سهران    بیا بیا جلو بیا دخیر

 

 در کاغذ همان که ایستادم او میر   کنار و رفتم جلو

 از را کاغذ و بردم پیش دست . گرفت سمتم به را دستش

  گرفتم دستش

 

 توعه؟ طرح این ببتر   کن نگاه یه عزیزم :سهران  

 

 نیست من مال این ... نه :_
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؟ :سهران    مطمئن 
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 چطور؟ ، آره :_

 

 نایم نه اما کردم پیدا طرحا کاغذای بتر   اینو من :سهران  

 میگردم صاحبش دنبال دارم دیگه نشون   نه داره

 

 دیگه که ندارید مشکیل اگر ... نیست من مال واال نه :_

 دارم زیاد کار چون برم
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 نکنه درد دستت کردی لطف عزیزم نه :سهران  

 

 اجازه با ، حرفیه چه این بابا نه :_

 

ون  جایگاه سمت به نگاهم در شدن بسته با زدم که بیر

 بدنم در لرزی کاوه دیدن با که کرد پیدا سوق طبقه منیسر 

 سمت به دست . میکردم گرما حس تماما و گرفت شکل

ین بدون و آن کردن مرتب با و بردم ام مقنعه  کوچکیر

 افتادم راه خودم دفیر  سمت به توجه جلب

 

 طراح خانم :کاوه

 

 نگفته دروغ شد قطع نفسم صدایش شنیدن با بگویم اگر

د صدا طراح خانم مرا همیشه . ام  به قلبم برای این و میر 

 به . گرفت رس از تپیدن بنای که بود خوشایند قدری
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 آن   شلوار و کت دست یک با را او و برگشتم سمتش

 ، بود نشسته تنش بر زیبا بسیار که دوخت خوش نفنر 

 لو مرا نگاهم این از بیشیر  تا انداختم پایتر   به رس . دیدم

  ندهد

 

 سالم :_

 

؟ انداخنر  رستو چرا تو ....س  علیک :کاوه  پایتر 

 

  کردم نگاهش تعجب با

 

؟ :_  جی

 

 کن نگام همینطور فقط ....دیگه هیچی  :کاوه
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 چه . ندارد را تپش همه این توان قلبم دیگر خدایا

ند فریاد تنم تمام نمیداند کنم؟ نگاهش که میگفت؟  میر 

 را کار این ی اجازه عقلم اما بدوزم او به چشم که

 به ناچارا . کنم عمل یک کدام حرف به نمیدانم نمیدهد؟

 دادم ادامه کردنش نگاه همان

 

 81_پارت#

 

 

 

 

 

 دارید؟ کاری من با :_

 

  جلو بیا آره :کاوه
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 کرد یم آب ذره ذره مرا جذابش نگاه آن با . کردم نگاهش

 بودم مجبور . کردم یم گوش قلبم و عقل جدال به من و

 یم که بود مغزم به گوشم همزمان و کنم حرکت جلو به

 محکم و آرام ، نکن نگاهش ، کن برخورد رسد گفت

 نکن   نگاهش میتوان   چطور میگفت قلبم اما بایست

 میگوید میبین   ، نشوی جذابیت همه این ی صدقه قربان

 نشانه یک ، دارد حیس تو به هم او یعن   کن نگاهم فقط

 اما نیسنر  میل ن   او به همچتر   هم تو بفهمد که بده ای

 باش داشته غرور ، نکن خورد را خودت میگوید عقلم

 قبول کامال را حرف این من آری ، بیفتد پایت به بگذار

 ایستادم اش قدیم چند در ، دارم

 

 بفرمایید بله :_

 

 میخوام کن چک قشنگ بگیر  رو طرحا این :کاوه

ی رو اشکاالتش  بگیر
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 آنچنان به من ، نداشت امکان ، کردم نگاهش تعجب با

 را طرح یک های نقص توانان   که ام نرسیده تخصیص

م کت این در متخصص افراد این بر عالوه بگیر  هم رسر

 من؟ چرا هست

 

 چرا؟ :_

 

 طراح؟ خانم چرا جی  :کاوه

 

 ...آخه من؟ چرا :_

 

؟ آخه :کاوه ؟ نیم رو خودت توانان   واقعا جی  بین 

 

 که هستر   افرادی ویل :_

 

 بده انجام رو گفتم بهت که کاری نباشه حرف :کاوه
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دم رس به عجیب شیک در . کردم نگاهش حرف ن    . میی 

 

ی؟ اینارو نمیخوای :کاوه  بگیر

 

 82_پارت#

 

 

 

 

 

 یعن   . گرفتم دستش از را ها برگه و بردم جلو دست

 نمیدانستم؟ خود و داشت اعتماد من به آنقدر

 

 بود گرفته درد دستم :کاوه
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 و انداختم بود گرفته خود برای که ای قیافه به نگایه

 انگار ام خنده دیدن با . بست نقش لبانم بر ای خنده

 نگاه مرا فقط شده خشک که شد وارد تنش بر رعدی

 همتر   و بود هویدا چشمانش در شگفنر  و تعجب . میکرد

 نگاهم همچتر   چرا نمیدانستم . کرد یم بیشیر  را ام خنده

 . کرد یم

 

 اومده پیش مشکیل پور سلطان آقای :_

 

 برگه به را حواسش و برگشت خودش قبیل حالت به رسیعا

 به را نگاهش کرد یم را تالشش تمام و داد میر   روی های

 . ندهد نگاهم

 

 بده انجام رو گفتم بهت که کاران   :کاوه
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 را سخن این خشک چنان . ایستادم تماشایش به تعجب با

 کردم سغ . کردم نگاهش فقط تعجب با که رساند من به

 به امروز چند هر بگذارم کنار را تعجب و بیایم خودم به

  شد تنم وارد شوک کاف   حد

 

 بدم؟ تحویلش باید یک فقط بله :_

 

 دروغ نشدم ناراحت کردنش رفتار اینگونه بابت بگویم اگر

 تماما کردم حس . حسان   هم آن شدم ناراحت ، گفتم

 یم رو و زیر هدف   داشتر   بدون را ها برگه و است کالفه

 . کند

 

 برسونشون دستم به بعد ی هفته میتون   اگر :کاوه

 

سم؟ سوایل میتونم فقط بله :_  بیی
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 بود افتاده اتفافر  چه ثانیه چند در ، کرد مشت را دستانش

 ... است عالم خدا بود ریخته هم به اینگونه را او که

 

س :کاوه  بیی

 

 افتاده اتفافر  :_

 

 برخورد نگاهم به نگاهش چشمانش فرار از بعد باالخره

 غرق جان   در کن   حس است شده . ماند همانجا و کرد

 حال این به من است؟ کرده ایست همانجا دنیا و شدی

 . ام شده دچار دقیقا
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 یم خجالت . آورد خود به را دویمان هر ای تقه صدای

 که بود باری اولتر   این ، کنم نگاهش مستقیما کشیدم

 . میکردم عمل پروا ن   انقدر

 

 برم باید ن..م  شی د...ب  بخ  ...ب  :_

 

 گفت میتوان دفیر  سمت به و کردم گرد عقب رسیعا و

 ثانیه اگر که کیس به شبیه و کردم باز را در . دویدم رسما

 را در و شدم وارد ، میشود خراب چیر   همه کند دیر ای

 . میدید را الناز ی زده شوک چشمان چشمانم و بستم

 

 دزدی انگار ، ترکید زهرم تو میای اینطور چرا تابان :الناز

ی  چه این من عزیز تو اومدی کردی فرار کرده دنبالت چیر 

 باش آدم کم یه کاریه
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د جانم به غر بند یک که النازی به توجه ن    روی میر 

 معنای . کشیدم گلویم به دسنر  و نشستم ام صندیل

 را گرفت یم بر در را بدنم های ارگان داشت که اتفاقانر 

 خود به را فکرم همیشه از بیشیر  همتر   و نمیدانستم

 ، بزنم حرف خود با بیشیر  کیم باید . بود کرده مشغول

م کمک الناز از بتوانم شاید چه؟ بگویم مثال حاال  اما بگیر

سم جوری یک اصال نه نه بفهمد است ممکن  که مییی

 الناز به را نگاهم و زدم دریا به را دل باالخره ، نکند شک

 . دادم غر حال در اخمالوی

 

سم؟ ازت سوال یه ... میشه :_  بیی

 

 من به را بله رسش دادن تکان با و کرد ای کالفه پوف الناز

 . داد

 

 چشه باشه گرفته دلش همش یهو کیس اگر میگم :_
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 . شدند نیم گشاد بیشیر  این از دیگر چشمانش خدا بنده

 است؟ پرسیدن سوال طرز چه این خنگ دخیر  آخه د
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سم را سوالم دیگری شکل به باید  زده رسم به بخدا . بیی

 . آورم یم در بازی دیوانه اینگونه که است

 

 همش میگه شده اینجوری دوستام از ییک الناز ببتر   :–

نه تند قلبم  آتیش گرما شدت از بدنم تموم وقتا بعیص   میر 

ه  فکره تو همش یا میگیر
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 شخص دوستتون این احیانا ، اووووم ... بدونم چه :الناز

 میشن اینطور میبیت    رو خایص

 

؟ یعن   هوم؟ :_  جی

 

ی پرسی میگم :الناز  میشه اینطور میبینه چیر 

 

 را کاوه که همتر   ، آری که آوردم یاد به و کردم فکر کیم

 میشوم اینگونه میبینم

 

 البته کنم فکر آره :_

 

 صدم به . گفتم نکند شک اینکه دلیل به را آخر کنم فکر

 غم یک به را جایش چشمانش برق که نکشید ثانیه
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ی ، داد عجین    از کردن صحبت هنگام حنر  که چیر 

 . بود مشهود کامال هم صدایش

 

 شده عاشق :الناز

 

؟ :_  جی

 

 اینطور میبینه که رو پرسی همون حتما نداره جی  :الناز

 داره دوستش داره عالقه بهش میشه

 

 به یعن   ام؟ شده عاشق من یعن   ، شد وارد عظییم شوک

 رئیس نه کیس هر هم آن ام؟ شده مند عالقه کیس

کتم  مثل ، ام شده مند عالقه پور سلطان کاوه به من ، رسر

 بدست که موفقینر  برای دسنر  خودم برای باید اینکه

 این با کاوه مثال ، ست حرف   چه دیگر این ، بزنم ام آورده

وت و جالل همه  هستم ساده طراح یک که من   بیاید جی 
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 من   ، شود مند عالقه ندارم هم کاف   تحصیالت هنوز و

 ....حنر  که
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سم دیگری سوال تا دادم الناز به را نگاهم  نگاه با که بیی

 بود مشخص و بود زده زل میر   به ، شدم روبرو غمگینش

 . بود فکر در که

 

 الناز؟ :_

 

  بمونه دور ازش بگو دوستت به :الناز
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 دخیر  این من خدای ، داشت بغض و بود لرزان صدایش

 بود؟ چش

 

 کنه فرار نشده داغون تا بگو :الناز

 

 خوبه؟ حالت الناز :_

 

 میشه نابود وگرنه کنه فرار بگو :_

 

 از چشمانش ی قرنیه دور تا دور آورد باال را چشمانش

د برق شده جمع اشک   شد نگران نگاهم میر 

 

ه من مثل بگو :_  میمیر
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 حرکت سمتش به و شدم بلند ، نبود جایز نشستر   دیگر

 گریه صدای ، زدم بغل را ناراحت و مغموم اوی و کردم

ی ، میپیچید اتاق رس تا رس اش  ی گریه صدای در که چیر 

  ... بود درد ، بود غم ، بود سوز میدیدم دخیر  این

 برایش و شدم جدا شد آرامیر  که کیم آمده؟ رسش بر چه

  دادم خوردش به و ریخته آب لیوان  

 

؟ حرف نمیخوای ایل :_  بزن 

 

 دردیش یک میدانستم ، میکرد نگاه را روبرو حرف ن  

 میتوانست نه و کند انکارش میتوانست نه که هست

 بزند حرف اش درباره

 

 که داریم هان   درد ها انسان ما ها موقع بعیص   میدون   :_

 تعریف با مواقع بعیص   ، نمیشن پاک قلبمون از جوره هیچ

 کاری برات نتونه شاید مقابلت طرف برای قضیه کردن

 ، مییسر  سبک اما نیفته برات مثبنر  اتفافر  هیچ شاید کنه
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 حرفت ، میشه بهیر  یکیم حداقل اما بهیر  نمیگم دلت حال

 خواست دلت دیدی اگر نمیکنه پیدا درز جان   هیچ

 هستم من کن   خایل رو خودت

 

 86_پارت#

 

 

 

 

 

دم کتفش روی همدردی نشانه به را دستم سپس  از و فرسر

م سمت به شده جدا او  چند اتفاقات از . برگشتم میر 

 انجام توانان   نه که بودم شده گیج قدری به پیش لحظه

 زیر حال در همچنان . کردن فکر توانان   نه داشتم را کاری

 با که بودم دستم در های برگه هدف ن   کردن رو و

 شدم متوقف الناز صدای شنیدن
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 نشده جور کیس با زیاد و دانشگاه بودم رفته تازه :الناز

 بودم

 

 دستش کنار پنجره به را چشمانش و کشید عمیفر  نفس

 در انقدر که بود شده غرق اش گذشته در گون   ، دوخت

 بود رفته فرو عمیفر  حس

 

ی یه با که بود اول ترم اواسط :الناز  ، شدم دوست دخیر

 یا عارف اوقات بعیص   که جوری شدیم خوب باهم کم کم

دیم خودمون با اونم دنبالم میومدن عرفان  کم اینکه تا میی 

 ، بود ما از باالتر ترم دو ، وسط اومد دخیر  یه پای کم

 تبدیل رو ما نفره دو اکیپ اون و شدیم آشنا باهم یهون  

 نفره سه اکیپ یه به کرد
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 همان در که آورد هجوم گلویش به بغض کردم حس

د پلک تند تند پوزیشن  از بعد ، میکشید عمیق نفس و میر 

 ...گشود سخن لب باالخره دقیقه یک

 

 رو شدم رفیق باهاش زودتر که دوستم همون هانیه :الناز

 زنگ جی  هر من و دنبالش اومد داداشش بار یه ، میگم

دم  داشت جلسه که عرفان نمیداد جواب عارف به میر 

 اومد هانیه که بودم ایستاده ، دنبالم بیاد نمیتونست

 برم باهاشون کرد مجبورم و سمتم
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 پر لرزان چشمان همان با و برگرداند سمتم به را رسش

 نگریست مرا آبش

 

 شده محوش ، دیدمش که بود باری اولتر   دیدمش :الناز

 یه قلبم ، بردارم ازش چشم نتونستم جوره هیچ بودم

د تند جوری ون بزنه دهنم از االنه میکردم حس که میر   بیر

 ، اومدم خودم به تازه کوبید پهلوم به که دستش با هانیه ،

 میکردم نگاش داشتم چجور نبود حواسش اون

 

 دخیر  این ، صدایش در نشسته درد برای کردم بغض

ی از بیشیر  دردش  از را نگاهش ، میداد نشان که بود چیر 

 دوخت چشم قبیل جای همان به و برداشت چشمانم

 

ام دخیر  من به ، رفتم باهاشون :الناز  و میذاشت احیر

ام و ادب با باهام کامال د حرف احیر  و رسر  تو که من   با میر 

 رفت براش دلم که دالییل از ییک و نداشتم لنگه شیطنت

 بود همتر   هم
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 را صورتش روی ریخته اشک و آورد باال را لرزانش دست

 بودم داده دست از را پاهایم در حرکت توانان   ، کرد پاک

 

 هر دیوونه عتر   من بزنه حرف ازش هانیه بود کاف   :الناز

د که دهنش از کلمه ون میر   ، میبلعیدم قویل به رو بیر

 رو صب تا شب و شب تا صب بودم شده ش دیوونه

 ...میکردم فکر بهش

 ...نداشتم هم ای چاره راه

 

د و کرد مشت قوا تمام با را دستش  لحظه انگار ، میفرسر

 بود رسیده سخت ی

 

ه اون اینکه تا :الناز  بنفشه اسمش بود اکیپمون تو که دخیر

 شد هانیه و من همراه باری چند و اومد خوشش ازش بود

، 
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 در که هقش هق صدای شد تهش و کرد نابودش بغض

 پیچید اتاق
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 بدنش ، گرفتم بغل در را رسش و کردم حرکت سمتش به

د فریاد را دردش صدایش و میلرزید  میر 

 

 کیس عاشق بفهیم اینکه خییل بده خییل میدون   :الناز

 نفش به نفست اینکه ، براش میدی جون اینکه ، شدی

 شده دیگه ییک مال بفهیم رو بنده

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نمیتوانستم حنر  خدایا ، میگفت چه ، شد خشک بدنم

 کنم هم را فکرش

 

ش :الناز  ... بعدش و داده پیشنهاد بنفشه به که پیچید خی 

 

  هر دل هقش هق صدای
 

 کم کم ، میکرد آب هم را سنیک

  زد حلقه چشمانم در اشک

 

 یه تو ، مردم روز یه تو ، تموم جی  همه ، شد تموم :الناز

 یه فقط افتاد اتفاقان   چه و چیشد نمیدونم نزد قلبم روز

 نتونستم من و شد تموم ترم دیدم اومدم خودم به روز

 رو فکرش که شد اون   از بدتر اوضاع و کنم پاس درسارو

دم حرف زیاد بنفشه و هانیه با ، میکردم  وقت خییل نمیر 

 ندیدم هم رو قلبم تو بود نشسته که اون   بود
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 اشک و بردم پیش را دستانم من و کرد سکوت دیم

  کردم پاک را چشمانش

 

ی کیس به :الناز  نتونستم که فهمید کاوه ویل نگفتم چیر 

 یه بود فهمیده ، کنم تموم خویسر  و خیر  به ترمو این

ی ویل افتاده اتفافر  سید چیر   ، خییل ، کرد کمکم نیی

 قبلیم حال به کرد کمکم کاوه ، هیچکس نفهمید هیچکس

 هانیه با دیگه اینکه بود چیش خوبیش میدون   ، برگردم

 یه کالسارو و گذروندم اول از رو ترم ، نبودم کالس هم

 نخوره هانیه چشم به چشمم وقت یه که برداشتم جور

 افتادم یم کیس یه یاد...چون
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 لب ، بود شده تر آرام پیش دقایق به نسبت کردم حس

وع من دیدن با اما دهد ادامه که کرد باز  کرد خنده به رسر

وع یک نمیدانستم که اشکان   آورد جلو را دستانش و  به رسر

 کرد پاک را کردند باریدن

 

 چته تو دیوونه :الناز

 

 کن ولش هیچی  ...فقط هیچی  :_

 

  اصال تو من   مهربون :الناز

 

سم؟ سوال یه :_  بیی

 

س :الناز  بیی
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 ؟داری دوسش هنوزم :_

 

 باشم نداشته دوستش میشه مگه :_

 

 بود کرده جاخوش لبش روی که غمگین   لبخند به نگایه

ین هم برایش خاطرات یادآوری . کردم ،  هم بود شیر

 غمگتر  

 

 دیدیشون دیگه بعدش :_

 

 و هانیه به چشمم دانشگاه تو اتفافر  باری چند یه :الناز

 کردم دور ازشون خودمو جوری یه اما خورد بنفشه

 

دم را دستش  کردنش آرام و دلداری برای ای کلمه ، فرسر

  نداشتم
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 میشه درست تو حال این روزی یه میشه درست :_

 

 خاطراتش شنیدن قبل زمان مثل ، همیشه مثل خندید

 

یو یه :الناز ؟ چیر   میدونسنر

 

 چیو؟ :_

 

 دارن آرامیسر  یه چشمات اینکه :الناز

 

 را جمالت این واال ، شد گرد حرفش شنیدن از چشمانم

 از تا ام شنیده رمان و عاشقانه های داستان در بیشیر 

 ...شخیص
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 میاری در مسخره داری باز بابا برو :_

 

 میگم جدی :الناز

 

یت یه کنم فکر الناز :_  نه؟ شده چیر 

 

 خاطراتم درباره وقنر  من ببتر   ، کن گوش دقیقه یه :الناز

 احساس هم االن دپرسم روز چند تا کال میکنم فکر

 آرامش یه دیدم رو چشمات همینکه اما میکنم زیاد دپریس

  شد آروم دلم ته که جوری یه گرفتم خایص
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 گرفتم چهره به ای مسخره حالت

 

 رو بساطت و بند کن جمع الناز :_

 

 پشت و شد زده در که بدهد را جوابم تا کرد باز لب الناز

 منتظر زد یم در که کس هر جدیدا و شد باز در آن بند

 و پوش خوش زن   . میکرد باز را در خودش و ماند نیم

 از گل بگویم است بهیر  دیدنش با الناز که شد وارد زیبا

 آغوش در را او سخت و دوید سمتش به و شکفت گلش

 . گرفت

 

 میکنید؟ چه اینجا برم قربونتون واااای :الناز

 

 طراح خانم ببینم رو تو اومدم :_
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  سوپرایز چه به :الناز
 

 با میخوام که تو بیا پس ، هم قشنیک

 کنم آشنات دوستم

 

 در و رفتم جلو ادب رسم به ، دید مرا و برگرداند رو زن

 دادم رس سالیم و دوختم چشم غمگینش و زیبا چشمان

 

 زدم حرفشو باهاتون که مت    صمییم دوست ایشون :الناز

 که بود داییم همون زنداییمه هم خوشگله خانوم این

 شدی؟ آشنا باهاش

 

 داییته همون همرس ایشون نکنه آره :_

 

 ب ل ه :الناز

 

 تون آشنان   از نشناختم رو شما من ببخشید وای :_

 خوشبختم
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ه مرا و بود نداده را سالمم جواب  صدای ، مینگریست خیر

 رسید گوشم به اش لن   زیر نجوای

 

 الخالقتر   احسن هللا فتبارک :_

 

 انداختم زیر به رس زده خجالت

 

 اصال که نازی و خوشگل انقدر ماشاهللا عزیزدلم سالم :_

 بدم بهت سالم رفت یادم

 

 شما دارید لطف :_

 

 91_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 خانوادت برای کنه حفظت خدا ماشاهللا ماشاهللا :_

 

 ممنون خییل :_

 

 بشتر   اینجا بیا شما زندان   کنتر   ول رو حرفا این فعال :الناز

 

 دست به را خود قبیل روحیه انگار که کردم الناز به نگایه

 روی اینکه از بعد اش زندان   ، نیست نگران   جای و آورده

 من سمت به و گرفت فاصله او از الناز نشست صندیل

 روی تعارف بدون هم من نشست من میر   روی و آمد

 دادم لم قویل به خودم صندیل
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 قضیه کردی سوپرایز منو اومدی یهو زندان   نگفنر  :الناز

 چیه؟

 

  و آرام ی خنده زن
 

 همه این برای من دل که کرد قشنیک

 ...رفت انگیر ش غم مظلومیت و آرامش

 

 بودم باهاش منم داشت کاوه با مهیم کار یه داییت :_

 شه تموم هم داییت کار تا ببینم رو تو اومدم دیگه

 

 ای دیگه کسای کاوه از غیر  که داره خی   دان   بعد :الناز

کتر   این تو هم  رسر

 

 حسودی چقدر تو بچه :_

 

  دیگه دیگه :الناز
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 باشه؟ تابان خانوم خوشگل شما اسم کنم  فکر :_

 درسته؟

 

 بله :_

 

 عزیزم؟ سالته چند :_

 

 سالمه یک و بیست :_

 

 داری رساغ براش مرسی پرس زندان   چیه :الناز

 

 برای بودم شده چشم تماما من و خندید زن الناز حرف با

 مهربانش صورت
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 انقدر برادراش و خواهرا پرس ، بدون   اگه تابان :الناز

 میگم میکنم کاری هر من بعد هلو هلوان اصال خوشگلن

 نمیکنه کنم معرف   یکیشون به منو بابا

 

 چشم شد تموم درست وقت هر گفتم شما به که من :_

 میکنم معرفیت خودم من

 

 ، شد عوض نظرم من چند هر ، عشقم میاری بهونه :الناز

م خییل خییل تنهان   به خودم که نه  پرساتون این اگر دلی 

 چون اما میکت    خاستگاری منو لحظه همون ببیت    منو
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 ندارم ازدواج قصد نشه تموم درسم که ای لحظه تا واقعا

 درسام از بعد واسه بزار نچ پس

 

 به مرا که و برد کار به را کلمات این افاده و فیس با انقدر

 کردن شاد در بسیاری تخصص دخیر  این . واداشت خنده

 . داشت اطرافش های آدم

 

 از رو مار داری که زبون   این با ماشاهللا تو مشخصه :_

ون میکیسر  لونه  بدبختم خواهرای پرس به برسه چه بیر

 

؟ اونا ، واه :الناز  انگشتای اندازه اونا جون زندان   بدبختر 

  دارن دخیر  دوست دستت
 

 بهم که بدبخت وقت یه نیک

 برمیخوره جدی جدی

 

 کارشون تو میکیسر  رسک پس :_
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  چرا شوهرت ویل نه من :الناز

 

ی من شوهر از رو آمارشون پس :_  میگیر

 

 لو رو شون همه س پایه قدر چه نمیدون   تازه آره :الناز

 قشنگ میده

 

 ای اعجوبه ، بودم شدن منفجر حال در خنده شدت از

 خود برای بود

 

اری بزنم حرف خوشگلم دخیر  این با میخوام من :_  ها نمیر 

 

 دلربا دل جون تان   ، باشتر   راحت کنم چیکارتون آقا :الناز

 ها بردی بدجور رو جونم
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د صدایم تان   همیشه خودمان خلوت در  با االن و میر 

 اینکه بدون اش زندان   جلوی هم آن لفظ این شنیدن

 بلند ای خنده صدای که زدمش گردن   پس باشه حواسم

  شد

 

 خوردی کتیک عجب خانوم الناز :_

 

 کردین ییک به دست هم با شما نیست قبول آقا :الناز

  ییک به دوتا نامردا
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ه مایه میخواد آلود گل آب از کن ول اینو عزیزم :_  بگیر

 باش راحت باهام دلرباس اسمم

 

 جون الناز چخه قشنگ یعن   :الناز

 

ن   حرف خییل گفته بحال تا کیس الناز :خانوم دلربا  میر 

 

ینم خییل که نه آخه ، نه :الناز  رو حرف   همچتر   کیس شیر

نه بهم  نمیر 

 

 در الناز زبان از بفرمایید گفتر   از بعد و درآمد صدا به در

 شد پدیدار حسین   خانوم خوشتیپ دان   قامت و شد باز

امش به . یس و سالم او با و شدیم بلند احیر  انجام احوالیی

 . دادم

 

دی که منو زن رس الناز :_  نی 
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 این میشناستر   منو که شما حرفیه چه این دان   ، واه :الناز

 برمیاد من از کارا

 

 رفتیم الناز یعن   ، میشناسم خوب رو فتنه توی من :_

 ها تو و میدونم من وقت اون گرفت درد دلربا رس خونه

 

 که نیستم بیدی من نچ پاکزاد؟ جناب میکن   تهدید :الناز

 بلرزم بادا این با

 

 حسان   الناز صحبتای از خانوم دلربا روحیه بنظرم ویل :_

 شد عوض

 

 عجیب من و نشست من روی خانوم دلربا ی شیفته نگاه

 و غم برای دلم و میکردم احساس خود دل در را زن این

 . میسوخت اش تنهان  
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ی خانوم اگر :_  درسته کامال پس میکت    تایید امیر

 

 نمیکت    حساب آدم منو رسما شوهر و زن یعن   :الناز

 

 یک حرف   هر برای الناز . رفت باال اتاق در خنده صدای

 درآمد صدا به در دوباره . داشت جیب در اسایس جواب

 بدون ، آمد یم در صدا به حسان   ما اتاق در ها روز این و

 کاوه پوش شیک قامت و شد باز در حرف   و تعارف هیچ

بان و شد نمایان پور سلطان  یعن   و گرفت شدت قلبم ض 
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بان راه به راه که بودم شده آدیم این عاشق من  را قلبم ض 

ساند؟ اوج به  میر

 

 رو قدم مییسر  پا ، خانوم دلربا خنده به همیشه :کاوه

اری ما چشم یف میر   من به هم رس یه بعد اینجا میاری ترسر

ن    نمیر 

 

 کاوه بازیات زبون این دست از آخ :خانوم دلربا

 

 نگاه را او متعجب همه و رفت هوا به الناز ی خنده

 . میکردند

 

 ایه حرفه باز زبون برسر  این بودم گفته اول از که من :الناز

 نه میگفتتر   شما

 

یدمش تا زبونتو اون بی   بچه :کاوه  نی 
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 اومد زورت چیه :الناز

 

سه ییک تو به دستم من :کاوه  هم خواهریم اینکه قید میر

نم  خوردی کجا از نفهیم که میکنم حالیت همچتر   میر 

 

سم غول نره این از من تابان :الناز  زندان   و دان   توکه ، مییر

 باشه داشته قبولت هم کاوه این شاید ، دارن قبولت انقدر

 پایتر   اومد شیطون خر از شاید بزن حرف باهاش ،
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ی خانوم اگه حنر  :کاوه  بنده کنه دفاع ازت بخواد هم امیر

 پایتر   نمیام شیطون خر از خودت قول به

 

 شوج   تا چند با همرسش و خانوم دلربا بحث همتر   وسط

دند من به را کاوه و الناز و بستند رفتر   بار  از بعد . سیی

 به توجه ن   و کرد تغییر  شدت به الناز حالت آنها خروج

دند فریاد را غم که چشمان   همان   با کاوه حضور  به میر 

 . رفت خود میر   سمت

 

 مرگته چه الناز :کاوه

 

 برگرداندم سمتش به را رسم کاوه بلند صدای از خورده جا

 مواجه اش رفته درهم ابروهای و خشمگتر   صورت با که

 . شدم

 

یم :الناز  نیست چیر 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 فکرت باز ، برم از رو تو تمام من ، میکن   خر بچه :کاوه

 رفته ناموس ن   اون سمت

 

 را چیر   همه الناز پس ، نمیشدند گردتر این از چشمانم

 صدای با که کردم اتاق از رفتر   عزم ، بود نکرده تعریف

 . ایستادم شده خشک بشتر   تو داد دستور که کاوه بلند

 

 حاال که نکشیدم زحمت همه این ، الناز نگا منو :کاوه

 کن   اینجور واسم رو قیافت

 

  :الناز
 

 ندارم هم بودن ناراحت حق من مییک

 

 که میکرد تالش بود مشخص و لرزید یم بغض از صدایش

 . نشکند اشکانش سد

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 ، بیسر  ناراحتش تو که داره جی  الیسر  آشغال اون ، نه :کاوه

 اینجا تو بعد نفره چند با االن میدونه خدا کن فکر این به

 جی  که گرفنر  بغل غم زانوی

 

 کاوه کن گوش :الناز
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 بفهمم دیگه بار یه کافیه کن گوش جنابعایل خیر  نه :کاوه

 آدرسش که میدون   برنداشنر  خیالش و خواب از دست

ارم چیو همه دارم رو  دان   خود دیگه عرفان دست کف میر 
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 با که النازی و شد کوبیده بهم که بود دری صدای بعد و

 ی آبدارخونه به رسیعا . آمد فرود صندیل روی لرزان تن  

 دادم خوردش به و برگشتم آب لیوان   با و رفتم طبقه آخر

  میلرزید دستانم زیر بدنش و بود بد حالش ،

 

؟ الناز :_  خون 

 

  ریخت پایتر   اشکش قطره

 

 رو تنگم دل جلوی چطور ، نمیفهمه ، تنگه دلم :الناز

م؟  بگیر

 

دم را اش شانه ی و فرسر   . نداشتم گفتر   برای چیر 

 

 خونه؟ بریم میخوای :_
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 رو اسمش حنر  من میشه؟ رفع تنگم دل خونه برم :الناز

 داره؟ من از انتظاری چه کاوه تپه یم قلبم میگم ذهنم تو

 کنم؟ چه ، خدا آخ

 

 گرفتم تصمیم و کردم جمع را او و خودم میر   روی وسایل

مش خانه به  دوان   هیچ ماندن اینجا حالش این با ، بی 

 پاک را هایش اشک کاغذی دستمال با . نداشت برایش

ون سمت به و گرفته را دستش و کردم  ، کردم حرکت بیر

 . میکردم حس را بودنش همراه فقط و زد نیم حرف

 

*** 

 

 خونه برسونیم میتون   :الناز

 

نم زنگ االن آره :_  رو خونتون آدرس فقط بیاد آژانس میر 

 بگو
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 ، پارک و خیابان در کردن روی پیاده ها ساعت از بعد

 حرف داشتم عقیده البته بود شده بهیر  حالش کیم حاال

 کردن حساب از بعد . بود کرده خرابش بدجور کاوه های

 . ایستادیم ویالن   ی خانه به رو و شدیم پیاده آژانس پول

 

 97_پارت#

 

 

 

 

 

  کیفمه تو کلیدم :الناز

 

 دستش ، کردم باز را در و برداشتم رو کلید و کردم دست

 الناز بد حال اما بودم معذب خییل . شدم وارد و گرفتم را
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 به فکر این در بیشیر  و دهم مانور زیاد نمیداد را اجازه این

دم رس  در به . کنم بازگو را الناز بد حال چطور که میی 

 نبود خودش حال در حنر  الناز . زدم در و رسیدم ورودی

ی نکنم فکر آب جز صبح از .  دست . باشد خورده چیر 

 چرخاندم سمت آن به رس شد باز در که بردم کتفشم زیر

 داشت و شد حس ن   الناز بدن دهم سالیم خواستم تا و

 ... زدم جیغ   که افتاد یم زمتر   به

 

*** 

 

 تابان ، شو بیدار مامان تابان :بانو

 

  بله :_

 

 میخوره زنگ گوشیت بیا :بانو
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 بانو دست از را گویسر  و کردم باز را خوابم از پر چشمان

  گرفتم

 

 بفرمایید بله :_

 

ی؟ تابان خانوم :_  امیر

 

 من خواب نیمه ذهن اما بود آشنا خط پشت زن صدای

 . کند پردازش را صدا نمیتوانست

 

 بفرمایید هستم خودم بله :_

 

 عزیزم؟ خون   ، هستم الناز مادر :_

 

 نشناختم ببخشید ، شما حال سالم اع :_
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 زنگ موقع بد من حرفیه چه این عزیزم نه ، گلم سالم :_

 بودی خواب اینکه مثل زدم

 

ی جانم ، میشدم بیدار باید اصال نه :_  اتفافر  شده چیر 

 افتاده؟

 

 دیشب بابت کنم تشکر ازت زدم زنگ عزیزم نه :_

 

 بود من جای کس هر نکردم کاری من حرفیه چه این :_

 میکرد رو کار این

 

 98_پارت#
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 پیدا خوب دوست یه الناز خداروشکر ، کس هر نه :_

 خوایه عذر خانوادت از هم من طرف از ، باالخره کرد

 رسیدی دیر دیشب که کن

 

 حالش االن میفته دیگه اتفاقه ، رو حرفا این نگید وای :_

 چطوره؟

 

ه خداروشکر :_   بهیر

 

 بزنم زنگ بهش که دستشه گوشیش اگر خداروشکر :_

 

 نمیشم مزاحمت من پس خوب ، دستشه عزیزم آره :_

 

 مراحمید :_
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 کشیدم آلودم خواب چشمان به دسنر  خداحافیط   از بعد

 ، خورد بانو به چشمم ناگهان که دادم رس ای خمیازه و

 را نیتش من و بود نشسته صندیل روی ها بازپرس به شبیه

 گرفت ام خنده که فهمیدم خوب

 

ه بنظرم :بانو  ییک باید االن چون کن   جمع رو خندت بهیر

 دوازده ساعت کوفته و خسته دیشب ، بدی گزارش ییک

 نمیدادی جواب گوشیتو روز طول تو خونه اومدی شب

 ، کردیم سکته اومدی که شب تا ما که بگذریم این از و

 خوابیدی رفنر  رسی    ع اینا و خستم گفنر  که هم دیشب

 پس جواب موقع دیگه االن دانشگاه رفنر  که هم صبح

  دادنه

 

 دستم از حسان   انگار ، دهم قورت را ام خنده کردم سغ

 . شکارند
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 شام که دادم پیام هم بهتون بودم الناز با شب نه تا من :_

 هیچی  ، کرد تموم گوشیم باتری بعد میخورم اون با رو

 از همونجا خونشون بردمش نبود خوب زیاد حالش الناز

 موندم پیشش من دیگه ، رفت حال

 

 99_پارت#

 

 

 

 

 

 دادم تکانش و بردم باال بود گرفته را گویسر  که دسنر 

 

 عذر هم کرد تشکر هم بود مادرش زد زنگ که این   :_

 رسیدم دیر من چون شما از اونم کرد خوایه
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 نمیدی خی   من به که آخرتونه بار خانوم تابان :بانو

 

 چشم بله :_

 

 بشور روتو و دست برو کنم گرم نهار تا پاشو :بانو

 

یس و الناز به زدن زنگ و صورت شستشوی از بعد  احوالیی

خانه سمت به معمول  میر   دور جمع را همه و رفتم آشیی 

 االن من و دیدم عرصانه خوردن حال در خوری ناهار

 و دادم رس باالن   بلند سالم . است ناهارم خوردن موقع

 . نشستم

 

 کنه گل بازیم خواهرشوهر رگ اون نکن کار یه نرگس :_

 آخه میکن   ور اون روتو چته ، ها
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 سکته دور یه مون همه دیشب نمیدون   جنابعایل :نرگس

 چته میگه بعد زدیم رو

 

 جواب هم تو به باید یعن   ، ما داریم عرویس عجب :_

 بدم؟ پس

 

ی یه دیشب کنم فکر ، نرگس :بردیا  درسته گفتم بهت چیر 

 

 متعجب من و گفت حریص پر خوب خییل نرگس و

 نکند اینکه از بود شده پر مغزم تماما و میکردم نگاهش

ی حرف   یا دارم مشکیل من  دستم از که ام گفته او به چیر 

 توانان   که بود مشغول قدری به ذهنم ، باشد ناراحت

 کنارم که بهاری گوش سمت به رس و نداشتم کردن صی  

 بردم بود نشسته

 

ی بهار :_  شده؟ چیر 
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 100_پارت#

 

 

 

 

 

 چرا؟ نه :بهار

 

 جوریه یه نرگس آخه ، نمیدونم :_

 

 میمردیم نگران   از داشتیم مون همه دیشب بابا :بهار

 ناراحته زیاد وقنر  خو میشناسیش ویل همینطور هم نرگس

 کنه خالیش ییک رس باید میشه عصن  
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 نخوری هیچی  مدت این تو بخور رو غذات تابان :بانو

 شدی استخون چهارپاره

 

 دارم قبول اینو خداوکییل :بهار

 

  نزن حرف فعال شما بنظرم :بانو

 

 اتفاقانر  گویای بهار ی افتاده زیر به رس و بردیا ی خنده

 بهانه که خوردم غذا رسیعا . نداشتم خی   من که بود

 رفتم پذیران   به ها ظرف شستر   از بعد . ندهم بانو دست

 . بکشم حرف زبانش زیر از تا نشستم بهار چفت و

 

 از بانو انقدر که کردی چیکار نبودم من ببینم بگو یاال :_

 شکاره دستت
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یس و نبودی چون یعن   :بهار  دیر بخاطر داشتیم که اسیر

 کنه دعوام بره یادش بانو شد باعث کردنت

 

 کار به حسان   نبودنم دیشب انگار ، بود گرفته ام خنده

 . آمد

 

 چیشد؟ بگو خو :_

 

 فردا شد بسته اینا مهتاب ی خونه قرارداد :بانو

 میارن رو وسایلشون

 

  من به میخوای حتما بعد :_
 

 بگیر  مرخیص رو فردا بیک

 

 در کارش بانو و رفت سمتم به ای جانانه ی غره چشم

 نداشت حرف رفتر   غره چشم
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 کمک بیاد بردیا بگم خواستم خیر  نه :_

 

 بردیا . میخندیدیم ریز ریز و انداخته زیر به رس بهار و من

 را قضیه میان این در بهار و بودند صحبت مشغول بانو و

 کرد تعریف برایم

 101_پارت#

 

 

 

 

 

 کردم دایپ پرس دوست هیمدت هی من :بهار

 

 بهار از ییر  چ تر  همچ انتظار و کردمیم نگاهش فقط

 . نداشتم

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یبود یر درگ یلیخ تو نکن نگام نطوریا ...هیر  چ خوب :بهار

 شدیم تر یر درگ فکرت گفتمیم بهت اگه منم

 

 چه دانستیم هم خودش انگار . کردم نگاهش مرموز

  خبط
 
 . دهد خی   من به نشد حاظر که است کرده بزریک

 

 خوب؟ :_

 

س که بانو بعد زد زنگ شبید :بهار  خودش داشت اسیر

 دهیفهم خودت کنم فکر...گهید بعد داد جواب رو گویسر 

 بایسر 

 

 بود خوب حالش شبید اگر بانو بخورم قسم حاظرم :_

 کردیم اوتت ناک ن  سامورا روش شصت به قشنگ

 

 کارو نیا نکن کن  یم شیر یب دلشورمو یدار  تابان :بهار
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 کامال اش چهره از اضطرابش ، کردم یم نگاهش خنده با

 روضه و نماز و بود یمعتقد آدم بانو خوب ، بود دایپ

 آزاد خود راه انتخاب در را ما ویل بود جا به کامال اش

 نکهیا ، کرد یتر  تع مانیبرا قرمز خط یکرس ی اما گذاشت

 و میندار  مخالف جنس با رابطه و شدن دوست اجازه

 و ندارند خون   ته روابط گونه نیا است معتقد او ...بس

 . شودیم یباز  انسان روان و روح با تنها

 

 شهیچ هی نرگس کنم فکر ویل :بهار

 

 کردم حس منم :_

 

  ستین خودش حال تو انگار فکره تو همش :بهار

 

 کرده دعواش ایبرد نکنه :_

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 لیذل زن اون اال کنهیم دعوا زنشو کیس هر بابا نه :بهار

 

 102_پارت#

 

 

 

 

 

 دارم کارت اتاق ایب پاشو شما خانوم بهار :بانو

 

 تمام با بهار ، شوم منفجر خنده شدت از بود کینزد

 کرده اشاره آن به بانو که اتافر  سمت به آرام لرزش و ترس

 ی خنده از رسخ صورت چشمانم با من و کرد حرکت بود

 ایبرد از یرفتار  تر  همچ انتظار و گذراندم نظر از را ایبرد

 باشد داشته اش خانه در بانو کی کس هر البته نداشتم
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 یر غ برادر داشتر   به یاز ین
 و بهار رفتر   از فر یدقا . ندارد نر

 سمت یبد حال با نرگس که بود نگذشته اتاق در بانو

  . رفت و رود یم خانه به کرد اعالم ایبرد

 

 افتاده؟ اتفافر  ایبرد :_

 

 افتاده ادیز  حاال تا شبید از که اتفاق :ایبرد

 

 کرد یادآور ی میبرا را شبید یر  آم هیکنا لحن

 

 دیببخش...عن  ی...هیر  چ...خوب :_

 

 نکهیا از شم؟یم ناراحت و عصن   ادیز  جی  از دون  یم :ایبرد

 یدار  یا خانواده هی هیر م ادتی اصال وقتا بعیص  

 

 بگم ندارم ییر  چ یدار  حق :_
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 ن  هوا به رس چقدر دون  یم خودت خوبه :ایبرد

 

 انتظار میبگو  دیبا خب . کردم درهمش یها اخم به نگایه

 رس که وقنر  مخصوصا نداشتم او از یبرخورد تر  همچ

 با را زدنش حرف بد نوع نه دمید را شیها اخم نه یر  م

 خودم

 

 شم درست کنمیم سغ :_

 

 خود یجا رس دهیترس من و رفت هوا به شیصدا ناگاه

 خوردم تکان

 

 103_پارت#
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 جی  هر ؟مایدیرس جهینت نیا به تازه ؟کن  یم سغ :ایبرد

 یه تو اما ستین خوش حالت میگیم میکنیم مراعاتت

 تو اما گذرهیم جی  مغزت اون تو دونمینم من ، کن  یم بدتر

 که ساله نه االن متاسفانه و خانوادمون   از مهیم عضو

 من کن   درک یخواینم که ساله نه بفهیم نویا یخواینم

  نگفتم بهت چی یه شبید بانو خاطر به فقط

 

ه چه ایبرد چته :بانو  رست رو انداخنر  صداتو خی 

 

 که یبهار  و بانو خروج متوجه حنر  که بودم دهیترس انقدر

 بودم نشده دییپا یم مرا نگران چشمان   با

 

 شمیم روان   دارم فقط چی یه :ایبرد
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 فهماند ایبرد به را کالمش اقتدار با بانو

 

 یکرد قبول تو و زدم حرف کامل روزید تو با من :بانو

 

 خودت بانو ، نکرد باز بحثو خودش که زمان   تا نه :ایبرد

 نیا تو ایا سکته نیا تر  ع چطور من یبود شاهد شبید

 حایل چه یدید ، گشتمیم مارستانیب اون و مارستانیب

 ...شبید ؟جی  خودت درک به من بابا ، داشتم

 

 ایبرد بسه :بانو

 

 . رفتم اتاقم سمت به رسعت به من و شد ساکت ایبرد

 از پس یکی اشکم یها قطره و بودم نشسته تخت یرو 

 ایدن نیا در کیس حداقل کاش یا . آمدند یم یتر  پا یگر ید

  نیا در کیم ، کند درک مرا کیم داشت وجود
 
 حال زندیک
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 روج بد حال چکسیه چرا . بدهد من به را حق زنم بهم

 نیبدتر  شیپ سال نه من فهمندینم چرا . ستین متوجه مرا

 ازشان یادیز  یر  چ ایآ . گذراندم شیپ از را میزندگ اتفاق

دم بالشت به رس شده خسته خواهم؟یم  توجه ن   و فرسر

 پتو دادیم آن شدن بسته و باز از نشان که یدر  یصدا به

 . دمیکش خود یرو  را

 

 ما همه از شیر یب اون خوب؟ نشو ناراحت ...آج   :بهار

 و مارستانایب تو یبر  سخته بخدا ... بود بد حالش شبید

 بایسر  کست نیزتر یعز  اسم دنیشن منتظر لحظه هر

 

 104_پارت#
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 ایبرد به را حق کنم فکر منطفر  خواستمیم کیم اگر

 . داشتم او از را متقابل شدن درک انتظار اما دادمیم

 

 ؟خوان   :بهار

 

 من و رفت ونیر ب اتاق از نکرد افتیدر  من از پاسچ   وقنر 

 رفتم خواب به ورم غوطه افکار وسط

 

*** 

 

بان روزها نیا که شخیص اتاق در پشت  به را قلبم ض 

 خود کردمیم سغ دم هر و بودم ستادهیا بود گرفته دست

 روز آن اتفاق بابت هم هنوز . کنم دعوت آرامش به را

 ایبرد با من نه کرد؟ شدیم چه خوب اما بودم ناراحت

 شدم وارد و زدم در منیسر  اشاره با...من با او نه زدم حرف
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 رسش ، خواند ام چهره از را کسالت رد شدیم هم هنوز ،

 استشمام با فقط و صورتش دنید بدون من و بود یتر  پا

بان تلخش عطر  بدنم رس تا رس و دیرس اوج به قلبم ض 

  گر حالت
 

 . گرفت خود به گرفتیک

 

 سالم :_

 

  کرد من به ن  گذرا نگاه و آورد باال رس

 

 طراح خانوم سالم کیعل :_

 

  حالت شیصدا تن
 
 درهم را میها اخم و داشت مسخریک

 . دادم قرار شیر  م یرو  را ها برگه و رفتم جلو . برد

 

 رو هاشون نقص دیگفت که ن  ها طرح نمیا دییبفرما :_

 بدم لیتحو  میر بگ
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 و گرفت دست به را ها برگه و بردم جلو سمت به دست

 . گذراندیم نظر از را طرح زیر  به زیر  چشمانش با

 

 هست؟ ییر  چ هی فقط :_

 

 شیر یب از نایسر  که میصدا لرزش که کردم را تالشم تمام

بان شدن  . کنم پنهان را بود قلبم ض 
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 بفرما :کاوه

 

 نقیص اگر نداشتم تمرکز ادیز  و داشتم کسالت مدنر  هی :_

  همونه بابت رفته دستم ریز  از ییر  چ

 

 کنم لیتکم را حرفم حنر  نداد اجازه

 

 یبنداز  رو یکرد که اشتبایه یخوایم پس ، عجب :کاوه

 یدار  کسالت نکهیا گردن

 

 به حرص و تیعصبان . شدندینم تر گشاد نیا از چشمانم

 افهیق خوش لعننر  مردک . گرفت فرا را وجودم تمام آن  

 ستادمیا نهیس به دست . ستیحرف چه نیا
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 مسلما بزنه رس ازم اشتبایه اگر من پور سلطان یآقا :_

 دست که اتفافر  نجایا اما کنمیم هم عذرخوایه و گمیم

  اشتباه گمینم رو نبود خودم

 

 ؟جی  دیگیم پس :کاوه

 

 داره امکان انسان   هر واسه که هیعیطب اتفاق هی گمیم :_

 شما حنر  بده رخ

 

 دونستمینم ، جالب چه :کاوه

 

 دشیپل تین به من و داشت کردنم مسخره در سغ تماما

 . بردم نی 
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 غیطب یبال نیا اگر معلم؟ خانم سوال هی فقط :کاوه

 جی  فتهیب اتفاق طرحا لیتحو  به مونده روز چند قشنگ

 شهیم

 

 یباز  قصد پررو مردک . میبگو  چه دانستمینم واقعا

 . بود معلمش خانم لقب بدتر آن از ، داشت را گرفتنم

ش صورت بر مشنر  شدیم کاش یا   بزنم دلی 

 

 درس تونمینم من دیندار  درک شما پور سلطان یآقا :_

 بدم بهتون شدن درک

 

 به خداروشکر نکهیا مثل و رفتند هم در شیها اخم

 . برخورد جناب
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 شما و سیرئ من که دیهست متوجه ییر ام خانم :کاوه

 دیهست من کارمند

 

 دادم را جوابت که دمیمال تنم بر را یر  چ همه ی هیپ من و

 پور سلطان جناب

 

 بله :_

 

 دیهست خوب اخالق درس تو انقدر که شما پس :کاوه

 تر  کن رفتار خودتون سیرئ با چطور دیبا که دیدار  خی  

 

 کامال :_

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جناب و دندیپر  باال به من ن  پررو حجم نیا از شیابروها

 حنر  کنم دفاع حقم از ام کرده عادت پور سلطان کاوه

 ریز  کارت هر با دلم دم هر که بایسر  ن  تو میروبرو  فرد اگر

ستمتیم دلم در هم باز کن   یکار  هر تو و شود رو و  . یی

 

 آب در افتاده که مهتاب رخ عکس همچو*

 *هاست فاصله تو و من تر  ب و هسنر  دلم در

 

 خوبه؟ حالت...پس :کاوه

 

 ضعف احساس ، گرفته باال قلبم تپش ، ستمین خوب نه

 . داندیم خدا فقط را یآورد رسم بر چه ، دارم

 

 دیگفتیم دیداشت خوبم بله :_
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  ؟مطمئن   :کاوه

 

 دییبفرما شما بله :_

 

 چطور کارمند دیبلد انقدر که شما که بگم خواستم :کاوه

 خسته سیرئ دیشا دینکرد فکر انایاح بزنه حرف سشیرئ با

 رو یبلد کار نیا به کارمند موقع هی رسش به بزنه بشه ش

 کنه اخراج

 

 نیا از اگر چون ستین مهم برام و کردم رو فکرش بله :_

کت کته هست ادیز  نجایا که ییر  چ خوب برم رسر  رسر

 

 مشت را دستانش که گرفته حرصش حسان   حرفم از

 اش چهره کردیم را تالشش تمام و گذاشت یر  م یرو  شده

 . کند دعوت خونرسد حالت همان به را
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 اونا فکر اما کنهیم فکر خوب ادیز  مغزت ، آها :کاوه

 دیشا شده اخراج بوده یلیدل چه که شهینم مشغول

 یا گهید یر  چ هر ای داشته مشکیل

 

 من و داد هیتک صندیل پشنر  به انداخته باال یابروها با و

  . بودم او مغرور صورت زدن هم بر یبرا جوان   دنبال به

 

 دمیم حیتوض رو لشیدل خب :_

 

 هیچ لتونیدل حاال :کاوه
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 جوابشون هم من و دادنیم یر گ من به ادیز  گمیم چی یه :_

 ستهیبا جلوشون کیس ادینم خوششون چون و دادمیم رو

 کردن اخراج منو

 

 نهیس به دست انداخته باال ن  ابروها با بودم من حاال و

  . گذراندمیم نظر از را اش رفته درهم ی چهره

 

  آره؟ دمیم یر گ شما به من که :کاوه

 

 درسته بله :_

 

 به ضعف من و شد مشت قبل از شیر یب شیها دست

 تمام با و کرده سخت را ستادنمیا و کرد تیرسا میپاها

 . رفت اش برآمده یها رگ آن یبرا دلم بدم حال
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 کارتون رس دییر نم چرا کنمیم تتونیاذ که حاال پس :کاوه

 

  یبو  کلماتش تک تک از بخورم قسم توانمیم و
 
 مسخریک

  . آمد یم ونیر ب

 

 بودم تون اجازه منتظر :_

 

  ؟یدار  م اجازه به ازین نجایا جالب چه :کاوه

 

سیم خب :_  حرف کیل معمول طبق شما و برم دمییر

 دیار یدرب پشتم

 

 رفتند فرو هم در قبل از شیر یب که شیها اخم دنید با

 دیبع که آرایم بااجازه گفتر   با و ندانستم زیجا را ماندن

 فر یعم نفس و زدم ونیر ب در از باشد دهیشن دانمیم

 . است ساخته گرید کارم نباریا کردمیم حس . دمیکش
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 را خودم سخنر  با و دادیم نشان را خودش کم کم ضعف

 . رساندم الناز به

 

 108_پارت#

 

 

 

 

 

  خوبه؟ حالت تابان ، تابان ....هس معلوم :الناز

 

 کردمیم حس و نشستم صندیل یرو  الناز کمک به

 دانمیم فقط ، سدیر م گوشم به بم صورت به شیصدا

 . کرد حلقم وارد را ن  ییر ش عیما و کرد باز را دهانم کیس

 به حس کم کم و کرد را خودش کار نییر ش عیما باالخره

  . درآمدند نی یک حالت از میها گوش و برگشت میپا تا رس
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  ؟خون   تابان ، تابان :_

 

 را عارف و الناز نگران صورت کردم باز که را چشمانم

  . دمید میروبرو 

 

 آره ایدن اون رفنر  :عارف

 

  ی خنده
 

 هر در پرس نیا و بست نقش لبانم یرو  کمرنیک

  . کردیم پران   مزه دیبا حالنر 

 

 آره :_

 

 خون   تابان :الناز
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م آره :_   هوی شد جی  دونمینم بهیر

 

 اگه تر  کنیم غش نوبنر  نوبت ن  خدا هیچ هیقض :عارف

 غش دور هی هم ما تر  بگ خوشگلن ایدن اون یها یحور 

 میکن

 

 جناب کله پس به که بود الناز دست حرفش بند پشت و

 فرورفته هم در اخم عارف و کرد برخورد خان عارف

 دادیم ماساژ را گردنش

 

 یر  م چرا لعننر  :عارف
مو دوست بعد ی دفعه ؟ن   دخیر

 ارمیم برات

 

به تمام حرص با الناز  از شیر یب من و زد شیپهلو  به یا ض 

  . شدیم باز خنده به لبانم شیپ
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م دوست عن  ی :عارف  کنهیم ت کهیت کهیت میزد بفهمه دخیر

 

 کنهیم غلط :الناز

 

 109_پارت#

 

 

 

 

 

 کرد یا خنده تک رسخویسر  با عارف

 

 یم نطوریا شیشناسینم :عارف
 

 قشنگ هیجنگ لعننر  ، یک

 کنهیم چتیپ بقچه نهیر  م
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  ی کلمه به دنیخند حال در الناز و من و
 

 میبود اش جنیک

 

 خودمو بود کینزد یرس  هی بابا شه؟ینم باورتون :عارف

 میشد مزدوج هیقض تر  هم رس گهید کنه اوت ناک

 

  . دمیخندیم که بود بار تر  اول روز چند از بعد من و

 

  ؟یشد مزدوج که :الناز

 

 بعد و کرد الناز به نگایه خجالنر  مثال ی افهیق با عارف

 انداخت یتر  پا را رسش

 

ا اجازه با :عارف  بله بزرگیر

 

 خودش یبرا بود یا وانهید عارف که دمیرس جهینت نیا به

  دخیر  دوست آن دنید مشتاق اریبس و
 

  . بودم اش جنیک
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 مینیبیم رو تیجنگ دخیر  دوست اون ما یک :_

 

سمیم :عارف  شدم مونیپش نه ، برسونه بیآس بهتون یر

 

ات دوست کردم فکر ، زهرمار :الناز  باشن پلنگ دیبا دخیر

  تو نگو
 

 یدار  دوس جنیک

 

  پا هی خودت تو زمیعز  :عارف
 

 دنبال برم جی  واسه من پلنیک

  هی ، پلنگ
 

 کهیت ده نهیر  م رو پلنگ که آوردم یر گ جنیک

 کنهیم

 

 احساس میها روده در را درد که بودم دهیخند انقدر

 متنفرم ازت گفت الناز به میمستق یر غ رسما . کردمیم
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  هی من عن  ی نطوریا که آها :الناز
 

 ده که بدم نشونت پلنیک

  تا
 

 ونیر ب بزنه ورت اون از جنیک

 

مو دوس یها ن  توانا یدار  نگا :عارف  ریز  یی  یم دخیر

 خورهیبرم بهم داره گهید ، سوال

 

 110_پارت#

 

 

 

 

 

 که درحایل من و نشسته تر  زم یرو  خنده شدت از الناز

 یرو  خنده شدت از میر بگ محکم را خودم کردمیم سغ

  . فتمین تر  زم
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 خودمم نه ن؟یبود دهید بهیر  من از یلیخداوک :عارف

 دونمیم

 

 بعد مثال بده حالش دخیر  نیا ، عارف زهرمار یوا :الناز

 میخندیم میدار  نجایا ساعته هی ما

 

 به را نگاهش و دیکش اش شان  یپ به محکم دسنر  عارف

 داد سوق سمتم

 

 یم راس :عارف
 

 رفت ادمونی بخدا ها یک

 

م االن ، ها وونهید :_  بهیر

 

 آمد سمتم به نگران   با الناز
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 ، اصال باشه تییر  چ هی دیشا دکیر  میبر  ایب ؟مطمئن   :الناز

 کنهینم غش که الیک نطوریهم آدم

 

 رفت ونیر ب به که اش گویسر  به دادن پاسخ یبرا عارف

 بزنم را حرفم توانستم تر راحت

 

 کردم ضعف امروز گهید نخوردم غذا ادیز  مدت نیا نه :_

 

  چرا؟ وونهید :الناز

 

 ندارم اشتها :_

 

 کن جمع بشه کم اشتهاش هوی آدم شهیم مگه خو :الناز

 یشد ییر  چ یص  یمر  دیشا دکیر  برو پاشو خودتو

 

 خوبم الناز نه :_
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 وارید گچ شده رنگت بابا گهیم باز خوبم گهیم باز :الناز

 خون   کجا

 

 دمینال آمد یم ونیر ب چاه ته از انگار که ن  صدا با

 

 هیر نم یتر  پا گلوم از ییر  چ ناراحتم وقنر  :_

 

 را دستانم دستانش با و نشست یر  م یرو  زده تیر ح الناز

 گرفت

 

 مگه؟ شدهیچ چرا؟ :الناز
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  گه؟ید برم شد؟ رفع مشکل خانما :عارف

 

 که داد جوان   الناز . شد وارد عارف یک نشدم متوجه اصال

 را در سپس و کرد روانه سمتم به مشکویک نگایه عارف

  . رفت و بست

 

  ییر  چ یخواینم تابان :الناز
 

 نیا شدم متوجه من ؟بیک

 حرف خودت گفتم نشدم چتیپاپ اما سنر ین خوب مدت

 بزن  

 

 الناز :_
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 هیگر  یها یها بعد و زد ونیر ب دهانم از که یا کلمه تنها

 ن  هایر  چ اوقات بعیص   . برگرفت در را اتاق کل که بود ام

 فقط و روند نیم تر  ب از جوره چیه که ماندیم دلت بر

  . کندیم یادآور ی مرتب را خودش که است دردش

 

سمیم دارم بخدا تابان :الناز   یر

 

یسیم سم؟یم که است وقت یلیخ من چه؟ من ؟یر  ترس یر

ا چون ستین هم درک قابل حنر  من  یندار  مرا طیرسر

 

 یبود خوب که تو آخه؟ شدهیچ تابان :الناز

 

 نبودم خوب گاه چیه من ، بود ظاهر بودنم خوب

  از یا برهه در که االن مخصوصا
 
 هم که دارم قرار زندیک

 دلم وارد یدیجد یدرد هم است همراهم گذشته درد

 کدام یبرا آخر من ، است شدنم عاشق آن و است شده

  بکشم؟ زجر آنها
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  یبخوا رو دردت اگر خودت قول به :الناز
 

 من   دیشا بیک

 دیشا بدم انجام برات نتونم یکار  چیه مقابلتم طرف که

 فتهین تیزندگ تو مثبنر  اتفاق چیه من با زدن حرف از بعد

 وقت چند من که ییر  چ شهیم بهیر  حالت یسر یم سبک اما

 درسته کشمیم درد هنوز درسته ، کردم تجربه تو با شیپ

 کنمیم حس دارم خایص آرامش هی اما شمیم تیاذ هنوز

 شده تر سبک قلبم

 

د را دستانم  زد زل چشمانم در مهربان   با و فرسر
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 هستم من یسر  آروم یخوایم اگر :الناز

 

 کرد اضافه خنده با

 

  هیر نم جا چیه حرفت نباش نگران تازه :الناز

 

 ترس کی شهیهم . برگرداند خودم به را خودم حرف

 و درد یهوا دلم وقت هر که تریس کی ، داشتم خایص

 و نامربوط افکار . گرفتیم را بانمیگر  کردیم قیرف با دل

 و ستیب مثال که االن   حنر  گرفتیم شکل رسم در بچگانه

 . دهمیم بهاء مغزم بچگانه افکار به هم باز دارم سال کی

 . کردم پاک را صورتم یرو  نشسته اشکان و بردم دست

 را میها ترس ی همه سد دیبا امروز نکهیا مثل خوب

 ام دهیرس خط آخر به کنمیم حس امروز رایز  بشکنم

 کجای . دهیرس لب به درد همه نیا از جانم گرید امروز

 میبگو  را میدردها از یکی دیبا باالخره کنم رها را خودم دیبا
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وع کجا از م؟یبگو  چه از .  ام درمانده ، ام مانده کنم؟ رسر

 کیم برد صورتم در نشسته تریس به نی  انگار که الناز ،

 و گذاشت میها شانه یرو  دست و دیکش جلو را خودش

د را آنها  فرسر

 

یسیم جی  از :الناز  چیه حرفت گفتم که بهت من؟ زیعز  یر

 تمام شو آروم و بزن رو حرفت راحت الیخ با ، هیر نم جا

 

 اعتماد تو به من نکهیا در خوب . دمیکش یا کالفه پوف

وع کجا از دانمینم اما ستین شیک که دارم  کنم؟ رسر

وع چگونه دانمینم  بعد تو برخورد از ترسم اصال کنم؟ رسر

  ...شوم وانهید که است االن ، است میها حرف دنیشن از

 

 ستمین خانواده اون ی بچه من ن...م  ...م ن :_

 

 ؟یچ         :الناز
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 یدیشن درست :_

 

 الناز . دانستمیم خوب هم را لشیدل . دیلرز یم میصدا

 اشیک قطره . کردیم نگاه مرا شده گرد چشمان   با شوکه

 برده ریز  به رس من و ختیر  یتر  پا چشمانم از ناگاه

 هست تصورم در که ن  هایر  چ نتوانم تا بستم را چشمانم

  . ببندند نقش چشمانم جلو

 

 کیسر ینم خجالت تو :الناز
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 و شدند رس میپاها و دست . افتاد کار از قلبم کردم حس

  . نداشت شدنش متالیسر  یبرا رایه مغزم

 

 رو ییر  چ تر  همچ که دونسنر  بهیغر  انقدر منو عن  ی :الناز

 نگفنر  بهم

 

 کردمیم نگاه را او دلخور صورت و آورده باال رس تعجب با

 . نبود کردمیم تصور که ییر  چ مطابق اصال واکنشش .

 خواهدینم گرید بکوبد صورتم به رو داشتم انتظار خوب

  . دهد ادامه من با اش دوسنر  به

 

 خوب.....خوب :_

 

 میبگو  چه دانستمینم . دمیکش یا کالفه پوف
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  ؟جی  خوب :الناز

 

 یبر  که داشتم انتظار خوب :_

 

  مثال؟ برم چرا ؟جی  عن  ی :الناز

 

  ...نخواد دلت دیشا کردم فکر خودم شیپ خوب :_

 

 من کن  یم فکر ؟جی  که یکرد فکر خودت شیپ آها :الناز

 منو واقعا دوستم؟ داشتنت خانواده بخاطر فقط تو با

 زادیمر  دست ؟شناخنر  نطوریا

 

 نزن حرف بهم گهید تو داغونم شینجور یهم من الناز :_

 

 بگو رو لشیدل تو کنمیم سکوت من باشه :الناز
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 ؟جی  لیدل :_
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 نیا لیدل ، یشد خل یجد یجد کنم فک تان   :الناز

 گمیم رو روزت و حال

 

دمیم رس به خالء کی در . کردم سکوت دیم  گونه به  ، ی 

  . دمیفهمیم رترید را حرف که یا
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  باش راحت زمیعز  بگو رو دلته تو جی  هر تابان :الناز

 

 وادارم ، داد قلقلک کیم را احساسم الناز مهربان یصدا

وع که کرد  ...کنم رسر

 

 سنم نکهیا با ، کرد فوت جون آقا که بود سالم چهار :_

 رد چشمم جلو از عکس هی مثل خاطرانر  هی اما بود کم

 ادمهی بود کنارم داشت دوسم بود شمیپ شهیهم ، شهیم

سیم بانو از وقت هر کرد فوت وقنر   گفتیم کجاس دمییی

 گردهیبرم زود ن  جا هی رفت

 

  . دیچک اشکم

 

  هشت تا :_
 
 بهم هفته هر بانو بودم منتظرش سالیک

 خویسر  با رو هفته کل من و گردهیبرم زود گفتیم

 به واشیکی معلممون دمیشن روز هی اما گذروندمیم

 مرده باباش گفت رمونیمد
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دم را دستم  که من   یبرا گذشته خاطرات یادآور ی ، فرسر

 دست . کردیم نابودم ، بود زهر میبرا شیروزها از یلیخ

  . کرد باز هم از مرا ی شده مشت دست و آمد جلو الناز

 

 که نداشت سایل و سن بهار ، داشتم تب هفته کی تا :_

 ، بودم وابسته آقاجون به یلیخ ، چرا من اما ادیب ادشی

 طول سایل دو من آمد و رفت نیا مشاور شیپ بردنم

 کم ، بود شده داغون یلیخ میروح بودم بچه خوب دیکش

 دورم یها زمزمه ی متوجه تا اومدم کنار هیقض با کم

 رساغ دهیترس گفتر  یم منو ، مهیتی دخیر  نیا گفتر  یم . شدم

 ن  کسا به گفت میتی گنیم ایک به دمیپرس ازش رفتم بانو

 مادر منکه گفتم بهش منم ندارن پدر و مادر که گنیم

 میتی گفتر   بهم چرا پس دارم

 

 . بودم گذرانده را سخنر  زمان . شد زیر  رس اشکم دوباره و
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 با رو صحبتاش وقت هر من دیلرز  بانو بدن کردم حس :_

 یر  چ هی از فقط گفتیم همش دمیشنیم مهتاب خاله

سمیم  رفتم بعد دمیترس دیلرز  بانو بدن که اونروز بس و یر

 دروغ نکن گوش حرفشون به گفت بهم آوردم آب براش

 ن  ایر  چ هی مسلما خوب بودم ن  راهنما اول اونموقع گنیم

 شده شیر یب بانو وحشت کردمیم حس کردمیم درک رو

 با حنر  بودن مونیهمسا که دوستام شیپ برم دادینم اجازه

 هام خاله کنم یباز  دادینم اجازه هم م خاله یها بچه

  از شهیهم
 

ه عن  ی نداشتر   من با خون   رفتار بچیک  بگم بهیر

  لیفام کل
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 و ایبرد با من تر  ب واقغ یمعنا به . دمیکش دل ته از آیه

 وقت چیه را آن لیدل من و گذاشتندیم فرق بهار

  . دمیفهمینم

 

 شیر یب کرد کم باهاشون رو آمدمون و رفت بانو کم کم :_

دینم خودش با منو اوقات  اونا وقت هر ای اونجا ی 

 نایا مهتاب خاله شیپ فتمیر م من خونمون انیب خواستر  یم

 یا لهیوس هی من نبود خونه مهتاب خاله روز هی نکهیا تا

 خاله خونه با خونمون دارم برش خونه رفتم گذاشتم جا

 نداشت فاصله شیر یب کوچه هی مهتاب

 

د را میگلو  بغض  درد ها حرف نیا دنیشن که بخدا . فرسر

  . داشت

 

 بود باز خونه در :_
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 من   و گرفت بغل به مرا کرد درک مرا درد انگار که الناز

 دمیر  م حرف بدم حال تمام با بود یجار  میها اشک که

 

ه نیا گفتر  یم بانو به :_  هیک حروم تخم ستین معلوم دخیر

 یار یر  م وقت یدار  کیس واسه گفتیم داشنر  ش نگه چرا

 منو کجان صحابش ن   مادر و پدر سین معلوم که

 هی آخه بودم ساله دوازده ی بچه دخیر  هی من الناز گفتر  یم

 دربارش نطوریا که کرده گنایه چه ساله دوازده بچه

 بخدا مردم اونجا من ها؟ دنیر  م حرف

 

 دیچیپیم اتاق کل در که بود ام هیگر  یصدا دوباره بعد و

 . شدیم یتر  پا و باال کمرم یرو  از مدام که الناز دست و
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*** 

 

 ناهار ایب گهیم نهیر  م صدات بانو آج   :بهار

 

 مشغول یفکر  با و کردم جابجا را میروبرو  یها برگه انبوه

 دادم را بهار جواب

 

 خورمیم امیم بعدا من....نهیا آها....نیبخور  شما :_

 

 آج   :بهار

 

  یخوایم ییر  چ بهار هیچ :_
 

 بیک
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 تمام و نبود بهار ی کرده ییر تغ لحن به حواسم اصال من و

 کامل یبرا مغزم که بود میروبرو  ناقص طرح یرو  فکرم

 کردینم یار ی کردنش

 

  هست؟ حواست اصال تو....عن  ی....هیر  چ :بهار

 

   با
 

 یاو  و دادم سوق سمتش به را نگاهم تمام کالفیک

دیم دست در دست که شانیپر    . گرفتم نظر ریز  را فرسر

 

  چرا؟ مضطرن   بهار؟ شده ییر  چ :_

 

 سفره رس یایب حتما دیبا گفت بانو :بهار

 

 کردم میروبرو  یها برگه به یا اشاره رس با
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 به برو ، که شلوغه رسم چقدر ن  یبیم خودت من ز  یعز  :_

 کنهیم قبول خودش بگو بانو

 

 هستر   هم نایا ایبرد ناهار اوووف....آخه :بهار

 

 کی رس ایبرد با شدمیم رایص   عمرا من و بردم هم در اخم

  . نمیبنش سفره

 

 بدون   بهیر  منو جواب گهید االن کنم فکر :_

 

  ؟یاینم :بهار

 

 از شیر یب دستش از . دادم را جوابش مکث یا ذره بدون

 بودم ناراحت ها حرف نیا

 

 بخور رو ناهارت برو هم شما زمیعز  نه :_
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 عصن   هم من و رفت ونیر ب اتاق از درهم صورنر  با بهار

 مغزم هم یعاد صورت به . انداختم ها برگه یرو  را مداد

 در ام قدیم کی در ایبرد که االن   به برسد چه کردینم کار

 هم خوایه معذرت بودم مطمت    و بود خوردن غذا حال

 . ستین کارش در
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 و گرفتم دست به را مداد عایرس  درآمد صدا به که اتاق در

 انجام طرح لیتکم یبرا الیک یها خط روبرو ی برگه یرو 

  . دادمیم
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 دییبفرما :_

 

 چون دادم نشان مشغول ، سخت را خودم همچنان و

 را من تا او و نبود بانو جز کیس شخص آن بودم مطمت   

د سفره رس َ   . دیر گینم آرام نی 

 را صندیل بعد یا لحظه و آمد صندیل برداشتر   یصدا

 یپا جفت کی آن از بدتر و دمید خود صندیل کنار

 ایبرد صورت با که بردم باال به رس تعجب با...مردانه

 مشغول را خودم دوباره و برده هم در اخم ، شدم مواجه

 صاف را شیصدا...حرص چاشن   با البته دادم نشان طرح

 من و کند رسان   اطالع من به را حضورش مثال تا کرد

دیم رس به اشتباه در کامال اما بکشم کار از دست  من که ی 

 بزنم حرف و کنم نگاهش

 

 نشسته نجایا آدم کنم فکر :ایبرد
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 حرف خودش یبرا صبح تا بگذار . ندادم را جوابش

  ...بزند

 

 ؟کن  یم کار یدار  االن :ایبرد

 

 یکور  مگر میبگو  و دهم را جوابش خواستیم دلم یلیخ

  ...شدینم که فیح اما جناب

 

 بزن   حرف من با یخواینم !کن  ینم کار آها :ایبرد

 

 باالخره که کنم تشکر عقلت از دیبا کباری یبرا ، نیآفر 

  . کرد فکر درست

 با کردیم فکر و دادیم ادامه تالشش به سخت همچنان

 خوانده کور اما میآ یم کوتاه من کردنش نگاه هیر خ

  ...است
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  ؟یقهر  پس خوب لهیخ :ایبرد

 

یسیم که ست سوایل  همان که نبودم قهر اگر مردک؟ یی

 . نکن   بودن شاخ احساس تا دادمیم را جوابت دم
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 کنارش سال کی و ستیب که من   را نیا و بود شده کالفه

 برادر داشت دهیعق . بودم شده متوجه کامال بودم

 چون کند خوایه معذرت خواهرش از دینبا چوقتیه

 من و است خواهرش بخاطر فقط کند هم یکار  هر برادر

 کس هر دارم دهیعق و ستین ذهنم در ییر  چ تر  همچ
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 کرده اشتباه عن  ی نبود مقابل طرف لیم باب که کرد یکار 

  . کند عذرخوایه دیبا و

 

  باش قهر اصال :ایبرد

 

 جابجا نشیر یز  به با را میروبرو  ی برگه و نگفتم ییر  چ

 را اعصابش حضورش به نسبت ام ایلیخ ن   تر  هم و کردم

  ...شادان را من و کرد مختل

 

 بخور ناهار ایب پاشو حداقل :ایبرد

 

 نگونهیا را اش کیسر  منت یها راه از یکی شودیم ، خوب

  !یاور یب حساب

 

 ها نشسته نجایا آدم :ایبرد
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 از شادمان من و مشهود کامال شیصدا تن در حرص

 فریص   طرح کی دنیکش حال در هدف به میر ت خوردن

  . بودم

 

 رد رو شمیپ روز چند حرف وجه چیه به من تابان :ایبرد

 تو دمیر  م نبود هم بانو اگه و داشتم هم حق و کنمینم

  یار یر  م خی   ن   رو داداشت باشه آخرت بار تا صورتت

 

 نگاه رفتنش به شده خشک دستم در مداد  با کرده کپ

 من . ختیر  بهم را افکارم حسان   اش یجد لحن . کردم

 اما است ترحم یرو  از محبتش تمام کردم یم فکر شهیهم

 را نظرم بزند کتکم خواستیم دلش نکهیا دنیشن با حاال

 خانواده نیا افراد تک تک یبرا جانم من . کرد عوض

 دهدینم بروز ی اجازه نشسته جانم به که یدرد اما ودیر م

 نقش برگه یرو  که طرج به نگایه درمانده و خسته .

 . شد روشن ذهنم در یا جرقه ناگهان و انداختم بسته

 یم اضاف دیبا نکته تا چند و کردم نگاه را طرح تر قیدق

 . کردم
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 ساعت به نگایه و انداختم برگه یرو  را مداد خوشحایل با

 خشک را گردنم کردن کار وقفه ن   ساعت چهار ، کردم

 و شد دهیکش طرح سمت ام فتهیش نگاه گرید بار . کرد

 طرح نیا خب . گرفت بال خویسر  از قلبم در یا پروانه

  ...اما برسد سیرئ جناب دست به اختصایص دیبا

 بشنوم توانستم یم راحنر  به را قلبم گومپ گومپ یصدا

 تند انقدر چرا ، دادم قرار ام نهیس قفسه یرو  را دستم .

 یر  م
 انقدر که ن  تو به لعنت ؟یدیشن را اسمش فقط ؟ن 

 چقدر کردم حس ناگهان ...لعنت است یقو  حست

 چشمانم در اشک . هستم تلخش عطر آن دنییبو  دلتنگ
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 شود یم....ابدی تیواقع میآروز  شود یم ایخدا و شد جمع

 یرو  را رسم و شوم جمع آغوشش در که برسد یروز 

  ...محال یآرزوها نیا از امان . بگذارم قلبش

 و شد باز مکث یا لحظه بدون و آمد در صدا به در

 در اشک ، لعننر  و شد انینما نرگس چهره آن بند پشت

  ...کند حس توانستیم کیس هر را چشمانم

 

 ایبرد به برم !گفته؟ ییر  چ ایبرد !شده؟یچ.....تابا :نرگس

 نیا هیگر  آخه کردنه آشنر  وضعه چه نیا بگم ییر  چ هی

 آورده در رو خدا بنده

 

 کن گوش لحظه هی نرگس نرگس یوا :_

 

  !آخه؟ شدهیچ !ه؟یچ :نرگس

 

 فهیمیم ییر بگ دهن به زبون قهیدق دو :_
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ک گربه را چشمانش  ایبرد من کرد یم فکر واقعا و کرد رسر

 هستم

 

 تر  بش ایب بکشم رو نازت ستمین ایبرد نکن ن  نما مظلوم :_

 اول

 

 چند با کردم سغ هم من و کرد نگاهم هماگونه و نشست

  ...برانم عقب به را چشمانم شده جمع اشک پلک

 

 بنظرت گذرهیم ایبرد اومدن از ساعت چهار بابا :_

 کنم هیگر  نمیبش ساعت چهار من س عاقالنه

 

 خب نه :نرگس
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 ...آخه د ، زهرمار خُب  نه :_

 

 یا غره چشم که نمود تر مظلوم را مظلومش نگاه نرگس

  . کردم روانه سمتش

 

   ...آخه هیر  چ :نرگس

 

 یتو  رفت یر  چ هی یکرد شلوغ الیک فقط من زیعز  :_

 تر  هم چشمم
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 داشته ییر  چ مشکیل دیشا کنم نگاش ایب خو اع :نرگس

 باشه

 

 کامال نرگس از ن  رفتارها تر  همچ و کردم نگاهش تعجب با

  ...بود دیبع

 

  ؟خون   نرگس :_

 

 نشه شییر  چ کنم چشمت نگا جلو ایب آره :نرگس

 

 روز همان از دخیر  نیا . شدیم اش ییر  چ کی یجد یجد

  ...بود کرده ییر تغ شدت به

 

*** 

 

 میمنتظرت ساعته سه ن  کجا هست معلوم :_
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 رساند ما جمع به را خودش زنان نفس نفس الناز

 

 پله با گهید بود پر آسانسور خوامیم معذرت یوا :الناز

 شد رید اومدم

 

م نداره ن  یع :هالیل خانوم  یلیخ ون راننده نیا نیایب دخیر

 منتظره وقته

 

 خود دنبال و گرفتم دست به را الناز یبازو  حرص با

 یرو  . دیآ نیم راه به جوره چیه دخیر  نیا و دمشیکش

 . گرفتم شیپهلو  از نشگون   نشستم که صندیل
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 شد سوراخ پهلوم مرگته چه وحیسر  :الناز

 

  دروغ تون  ینم که یکی من به :_
 

 یکرد رید چرا بگو االی بیک

 

 گفتمیم بهت یکرد یم رفتار هم آدم مثل ن  خدا :الناز

 

 بگو نرو طفره انقدر االی :_

 

 طراح نیا ، اصال دن  ید بود وضغ هی باال عن  ی :الناز

 ادتهی رو اومده تازه که دهیجد

 

 ادینم خوشم ازش من که همون :_
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 فتیر م فر و قر کاوه یبرا داشت یه باال بعد قایدق :الناز

 

بان یصدا گرید گوشم و شدند گرد چشمانم  را قلبم ض 

 گفتم ام رفته لیتحل یصدا با ، دینشن

 

  ؟جی  عن  ی :_

 

 از قایدق گهید هیچ دون  یم خریک عشوه زمیعز  چی یه :الناز

 کاوه بود نجایا تشیجذاب آقا ومدیم کاوه یبرا داشت اونا

 ها شد خنک دلم یآ ونیر ب رفت نذاشت هم محلش

ه  مونهیم زالو تر  ع دخیر

 

 داندیم خدا فقط و دمیکش الیخ راحنر  از فر یعم نفس

 قلبم وارد را یمیعظ شوک چه هیثان چند تر  هم در الناز

 میپاها و دست از جان میعظ شوک تر  هم اثر در که کرد
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 به نگایه حال ن   . برد تر  ب از را ام یانرژ  تمام و رفت

 گرفتم را نگاهم الناز یصدا با که انداختم روبرو

 

  شد؟ چت تابان :الناز

 

  شد؟ چت جی  :_

 

 ها یندار  حال انگار :تابان

 

 خستمه آره :_

 

 بعد به نیا از گهید که شو بلند میدیرس عا...خست :الناز

 
 

 نداره معنا خستیک
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 هم پور سلطان جناب تر  ماش ما شدن ادهیپ با همزمان

بان آن طبع به و شد انینما   ...گرفت اوج من قلب ض 

 تماما من و شدند ادهیپ تر  ماش از کاوه و ن  یحس یآقا

 میر  چ همه روزها نیا که آدیم یباال و قد یبرا شدم چشم

 میداد سالیم که آمدند کینزد . بود کرده خودش آن از را

 ...شد وارد دوم شوک که بود آنجا و

 با دیبا شناسمیم من که یا کاوه ...نبود شهیهم مثل

 قلبم کردم حس نداد اما دادیم را جوابم تمام تمسخر

 حسابم آدم اصال واقغ یمعنا به دارد حق خب ندیر  نم

 خورد تکان انیاطراف وجود بخاطر فقط شیها لب و نکرد

 که ستیدرد چه نیا ایخدا و شدم کارگاه وارد بد حایل با .

  ...مکدیم را جانم دم هر دارد که شده ریرساز  جانم به
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*** 

 

 خونه میبر  الناز :_

 

 اضافه ساعت دو گفنر  یبود خودت تر  هم واه :الناز

 میبمون یکار 

 

ا در را نیا اما گفتم خودم است درست  که گفتم یطیرسر

 آسان تنفسم صورتش دنید با من و دیایب ونیر ب کاوه

 نجایا که است ساعت چند ...باطل الیخ زیه اما گردد

 ستین وفا ن   یاو  از یخی   چیه و میکنیم کار اسب مثل

 ....آورم یم کم عشق همه نیا از ن  جا کی باالخره من و

 

 ندارم حوصله الناز میبر  :_
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 سیوا خوب لهیخ شدم متوجه روز طول تو که نویا :الناز

 میبر  کنم جمع رو لمیوسا

 

 حال ، نبود درک قابل اصال حالم و حس میزد که ونیر ب

 یجا در قلبم کردمیم حس وجود تمام با ، داشتم ن  یعج

 سیرئ همان شدنش تیاذ مقرص ایآ تپدیم یتر  تنگ

 صبحش کردن محل ن   از بعد که هست پویسر  خوش

 ناِب  عطر آن کردِن  حس دم همان ایآ....دمشیند گرید

 بود؟ چه اصال اش محیل ن   لیدل...نبود بس تلخش
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 ها غرفر  :الناز

 

  ها؟ :_

 

 انگار نه انگار نمیر  م صدات دارم ساعته هی چیه :الناز

 

  ؟یدار  کارمیچ چرا؟ :_

 

 دمیر  م حدس منم ششیپ برم گفت زد زنگ ن  زندا :الناز

 شیمیپ تو که آوردم بهونه بعد نایا و نه گفتم سنر ین نرمال

 میبر  ن  دوتا دیبا امیب کوتاه گهید عمرا گفت گهید خالصه

 ششیپ

 

 که بودم ختهیر  بهم آنقدر من ، زدم صدا را اسمش ناالن

 آرام کیم تا کنم فکر ن  تنها ها ساعت خواستیم دلم

 خود در آنقدر و کنم مقاومت نتوانستم باالخره . گردم
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 را خود و آمدم خودم به یا لحظه که بودم رفته فرو

  ...دمید الناز ن  دا ی خانه بزرگ درب یجلو 

 

 یکرد یم میادآور ی دینبا تو نبود حواسم من الناز یواااا :_

 خونه میبر  خایل دست زشته دمیخر یم ییر  چ هی فتمیر م

 میبر  بعد بخرم ییر  چ هی میبرگرد ایب بار تر  اول یبرا اونم

 

د را فونیآ یانتحار  حرکت کی یط الناز و  ن  ابرو و فرسر

 انداخت باال

 

  نداره دهیفا گهید :النار

 

 دون  یم ها هسنر  عویص   :_

 

 فونیآ پشت که خانیم روبه و انداخت باال ن  ابرو الناز

 حواله محکیم مشت ، شد باز در بعد و النازم گفت بود
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 دیدیم که را چه هر چشمانم . افتادم راه و کردم کمرش ی

 مدرن رسارس ی خانه کی با داشتم انتظار...کرد نیم باور

 اطراف گل تاج انواع و کند فواره آب اطیح وسط که

  ...نبود اما گرید ی لهیوس کیل و باشد

 که بود اهیگ و گل و دهیکش قد درخت رسارس ، طرف دو

 . دادیم نشان بایز  و گرم را اطیح ینما
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 قشنگه گالشون چقدر گلم عاشق من النار یوا :_
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 کنهیم سکته االن ن  زندا برو راه ، تو برعکس من ویل :الناز

 میبرس ما تا

 

 با و میدیرس یورود درب به الناز فشار و زور با باالخره

 پشت الناز اما شدم وارد و کردم باز را در کوچک یا تقه

 به که ییر  چ کردیم سغ بود شده خم که حایل در رسم

 اگر تا برگرداندم رو من و اوردیدرب را دهیچسب کفشش

یس و سالم دمید را خانم دلربا  به چشمم که کنم احوالیی

 نه ای کنم سالم که بودم مانده و خورد یا چهره خوش مرد

 

 سالم :_

 

 رسش نکهیا لیدل به الناز که گفت آرایم سالم جوابم در

وع دیدینم را ییر  چ و بود یتر  پا  گفتر   پرت و چرت به رسر

 کرد
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 بد حالت گهید انقدر کردمینم فکر برم قربونت :الناز

 سالم نطورهیا اگه آقا کن  یم سالم وارید و در به چرا باشه

 دارم دوسشون یلیخ بگو برسون بهشون منم

 

 نیم گفتر   پرت و چرت از دست کردمیم چه هر من و

 ی ادامه خواست و شد وارد و ستادیا صاف ، دیکش

 خشک واقغ یمعنا به که دهد را برش آبرو یها صحبت

 ، دیلرز یم دستانش اما نه ای دمید درست دانمینم ، شد

 حال آن به دنشید با الناز که سمنر  به را رسم عی    رس 

 اما دمید را چهره خوش مرد همان که چرخاندم بود افتاده

 در که خایص شگفنر  و تعجب با که تفاوت نیا با

 متعجب . کردیم نگاه را الناز بود مشهود کامال چشمانش

 که کردم یم عوض را نگاهم جهت فقط مانده یجا بر

 شد میبود ستادهیا ما که ن  راهرو وارد یدخیر 

 

  نویا ایب حایم :_
 

 الناز؟...بیک
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 و آمد الناز سمت به و خواند را اسمش بلند و جانیه با

 از حرکنر  همچنان الناز و گرفت آغوش در سخت را او

 چشمانش در دهیجه اشک برق من اما دادینم نشان خود

 کردم حس را

 

 ینم معرفت ن   آخه؟ تو یبود کجا !الناز !الناز :_
 

 من یک

 ینم شه؟یم تنگ برات دلم
 

 ؟یدار  هم فر یرف هی یک

 

 رفت ادمی که بودم یر درگ انقدر من :الناز
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 بر نشسته نهان بغض آن من و داشت خش الناز یصدا

 تیوضع نیا از را او نکهیا یبرا و کردم حس را شیگلو 

 آمدم حرف به دهم نجات

 

 ؟کن   معرف   یخواینم ایل :_

 

 از .کرد روانه سمتم به قدردان   نگاه و دیکش عقب الناز

 مان تر  ب تیمیصم متوجه تا زدم شیصدا ایل عمد

  ...شوند

 

 آقا اون و...هیهان دوستم و میدانشگاه هم شونیا :الناز

 برادرشونه

 

 نگاه را نام حایم مردِ  یشیر یب دقت با حال و شناختم کامال

 یر  چ اما زد یم موج ن  یعج یدلخور  اش چهره در .کردم یم

 را مرد نیا چشمان در موجود حس که بودم من   بیعج

  نبود؟ معجزه خود نیا و خواندم یم
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 نیا به نسبت الناز یلیم ن   و بود صحبت حال در هیهان

 نام حایم آن دلتنگ چشمان تر بیعج همه از و مشهود

 ایآ و دندیچرخ یم الناز سمت به کباری یا قهیدق هر که

 اندیک و آمد خانم دلربا یصدا بود؟ گفته را تیواقع الناز

 ...شد انینما که بود خودش بعد

 

  ن؟یستادیا در جلو چرا ها شما :خانم دلربا

 

 هیهان چشم به آشنا هی قضا از جان خاله چی یه :حایم

 میسادیوا نجایا تر  هم خاطر به خورد
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 خایص مهربان   با خورد من به چشمش که خانم دلربا

 کرد نگاهم

 

 سالم :_

 

 !یاومد خوش یلیخ زمیعز  سالم :خانوم دلربا

 

 نهادم دستش در و کردم دراز دست من و آمد جلو به

 

 !میشد مزاحمتون خوامیم معذرت واقعا :_

 

 کرد نگاهم تصنغ اخیم با دیکش عقب که دست

 

م نگو :خانم دلربا  !دیمراحم شما دخیر
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 انداخت الناز نزار صورت و هیهان به نگایه

 

 رنگش ن  یبینم یخورد رو بچه رس هیهان :خانم دلربا

 ده؟یپر 

 

 به مرموز بیعج و دمید را چهره خوش مردک پوزخند

 !...دیرس یم نظر

 

 !داشتم نگهت پا رس نبود حواسم من دیببخش یوا :هیهان

 

 هی ستین خوش حالت ایب تو، ایب ن  زندا الناز :خانوم دلربا

 بدم بهت ییر  چ

 

 به و گرفتم را دستانش و رفتم جلو !...را دردش دانستمیم

 کردند، تعارفمان نشستر   یبرا که سالن   به خودم دنبال
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 در سغ قاشق با که وان  یل با همراه خانم دلربا .آوردمش

 دستش را آن و آمد الناز سمت به داشت زدنش هم به

 یا مسخره پوزخند با نام حایم یآقا مدت نیا تمام و داد

 کامال رفتارش و بود دنید حال در داشت لب بر که

  ...بود میها دهیشن برخالف

 

  ؟ن  زندا خون   :خانوم دلربا

 

م آره :الناز  نکنه درد دستت بهیر

 

 زمیعز  کنمیم خواهش :خانوم دلربا
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 چشمانم با و انداختم بود نشسته که جمغ به نگایه

 مدرن و بایز  خانه، نیا بیعج و دمیکاو  را سالن رسارس  

  ...بود تجمالت از دور به البته

 

 همو کجا از تر  بگ من به حاال خب :خانوم دلربا

  ؟تر  شناختیم

 

 گهید بعد قیرف البته و میبود کالیس هم الناز و من :هیهان

 اون اول از دوباره کنه پاس نتونست رو ها ترم از یکی الناز

 رو گهید هم گهید بعد ترم بودم رفته که منم خوند رو ترم

 !میدید کم

 

 که خانوم دلربا و دیگز  لب هیهان سخن دنیشن با الناز

 از بعد را چشمانش در زده موج تعجب کرد یم سغ

 کنار کند، پاس را ترم کی نتوانست الناز نکهیا دنیشن
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 خوردن یبرا را ما و انداخت همه به اجمایل نگایه بزند

 رایه دنبال به مغزم در من و زد تعارف ن  رایپذ لیوسا

 که حرف   دنیشن با که بودم خانه نیا از الناز ن  رها یبرا

 زدم را یر  چ همه دیق زد ونیر ب خانوم دلربا دهان از

 

 کاوه بزنم زنگ من تا تر  کن ن  رایپذ خودتون از :خانوم دلربا

 کرد؟ رید نقدریا چرا نمیبب

 

بت  قلبم تپش داشتم سغ که من   و دیپر  الناز یگلو  در رسر

ل را بانر  دست با کنم، کنیر  ی روانه محکم چندان نه ض 

 کردم یم الناز کمر

 

 مریس :الناز

 

 بردم کینزد به رس من و دیرس گوشم به آرایم به شیصدا

 رساندم گوشش کنار را لبم و
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 بشناسه؟ رو پرسه نیا کاوه کنم فکر الناز :_

 

 کنم غلیط چه االن دونمینم !باش مطمت    نکن فکر :الناز

 کاوه اومدن نه درسته موندمون نه
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س تر  ب و تر  ح تر  هم در  من فکر ییر درگ و الناز اسیر

 نفر کی تنها و دیچیپ خانه در محکیم یها قدم یصدا

 تپش ترس از الناز .دارد یم بر قدم محکم ِانقد که است
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 قلب تپش هم شیپا یصدا دنیشن از من و گرفته قلب

 !...میر گ یم

 یها اخم با او اما شدند بلند همه شد که خانه سالن وارد

  ...ستینگر  یم را حایم رفته هم در بیس

 

 پرسم تر  بش ایب :خانم دلربا

 

 مبل یرو  و انداخت الناز و من به یرسد نگاهِ  کاوه

دم را الناز دست .نشست حایم کنار ما ن  روبرو  رس و فرسر

 بردم گوشش کینزد به

 

  شده؟ نطوریا چرا خالت پرس دایجد گمیم الناز :_

 

  مگه؟ شده چطور :الناز

 

 !شده رسد جور هی دونمینم :_
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یس چشمان  مشنر  و گرفت خود به تعجب حالت اش اسیر

 زد میپا به

 

 با رفتارش عن  ی نطورهیا شهیهم کاوه خوبه؟ حالت :الناز

 نفر هی و من و لیفام یپرسا از تا چند اونم گرمه نفر چند

 گهید

 

س شدت از الناز  هنوز من اما بود پرحرف   حال در اسیر

ُ درگ  نیم و بودم «نطورهیا شهیهم کاوه» ی جمله دار یر

 زده گند ام دهینسنج یها رفتار با که کنم باور خواستم

دم را ام رفته هم در انگشتان !قلبم و خودم به ام  و فرسر

 داشتند خایص ی عالقه که را چشمانم یجلو  کردم سغ

 و شد بلند کاوه کهوی که میر بگ ند،یبپا را ام ن  روبرو مرد

 گفت من روبه
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 و خودت گفتم دادم بهتون برگه یرس  هی ییر ام خانم :کاوه

 االن دیبد خودم لیتحو  بعد و دییر بگ رو نواقص الناز

 س؟ آماده
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 از حرف نیا که ن  او به نگاه گرد چشمان   و تعجب با

 با .دمینشن را ییر  چ تر  همچ من و کردم زده ونیر ب دهانش

 سوراخ لحظه کی که کرد من به نگاه یمشهود حرص  

 !ام یهزار  دو قویل به افتادِن  با شد مواجه میپهلو  شدِن 

 

  !رفت ادمی آره آره :_
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  خب؟ :کاوه

 

 و هوش دمیدیم را دلی   مردِک  نیا من وقت هر عن  ی

 ...دیپر  یم کل به رسم از حواس

 

 تو نگاه باغ که یر بگ مرا دست*

 *ربود رسم از هوش که ختیر  شکوفه چندان

  (ییر مش دونیفر )

 

 انجام فردا رو ها طرح بود قرار میبر  دیبا پاشو الناز :_

 مینتونست میبد

 

 باشه باشه آها :الناز
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  آخه؟ کجا اع :خانوم دلربا

 

منده :_  رو بود ختهیر  کار راستش میشد هم مزاحمتون رسر

 میاومد میکرد ول حواس ن   هم ما رسمون

 

 انداخت کاوه به نگایه یدلخور  با و کرد اخیم خانم دلربا

 

 که ستین هم قهیدق ستیب هنوز ها بچه :خانوم دلربا

 شون؟یبی   عی    رس  دیبا نشستر  

 

کت برم خواستمیم چون ندارم مشکیل که من :کاوه  رسر

 انیب خوانیم اگر گفتم

 

 دینکن قبول نکهیا یمعنا به وحشتنایک ی غره چشم بعد و

  رفت من به
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 انجام دیبا که میدار  کار کیل ما برم قربونت ن  زندا :الناز

 میایم دوباره !دزدن نیم که رو دخیر  نیا هم تازش میبد

 

 اما کنمینم اضار نیدار  کار که حاال بابا، یا :خانوم دلربا

 !نیایب نباشه نایا و کار بهانه که گهید روز هی خوامیم
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یس با  دانستمینم ختیر  الناز و من جان به کاوه که اسیر

 دنیرس طول تا دانستمیم فقط کردم خداحافیط   چگونه

دیم را من دست الناز مدلش نیآخر  تر  ماش به  من و فرسر

  ...نطوریهم هم
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سد من از سوایل آنکه بدون میشد که سوار  افتاد راه به بیی

 به را من نیا و داشت نگه خانه یروبرو  بعد قهیدق چند و

  دانست؟یم کجا از را خانه آدرس که واداشت تعجب

 الناز ی شانه یرو  دست دلگریم یبرا شدن ادهیپ از قبل

دم را آن کیم و گذاشتم  کردم باز را در که هنگایم و فرسر

 به الناز یصدا جز ن  صدا چیه که گفتم خداحافیط  

 جواب قیال  مرا حنر  خان کاوه عن  ی نیا و دینرس گوشم

  !دانستینم هم دادن

 به توجه ن   و شدم خانه وارد گرفته حایل با و تر  غمگ

خانه از که بانو و مهتاب خاله یصدا  وارد آمد یم آشیی 

  ...کردم پرت یا گوشه به شدت به را فمیک و شدم اتاق

 

  ؟خون   !تابان :بهار

 

 نه نه نه :_
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 و پوشاندم دست با را صورتم و نشستم تخت یرو 

 کردم حس خودم سمت به را بهار حرکت

 

  یخوا نیم آبچ   :بهار
 

  شده؟ جی  بیک

 

 بر که اشک انبویه با برداشت صورتم از که را دستانم

 دهانش شده شوکه و شد مواجه ختیر  یم صورتم یپهنا

  !شد یم بسته و باز مایه مانند

 

 ؟آج   :بهار
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 یرو  را خودم فقط میبگو  جواب در که نداشتم ییر  چ

 متوقف را ختنمیر  اشک کردم سغ و انداختم تخت

  ...کنم

 

 !ترسم یم آج   :بهار

 

 و کردم نگاه کرد، یم نگاهم دهیترس که ن  او به تعجب با

 دادم تکان چرا یمعنا به را رسم

 

ب :بهار
ُ
 انقدر ،یکرد یم هیگر  یلیخ دمید که بودم بچه خ

 حرف خواب تو ،داشنر  تب همش شبا ،رفنر  حال از که

 من !بود بد حالت ه،یگر  همش ،یزد یم داد ،یزد یم

 کنمیم حس !بدم دستت از که دمیترس یلیخ اونموقع

 حالت ،خودنر  تو ماهه کی به کینزد !یشد نطوریا االن

 !شکیل اون دوباره ترسم یم ست،ین خوب
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 کردنش صحبت و کردن فکر گانه بچه همه نیا یبرا دلم

  ...رفت

  دوازده همان در من اما و نشد بزرگ گاه چیه بهار
 
 سالیک

 کس چیه را دمیکش من روزها آن که یدرد و شدم بزرگ

  !...دینفهم

 

  ؟یسر  خوب که کنم کاریچ :بهار

 

 یبو  که پوش خوش مردک آن به میبگو  چه؟ میبگو 

 و دیایب بگو سازد،یم مدهوش یلومیر یک ده از مرا عطرش

 به نگایه و دیایب بگو !بدهد مرا خداحافظ و سالم جواب

 یهوا نیا از میر بگ نفس دیم تا اندازدیب مشتاقم چشمان

 یم تو یبرا نمید و دل تمام چرا من و اطرافم آلوده

  ...رود؟

 

*** 
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  کنم؟یم خواهش الناز :_

 

 و رسد یحد به روزا نیا !ن  خدا نداره راه اصال :الناز

 چیه مخصوصا، روز اون اتفاق با من که شده خشک

 !شمینم رد جلوش از جوره
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 و شدم میروزها نیا یدایپ کم سیرئ دفیر  رایه درمانده

 با .َرَوم در ها برگه نیا لیتحو  ریز  از نتوانستم چگونهیه

 کردم تند پا یر  م سمت به ،منیسر  دنید
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 دینباش خسته سالم :_

 

 نبایسر  خسته هم شما ممنون زمیعز  سالم :_

 

؟ پور سلطان یآقا گمیم مریس :_  طرحا نیا دیبا هستر 

  !بدم نشون بهشون رو

 

 میر بگ تماس هی من کن صی   لحظه هی فقط هستر   آره :_

  باهاشون
 

 تو برو بعد کنم هماهنیک

 

 !ستین مشکیل باشه، :_

 

 کردم سغ و کردم جابجا دستانم در کیم را ها برگه

ل درونم را دنشید از نایسر  جانیه  کار مبادا کنم کنیر

د را میآبرو  کجای و دهد دستم  که کردم نگاه منیسر  به .بی 
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 رس را تلفن بزند؛ پس را صورتش تعجب کردیم سغ

 چرخاند من روبه را رسش و گذاشت شیجا

 

 !دیبر  دیتونینم فعال دارند جلسه شونیا زمیعز  :_

 

 دستشون به فردا ای امروز دیبا ها طرح نیا متاسفانه :_

  کنم؟ کاریچ دیبا ستمین نجایا فردا که منم !برسن

 

 آن از کاوه و شد باز در که دهد من به جوان   خواست

 نکهیا مثل .دادم سالیم و برده هم در اخم شد، خارج

 نشست میگلو  در ناگهان بغیص   !نداشتند جلسه آقا جناب

 از حالم !نداشت را دنمید قصد که دادیم را معن   نیا و

 که داشت ییر  چ چه مردک نیا و شد تر گرفته هم قبل

 را ها برگه تر  غمگ حایل با بود؟ ختهیر  هم به را جانم تمام

 بروز درونم حال از ییر  چ کردم سغ و گذاشتم یر  م یرو 

  ...ندهم
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 هستر   طرح یرس  هی ها نیا پور سلطان یآقا دیببخش :_

 اگر !دیبگ رو نظرتون و دیکن نگاهشون شمیم ممنون

 امیم خودم تون منیسر  دست نیبد دیتونیم شدن تموم

 میر گیم ازشون

 

 نیا ایآ و رفتند درهم شیر یب میصدا دنیشن از شیها اخم

 خواهدینم دلش حنر  که است درست ذهن   هیفرض

 بشنود؟ را میصدا
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 !من به بده رو ها برگه :کاوه
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 مرا خوایهیم نه که تو و رفتند هم در شیر یب میها اخم

 را ها برگه خوایهیم ،یبشنو  را میصدا خوایهیم نه ن  یبب

  ؟ییر بگ من دست از

 یر  م یرو  یها برگه و بردم دست شهیهم از تر حوصله ن  

  ...رساندم دستش به را

 

  !تو ایب :کاوه

 

 تر  زم پخش تعجب شدت از که نمانده ییر  چ میبگو  اگر

 حال در باز دهان با هم منیسر  حنر  !ام نگفته دروغ شوم

 اما زد ونیر ب دهانش از حرف نیا که بود ن  او کردن نگاه

 محیل ن   شاهد هم باز آمدنم داخل با خواهمینم گرید

 ...مکدیم را خونم زالو مانند لحظه هر که باشم تیها

 

 رو ها برگه اومدم فقط ادهیز  کارم اما متشکرم :_

  !بدم لتونیتحو 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 را کالمم در نهفته ی هیکنا و تمسخر اگر کن  یم ناحفر  و

  !ییر نگ

َمش در یها اخم
َ
 در را ها برگه و رفتند هم در شیر یب ه

د دستش  ی گوشه نگاه یبرا رفت دلم تمام من و فرسر

  !من دلخور نگاه به چشمش

 من و رفت دارد کار ن  جا نکهیا گفتر   با و شد بلند منیسر 

 !شیها اخم البته و پور سلطان جناب ماندم

 گذاشتم عقب به قدم !ماندم یم دینبا گرید هم من البته

 شد بلند شیصدا که

 

  کجا؟ :کاوه

 

 َرج به َرج قلبم نیا شیصدا دنیشن با فقط که بخدا

  !کندیم گل اش عاشفر 

  ...دادم خود به منتظر و کالفه حالنر  و برگشتم
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 ...دارم کار که؟ گفتم :_

 

 شدن مچاله از المیخ من و گذاشت یر  م یرو  را ها برگه

 ...شد راحت جانم از تر زیعز  یها طرح
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 نهیس به و دست حالت خودم، قبِل  شنیپوز  مانند به

 و غرور آن از سانت به سانت که قامنر  آن با و گرفته

 
 
 انداخت من به نگایه بارد، یم بزریک
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 ؟یبر  بده اجازه ستیرئ نکهیا بدون عادتته :کاوه

 

َمش در یها اخم همان با
َ
 که شدم متعجب من و گفت ه

  ست؟یچ رفتارش نگونهیا لیدل

 صورتم یرو  نشاندن اخم از بعد و شدم کالفه واقعا گرید

 ها روز نیا را نمید و دل که چشمان   آن به را چشمانم

  .دادم بود، برده

 

  دارم؟ کار بودم گفته کنم فکر :_

 

 بندازم طرحت به نگایه هی تو ایب :کاوه

 

  !خوامینم :_
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 ونیر ب دهانم از حرف نیا که من   هم شد، متعجب او هم

 ؟یشو  متعجب بعد که یداد انجام یکار  تابحال ایآ و زد

 ...ام شده دچار آن به االن تر  هم من

 چشمش ی گوشه خوردِن  تر  چ و شدند باز شیها اخم

 و دیر بگ را لبخندش یجلو  دارد سغ که دادیم را دینو  نیا

  چ آن یبرا کنم غش دینبا االن من
 چشمش؟ ی گوشه تر 

 

 دارم خی   که ن  جا تا و خودتونه نفع به کنم فکر :کاوه

 یبگذر  منفعتت از یندار  عادت

 

 کند خر قویل به مرا نگونهیا تواندیم کندیم فکر اگر !نچ

 ن   تمام تالف   دیبا من و برد یم رس به اشتباه در کامال

 ختهیر  هم به را جانم و دل که وقتش چند نیا یها محیل

 ...آَوَرم در بود،

 

  !شمینم مزاحمتون دیا خسته !دیداشت جلسه که نه :_
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 شب که دمیر  نم را حرف نیا اگر و آمد جا حالم من و

 !...بگذارم بالشت یرو  رس راحنر  به توانستمینم
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 دیشا گرفت؛ خود به را تعجب حالت صورتش یاعضا

  !آورم شیرو  به را قتیحق نگونهیا رفت نیم انتظار

 با و کردم گرد عقب اضافه حرف نیکیر یکوچ بدون

 آن حال، و کردم یط را برگشت راه تمام غرور و خویسر 

 کرده باز جا خود یبرا حسان   دلم ته ندیخوشا حس

  ...است
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 کمکم ایب بکشم تونمینم نارویا من ایب پاشو....تابان :الناز

 کن

 

 تو !تونهیم هم ساله شش بچه هی که رو نیا دنیکش :_

  !سنر ین خوب حاال تا صبح از چته؟

 

س از دارم :الناز   !میر میم اسیر

 

  مگه؟ شدهیچ :_

 

  !میدعوت نایا مییدا ی خونه فردا :الناز

 

س گهید نیا ،بسالمنر  خب، :_   داره؟ اسیر

 

 هستر   هم نایا حایم اوف،...آخه :الناز
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  !بگو نویا پس آها، :_

 

 !بخدا میر میم دارم یوا !تو نه من نه ها یکرد تیاذ :الناز

  نرم؟ یدار  حیل راه نرم؟ شهیم جی 

 

 نیتر  اشتباه فرار بنظرم ؟کن   فرار کن  یم سغ چرا :_

 خودتو !بجنگ !بمون !باشه تونهیم آدیم هر انتخاب

  !ارینم کم !بده نشون

 

  ...گذشت بود کرده جادیا الناز که سکونر  در فر یدقا

 از قبل کن   انتخاب را ییر  چ خوایهیم زمان   دارم دهیعق

 حداقل نبود، تو دست آن انتخاب اگر و کن   فکر دیبا آن

 رسم !نِکش کیس رخ به را بودنت فیضع و بمون آن یپا

  زن،
 
 است خود بودِن  یقو  دادِن  نشان و مقاومت   و ماندن

  فرار نه
 
  و کردن

 
 !خود دادن نشان فیضع و نماندن
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*** 

 

 یر  م شاد نمه هی تر  همچ :بهار
  ؟ن 

 

 باشم خوشحال دیبا باالخره بگردم ونیر ب برم خوام یم :_

  گه؟ید

 

  ه؟یخی   !یدار  مشکویک حالِت  هی کال نچ، :بهار
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 با که بودم رسم یرو  یگر یج شال کردم مرتب حال در

 کنار بالشت راه، تنها و شده خشک دستم حرفش نیا

  !...شد دهیکوب صورتش و رس بر بعد فر یدقا که بود تخت

 

  !کردم غلط باشه باشه :بهار

 

 که حایل در و رفتم جاکفیسر  سمت به و برداشتم را فمیک

 حرف به داشتم میها کفش دنیپوش بر سغ و شده خم

 آمدم

 

 بهش دوباره اومد اگر ویل دونهیم خودش بانو بهار :_

  !باشه رفته ادشی دیشا !بگو

 

 صورتش روبه و شد تمام میها کفش کار باالخره

  ...ستادمیا
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  شده؟ حساس رفتنم ونیر ب رس دایجد چرا دونمینم من :_

 

 از یخواینم !نرو فکرش تو !شِب  همون بخاطر :بهار

  ؟ییر بگ اجازه ایبرد

 

 فعال رفتم، من !شهیم شیادیز  ،یر خ :_

 

 باش خودت مواظب :بهار

 

 و گرفتم قرار ستم،یبا بودم گفته الناز که ن  جا همان

 به کیس یآشنا یصدا که بود نگذشته فر یدقا هنوز

 ...خورد گوشم

 

 !کجا کجا خانوم یه :اریمه
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 !برود هوا به ام قهقه لحنش نیا از بود کینزد
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  تو؟ یچطور  !وونهید :_

 

 وجب مین نیا یبرا شدم حرص تماما من و آمد کینزد

  ...است من از تر بلند قدش که بچه

 

  قدت؟ نیا با نبایسر  کینزد ِانقدر شهیم :_
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وع  و شود نیم تمام حرصم نیا من و دنیخند بلند کرد رسر

  باشد؟ کوتاه قدم دیبا من چرا

 

  ن  خدا :اریمه
ُ
  ؟یدار  قد

 

 یتر  آرام ی خنده نباریا که رفتم سمتش به یا غره چشم

 ...داد رس

 

  !کنهینم که کارا چه قد نیا یندار  خی   :اریمه

 

  کنه؟یم کاریچ مثال :_

 

 دوست تا ده عمال جلوته نجایا که شخیص نیا :اریمه

  !که یندار  خی   !کنهیم اداره داره رو دخیر 
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 به افتخار با را دستانش که ن  او به شده گشاد چشمان   با

 توانم یم فقط و کردم یم نگاه داد،یم تکان راست و چپ

 ...دهد شفا خدا را ها دخیر  ویل !نه که را نیا کنم دعا

 

  !مطمئنم !شهیم تییر  چ هی :_

 

  !شهینم چی یه نباش نگران اصال :اریمه

 

  چطوره؟ خاله !کوفت :_

 

 ارهیم که کم !بخدا واال !تره سالم منم از خالت :اریمه

 !کنهیم مون راسِت  و چپ کال میش دسِت  تو ایمح منو

 

  !نزن حرف خاله رس پشت الیک :_
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 نادر نمونه از خی   چه !کن ول نویا خوب یلیخ :اریمه

  ؟یجونور 

 

 فقط که گرفت ام خنده چنان حرفش و بهار یادآور ی با

دم را دهانم و برده صورت به دست دانمیم  مبادا که فرسر

  !شود بلند ام خنده یصدا

 

 باشن؟ یک آقا :کاوه
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 و کت بدون قامت و آورده باال رس تمام تعجب با

 چگونه داندیم خدا فقط و گذراندم نظر از را شلوارش

  !...دیلرز  ن  بایز  همه نیا دنید از دلم

 

سم دیبا بنده کنم فکر :اریمه   ؟تر  باش یک شما بیی

 

 و کردم نگایه مین اریمه ی افتاده هم در یها اخم به

 اعالم زیعز  دو نیا چشمان دوئل تر  ب دیبا چگونه قایدق

 !کردم؟ یم حضور

 عدد کی که خورد یالناز  به چشمانم یا لحظه یبرا فقط

 پرس آن یجلو  نبود حاظر و بود نشسته لبش کنج لبخند

 دیبا حال من و دیر بگ را شیها روز نیا اعصاِب  ن   ی   خاله

 کردم؟ یم چه

 

 یم من به بعد یشد خانم مزاحم یاومد جنابعایل :کاوه
 

 یک

  ؟تر  باش یک شما
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 تیعصبان آن توانستیم و بود محکم شدت به لحنش

 نیا به دینبا حال من و کرد درک را کالمش در نهفته

 یم ختم دلم رفتر   غنج به گفت شود یم تهش که سکونر 

  !داد؟ ادامه شود،

 یمعنا به یرس  و کرد باز را خوشگلش یها اخم آن اریمه

 و داد تکان «بده گهید یجا رو تیروز  خدا بابا برو»

 و گرد الناز چشمان شد باعث که برگشت من سمت

 رس بر همچنان من و شود خشم از پر کاوه صورت

 !...بودم بندیپا کردنم، سکوت

 دهیکوب اریمه ی شانه بر محکم و آمد جلو کاوه دست

  ...بچرخد سمتش به اریمه رس شد باعث که شد

 

ت با سنر ین که بلد :کاوه  حرمت به االن !بزن   حرف بزرگیر

 !برو بکش رو رات گمینم بهت چی یه یا بچه نکهیا

 

 نیا اگر و داشتم میها لب آمدن کش به ن  یعج لیم

 خورد؟ یم بر پور سلطان جناب به افتاد یم اتفاق

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و قد به نگایه مین و انداخت باال ن  ابرو تعجب با اریمه

ش یباال  ...کرد دلی 
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  ؟یدار  دعوا :اریمه

 

 !یبر  بکیسر  رو رات صدا و رس بدون خوامیم ،یر خ :کاوه

 

 و بدهد لو را ییر  چ که بود ها حرف نیا از تر رسر  اریمه و

  !...است شده ادیز  میها طنتیش کیم دایجد هم من
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ب :اریمه
ُ
  !حاال؟ کن  یم کاریچ !برم ن  جا خوام نیم من خ

 

 قهقه یصدا و میبکش لن   خواست یم دلم بیعج من و

 همچون چشمان که فیح صد و بردارد را نجایا کل ام

 به را اضاف   حرکت چیه ی اجازه پور سلطان جناب شب

  !...دادینم من

 

ه شما از خانم نیا !بکش خجالت جون پرس :کاوه  بزرگیر

  !برو بکش رو رات

 

 کردن حفظ یبرا تالش در کاوه که است درست

 حایل ها یر  چ نیا که من قلب اما است خود تیعصبان

 !...دهدیم ادامه کردن ن  فرمانروا به تر  همچ !شود نیم اش

 

  ؟تر  هست خانم نیا یک   شما اصال !برم خوامینم من :اریمه
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 که است االن من و کرد زیر  را طانشیش و رسر  چشمان و

  !شوم منفجر

 ونیر ب و کردن مشت از نیا و شده عصبان   شدت به کاوه

 نیا گرید دلم من و است مشخص شیها دست رگ زدن

  !آورد نیم تاب را تشیعصبان همه

 گرید نظرم به و دمیپر  انیم به دیبگو  سخن   خواست تا

  ...بود بس

 

  !بسه گهید بسه :_

 

 حضور اعالم یا گونه به دیبا باالخره و بود بلند میصدا

 فکر شد باعث حضور اعالم گونه نیا البته که کردم یم

 و است شده دگرگون حالم دو آن یدعوا از من کنند

ِ  آن در که مشیک ی  گو  دو آن قلبم شدیم ایخدا
ِ  ن 

 اش ن 

 !کند؟ باور را زد یم موج نگران  
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 بر نشسته موقع   ن   لبخندِ  آن بلکه کردم را تالشم تمام

  ...کنم جمع را لبانم

 

کت سیرئ پور سلطان یآقا شونیا :_  و هستر   من رسر

  !هستند من ی خاله پرس آقا، نیا پور سلطان یآقا

 

 نان   ی غره چشم «پور سلطان یآقا» کلمه گفتر   هنگام

ده فک آن از و رفتم محق شهیهم یاو  به  چشم و فرسر

 و نگذشتم دند،یکش یم نشان و خط میبرا تماما که ن  ها
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 شیصدا کردم سغ که یا خنده شد ها نیا ی همه جمع

  ...نباشد َبر آبرو

 

 !خوشبختم...پس...خوبه :کاوه

 

 درونش حرص آن کلمات تک تک کردن ادا هنگام و

  !خنده از پر من یها لب و بود مشهود همچنان

 

 خورده هی خواستم گهید دیببخش...نطوریهم منم :اریمه

  کنم تتیاذ

 

 گشادِ  شین به چشمش شده، مشت دستان همان با کاوه

 شد وا دستش مشت چگونه که عجبم در من و خورد من

َمش در شهیهم یها اخم آن و
َ
  !...جدا هم از ه

 بیعج که ن  ها ایهیس آن با و باخت رنگ آن   به نگاهش

  !...ستینگر یم مرا بود، انینما آن در مهربان   برق
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  !هیحرف چه نیا :کاوه

 

  !خوشبختم !تابانم دوست من سالم، :الناز

 

 به کامال بعد و انداخت الناز سمت به نگایه مین اریمه

  ...دیچرخ من سمت

 

 نمونه اون که ستین دوستتون همون نیا انایاح :اریمه

  !د؟یر  م حرف دربارش داشت یجونور  نادر

 

 به تعجب با الناز و کاوه و بود گرفته ام خنده شدت به

  ...کردند یم نگاه اریمه

 

 !...که یبرد رو میآبج آبرو !اریمه :_
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 !رو؟ کلمه اون یبود بهار با من جان :الناز
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 لیدل یسو  به افکارم من و رفتند هم در کاوه یها اخم

  ...آن

 

  !ا؟یدن نیا تو یدار  رساغ وحیسر  نفر چند آخه :اریمه

 

 توان و تاب قلبم گرید من و دیچیپ الناز ی قهقه یصدا

ش یرو  رس به کردن نگاه و ستادنیا  اشاره با !ندارد را دلی 
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 میبود ادهیپ که حایل در و میکرد خداحافیط   الناز به یا

  ...میکرد حرکت کافه سمت به

 

  !داشت؟ کاریچ اونجا خالت پرس...گمیم الناز؟ :_

 

 هم گاو که دارم دادش تا دو من !که یندار  خی   :الناز

ه، ازشون  نه ستین خونه کال که عرفان گهید چی یه بهیر

 حاظر هم عویص   عارف اون کنهیم غلیط چه داره معلومه

 خودمُ  منم ونیر ب بره خواستیم کاوه گهید ارهیب منو نبود

  ...انداختم بهش

 

  !؟یدیترس یم ازش جنابعایل کنم فکر که ن  جا تا ویل :_

 

  !شدیچ شبید بگم بهت کافه میبرس بزار گهید نه :الناز
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 هیتخل قصد حسان   سفارشات، دادن و کافه به دنیرس با

  !...داشتم را ن  یحس خانم ی

 

  !فوضویل از میر میم دارم بگو بدو :_

 

 دنبال به تنها من و نبود انیم در فوضویل بحث البته

  ...بودم خایص شخص از اسیم و نشانه

  !...است میها روز نیا خاص مخاطب همان منظورم

 

 *كرد حكم دريا به آيا توان یم  *

 *!مباد؟ ساحل از يادي را دلت كه*

 

 (پور امتر   قيرص)
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 لحظه کی !آمد یم نظر به بیعج و بود یفکر  کیم الناز

دیم رس به فکر در گرید ی لحظه و شدیم خودش همان  ی 

 !...است آمده شیپ مشکیل بود مشخص و

 

 !شده؟ ییر  چ الناز؟ :_
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 ییر  چ شدم مطمت    من و نشست لبانش بر هویل یلبخند

 را گفتنش قصد دیشا که کردم فکر نیا به اما شده

  !...کنمینم اضار هم من پس باشد، نداشته
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 !ها؟ منتظرم :_

 

 ادیز  من بعد میبود مهمون اونجا شبید آره !ها :الناز

 با حایم یه بعد بودم ساکت همش نبود خوش احوالم

 حرف بند هی میآدم کال من دون  یم خو کردیم نگام تعجب

  !ستمین بشو ساکت اصال نمیر  م

 

اف نیا از  خنده به هم او و گرفت ام خنده حشیض  اعیر

  !...است یجانور  چه داندیم خوب خودش و افتاد

 

ب :الناز
ُ
  !گفتمیم داشتم خ

 

 همراه گارسون چون بزند را حرفش ی ادامه نشد فرصت

 ...بود آمده ها سفارش
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ب...!نکنه درد دستتون مریس :الناز
ُ
 گفتمیم داشتم خ

 به ادیز  ن  زندا تر  ب نیا اما بودن کرده تعجب همه خالصه

 رو لیدل کنمیم حس که کردیم نگاه منو مشکوک حالت

 جمع تو ادیز  من بعد کن ول االن نویا خو ...باشه دهیفهم

 تو خالصه نخوره حایم به چشمم وقت هی که نشستم نیم

 شدم نابود یوا نشست، جفتم اومد هیهان تیوضع نیا

  بخورم نویا بزار

 

 یم نظر به نییر ش و بامزه واقعا و گرفت شدت ام خنده

 حجم نیا از توانست چگونه حایم !سوال کی و آمد

 !بگذرد؟ میروبرو  خواستن  

 دهان بر و کرد یم پر یلیوان بستن   از را قاشقش تند تند

 بد کامال حایم که بردم نی  نیا به شیر یب من و گذاشتیم

  ...باشد یم یکور  آدم و قهیسل

 

 !ها؟ اومد حال گرمیج !شیاوف :الناز

  ؟یخور  نیم چرا تو
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  توام؟ مثل مگه !خورمیم خانمانه من :_

 

ش !راهو؟ همه نیا هیر م یک !بابا نه :الناز
ُ
ک
َ
 مدل با مونین

 !ت؟ خانمانه
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ا چیه تحت الناز و گرفت شدت طبع به ام خنده  یطیرسر

  !...ندهد نشان را بودنش دلقک نبود حاظر
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  !بزن رو حرفت :_

 

 !یار یر  نم آدم واسه حواس !رفت یم ادمی داشت !عا :الناز

 حرف کیل و نشست جفتم اومد هیهان که گفتم خالصه

 یلیخ گفت که نجاشیا !مهمه؟ هیقض نیا هیچ حاال زد

ه اون با وقته  نگفت رو لشیدل البته کرده رابطه قطع دخیر

  ...ستین اون با االن حایم عن  ی کرده رابطه قطع وقنر  تازه

 

  درسته؟ !ارهی کار   چشات برق اون پس :_

 

 و شوق نیا کردم حس من و کرد ینخود ی خنده الناز

 نیم بر هیهان زبان از ها حرف نیا دنیشن به تنها ذوقش

  !گردد

 

به چنان رو اری همون شبید !نچ :الناز  که کردم فن   ض 

  !کرد یم نگام افتخار با داشت کاوه
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 و داد یم رس خنده و گذاشته دهان یرو  دست بعد و

 قلبم یرو  دست خواست یم دلم که بودم من   حال

بان از بلکه دهم مالش کیم را قلبم و بگذارم  تندش ض 

 !...بکاهد

 

  !رفت یلیو  یلیق دلم تر  همچ :الناز

 نیم من به هیک حایم که دونستیم کاوه نیا هم تازش

 !برازندشه بز لقب عن  ی !گفت

 

 کامال و خشنود کاوه به الناز ن  اهدا لقب از اریبس من و

 او به بز لقب ار،ی جناب به دمیشد ی عالقه از دور به

 من ی خورده چاک شین شد اش جهینت که آمد یم اریبس

  !...شد ساطع چشمانم از که طننر یش برق و

 

 شدم خفه میبگرد کمی ونیر ب میبر  پاشو یخورد تابان :الناز

  !نشستم نجایا
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 ن  یبش جا هی کن   تحمل تون   نیم قهیدق دو :_

 

 و انداخت باال به یدار  خنده و مظلوم حالت به را رسش

 !...دارد فعایل شیپ دخیر  نیا کردم یم حس

 

 143_پارت#

 

 

 

 

 

*** 

 

  ؟کن  یم میقا من از وییر  چ هی یدار  :_
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 نی  قبل از شیر یب من و انداخت باال را رسش ترسان بهار

  ...زند یم لنگ وسط نیا ییر  چ که بردم

 

 عی    رس  کنمیم شک بهت دارم یجد یجد !تر  بب منو :_

  !نشدم کار به دست خودم تا بگو

 

 !ستین ییر  چ...چ خدا....ب   :بهار

 

 میقا که ییر  چ اون گفتم !هست؟ ییر  چ گفتم من مگه :_

  !...تر  هم...بده لو رو کن  یم

 

 نیا که بودم یبهار  دهان قفل کردن باز یبرا تالش در

 آن با مخصوصا !آمد یم بنظر بیغر  و بیعج ها روز

  ....شدند انینما ناراحت دایجد که ن  ها مردمک
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  !خودتم نگران من !بهار :_

 

  !گمیم ستین ییر  چ :بهار

 

 که کنم وارد یگر ید راه از را فشار خواستم دوباره من و

 از قبل دیبا که من   و شد منعکس خانه در ایبرد یصدا

 را فلنگ ضفا شود روشن جمالم به چشمش نکهیا

  ...ببندم

 از حال شیصدا که میر بگ شیپ را اتاقم راه تا ستادمیا

  ...دیرس گوشم به یتر  کینزد ی فاصله

 

 قهرن که خانویم سالم کیعل :ایبرد

 

 و شد بهار شین خوردن چاک باعث جمالت نیا دنیشن و

 آشنر  قصد و ناراحتم هنوز دهم نشان دیبا چگونه من

 !ندارم؟ هم کردن
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 دهینم رو سالمت جواب دون  یم که تو جان داداش :بهار

  ؟کن  یم عیضا خودتو چرا

  !اتاق یبر  خواسنر ینم مگه تابان

 

 رس !بگذارم اتاق آن در پا عمرا است نجوریا که حاال

 نظر از را بهار گشادِ  چشمان و نشستم میقبل یجا

 دیبگو  ایبرد به ییر  چ بود قرار بودم مطمت    من و گذراندم

 !...کرد خراب را اش برنامه من بودن و
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 !زمیعز  خوبه جام :_

 

 روز نیا بایعج !دوختم ونیتلوز  به را طانمیش چشمان و

 دل عوارض همان از کنم فکر و کردم یم طنتیش ها

  !...است رفتنم

 

  !کجاست؟ بانو :ایبرد

 

 نایا مهتاب خاله شیپ رفت :بهار

 

 اتاقت میبر  هست اجازه !خانوم تابان خانوم اوک، :ایبرد

  م؟یبزن حرف کمی

 

  !یر خ :_
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 خنده به هم را خودم خونرسدم، حد از شیب یصدا و

 باال ابرو حرفم دنیشن از پس که ن  ایبرد و انداخت

  !دییپایم مرا انداخته

 

 یر تاث روت ادیز  کنم فکر رسکار ییر م که ن  جا نیا :ایبرد

  !؟یکرد نیم ایدراز  زبون نیا از قبال گذاشته

 بهار؟ نه

 

 و آورد باال را دستش بود گرفته اش خنده حسان   که بهار

  ...گرفت ایبرد حرف دییتا نشانه به

 

 یم راست :بهار
 

 !شد رو اون به رو نیا از کال داداش یک

 

  !تر  باف یم پرت و چرت نیدار  اومده زورتون :_

  !داره؟ اونجا به ربیط چه آخه
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 و اخالق شدن عوض تمام !گفتند یم درست قایدق و

کت پوش خوش سیرئ همان به رفتارم  !...گردد یم بر رسر

 

 رو نیا از کال !سنر ین متوجه خودت تو من خواهر :بهار

  !یشد رو اون به

 

 ییر  چ خواهم نیم فقط ام متوجه کال من خواهر اتفاقا

  ...دهم نشان

 

 !موافقم حرف نیا با منم :ایبرد

 

 یر  م حرف تر  همچ عن  ی :_
 دهیم بهم بودن خرمگس حس ن 

 

 ایبرد ی شده گشاد چشمان و طرف کی بهار ی قهقه

 شیر یب کیم دلم ها روز نیا دانمیم خودم من و طرف کی

 !...خواهد یم پرنر  حواس و زدن حرف
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 شیپ وقت چند تا که ینبود همون   تو انایاح !به به :ایبرد

  !؟نداشنر  زبون

 

 یر  م حرف یک ی درباره دونمینم :_
  !واقعا ن 

 

 یهوا دلم بیعج روزها نیا من و رفت هوا به اش قهقه

 ...است کرده را لبخندش دنید

 !بزن لبخند من، قلب بزن لبخند

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 معناست پر اریبس میبرا لبخندت

 سازد یم را من درون قتیحق لبخندت

 … کند یم رها جهان یغوغا از را من لبخندت

 !بزن لبخند من، قلب بزن لبخند

 

*** 

 

  ست؟ین بهیر  باشه دار مچ نشیآست رس...بنظرم :الناز

 

 دستم ریز  یها برگه کردن جور و جمع در سغ عجله با

  ...دادمیم هم را الناز جواب حال همان در و داشتم

 

 وییر  چ هر بنظرم نکهیا و خودته نظر مهم دونمینم :_

 مچی  تر  آست رس تر  بب بدوزش یر بگ پارچه هی کن، امتحان

  !ساده ای ادیم بهش
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 نیا با تو حاال...اومد خوشم !یشنهادیپ عجب :الناز

  !کجا؟ یبر  یخوایم عجله

 

  !ششیپ باال برم عی    رس  دیبا کرده امر خالت پرس :_

س   ...داره کارمیچ دونمینم گرفتم اسیر

 

س آخه :الناز  بره خوادیم داره عجله حتما !جی  واسه اسیر

  !تر  هم ...ششیپ یبر  تر عی    رس  گفته ن  جا

 

 فعال !کنه خدا :_

 

 راه طول تمام در و کردم حرکت ونیر ب سمت به رسعت با

یس کردم سغ  شده منتقل هم دستانم به دایجد که اسیر

ل بود،   !...کنم کنیر

 

 دینباش خسته سالم :_
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 پور سلطان یآقا دییبفرما ممنون زم،یعز  سالم :_

  !...هستر   منتظرتون

 

 ممنون بله :_
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 داخل «دییبفرما» ی جمله دنیشن با و زدم در به یا تقه

  .بستم رسم پشت را در و شدم
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 دینباش خسته...سالم :_

 

 تر  بش !ممنون سالم :کاوه

 

س سمت کی از  جاِن یه و قلب تپش گرید سمنر  از و اسیر

  !آورد یم در پا از مرا داشت ار،یبس

 استشیر  یر  م یروبرو  مبل سمت به سسنر  یها قدم با

  ...نشستم و رفتم

 

  !دیداشت یکار  من با :_

 

 بود ها زونکن کردن رو و ریز  مشغول سخت که حایل در

 داد را جوابم

 

 گمیم بهت کن   صی   لحظه چند هی آره، :کاوه
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سم  به خود که بود قلبم تپش حال و رفته تر  ب از اسیر

  !بود گرفته دست به را دانیم و دادیم جوالن ن  تنها

دم کیم را آن و بردم ام نهیس ی قفسه سمت به دست  فرسر

  !...دیر گ آرام کیم آن تپش بلکه

 

  !؟یدار  قلن   مشکل :کاوه

 

 مرا حسان   و دادم رس خود از یمانند تر  ه یصدا

  !بود ترسانده

 

  !تریس یم هم زود :کاوه

 

َمش در یابروها رد و برده باال رس
َ
 شود یم یک و زدم را ه

  !...نروند هم در ها اخم نیا که

 

 نشدم متوجه دیببخش :_
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  ؟یدار  قلن   مشکل گفتم :کاوه

 

  چطور؟ !نه :_

 

  !یدادیم فشار رو قلبت داشنر  دمید چون :کاوه

 

سم خواست یم دلم  حواست ای است کارت به رست تو بیی

 !من؟ جمع  

 باشد دهیفهم نکند که شد نیا مشغول ذهنم طرف   از

  !ام؟ شده عاشقش

س  هم در را رسدم دستان و برگشت دوباره ام رفته اسیر

دم  !...فرسر
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  !نه...عن  ی....هیر  چ :_

 

 کرد یم یدلی   شیابرو  دو انیم که اخیم و تعجب با

س پا تا رس من   به را نگاهش   ...دوخت اسیر

 

  ؟خون   :کاوه

 

 یتر  پا به را رسم و دادم قورت سخنر  به را میگلو  آب

 ریز  مشغول باز من حرکت دنید از بعد او و دادم حرکت

 یم غر هم حال همان در و شد ها زونکن کردن رو و

  !...زد
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م رو کارمندا دیبا بنظرم :کاوه  نجایا ادیم یک هر !چکاب بی 

 بره هوش از خواست قبیل یرس  نمیا !شهیم شیچ هی

 والیه انگار کت   یم نگا منو جور هی !هیر گیم قلبشو که االنم

  !ت   یبیم

 

 گفتنش والیه از هم و رفت یم غنج دلم زدنش غر از هم

 !...خنده

 بروز را ییر  چ و کنم چهره حفظ کردم سغ سخنر  به

  ...ندهم

 

 نهیا !کردم داشیپ :کاوه

 

 به را آن و دیکش ونیر ب نظرش مورد زونکن از یا برگه

 نگاه و گرفتم دستش از را برگه و شدم بلند .گرفت سمتم

 بود قرار که بود خودم قبیل طرح انداختم، آن به اجمایل

  !بود کرده ییر تغ کیم !کند چکش

  ...دوختم نگاهش به نگاه تعجب با
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 !هیچ نیا بایسر  دهیفهم کنم فکر :کاوه

 

 کل به رسم از را حواس و هوش حرکاتش نیا تمام که آخ

  !...برد یم

 آن دوام با چون برداشتم را نگاهم و زدم محکیم پلک

  ...دهم قلبم و خودم دست کار داشت امکان

 

 !دمیفهم....بله :_

 

 ی متوجه قشنگ خوامیم !کن نگاش خوب :کاوه

 ...بیسر  اتشییر تغ
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 و کردم میروبرو  طرح ی روانه فر یدق نگاهِ  خودش اضار به

  ...شدم زده شگفت بیعج

 متوجه کن   نگاهش قیدق کیم اگر !گفتیم راست

 شدت به لباس !یشو  یم آن فیظر  اریبس و زیر  اتییر تغ

 را آن یادیز  عموِم  نکهیا امکان و شد یم داده نشان فیظر 

 !...داشت امکان هم بپسندند

 

 ستین مشخص هم اصال شده فیظر  یلیخ...نیا :_

  !اومده وجود به توش یییر تغ

 

 ییر تغ تا چند به ازین فقط بود عایل خامت طرح آره :کاوه

 ش هیبق حاال کردم درستش خودم گهید داشت کیکوچ

  !خودته دست
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  ؟کن   کاریچ یخوا یم

 

 رو بشه لباس نیا مدِل  قراره که یفرد اون دارم قصد :_

  !کنم انتخاب خودم

 

 دنبال رو کار شخصا خودت یرس  نیا قراره پس :کاوه

  !؟کن  

 

  !بله :_

 

  گمیم ستین مشکیل :کاوه
 

 بدن انجام رو ها هماهنیک

  ؟!فقط

 

 !؟جی  فقط :_
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 که بودم من   حال و شد انینما چشمانش در خنده برق

 چشمانش در موجود برق آن یبرا دادمیم جان وسط نیا

  !بودم؟ یم عاشق همه نیا دیبا من چرا و

 

  !برو حتما قلب دکیر  هی بنظرم :کاوه

 

  ...بود گرفته ام خنده

 ثابت را ییر  چ چه خوایه یم !بود داده ییر گ چه مردک

  !پور؟ سلطان جناب کن  

 

  !رفتم :_

 

  !خورد؟ یم بر ن  جا به کردن طنتیش کیم ایآ و

 

ب :کاوه
ُ
؟ جی  !خ  گفتر 
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 از رو اونا !کت   یم تتیاذ ادیز  هستر   افراد یرس  هی گفتر   :_

  !کن حذف تیزندگ

 

 و آوردم زبان به را سال الوگید نیتر  چرت کنم فکر و

  !بگذرم؟ جذاب مردک نیا از توانم یم من مگر

  ...عمرا !شود؟ یم مگر واقعا

 با و برده باال دست و خورد تر  چ چشمانش ی گوشه

د را دهانش ی گوشه دو اشاره و شصت انگشت  و فرسر

 آن یجلو  دارد سغ نکار،یا با فهممینم من کرد یم فکر

رآَرش پدر لبخند
َ
  ...دیر بگ را د
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ا چه امروزه !جالب چه :کاوه   !شن یم دایپ ن  دکیر

  !مونن یم جادوگر تر  ع !ست؟ین بیعج

 

 موقع   ن   خوردن چاک یجلو  دیبا که بودم من حال و

  !...دهد دستم کار مبادا که میر بگ را شمین

 

فتیپ علم ،یر خ :_  درد تونن یم راحت یلیخ و کرده رسر

  !بفهمن رو ماریب

 

 دست خشک رفتار آن از چگونه که عجبم در من و

ل من با ییر  چ کی رس دارد حال و دهیکش
َ
 !ندازد یم ک

 

فتیپ که :کاوه  !کرده؟ رسر

فتیپ نیا بنظرم ویل   !...بهیعج کردنشون رسر
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  !هیشکل نیا ایدن یجا همه !داره ن  یعج چه :_

 

 کت    نگات فقط که شکیل نیا ایدن یجا همه عن  ی :کاوه

 بزن کنهیم تتیاذ یدار  رو یکی تیزندگ تو بگن بعد

  !کن؟ حذفش

  !...تر  شکل نیا که جادوگران نیا

 

 را عقلم و توان دارد کم کم اش بامزه لحن آن ایخدا

 ...دیر گیم

 !شد عوض چشمانش حالت کردم حس اما چرا دانمینم

 یهم قشنگ حس آن گرید اهیس یها لهیت آن
 

 را شیک

 !نکرد منتقل

 !است؟ شده چه قایدق و
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 گهید حرفا نیا !ناستیا و بوق عهد مال جادوگر نه :_

 نداره معن   االن

 

 رفتند هم در و کردند دایپ را گریکدی راه دوباره شیها اخم

 به را فلنگ دیبا و است بس نجایا تا کردم حس من و

  !....ببندم قویل

 

  !بود؟ کارتیچ ،یروز  اون ی پرسه اون :کاوه

 

 سوال نیا دنیپرس یبرا بنظرم و کردم نگاهش تعجب با

  !د؟یپرس یم چه یبرا اصال ای ستین رید کیم
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ب :_
ُ
  !بود پرسخالم ....!گفتم که روز همون....هیر  چ.....خ

 

 صدا لحن اون با رو لتونیفام یپرسا ی همه کال :کاوه

  !؟کن  یم

 

س شدیم مگر تر  خشمگ یصدا تن آن از  چه قایدق و !دینیر

َمش به حد نیا به روز آن یر  چ
َ
 خته؟یر  ه

 

  !شمینم متوجه....رو منظورتون :_

 

 حد از شیب چشمانش و رفتند هم در شیر یب شیها اخم

  !بود گرفته بر در را تمامم ترس من و شدند کدر و اهیس

 

  ...دارته ناز یصدا همون منظورم :کاوه
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 تعجب هم !قا؟یدق داشت ناز روز آن میصدا یکجا من

ب !ترس هم و داشتم
ُ
َ گ خ  داشت ناز من یصدا که میر

  !چه؟ او به من دار ناز یصدا قایدق

 چیه که ن  او تا دادینم یر گ من به بابت نیا از هم ایبرد

 چرا دانمینم !پرسد یم طلبکار نگونهیا و ندارد من با نسبنر 

 برخورده من به تماما و ناراحتم حرفش از کردم حس اما

  !است

  !نداشت من از را سوایل تر  همچ دنیپرس حق او

 

  !باشه مهم تر  همچ کنمینم فکر :_

 

 خودش بلکه بدهم را جوابش یا گونه به کردم سغ

 !انگار نه که انگار ویل شود زشتش رفتار ی متوجه
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 صدا نطوریهم رو همه بعد به نیا از خوبه، خوبه :کاوه

  !کن

 

 نیم را عصبان   شدت به ی  او  و رفتند هم در میها اخم

 روبرو ی برگه برداشتر   با همراه و بردم جلو دست !دندید

  ...شدم بلند

 

  ...پس ستین من به یاز ین و شده تموم من با کارتون :_

 

 کن فرار ؟کن   فرار یخوایم اوک :کاوه
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 من و بود باال اریبس تشیعصبان ی درجه بود مشخص

  ...ام مانده قلبم و عقل تر  ب حاال

 اتاق آن از و کردم باز را در واکنیسر  گونه چیه بدون

 یگر ید اتفاقات که کرد کمکم خدا فقط و زدم ونیر ب

  !...فتادین

  ...دمید خودم صندیل یرو  نشسته را عارف رفتم که یتر  پا

 

  !زد هیتک نتوان بزرگان یجا بر :_

  شو بلند شو بلند

 

 ایب واسم ییر گیم افهیق اومده تیر گ صندیل هی :عارف

 نخوردمش خودته مال ایب سیخس

 

 ذهنم ناخواسته اما خواست یم را عرفان دادِن  جواب دلم

  !رفت افتاد، که اتفاقانر  و شیپ قهیدق چند سمت به
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 فکرم تماما و انداختم صندیل یرو  را خودم حایل ن   با

سد داشت یلیدل چه که بود شده  انقدر چرا اصال ای بیی

 نازدار روز آن را میصدا من اصال ای بود شده عصبان  

  !ایخدا آخ !گفت یم نگونهیا او که نکردم

 

 !ن  جا هی میبر  نیایب من با تر  پاش ها بچه :عارف

 

  مون؟یبی   یخوا یم یگور  کدوم :الناز

 

 یاهدا برم خوام یم بابا !قربون رو تتیترب ناموسا :عارف

  !نیایب باهام خون

 

 ن  بال چه الناز االن دانستم یم خوب و بود گرفته ام خنده

 !...آورد یم رسش
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 ؟تریس یم آمپول از مامان   میر بم آج   :الناز

 

 میبر  هم نیایب گفتم بزن، حرف آدم تر  ع !زهرمار :عارف

ال شما انایاح !بدم خون من میبر  هم میبزن چرج   هی
َ
نگ
َ
 ا

  ن؟یبد خون نیخوا نیم

 تا دو سین هم بد تر  کن ثوان   هی گناه همه نیا تر  ب حداقل

 قشنگ شورهیم رو نامحرم با دادن دست

 

 آدم واقعا عارف و بودم دنیخند حال در حسان   که من

 همراه و کردم جمع را لمیوسا پس نداشتم یکار  !شود نیم

  ...میکرد حرکت شگاهیآزما سمت به عارف و الناز با

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 نیا !تر  سیوا لحظه هی نه نه !تر  ش ادهیپ خوب :عارف

 رو !لطفا نیار یدرن یباز  دیپد دیند آشناس، شگاهیآزما

 یتر  پا نیبر  تر  ش گم حاال !تر  نکن قمار هم من یآبرو 

 

 به و آورد جا را حالم خورد گردنش پس   به که الناز دست

  !خورد یم کتک شیر یب دیبا نظرم

 الناز و من حاال و دمیخند حسان   عارف گرفتر   خون رس

  ...میده انجام را کار همان میگرفت میتصم

 

 بخدا دستشون تو بزن محکم رو نایا دکیر  خانم :عارف

  !کن  یم ثواب

 

م یآقا :_  !ستمین دکیر  من گفتم صدبار محیر

 

 گفنر  تو که همون حاال :عارف
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 و بودند عایص دستش از شگاهیآزما نیا کل کنم فکر

  !دهند انجام را کارشان گذاشت نیم کهیمرت

 

 با کنمیم حس االن قمه،یرف یکی نیا خواهرمه، نیا :عارف

 !ندارم نسبنر  چیه نایا

 !فقط بزن شما خانم

 

  !ببند رو دهنت جدت رو تو عارف :الناز

 

  !تر  نکن حس رو درد کنم یکار  هی خوام یم وا :عارف

 

 یم یکرد کچلمون عارف !میبر  تر  پاش شد تموم اوف :_

 ؟دون  
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 شگاهیآزما ونیر ب به خان عارف جناب دیشد حرف   پر با

 که من   و میبرخورد خان حایم جناب به قایدق و میدیرس

 که بود شگون  ین و شخص نیا دنید از فوریک حسان  

 از ییر جلوگ قصد چگونهیه و گرفت یم میپهلو  از الناز

  ...نداشتم را شمین خوردن چاک

 به رس واضچ کامال طور به الناز ک،یعل و سالم از بعد

 نیا چشیم ریز  یها نگاه تماما و چرخانده مخالف سمت

  !...بود کرده خود آن از را پوش خوش یآقا

 

  !؟کن  یم کاریچ نجایا....هیر  چ :عارف
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 اومدم دوستمه شگاهیآزما نیا مسئول....ها :حایم

  ...شد تر  هم واسه گهید ...نمشیبب

 

 که زدم حدس من و مشهود کامال کالمشان ی تپه تپه

 غفلت در کامال الناز و است خی   با ن  هایر  چ کی از عارف

  !برد یم رس به

 

 هیر  چ...شد خوب...آره :عارف

  !کنه؟ یم کاریچ نجایا کاوه

 

 با و چرخاندم شد اشاره آن به که ن  جا سمت به رس

 ارگان تلخش عطر یبو  و گذارندم نظر از را او تعجب

 !...داشت وا جانیه حالت به را بدنم یها

س شدت از الناز د یم را دستانم اسیر  بودم من   حال و فرسر

 کرده محیل ن   یبنا شیپ ساعنر  اتفاقات یادآور ی با که

َمش یها اخم ی متوجه کامال و بودم
َ
 ...شدم دره
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  ؟تر  کنیم کاریچ نجایا ها شما :کاوه

 

  !میکن یر خ کار میاومد :عارف

 

  پور؟ سلطان جناب شما دیخوب :حایم

 

 نه دیباش رسکار دیبا کنم فکر شما خانما !متشکرم :کاوه

  ؟!نجایا

 

 دلی   لیدل به نبود قرار !دادم یم را جوابش دیبا باالخره

 !...بروم رو از و اورمیب کم بودنش
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 یا دهیفا موندنمون اونجا مینداشت یکار  وقنر  :_

 میبر  الناز !نداشت

 

 بدون سیرئ جناب بهِت  پا تا رس از و گرفته را الناز دست

 راه حال در یا برنامه چیه بدون و میگذشت یا توجه چیه

  !میبود رفتر  

 

  حرفت؟ نبود یرو  ادهیز  خورده هی بنظرت تابان؟ :الناز

 

 رو قدرتشون کیس هر یجلو  نیر بگ ادی دیبا شونیا نه :_

ن رخ به
َ
ِکش

َ
  !...ن
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 که یشد شجاع انقدر حاال تا یک از تو ویل اوهوم، :الناز

کتت سیرئ یجلو   نیا از قبال ؟کن   یم یدراز  زبون رسر

  !نداشنر  آپِشنا

 

وع و دیپر  دهنم در میگلو  آب  دست و کردم رسفه به رسر

 قرار شیها مشت لطف مورد را کمرم مدام که بود الناز

  !داد یم

 

 از !رفت ادمی هم کردنم رسفه لحظه هی بسه الناز بسه :_

 کشینزد نرو افتاد رسفه به یدید کیس هر بعد به نیا

  !باشه؟

 

 هم یباز  پررو گمینم بهت چی یه دایجد من نگا :الناز

 !یار یدرم

 

  نجایا میبر  ایب نگو پرت و چرت :_
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  نا؟یا عارف پس :الناز

 

  !بود؟ جی  نایا عارف از منظورت :_

 

 و شد کافه وارد من از زودتر و برد هم در را شیها اخم

 خان حایم دنبال جانش و دل حد چه تا دانمیم خوب من

  !...است

 

*** 

 

  قرمزه؟ انقدر چشات چرا شده؟ ییر  چ الناز :_

 

 ستین مهم نه :الناز
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 ...کردم حرکت اش صندیل سمت به و شدم بلند
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 به شده ییر  چ ؟یبود خوب همش که تو ؟خون   الناز :_

 بعدش یدید رو حایم که بود شیپ ی هفته ؟نگفنر  من

  آره؟ شیدید روزید دیشا....پس !شیدیند که هم

 

  !ون؟یر ب میبر  یایم :الناز

 

 هم باز دمیترس یم گرید طرف   از و میبگو  نه توانستم نیم

ش !دیر بگ را مان راه رس   پور سلطان جناب
َ
 و گفتم کن   ول
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کت در از هم با  کار از بیعج روزها نیا و میزد ونیر ب رسر

 به نگایه شد بلند که ام گویسر  یصدا !...میرفت در ها

دم را سی    دکمه عایرس  و انداختم اش صفحه   ...فرسر

 

  بانو؟ جانم :_

 

  ؟ن  کجا :بانو

 

  چطور؟ ونمیر ب :_

 

ب :بانو
ُ
 دارم کارت خونه ایب عی    رس  پس خ

 

 فعال امیم االن باشه :_

 

 االن قایدق و انداختم الناز به نگایه و کردم قطع را گویسر 

  !گفتم؟ یم او به چه
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 تو داره کارم خونه برم عی    رس  گفت زد زنگ بانو الناز :_

 میبزن حرف ونیر ب میبر  بعدش ایب باهام هم

 

 باشه :الناز

 

 در و میکرد حرکت خانه سمت به و میشد آژانس سوار

 !است؟ شده چه که کردم یم فکر نیا به راه طول تمام

س با بانو  ناخوش حالش الناز ای خانه ایب دیبگو  عی    رس  اسیر

 !است

 باز را خانه در و آوردم ونیر ب را دیکل خانه به دنیرس با

 تمام ترس شدم، مواجه ن  دمپا یادیز  تعداد با که کردم

 به رسعت به الناز به توجه بدون و گرفتم فرا را بدنم

 و کردم باز را در و دمییدو  خانه یورود در سمت

 زن   دانمیم فقط نداشت باور را سالن درون افراد چشمانم

 :گفت و شد بلند انیگر 

 «قشنگم دخیر  !مامانم !پناه»
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 و شده تر  سنگ میها گوش کردم یم حس لحظه نیا در

  ...ام داده دست از را درکم قدرت

 گونه یرو  بر که ن  ها اشک به ناباورانه من و آمد جلو زن

  !کردم یم نگاه دیغلت یم شیها

 کرد بغل مرا ناخوشش حال تمام با و آورد باال را دستانش

 قربان شیحرفا وسط و زد یم حرف خودش با دائم و

 پناه من کرد یم فکر ایآ و رفت یم نایم پناه ی صدقه

  !هستم؟

  !ندارد پدر و مادر که میتابان همان من !تابانم من
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 وهللا به دارد گناه ستین درست میتی دخیر  کی با کار نیا

  !...دارد گناه که

 با را ن  رایپذ در حاض   و انیگر  افراد و چرخاندم چشم

 نقش نکند بود؟ خی   چه نجایا .گذراندم نظر از یناباور 

  کنند؟ یم یباز 

 نگاه از شود یم مات نگاهم من و لرزد یم بغلم در زن

  !زند یم موج یر  چ کی آن در که نر یجمع

 تحکم همه نیا از دستانم من و فشارد یم خود به را من زن

 تر  ب نیا در و شود یم حس ن   چشمانشان در موجود

  ...رسد یم گوشم به الناز لرزان یصدا

 

 تابان؟ :الناز

 

  ...گرید شنود نیم میها گوش و

 از یلیخ انگار و بود میروبرو  یها نگاه دییتا الناز حرِف  نیا

 باور قصد که بودم من   نیا اما بود تیواقع ها یر  چ نیا

  ...نداشتم کردن
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 حال و شده تر آرام کیم بغلم درون زِن  یصدا کردم حس

  داشت؟ نگران   یجا

 که بود که من با نسبتش شوم؟ نگرانش توانستم یم

 نشسته افراد صورت در که نسبنر  همان شوم؟ نگرانش

  زند؟ یم موج سالن گردِ 

  !را شیصدا بعد و کنم یم حس را الناز شدن کینزد

 

  تابان؟ :الناز

 

 است؟ مادرم بغلم درون زن کنم باور دیبا چه؟ میبگو 
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 نیم کامل را حرفش الناز چرا زند؟ نیم حرف کیس چرا

  کند؟

 !کرد رسوا را جانم تمام نشیغمگ چشمان و آمد جلو مرد

 خواست یم دلم من و کرد صدا را بغلم درون زِن  مرد،

 دارم توان تا و بگذارم میها گوش یرو  را حسم ن   دستان

  !...نشنوم را زن اسم بلکه بزنم غیج

 داریب که ن  ها خواب آن از !باشد خواب خواهد یم دلم

  !«شکر ایخدا»ن  بگو بندش پشت و یشو 

 و جوشد یم کم کم اشکم چشمه و دیآ یم تر کینزد مرد

  .شود یم تا دو نگاهم در رشیتصو 

 تر نگران مرد و دهد یم یمانند ناله یصدا بغلم درون زن

  !ستین خوب حالش داند یم .زند یم شیصدا

 همه نیا رسدرگیم همه نیا ست؟یچ وسط نیا من گناه

  چرا؟ بغض

 در کرده خانه بغض انیم دارد سغ و دیآ یم جلو نرگس

  .بزند را حرفش شیگلو 
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  ...زمیعز  تابان :نرگس

 

 هیگر  به را همه زن ی هیگر  !کند مقاومت نتوانست گرید

  !بود انداخته

 به لحظه مرد نگران   و شود یم کمیر  و کم زن یصدا

 !ست؟ین خواب یر  چ چیه کنم باور دیبا من و شیر یب لحظه

 

 م؟ینیبش میبر  ستین بهیر  :الناز

 

 یر  چ یلیخ هیگر  از رسخ یها چشم آن !داشت خی   پس

  ...نگفت و دانست یم را ها

 نگاه با میروبرو  که یمرد و است مادرم زن نیا کنم باور

 !است؟ پدرم کند یم میرو  و ریز  نشیغمگ

 کند یم سغ و دیآ یم جلو اشک از پر صورت با بهار

  ...نلرزد شیصدا
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 شده تر فیضع روزا نیا میآبج مینیبش میبر  شهیم :بهار

  ...عن  ی

 

 دانستم یم .دهد ادامه را حرفش نتوانست کوچکم موش

 !دانستم یم خوب !را اش هیگر  لیدل
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 یم باال هم را غیج یصدا و رود یم حال از بغلم درون زن

 را یکار  انجام توان من و دندیدو  من سمت به همه !برد

 مات نداشت اشیک گرید که اشیک ی چشمه و نداشتم

  !کرد یم نگاه فقط و بود مانده
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 کرد یم پر را گوشم صدا کی تنها

 

  !دلربا خانوم؟ دلربا !جان دلربا دلربا؟ :_

 

*** 

 

 نگاه را اش رفته رو از و زرد صورت و نشسته تخت یرو 

 گواه چشمانم .شود کمینزد نتوانست کس چیه .کردم یم

م اری آن حنر  !بود یر  چ همه  یم نگاهم نگران   با هم دلی 

 ته نگران   نابودم تیوضع آن با اما بود دار خنده !کرد

 و کند کار که نداشتم یمغز  گرید و خواندم را چشمانش

 نشان را خودش قلبم بعد و کند بازتاب را اش نگران  

  !دهد

 کی .شدند باز هم از شیها پلک آرام و دیلرز  چشمانش

  کردم؟ یم صدا چه را او دیبا من سوال

 را لرزانش دست و شد جمع چشمانش در اشک دوباره

  ...نشاند ام گونه یرو  را آن و آورد باال
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 کجا.....بگردم دورت.....پناهم.....مانم...ما :_

 تیدور  داغ از مردم که من.....؟یبود

 

 کم کم ها، حرف نیا دنیشن با که انسان   بودم، انسان من

  ...شدند آزاد و دادند نشان را خودشان شیها اشک

 

 چند دون  یم.....بود شده تنگ برات دلم من مامان   :_

 چقدر کردنت بغل یبرا دلم دون  یم......دمتیند ساله

 بوت گهید کباری فقط کباری کردم آروز......شد تنگ

 یبود کجا.......بگردم نازت یچشا اون دور من......کنم

 رفنر ........عمرم ی شهیش یبود کجا.......مادر عمر

  کنه؟یم دق داره یکی نگفنر 

 

 کرد یم فکر چرا و ختیر  یم یگر ید از پس یکی میها اشک

 من کرد یم فکر چرا بودم؟ خوب سالها نیا تمام در من

 نشده؟ تنگ شیبرا دلم
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 جان؟ دلربا :_
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  ...بود الناز مادر یصدا

 کیم را آن و گرفت دست به را زن لرزان دست و آمد جلو

د   ...نشست یکنار  و رفت بعد و فرسر

 

مو؟ یدید :_  میمر  شد؟ دایپ پناهم باالخره یدید دخیر

 !نینکرد باور کدومتون چیه !ست زنده بچم بودم گفته
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 وقت چیه مادر هی حس تر  نگفت مگه ن؟ینکرد باور چرا

  گه؟ینم دروغ

 

 یرو  غلتان یها اشک و بودند شده خشک میها اشک

 که بودم ستادهیا گایهیجا در .کردند یم نگاه را اش گونه

 دریک حنر  و نداشتم العمیل عکس و حرف گونه چیه توان

  !نداشتم هم زد یم که ن  ها حرف از

  ...زد زانو تخت کنار و شد داخل آن   وانیل با بانو

 

 !ادیب جا حالت بخور رو قند آب وانیل نیا ایب :بانو

  !یداد دق ونیر ب که شوهرتو

 

 نهیبب بچشو نذاشتم آخ :_
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 آب وانیل نیا زحمت ن   جان میمر  !بسه یزار  هیگر  :بانو

 تابان بزنم حرف دخیر  نیا با برم من نیبد بهش رو قند

  !دارم کارت ایب پاشو

 

 و ام کرده یکار  هی که بود نیا یمعنا به گفت که تابان  

 شیروبرو  و میرفت یکنار  اتاق به .نبوده لشیم باب

  ...نشستم

 

 دمیناام واقعا ؟یکرد رفتار نطوریا چرا تو؟ چته :بانو

  !یکرد

 

  کنم؟ رفتار چطور خواسنر  یم بانو؟ :_

 

 !یار یب بجا رو بودنش مادر حرمت خواستم یم :بانو

ام  مثل !چیه تو ویل دادم ادی بهت رو گذاشتر   احیر

  !یکرد نگاش یستادیا خشک مجسمه،
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  ....َم    بانو :_

 

 بشم مونیپش تتیترب از که نکن یکار  !بانو ن   بانو :بانو

 ینم چی یه گوِشت تو بزنن حنر 
 

ن پدرتن و مادر یک  !بزرگیر
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 یر  م نهیس به سنگشونو که یپدر  و مادر نیا :_
 کجا ن 

 تو میبچگ شیر یب من که زمان   بودن کجا ها؟ بودن؟

 کردم هیگر  !یبود رسم باال تو کردم تب گذشت؟ عذاب

 آروزهام از یکی به شدم موفق شدم بزرگ !یبود تو بازم
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 رسم باال تو یبود تو !نبودن یدید بودن؟ کجا دمیرس

  !نه اونا ویل مادریم تو یبود

 

 اونا یحرفا بزار !نکن قضاوت دون  ینم چی یه وقنر  :بانو

ان بعد یبشنو  رو  من نکهیا در !بده ادامه رو تیسخی 

 مونمیم مادرت عمرم آخر تا من و ستین شیک که مادرتم

 تخت رو که هیزن همون آورده ایدن به رو تو که کیس اما

 !النازه ن  زندا یکرد فکر مدت نیا تموم که همون   !افتاده

 رو حرکت نیا انتظار !کن   درک بفهیم نارویا دیبا

  !نداشتم

 

 گذشتند اهیس میروزها تمام که من   از یانتظار  چه

 هم رس پشت که اتفافر  همه نیا از بودم خسته !داشت

 !...رفتند یم و آمدند یم
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 بار همون با من نکهیا بانو؟ یدار  من از یانتظار  چه :_

 بدونم نکهیا بدون کنم بغلش برم ش صدقه قربون اول

  !شدم میتی میسالگ دو تو چرا

 

 اخم نیا از حسان   من و نشاند اش چهره بر اخم بانو

  !...گرید بود بانو خب و بردم یم حساب شیها

 

 دلش به دل گفتم !برو ش صدقه قربون نگفتم :بانو

 نگاش چشات اون با خشک چوب تر  ع نه یدادیم

  !یکردیم

 

 قانع او نه و شدمیم قانع من نه و دمیکش یا کالفه پوف

  ...شدیم

 

 یم !خوب لهیخ :_
 

  کنم؟ کاریچ یک
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 رو هیقض کل برات تا ن  یشیم آدم ی بچه مثل :بانو

 !کت    فیتعر 

 

 کنه؟ فیتعر  قراره یک :_
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ایم ن   بفهمم تابان !بابات :بانو  خداشاهده یکرد احیر

 نمیر  م هم رو ایر  چ یلیخ دیق گوشت تو نمیر  م
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 انجام قطعا کار آن عن  ی خورد یم را خدا قسم وقنر  بانو

 وحیسر  آن دیبا پس !هم شیر یب مراتب به حنر  و شد یم

ل را میها یباز    !کنم کنیر

 

 مبل یرو  که یمرد اال بود خایل خانه میرفت که ونیر ب

 و بروم جلو عن  ی نیا و داد هل مرا کیم بانو .بود نشسته

  !نداشتم هم یگر ید راه و نمیبنش

 باال نگاهش .نشستم اش ن  روبرو مبل یرو  و رفتم جلو

 عجِب  در که بودم من   حال و نشست چشمانم در و آمد

 ی متوجه وقت چیه و بودم مرد نیا به شباهت همه نیا

 !بودم نشده نیا

 

 پناهه اسمت :_

 

 با خواست یم دلم !بود ها حرف نیا از تر تر  غمگ لحنش

 به چون شد،ینم اما «دمیفهم که نویا» میبگو  تمسخر
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 و کردم سکوت نیبنابرا .کرد یم ام تکه تکه بانو تر  قی قطع

 ...کردم تماشا را اش افتاده یتر  پا صورت نهیس به دست

 

ب...من !میشد یدار  بچه سال پنج از بعد :_
ُ
 یعاد خ

 حرفا نیا از شیر یب دلربا اما شم خوشحال ادیز  بود

 .دیرس آرزوش به باالخره و بود بچه عاشق .بود خوشحال

 گرفته پا مدت اون تو هتل !یبود خانوادمون یشاد تموم

  ...داشت بیرق حسان   و بود

 

 بود مشخص و داد قورت را شیگلو  آب دیرس که نجایا به

 نیا من اما ....ها لحظه آن از گفتر   سخن است سختش

 ی درباره اصال و ام شده درک ن   و فکر ن   شدت به روزها

 !کردم نیم هم فکر حنر  حالش نیا

 

 راست و چپ !دشمن به بودن شده لیتبد گهید رقبا :_

سیم شدت به منم .دیتهد پشت دیتهد  هی تازه چون دمییر
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 بندِ  دلم که بود شده اضاف مون خونه به کوچولو موجود

 !بود هاش خنده اون
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 .کرد یم دگرگون را حالم شیها حرف اما چرا دانمینم

 اما برسد کجا به است قرار شیها حرف تهِ  دانستمینم

  !دیرس نیم مشامم به خویسر  یبو 

 

 هتل یبرا وجودم تموم با من .کنم سکیر  تونستمینم :_

 اون کوچولوم دخیر  عشق به فقط من دمیکش زحمت
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 شونیحال بچه و زن که اونا اما کردم بزرگیر  رو هتل

  !شدینم

 

 را آن دارد سغ و کرده خانه شیگلو  در بغض کردم حس

 َپَسش اما شد ناراحت لحظه کی یبرا فقط دلم .بزند پس

  دو در را من آنها !زدم
 
 نیبدتر  من و کردند میتی سالیک

 سوزاندن دل حقشان !گذراندم را میَ زندگ یسالها

 ....ستین

 

 یکرد یم یقرار  ن  ....یلیخ :_

 

د بهم محکم را چشمانش  شانه یرو  تر  سنگ حجم و فرسر

 با تماما من و کرد یم خم را کمرش داشت انگار شیها

  ...دمییپا یم را حرکاتش تک تک چشمانم

 

 از بودم نذاشته مایه کی....یآورد یم پارک بهونه :_

 که بود نیا دلربا ضعف نقطه تنها....ونیر ب تر  بزن خونه
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 ده فقط که آورد فشار !نداشت رو اشکات دنید تحمل

مت قهیدق   ونیر ب بی 

 

 یرو  را تمرکزم من و بود دهیرس حسایس ی  جا به داستان

م تمرکز نیا اثر بر میها اخم و گذاشتم شیها حرف
َ
 دره

  .رفتند

 

 تماس.....نحس یلیخ بود نحس پارک اون.....!میرفت:_

 ویل شد پرت شما از حواسم و لحظه همون داشتم یکار 

 .....و اومد دلربا غیج یصدا لحظه هی فقط

 

 چه غیج یصدا !میها دهیشن از کردند تعجب چشمانم

 گر؟ید بود

د را چشمانش ی گوشه دو و آورد باال دست  پوف و فرسر

 ...دیکش یا کالفه
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 چند.....پناه گهیم و نهیر  م غیج داره فقط دمید برگشتم :_

 گفت ن  آقا هی هوی.....بودن شده جمع دورش هم نفر

 دنیدزد رو بچه دخیر 

 

 .کرد خم کیم را کمرش و کرد حلقه هم در را دستانش

 چگونهیه .آمدند یم یتر  پا سمت به کم کم شیها شانه

 چطور من پس بودند؟ دهیدزد را من عن  ی !نداشتم باور

  !درآوردم؟ اصفهان از رس
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 میکرد یم یکار  هر.....میبود داغون !بودنت دهیدزد :_

ط هی به گفتر  یم و دادنینم بهمون رو بچه  رو بچه رسر

 کرده قبول......یبد استعفا هتل از که......بهت میدیم

 !کرد داشونیپ سیپل که بدم استعفا خواستم بودم

 یایب مامورا همراه که میبود منتظر میبود خوشحال

  !یومدین.....اما

 

 رس تا رس نگاه به را نگاهش میمستق و گرفت باال را رسش

  .دوخت من ناباور

 

اف تِکشون تک :_  بره که یکی دست دادنت که کردن اعیر

 تو میکرد یم فکر بحال تا ما !یتر  پا کنه پرتت کوه از

  !یُمرد

 

 دهیرس آقاجون دست به چگونه من پس !شدینم باورم

  !بودم؟
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  ....چطور من.....اما :_

 

 ما اتاق تو بود رفته مهمون   شب !بود کرده شک الناز :_

 مثل .افتاد تو یعکسا آلبوم به چشمش که ارهیب ییر  چ

 رو تیبچگ عکس اونجا و خونتون بود اومده بار هی نکهیا

 کرد شک عکس تا دو تر  ب شباهت از تر  هم بخاطر د،ید

 ی خانواده خانواده، نیا دیفهم که وقنر  مخصوصا

 به و کنهیم میقا عکسارو از یکی الناز !ستر  ین تیاصل

 دو فهمنیم که بود اونجا و دهیم نشون کتیکوچ خواهر

 و عارف یهمکار  با بعد !َهنیشب هم به یلیخ عکس تا

 و نیر گیم خون ازت انیم کاوه و دلربا خواهر پرس حایم

 همون تو و داره مطابقت من شیآزما با شایآزما ت   یبیم

 !ن  ما یکوچولو  دخیر  پناه،
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 !شدم متوجه را بهار مشکوک یها رفتار آن لیدل من و

 کردن یباز  نقش خوب همه آن عجب در شیر یب ویل

  !...عارفم

 

 یمرد هی نکهیا مثل که کرد فیتعر  برامون بانو خالصه :_

 باباش مامان گهیم و شوهرش دست دهیم رو تو ادیم

 مرد که بانو شوهر خالصه !سنر یبهز  دست نشیبد مردن

 رو تو و ادیم و کنهینم کارو نیا بود هم خون   اریبس

 به هاش بچه از یکی شناسنامه و کنهیم خانواده از یعضو 

  !هیر گیم تعلق تو

 

 تمام با و کردم باز دهان آخرش جمله به نسبت تعجب با

 دمینال بود مشهود کلماتم تک تک در که شگفنر 
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  حرف؟ نیا جی  عن  ی هاش؟ بچه از یکی شناسنامه :_

 

هیکوچ تو از ماه چند که ارهیم ایدن به دخیر  هی بانو :_  کیر

  چند رس اما
 
 شناسنامه اون تو وفات مهر و هیر میم روزیک

  !تو دست هیر م شناسنامه اون و خورهینم اتفاقانر  اثر بر

 

 !نکشد نیا از شیر یب گرید مغزم بنظرم !کردم نیم باور

 مغزم که بودند یر  برانگ تعجب دمیشن که ن  هایر  چ انقدر

  ...نداشت را آنها به کردن فکر تاب

 شد باز اتاق در که شد انینما اش چهره در یشیر یب غم

  شد خارج آن از بانو

 

  شد؟ تموم حرفاتون :بانو

 

 بله :_

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  !دیبش یر گ نمک دیدیترس !د؟ینخورد ییر  چ آن   چرا :بانو

 

 شما به حرفا نیا از شیر یب ما !خانوم هیچ ها حرف نیا :_

  ...میونیمد

 

 جون که باش یرس  باال ونیمد نباش، من ونیمد :بانو

 !کارم چیه من داد نجات رو بچت

 

 شمیم ممنون !شهیهم باشه ها بچه رس باال تونیسا :_

ه دلربا حال اگر  .میکن زحمت رفع کم کم دیکن صداش بهیر

 !مینداد زحمتتون روزا نیا تو کم
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 ه؟یچ حرفا نیا و زحمت :بانو

 

 یهم یها غره چشم همان از دوباره و
 

 و رفت من به شیک

 و ستمیبا خشک چوب مانند دینبا که دادیم را معن   نیا

  م؟یبگو  چه مثال دیبا اما نزنم حرف  

 بانو، ی اشاره با که کردم یم شان نگاه فقط شده مات

  ...شدم روانه رسش پشت

 یها چشم به را نگاهش درهم یها اخم با بست که را در

 دوخت ام شده مات

 

 چوب مثل باز چرا !بودم نزده حرف تو با مگه :بانو

  ؟یکرد یم نگاه خشک
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  با
 
 رسم به را دستانم و نشستم صندیل یرو  درماندیک

  ...رساندم

 

 کنم فکر کمی دیبا تونمینم بخدا !تونمینم االن من :_

 

 از یکار  هی یرفتار  هی گفتم نکن؟ فکر گفتم من مگه :بانو

 ن  یبینم !شه وا کمی دلشون حداقل بده نشون خودت

؟ چقدر خودشون   !دنینکش بتیمص کم نایا ناراحتر 

 

 از پر ی گذشته من و آمد یتر  پا چشمانم از اشیک ی قطره

 حرف شدت از که ن  ها شب بگذارم؟ کجا را بتمیمص

 خود تا که ن  روزها و کردم یم تب تماما انیاطراف یها

 کبارهی به که بودم دهینکش درد کم .ختمیر  یم اشک شب

 با همه از اول دیبا من !کنم درک بتوانم را ها نیا همه

وع بعد !بفهمم را خودم .میایب کنار خودم  میتصم به رسر

  ...کنمیم کردن فکر و ییر گ
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 بانو :_

 

 بله :بانو

 

  .امیب کنار خودم با بزار !بده وقت بهم :_

 

 را صورتم بعد و کرد پاک را اشکم دستانش با و آمد جلو

  ...گرفت قاب

 

 به که ستین ییر  چ کم اتفاق نیا .کن فکر خوب :بانو

 
 
 !شکسته بد مادر و پدر هی دل نجایا !یبگذر  ازش سادیک

 !کنم رایه رو زن اون چطور دونمینم
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 او متعجب نگاه و شدم بلند بالفاصله من و دیکش عقب

 شد دهیکش من سمت

 

 خوب؟ نمیر  م حرف باهاش خودم :_

 

 اما بود کرده پر کرده تعجب را چشمانش رسارس   نکهیا با

 زد لب

 

 باشه :بانو

 

 شدن باز از بعد .رفتم یم راه بانو پشت اردیک جوجه مانند

 دمید را زن   زار ی چهره بعد و الناز مادر صورت اول در،

  !است مادرم ندیگو  یم که
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 اشک بالفاصله دنمید از بعد زردش یرو  و رنگ همان با

 در ها اشک نیا فشار از قلبم من و جمع چشمانش در

 چیه شیپ یچند تر  هم تا که من   و شود یم تنگ شیجا

 ها نیا نام دانستمینم نداشتم، مرد و زن نیا به احسایس

  !نامم؟ به چه را

 اشک برق و تر روشن چشمانش در جانیه رفتم که جلو

  !میبگو  چه دیبا که بود رفته ادمی اصال !شد انینما شیر یب

 تکان تاسف ی نشانه به یرس  دید مرا حالت نیا که بانو

 ...آمد حرف به خودش و داد

 

ه حالت :بانو   جان؟ دلربا بهیر

 

  من؟ عمر   جلو یاینم چرا.....شمیم خوب.....خوب م :دلربا

 

 یکار  آنقدر !من عمر   ی کلمه به دهیچسب بغض آن از آخ

 راست بانو .نشست میگلو  خیب ن  یعج بغض   که بود

  کرد؟ اش خانه ی روانه را زن نیا دیبا چگونه !گفت
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 با و شد بلند اتاق درب یصدا که زد محکیم پلک بانو

  ...شد باز بانو دییبفرما

 

 ؟یبهیر  دلربا :_

 

 ن  یعج حالت با را چشمانش و دیکش فر یعم نفس زن

 دیفهم را هیقض تمام کلمه دو تر  هم دنیشن با انگار !بست

 چرخاند بانو سمت به را شیرو  که

 

 .میشد زحمت اسباب !خوامیم معذرت :_
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*** 

 

 .داد یم نشان را صبح پنج که انداختم ساعت به نگایه

 بالشت به محکم را رسم و خوردم غلت بار تر  هزارم یبرا

دم   .فرسر

 گذشت، سالها نیا ی همه اتفاقات مرور بر شبمید تمام

  !روزید تر  هم تا کرد یم محبت من به آقاجون که زمان   از

 بانو که زدم ونیر ب اتاق از و شدم بلند میجا از حایل ن   با

 به .گرفت آرام دلم .دمید اش سجاده بر کنان سجده را

 در زن نیا .نشستم کنارش آرایم به و کردم حرکت سمتش

 نگذاشت شیها بچه و من انیم فرفر  چیه سالها نیا تمام

ان را شیها زحمت تمام که شود یم یِک  و  مسلما کنم؟ جی 

  !توانم نیم چوقتیه

 

  ؟یدینخواب :بانو
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 بر نشسته عطر وجودم تمام با و دادم رس یا کالفه پوف

  .دمیکش بو را چادرش

 

  !بخوابم تونمینم :_

 

 ؟یاومد کنار !یایب کنار خودت با اول بود قرار :بانو

 

 دونمینم :_

 

 برات گذشتت بفهیم که یایب کنار دیبا زمان   :بانو

 همه با رو گذشته دهیرس زمانش بفهیم که !نداره نر یاهم

 نایا ی همه وجود با حاال !یبزار  کنار خوبش و بد ی

  ؟یایب کنار خودت با یحاض  

 

  یرو  تماما که ها نیا ی همه به نکردن فکر
 
 االنم زندیک

 دیبا ن  جا کی اما بود ممکن یر غ بود گذاشته یر تاث
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 زمان در و میایب خود به دیبا ن  جا کی !کردم یم فراموش

  از حال
 
م لذت ام زندیک   !بی 

 

 ده؟یرس وقتش.....عن  ی :_

 

 از تون   یم اما کن   فراموش رو اونا تون   نیم تو :بانو

  تو وقنر  !کنار شونیبزار  تیزندگ
 
 یسر  غرق حاِلت زندیک

 روت گهید !ذهنت تو انینم اتفاقات اون وقت چیه گهید

 !ندارن ییر تاث
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   تو دیبا عن  ی :_
 
م زندیک

َ
  !شم غرق حال

  کنم؟ باور رو حرفشون دیبا عن  ی

 

 داره مرد اون تر  غمگ نگاه و زن اون ی شکسته دل :بانو

  !گهیم راستشو

 

  کجان؟ نایا بهار :_

 

 االن !نشن مزاحمت فعال گفتم باال رفتر   همشون :بانو

 متیتصم رو دیشا اونا دنید و ییر بگ مهیم میتصم دیبا

  !بذاره اثر

 

 برق و زدم محکیم پلک شیبایز  ی سجاده و ُمهر به هیر خ

 را دستم بود کرده ُپر رنگارنگش حیتسب که را چشمانم لهیت

  ...کردم چادرش بند
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 بانو حرف دلم اما بود درشت و زیر  یها حرف از پر مغزم

  !...کرد یم دییتا را

 

 میتصم عی    رس  آوردم فشار بهت که کردم اشتباه من :بانو

  !ییر بگ

 !یتر  پا ادیب کیس ذارمینم کن، فکر خوب تر  بش

 

 سمت به رو بزند تا درست را چادر بود تالش در که ن  یح

 گرداند من

 

 صحبت شهیم هم عمت پرس قضا از که ستیرئ با :بانو

 فکراتو تا کرد رد مرخیص برات یا هفته هی !کردم

 !بخواب برو......کن  

 

 یم را تلخت عطر آن استشمام بیعج دلم !آخ....کاوه آخ

  !خواهد
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 اخم همان حنر  دلم !بایسر  االن تر  هم.....بایسر  کاش یا

 !خواهد یم را ات مردانه یها

 *دلم یهاشانه بر امشب*

 *کندیم ن  یسنگ یبار  کوله*

  از پر یبار  کوله*
 

 *دلتنیک

  همه نیا بار ریز  شکندیم دلم*
 

 *دلتنیک

  همه نیا با
 

 را هفته کی دیبا چگونه که عجبم در دلتنیک

 !هست؟ هم یا چاره راه ایآ و !بگذرانم دنشیند در
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 که دیل و کردم بسنده بانو دنید به فقط را هفته کی کل

  و بسته یناسازگار  یبنا هفته کی نیا در بیعج
 

 دلتنیک

  !بود گرفته را امانم

 و قد خوش اری همان سمت فکرم شیر یب اما بود دار خنده

 نیا رنگ پر مرد و زن همان سمت تا رفت یم میباال 

  !میروزها

 فقط دیبا گرید !گفت مرد و زن شود نیم گرید !آهان

  !شان بدانِم  پدر و مادر

 را شان همه که ن  ها شب و روز از آمدن کنار بود سخت

 زبان زخِم  کردن فراموش بود سخت !بود کرده پر یکیتار 

  که ن  ها
 
 !گرفت یم نشانه را جانم تماما

 .شدند یم گذاشته کنار ن  جا کی دیبا بانو قول به اما

 کی نیا حال و بود بهیر  من یبرا زودتر چه هر شان زمان

 دلم من و شدند گذاشته کنار ها اتفاق یلیخ که یا هفته
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 کرد یم فکر که قرارم ن   مادر دنید یبرا گرفت یم نبض

  !شوم نیم بانو با شیها تماس متوجه

 

  !؟یفکر  تو :بانو

 

 و درآمد حرکت به سمتم به که چرخاندم سمتش به رس

 مبل یرو  نشسته را حضورش نریم به که بود بعد یا هیثان

  !کردم حس کنارم

 

  !گرفتم رو ممیتصم :_

 

 که من   و گذراند نظر از را چشمانم نانهیب یر  ت نگاهش

 درون نشسته ی قدرتمندانه برق آن از خورد چاک شمین

  !چشمانش

 

  !بازه؟ شتین چرا گرفنر  رو متیتصم :بانو
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 قراره اگر کنمیم حس که کن  یم نگام تر  همچ آخه :_

 یر  م بزنم لتیم مخالف حرف  
  !کن  یم میکی وارید با ن 

 

 یک هر که تر  ساخت غول ذهنتون تو من از چنان :بانو

 !واال !میرس  هفت یوالیه چه من کنهیم فکر ندونه
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 خنده .رفت هوا به نشییر ش زدن غر لحن آن از ام قهقه

  .گرفتم دستم با را دستانش و شد آرام ام
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 بینص خدا که یا فرشته هی هممون واسه ایدن یتو  تو :_

  !نکرده کیس هر

 

 .کرد تیهدا بغلش سمت به مرا و آورد باال دست

 

 دخیر  آخر تا تو !کن گوشت ی زهیآو  شهیهم نویا :بانو

 ما با خون   نسبت چون نکن   فکر همش و ن  ما خونه

 نیا کنار بنداز اصال م؟یکنیم فراموشت ما گهید یندار 

 هم ما اما یکرد دایپ دیجد خانواده هی االن تو حرفو،

 ما ی خونه در !یدار  خانواده تا دو االن تو و میخانوادت

 جات ادیب ستین قرار هم چکسیه و بازه روت به شهیهم

  !هیر بگ خونه نیا تو رو

 

 را دستانش میگلو  خیب نشسته بغض تمام با و شدم خم

 بدش کار نیا از چقدر مهربان یاو  دانمیم من و دمیبوس

 کنار شان روزه هر دنیند با دیبا چگونه من و دیآ یم

  !م؟یایب
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ایص    بلند چشمانش در موجود اشک برق با و نکرد اعیر

خانه در را خودش بعد و زد صدا را ها بچه و شد  به آشیی 

 !چپاند قویل

 

 رو ما شما؟ حال خانم تابان به !گرفت نفسم اوف :نرگس

  !؟خوشحایل ن  یبینم

 

  !نرگس :بهار

 

 را دینو  نیا همه، بغضش پر نگاه و بغضش پر یصدا

 نگاه و آمده یتر  پا یکار  چه یبرا بود دهیفهم که دادیم

  !شدیم برانداز شیرو  نرگس متعجب

 

 !شده؟ ییر  چ بهار؟ تو چته :نرگس
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 هی بعد جی  واسه یدیفهم حاال !کن چشماش به نگاه :بهار

  !یتر  پا میاومد هفته

 

 بود رسش بعد و کرد نگاهم ن  یغر  بیعج حالت با نرگس

 قرار دیل چه با دانمینم که من   و شد انداخته یتر  پا به که

 !کنم؟ ترک را خانه نیا است
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 نگاه دنید با من و دیدو  اتاق سمت به تمام بغض با بهار

 هیتک مبل پشنر  به را رسم و بستم چشم ایبرد تر  غمگ

  ...کرد برخورد گوشم به نرگس بغض پر یصدا .دادم
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 خوب؟....نکن   فراموش رو ما :نرگس

 

 من قایدق و دمید را اشکش از پر نگاه و کردم باز چشم

  !آوردم؟ یم تحمل را آنها یدور  چگونه دیبا

 که هست کیس چه و کردم بغلش و بردم جلو دست

  شود؟ تنگ داداشش زن یبرا دلش

د یم خود به مرا ختم،یر  یم اشک و ختیر  یم اشک  و فرسر

دم یم خود به را او هم من   !فرسر

 بسته جانت به قایدق که کسان   از کندن دل بود سخت

 خود یبرا که حالنر  از مرا بانو تر  غمگ یصدا !بودند

 آورد ونیر ب بودم ساخته

 

 تر  هم تو کجا؟ بره خوادیم مگه !گهید بسه :بانو

 جمع لباساشو کن کمکش شو بلند نرگس.....شهره

 !دنبالش ادیم داره پاکزاد یآقا......کنه
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 که را در .میکرد حرکت اتاق سمت به هم با و میشد بلند

 مواجه یا فرورفته خود در کوچِک  حجِم  با کردم باز

  ...برداشت یناسازگار  یبنا قبل از شیر یب دلم و شدم

 آمد حرف به و کرد پا دستانش با را صورتش نرگس

 

 رفتار باهاش جور هی ما.....گهیم راست بانو :نرگس

  توعه؟ مال ها برگه نیا تابان.....بره خوادیم انگار میکنیم

 

 آره :_

 

 گهید بره خوادیم انگار گفتمیم داشتم :نرگس

 چمدونت تابان....نکن لوس خودتو پاشو بهار.....برنگرده

 کجاست؟
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 به هم من و کرد جمع را یر  م یرو  لیوسا تمام نرگس

 دستش به آورده ونیر ب را چمدان و رفتم کمد سمت

  ...دادم

 

 نکن الیخ تابان !کمک ایب بدو.....بهار شو بلند :نرگس

 !بزن   رس یایب دیبا زود به زود مهربونم ادیز  من
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 ت،ینها و دادینم خود به تکان   بهار کرد،یم نرگس چه هر

 را شیموها دستانم با و نشستم تختش یرو  که بودم من
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  عمق از چکسیه و کردم نوازش
 

 را من به بهار وابستیک

  !ندارد خی  

 

  !بهار :تابان

 

د بالشتش به رس شیر یب او و دمینال بغض پر  دمید و فرسر

 چمدان در ها لباس دنیچپ موقع نرگس دستان که

 !...دیلرز 

 

  !نکن ترم داغون خودم داغونم من بهار :_

 

  !ختیر  بهم بد را حالم لرزانش یصدا که آخ

 

 حنر  من ....؟داغون   خودت....فقط کن  یم فکر چرا :بهار

 کجا منو تابان....؟یبر  اگه تابان....ترم داغون هم....تو از

  ها؟ کن  یم ول
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 چشم همان با و چرخاند سمتم به را اشکش پر صورت

 ...دینال اشکش از سیخ یها

 

 ها؟ ؟یبر  یخوایم کجا من   هیآبج تو تابان :بهار

 

 قرار، ن   من و بود کرده سیخ حسان   را را صورتم اشک

 ...گرفتم آغوشش در سفت و دمیچیپ تنش گرد دست

 مظلومش نگاه همان با و دیکش عقب شد، خایل که کیم

  هر دل که
 

 آمد حرف به کرد یم آب را سنیک

 

  باشه؟ !بزن   رس ِبِهمون :بهار

 

 را نگاهش رفت باال اش خنده یصدا لحظه کی که نرگس

 !داد متعجب تا دو ما به
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 اونموقع کنه عرویس خواستیم نیا یلیخداوک :نرگس

  ؟یکرد یم کاریچ

 

 !کنه عرویس باهاش بود قرار که اون   رس تو دمیر  م :بهار

 !نداره رو میآج اقتیل چکسیه

 

خَسش لحن از
ُ
 به غمناکم نگاه همان با و کردم یا خنده ت

 ...افتادم راه به نرگس دست ریز  چمدان سمت
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 لباس من و میکرد جمع را لیوسا کامل سکوت در

 منتظر و بودم نشسته سالن در آماده و حاظر دهیپوش

 !دمیر  م صدا پدر را او دیبا که بودم کیس

 میگلو  در کرده خانه بغض با من و درآمد صدا به در زنِگ 

 لحظه، تر  هم در و گرفتم دست به را لمیوسا و شدم بلند

 لمیوسا از یمین و آمدند کمک به که دمید را ایبرد دستان

 !...کرد حمل خودش را

 قا،یدق حال و میروبرو  زن تا سه از کندم دل سخنر  به

 یرس  که دمید .بودم ستادهیا آماده و حاظر پدرم یروبرو 

 «نمیشیم منتظر تر  ماش تو» ی جمله گفتر   با و کرد خم

  ...میشد تنها ایبرد و من و رفت عقب

 

 کن نگاه منو :ایبرد

 

ل را خودم سخنر  به  همزمان و زدینر  اشکم کردم کنیر

 دادم چشمش به چشم
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 نمینب ؟اویک یا خونواده نیا دخیر  ایدن آخر تا تو :ایبرد

 نیا تو حضورت منتظر   شهیهم ما !مکه یبر  حاج   حاج  

  !میا خونه

 

  ...زدم صدا را اسمش بغض پر

 

*** 

 

 صندیل پشنر  به را رسم ادیز  ی هیگر  از نایسر  حایل ن   با

 هیثان و شد پخش تر  ماش در گویسر  یصدا که دادم هیتک

 ...گرفت را گویسر  زنگ یجا که زن   یصدا بعد یا

 

 محسن؟ الو :_

 

  !خانم جانم :_
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  !که دیکرد رید شما؟ دییکجا :_

 

  تبسم
 

 تبسم آن حس من و بست نقش لبانش یرو  قشنیک

  !داشتم دوست بیعج را

 

 ؟کن  یم یقرار  ن   انقدر چرا زمیعز  میراه تو :_

 

 تحمل تونمینم گهید من نیایب زود خدا رو تو محسن :_

 !کنم
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  لبخند
 

 کردم، یم حس من و نشست لبانم یرو  بر قشنیک

 هم خودم قایدق چون دیر  م حرف آن از که را یقرار  ن   آن

  !شدم دچار آن به

وع یبرا االن بنظرم   !بود خون   زمان رسر

 

 میراه تو ما !مامان :_

 

 قلبم که بودم محروم من مامان ی کلمه گفتر   از چقدر و

 جمع چشمانم در اشک و گرفت تپش کردنش ادا هنگام

 !شد

 حس من !شد بسته درد با که را یپدر  چشمان دمید

  !دندیکش نبودم در خانواده نیا که را یدرد کنمیم

 از ناخودآگاه اشک د،یرس گوشم به که هیگر  یصدا

  !آمد یتر  پا چشمانم
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 دورت مامان جان شنوم؟یم درست دارم من محسن :_

 شم؟یم وونهید االن من یتر  کجا محسن !من بگردم

 

 رسعت که من   و کرد ادا را کلمات بغض پر و مانند ناله

 پاک را ها آن و بردم باال دست بود شده شیر یب میها اشک

  ...کردم

 و رفت فرو کامل سکوت در تر  ماش که بود بعد هیثان چند

 !کردم یم فکر ام ندهیآ به جلو به هیر خ هم من

 پدر را مرد نیا که ست ناحفر  زدم شیصدا مادر که حاال

 چشمانش شور   و برق همه نیا که ست ناحفر  !نزنم صدا

 ...میر بگ دهیناد را

 

 ....وقتا بعیص   من...شهیم....گمیم :_

 

  !بابا یخور یم حرفتو چرا :بابا
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 به کوه یبلندا از انگار دیرس گوشم به بابا ی کلمه وقنر 

  ...شدم پرت یتر  پا

 قرار !دارم پدر هم من که بودم شده متوجه تازه انگار

  !بزنم صدا پدر را او شهیهم تا است

 

  !بابا؟ پناه؟ :بابا

 

 انگار !کن   عادت هم پناه اسم به دیبا هم بعد به نیا از

 !...بود سخت هایر  چ از یلیخ به کردن عادت
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 بعیص   من....شهیم اگر که بگم.....خواستمیم خب :_

  .....روزا

 

  درسته؟ !اونا شیپ یبر  :بابا

 

 !را میَ اصل سخن دیفهم عی    رس  چه و کردم نگاهش تعجب با

 

 چیه خواست دلت موقع هر !زمیعز  داره ن  یع چه :بابا

  !ستین مشکیل

 

 به دنیرس تا و دوختم ونیر ب به را نگاهم راحت الیخ با

 !نشد بدل و رد انمانیم حرف   خانه

 ها چمدان سمت به تر  ماش از شدن ادهیپ و دنیرس از بعد

  !دمیشن را میروزها نیا پدر یصدا کهوی که رفتم
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نشیم انیم ها بچه االن جان بابا نکن :بابا  رضا؟ !ی 

  ؟یهاد

 

 ما سمت به و کردند حرکت رسعت به دور از پرس دو

 و گرفتند را ها چمدان من به کردن سالم از بعد !آمدند

 به آنها، به نگایه با من و کردند حرکت خانه در سمت به

  ...کردم حرکت سمت همان

 راه تر آرام کیم من و بود شده خانه وارد من از زودتر بابا

 را خودش آنکه بدون دمیشن را مامان یصدا که رفتم یم

  !نمیبب

 

 که پناهمون محسن کوش؟ بچم کوش؟ محسن :مامان

  ...محسن !ستین

 

 صی   لحظه هی !ادیم داره....آروم لحظه هی من زیعز  :بابا

  !کن
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  ...شدم ظاهر شیروبرو  و دمیبخش رسعت رفتنم راه به

 یم نگاه مرا یپا تا رس قرارش ن   و سیخ چشمان همان با

 !داشت فرق شده دهید یها نگاه جنس با که نگایه .کرد

 چوب مانند بار نیا گرفت، آغوش در را رسم و آمد جلو

ا تماشا به خشک
َ
 چاندمیپ تنش گرد را دوستانم و ستادمین

 ...گرفتم آغوش در را انیگر  قرار   ن   حجم نیا و
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 گذشته کردنمان هیگر  از قهیدق چند ه،یثان چند دانمینم

  ...میشد جدا هم از که بود
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 صورتم یرو  گونه نوازش و آمد باال سمت به دستش

  !...نشست

 

 آخ ....میزندگ خودت ی خونه به یاومد خوش :مامان

پا دیببخش  !داشتم نگهت رس 

 

 خود دنبال به مرا و گرفت دست در را دستم سپس

  ...کشاند

 

 ومدین خوشت !بدم نشون رو اتاقت من ایب :مامان

  !پناه اتاق باال ایب ؟ن  کجا فاطمه !میکنیم عوضش

 

 هم او ذوق بیعج و رفتم یم راه رسش پشت حرف   بدون

انه نیزاید و میشد اتاق وارد .بود کرده تیرسا من به  دخیر

 را نوجوان   و جوان دخیر  هر رس از هوش بنفشش ی

دیم  !...ی 
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  !اصال کت    عوضش گمیم یندار  دوسش قشنگه؟ :مامان

 

دم را دستش دستانم با ، نگایه با و فرسر  به چشم مطمت  

  ...دادم لرزانش چشمان

 

 ممنون !قشنگه هم یلیخ :_

 

 گفتر   با و آمد در از یا تقه یصدا حال همان در

 سالم و شد اتاق وارد یدخیر  مامان، جانب از دییبفرما

  ...کرد

 

 !س فاطمه هم اسمش خودته، خدمتکار شونیا :مامان

 پناه من زدِل یعز  نمیا جان فاطمه !خودش یبرا هیدخیر  گل

  !باش هم مواظبش !کن کمکش !خانمه
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 چشم :فاطمه

 

  کنم؟ کمکت یخوایم مامان پناه !بال ن   چشمت :مامان

 

  !میتونیم خودمون ستین یاز ین !جان مامان نه :_

 

 یتر  پا برم من پس !بشم گفتنت مامان نیا قربون :مامان

 کن صدام داشنر  هم ازین جی  هر

 

 ...میشد تنها میرو  روبه دخیر  و من و رفت یتر  پا باالخره
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وع کجا از نیخوایم جان خانم :فاطمه   ؟تر  کن رسر

 

 کن صدا رو اسمم !نکن صدا خانم منو :_

 

  !که شهینم.....هیر  چ....ویل :فاطمه

 

  سالته؟ چند راسنر  باش، راحت من با !اتفاقا شهیم چرا :_

 

  !سالمه ستیب :فاطمه

 

 من   یکوچولو  آبچ   همسن....زمیعز  :_

 

*** 
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  با
 

 کمیش اتاق و زدم هیتک تخت تاج به حد از شیب خستیک

 به و شدمیم آماده کم کم دیبا .گذراندم نظر از همزمان را

  !رفتم یم یتر  پا

 ن  یعج یر  چ نیا خب و داشتم بودن معذب حس کیم

 یمرد و زن خانه نیا در !بگذارم کنار را آن دیبا اما ستین

  دلشکسته
 
 تمام سال دو و ستیب از بعد که کنندیم زندیک

 ...بود بسته من به دشانیام

 را میروزها نیا بد یها حس دیبا شده که هم آنها بخاطر

م کار به را توانم تمام و بگذارم کنار مدنر  تا  بلکه بی 

 !شود خوب حالشان

 و باز از بعد و کردم مرتب را ام مردانه اهنیر پ و شدم بلند

 .شدم روانه یتر  پا سمت به بلندم، یموها کردن بسته

 ستادمیا ادیز  یکنجکاو  لیدل به ها پله از آمدن یتر  پا موقع

  .دادم شانیها حرف به گوش و
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 فکر نیا به وقنر  دون  یم !خوبه حالم !راحته المیخ :مامان

 نفر هی که !روشنه چراغش که هست اتاق هی االن کنمیم

 !شهیم خوب حالم ها خودمونه مال که هست اتاق نیا تو

 

 !ِمشیدار  و سالمه شهینم باورم هنوز !خداروشکر :بابا

 گوسفند تا چند شیسالمت خاطر به که بگم خوامیم

ن کت    قربون    شهر یتر  پا یها محله بی 

 

 !هیعال نکنه درد دستت آره :مامان
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 من، داشتر   بابت ذوقشان و شوق همه نیا از ناخودآگاه

  لبخند
 

 ها پله یرو  گرید و بست نقش لبانم یرو  قشنیک

 تمام دیبا .کردم حرکت ن  رایپذ سمت به و نماندم منتظر

  !کردم یم شان خنداندن و خوبشان حال یبرا را تالشم

 

 نبیز  !یشد خسته تر  بش ایب !جان مامان ایب :مامان

  !اریب یچا هی زحمت ن   خانم؟

 

  !؟یشد خسته :بابا

 

 آره :_

 

 رو اتاقت خودت ذاشتمینم کاش یا میر بم من :مامان

  !ن  یبچ
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 رو جی  دونمیم گهید راحته المیخ اتفاقا !خدانکنه یوا :_

 گذاشتم کجا

 

 گذاشتر   از بعد و آمد سمتم به یچا ن  یس با همراه خانیم

خانه سمت به م،یجلو  یچا  .رفت آشیی 

 نگاه تر  ب را نگاهم و دادم مبل پشنر  به را ام هیتک خسته

 تر  چ چشمانم ی گوشه .چرخاندم شان افتاده برق

  ...خورد

 

  !شمیم تموم من که تر  کنیم نگام نیدار  که ینجور یا :_

 

 به دست و زد یلبخند خاصش ی جذبه همان با بابا

 برد شیچا وانیل سمت

 

  !نباش نگران یسر  تموم ستین قرار فعال :بابا
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 لن   ریز  ی صدقه قربون ی متوجه که کردم یا خنده

  !شد گرم توجه همه نیا از دلم و شدم مامان

 

  رسکار؟ گهید برم دیبا فردا کنم فکر :_

 

 آشکار یدلخور  با و نشاند صورتش یرو  اخیم مامان

 گفت

 

 رس هی یاومد تازه تر  هم تو ؟یبر  یخوایم کجا :مامان

 کاوه با نبود قرار مگه !محسن؟ !رسکار؟ یبر  یخوایم

 ؟بزن   حرف
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 نه باشه مرخیص کنه فکر نکهیا واسه بود قرار زمیعز  :بابا

  !ماست شیپ که زمان  

 

به رسم به دست با محکم ییر  چ یادآور ی با  با و زدم ض 

 دمینال شده گشاد چشمان

 

 من !رفت ادمی اصال رو دانشگاه !شدم بدبخت یوا :_

 یوا کنم؟ موجه رو بتایغ برم چجور

 

 صحبت رفتم روز همون من جان بابا نباش نگران :بابا

  !کردن قبول کردم

 

  !شد راحت المیخ آج   :_
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 در و آوردم لبانم سمت به را یچا وانیل و بردم دست

  ...دادمیم گوش انشانیم جدل و بحث به حال همان

 

 !کار رس نره بچه نیا کن صحبت محسن :مامان

 

 حدود طراحاشون نیبهیر  از یکی یدار  خی   خانم دلربا :بابا

  !نبوده هفته هی

 

 شمیپ اومده تازه بچم !حرفا نیا به دارم کاریچ من :مامان

  !دانشگاه ای رسکار بره دیبا ای دمشیند هنوز بعد

 

 که کند رایص   را مامان و دیایب حرف به که آمد بابا

 کرد یا خنده .افتاد طانمیش ی افتاده برق نگاه به نگاهش

 چرخاند رس مامان روبه و

 

  !هیکی لیم باب حرفات نکهیا مثل :بابا
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  .شدم جابجا مبل یرو  جانیه با و شد بلند ام خنده

 

  ؟!خوبه یلیخ هم میروح یکاور یر  واسه بنظرم :_

 

  ؟یندار  مشکیل چیه نمیبیم االن که من :بابا

 

  !که دمینم نشون دارم اتفاقا چرا :_

 

 یم نگاه مرا مهربانانه و بود گرفته اش خنده حسان   مامان

  ...کرد

 

 یر بگ ازش رو مرخیص !نکن تیاذ منو ی بچه :مامان
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 مهمون   هی قراره بعد ی هفته تو تر  گفت خودتون شما :بابا

 اون واسه انایاح بعد !شن جمع خانواده که نیبد بیترت

  !ه؟یر بگ مرخیص باز خوادینم زمان

 

  !باشه مرخیص زمان همون تا خ ب :مامان

 

 خوب مامان انگار و بودم خنده از دنیترک حالت در

 راحت الیخ با نجوریا که شناخت نیم را سمیرئ جناب

  !زد یم حرف
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 بدون تونهینم و شده ادیز  اریبس کارشون االن زمیعز  :بابا

  !جلو بره طراحاش از یکی

 

 هی شب تا صبح از خونه اومدم من !نباش نگران مامان :_

  !ن  یبب منو ینخوا گهید کن   روِدل که دلتم َور   یجور 

 

 زد غر و کرد اخیم حرفم بابت

 

  !ینجور یا نگو :مامان

 

*** 

 

 
 

 آن دنید جز یا چاره راهِ  چیه و بود دهیبر  را امانم دلتنیک

 !نداشتم رنگش مشیک یها لهیت
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 اتاقش سمت به را راهم که اورمیب یا بهانه چه دانستمینم

 شهیهم یها اخم آن یتماشا به شهیهم مثل و کنم کج

َمش و دلی  
َ
  !نمیبنش دره

 نیم کار به دلم و دست و دمیکوب یر  م یرو  را رسم کالفه

  !رفت

 

احت هفته هی خوبه باز؟ تو چته :الناز   !یبود اسیر

 

  !ندارم حوصله :_

 

 ور ور گشاد شین با که بود صبح تر  هم !عجبا :الناز

  !ها؟ یزد یم حرف

 

 یم خودت :_
 

 ظهره االن !صبح یک
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 بهم تو بودم منتظر ظهره االن دونستمینم زمیعز  :الناز

 
 

 !بیک
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 باشم داشته آرامش من ساکت قهیدق دو الناز :_

 

  !ستمین کِنت ول چته تو نفهمم تا من !نچ :الناز

 

 آن به نگایه و آوردم باال تیعصبان حالت با را رسم

ل که بودم آن   از تر حوصله ن   .انداختم مصمم صورت
َ
 ک

خانه راه و شدم بلند !بندازم  گرفتم شیپ در را سالن آشیی 
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 کی چطور من که کردم یم فکر نیا به راه طول تمام در و

 !آوردم؟ تحمل را دنشیند هفته

  که بود نیا قسمت*
 

 *شود کوه من دلتنیک

 *باشد زبانم ِِ  ضعف و کاسنر  شاهد*

 *اما کنیول است غرور کوه من اری*

 *باشد جهانم خلق نیتر  حقه ن   و پاک*

 (قربان  _تر  حس)

 همزمان و بردم دهانم سمت به را دستم درون آب وانیل

 دنید بشود اش جهینت که دمیچیم یا نقشه خوردنش، با

  !پور سلطان جناب

 دایپ دنشید یبرا رایه چیه من و بود شده خایل وانیل

  !نکردم

 مغزم به ییر  چ ناگهان که بودم ستادهیا سالن وسط

  .دمیدو  باال ی طبقه به عایرس  و کرد برخورد
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 عارف .کردم باز را در دییبفرما یصدا دنیشن با و زدم در

 دست، به دفیر  اش منیسر  و بود کاغذ در شده خم کمر تا

  .بود ستادهیا

 

ج پارچه :عارف  پارچه مونهیم فقط !شد حل اسیر

  ؟یکرد حلش رو گفتم که یکد اون !فاستون  

 

  فرستادم رو درخواسنر  ی  کدا !بله :منیسر 

 

  !د؟یببخش :_

 

  .داد رس یا خنده دنمید با و آورد باال را رسش عارف

 

 زونکن اون بعد، فقط رسکارتون دییبفرما شما خانم :عارف

  !کنم چکشون بفرس برام هارو
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 !چشم :منیسر 
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 یم نگاهم بشاش کامال ن  رو با عارف رفت ونیر ب که منیسر 

  !کرد

 

  !؟خوشحایل ن  یبینم رو ما !ن  دا دخیر  یچطور  :عارف

 

  !یلیخ آره :_
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  !نشستم راحنر  یها مبل از یکی یرو  و رفتم جلو به

 

 دو فقط کن   بدبختم نجایا یاومد دونمیم من :عارف

 حرف ندارم جون بدم سفارش قهوه من کن صی   قهیدق

  !بزنم

 

 قهوه، سفارش از بعد .گفتم یا باشه و کردم یا خنده

 زبانش ریز  از یجور  کی را ها کاتالوگ بحث کردم سغ

  .ماند مهین و نصفه کارم منیسر  ورود با اما بکشم

 

 چته؟ !شده ها خورده شکست نیا هیشب افتیق :عارف

 

 نیا که را کیس و شد باز در بدهم را جوابش خواستم تا

  در تماما هفته کی
 

  !شد انینما گذشتم اش دلتنیک
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 من   و بود کرده ستیا دستور انگار جانیه شدت از قلبم

 بهم یها هورمون شدت از آنجا بود مانده کم که بودم

  !بزنم هیگر  ریز  ام ختهیر 

 اش گویسر  ی صفحه یرو  چشمش و بود دهیند مرا هنوز

  ...بود

 

 اریب رو دادم سفارش که ن  الیوسا یتر  پا بیی  عارف :کاوه

  !باال

 

  !برگردم تا بمون نجایا تو ه،یاوک :عارف

 

 که آورد باال را رسش تعجب با عارف حرف دنیشن با کاوه

 چیه گرید که بود آنجا و نشست نگاهم در نگاهش

  !دمینشن اطراف از ن  صدا

 بود من دست !کرد یم نگاهم هیر خ هیر خ همانطور هم او

 و قد آن یتماشا به تماما و زدم نیم حرف   چگونهیه که

  !نبود خون   زماِن  زمان، اما نشستم یم شیباال
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 !پور سلطان یآقا سالم :_

 

 انگار هم او و خورد فاحیسر  تکان که آمد خودش به ن  گو

 !کرد نیم یر ِس  خودش حال در
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م خانم سالم :کاوه
َ
ه نه ....ا  !پاکزاد خانم بگم بهیر
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 صدا را اسمم خواست یم دلم چقدر و بود گرفته ام خنده

 !نبود یمورد ن   یر  چ کردنم غش صورت آن در که کند

 

  !مون  یم مرخیص هنوزم کردم فکر !ورا نیا از :کاوه

 

 با هم تو اگر حنر  و گرفت شکل صورتم یرو  اخیم

 قبول را مرخیص نیا عمرا من یکرد یم موافقت میمرخص

  !میایب کنار دنتیند با دیبا چگونه وانهید من   !کردم یم

 

 مرخیص نینکرد قبول خودتون دمیشن که ن  جا تا :_

  !بمونم

 

 چیپ داشت کم کم کارش نیا و کرد یم نگاهم تعجب با

  !کرد یم شل را شمین

 

  !ست؟ین ادیز  شما نظر از مرخیص هفته کی واقعا :کاوه
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 واکنش نیا دانمینم و فرستادم باال به یرس  تمام تخیس با

  !گرفت یم شکل کجا از او برابر در دمیجد یها

 تر  چ چشمانش ی گوشه دادم انجام که یکار  دنید با

 خنده داشتر   نگه مدل آن از رفت غش دلم من و خورد

  !اش

  شیرو  و رس از لعننر 
 

 !ختیر  یم ن  بایز  و مردانیک

 زد لب و کرد نگاهم یا مهربانانه حالت با

 

  خوبن؟ ن  زندا و ن  دا :کاوه

 

  !نبود؟ کفر شدم محبتش پر نگاه آن روان   میبگو  اگر و

 

  !خوبن یلیخ آره، :_
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 آروم بده وقت بهشون کمی اما سخته برات دونمیم :کاوه

 نبودت از چقدر دونمیم یکی من ندونه چیکیه !شن

 !آوردن نیم خودشون یرو  به ییر  چ و شدن داغون

 

 ستمین که بچه ناسالمنر  !کنمیم درکشون منم !دونمیم :_

 !جناب شدمه بزرگ
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  !نشده؟ تموم طرحتون یکارا انایاح بزرگ خانم !اع :کاوه
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 به ان  یگر  حالت !کردم نگاهش دهیگز  لن   و تعجب با

  ...گرفتم خودم

 

  !گه؟ید یسر یم م عمه پرس االن که دون  یم گمیم :_

 

 خواهم یم قایدق دانستیم انگار و بود گرفته اش خنده

  !میبگو  چه

 

 دخیر  نه شناسمیم ن  دا دخیر  نه کار محل تو من ویل :کاوه

  !خاله

 تنبل یبود مرخیص هفته هی بده انجام رو کارات برو بچه

  !یشد

 

 اصال نکن کمک !سیخس !خب لهیخ :_
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 فر یدقا خودت که دیه انجام ن  ها کار شده اوقات گایه

 به من قایدق !یاور یدرب شاخ ها کار آن تعجب از بعد

 را زدن حرف در راحنر  همه نیا !شدم دچار حالت همان

 !ام آورده کجا از قایدق دانمینم

 .دادم لم مبل یرو  عطرش از نفس پر دیل با من و رفت

 اهمیس پلکان پشت را کاوه وجود یاهایرو  و بستم چشم

  !دمیدیم

 

  ؟یدیخواب :عارف

 

 !خورد جانیه پر لهیت دو آن به نگاهم و کردم باز چشم

 

 رو چشام بود تر  سنگ رسم کمی !هیچ خواب بابا نه :_

  !بستم
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 مهم یلیخ ی مسئله هی با االن من گمیم !اویک :عارف

  !کنم؟ صدات جی  قایدق !شدم مواجه

 

 آب را اش جمله چنان !وانهید پرسک !بود گرفته ام خنده

  !دیبگو  چه است قرار گفتم که داد تاب و

 

 اما کن   تعجب یخوایم االن دونمیم !پناه کن صدام :_

  !نهیهم شیدلخوش تموم که گمیم مامان بخاطر

 

 ییر  چ تر  همچ و کرد روانه سمتم یا مهربانانه نگاه عارف

 !بود دیبع او از
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 !تر  همچ ازت اومده خوشم :عارف

 

  !دارم کار یلیخ که برم من کوفت، :_

 

  !گرفنر  منم وقت که برو برو :عارف

 

*** 

 

  !م؟یبر  مسافرت هی مهمون   بعد گمیم محسن :مامان

  !میش لکسیر  کمی
 

  !بره در تنمون از خستیک

 

 که حایل در بابا !بود گرفته مان خنده بابا هم من هم

دیم دهانش سمت به را شیغذا قاشق  داد را جوابش ی 
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  میبر  که میهست جی  خسته ما مگه زمیعز  :بابا
 

 در خستیک

  !م؟یکن

 

 میا خسته سال سه و ستیب کینزد ما باالخره :مامان

 

 نصفه و ستیب شهیم بنظرم ویل :_

 

  !تونه؟ بحث سال رس االن :بابا

 کاریچ شب تا صبح ه؟یچ واسه تونیخستگ گمیم من

  !مگه؟ دیکنیم

 

 جواب تحکم با و نشاند نازش صورت یرو  اخیم مامان

 داد
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  :مامان
 

 روج لحاظ از شهینم آدم مگه !روج خستیک

 !بشه؟ خسته

 

 مرخیص بحث آن از تر مهم و مسافرت اسم که وسط نیا

 ظرف داخل را قاشقم و گرفت شدت ام خنده آمد یم

 مردک اورمیب را مرخیص اسم کنم فکر که آخ .کردم پرت

 !زند یم داَرم

 

  ؟یخندیم انقدر که مامان شده ییر  چ :مامان

 

 خوامیم مرخیص بگم برم اگر کنمیم فکر نیا به دارم نه :_

  !کنه؟ کاریچ خوادیم سمیرئ

 

 خرده من دخیر  به داره جرئت !من با ستیرئ :مامان

 !طرفه من با ه؟یر بگ
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 اش نهیزم پشت هم من و بود افتاده خنده به حسان   بابا

 کار بحث رس مردک دانستینم که مامان !شکل تر  هم به

  !است حساس چقدر

 نکرد قبول کردم یکار  هر که صبح امروز تر  هم اش نمونه

 کار اضافه ساعنر  کی شدم مجبور تمام بدبخنر  با من و

 لمیم باب هم باز چند هر .کنم لیتکم را طرحم تا بمانم

 !کرد؟ یم قبول او مگر ویل نبود

 

 رسم فعال که منم رسکار بره دیبا فعال که پناه زمیعز  :بابا

  !میبر  بعد ماه بده اجازه شلوغه
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  !رهید !جان محسن رهید :مامان

 

تون که فعال زم؟یعز  رهید جی  :بابا  مرخیص تونهینم دخیر

  !هیر بگ

 

 !کنمیم شیراض من :مامان

 

 هفته هی همون خاطر به االن انقدر من جان مامان :_

 و جفت رو کارام بده اجازه !نداره حد که میر گ مرخیص

 !چشم کنم جور

 

 خان محسن خوب، لهیخ !من برم چشمت قربون :مامان

  !لطفا ییر نگ خودت به کردم قبول بچم بخاطر فقط
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 که بود من به اگر و دمیرس انفجار مرز به خنده شدت از

  !که شدمینم یر پ ها نیا با وقت چیه

 میبود دنید ونیتلوز  حال در شد تمام که خوردنمان شام

  !مزخرف الیرس  کی یتماشا حال در حوصله ن   من و

 

  !؟یگردیبرم دانشگاه از یک فردا مامان   پناه :مامان

 

  ؟جی  یبرا !پنج :_

 

 بعد ی هفته !میبخر  لباس برات بازار میبر  :مامان

  !هیمهمون

 

  !مامان خستم :_

 

 همونجا شناسمیم خوب یجا هی !که نداره یکار  :مامان

مون یهاد فردا خوادینم محسن !مییر م  کار خدا بنده بی 
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ه مارو ادیب بود کاریب اگر کاوه بزن زنگ داره  اون چون بی 

 !بلده رو جاش
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 مبل یرو  خیس که من   شد اش جهینت و آمد کاوه اسم

  یبرا وقنر  گرید بنظرم .نشستم
 

 عمال من و نبود خستیک

  رفع توانستمیم شیها اخم همان دنید با فقط
 

 خستیک

  !کنم

 که من   و داد نشان را اخالقش خوش یرو  امروز چند هر

 !اتفاق آن از بودم شده فوریک بس
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 !دنبالتون ادیب گمیم کنمیم هماهنگ کاوه با من باشه :بابا

  !باشه؟ چند ساعت

 

 و پنج گهید ما که خونه دم ادیب رب  ع و چهار بگو :مامان

  !نمونه معطل ادیز  بچم میباش دانشگاه دم کم ده ای کم پنج

 

  ؟یا خسته بابا پناه .چشم باشه :محسن

 

  !یلیخ :_

 

  ی خنده بابا
 

 از را شییبایز  کاوه که الحق و کرد قشنیک

  .برد ارث به پدرم

 

 زدلمیعز  بخواب برو :بابا

 

 یر بخ شب پس باشه :_
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 رفتم اتاق سمت به شانیر  آم محبت جواب افتیدر  از بعد

  با و
 

 تیواقع .انداختم تخت یرو  را خودم تمام خستیک

 اما بمانم شان شیپ شیر یب خواستیم دلم که بود نیا

 یم که حال .نداد را اجازه نیا آلودم خواب چشمان

 کنار پلکانم شیپ از صبح یها صحنه مگر بخوابم خواهم

  ؟!رفتند یم

 بودم زدن غلت حال در که بود ساعت چند قایدق دانمینم

 یا قهیدق و آمد اتاق در شدن باز یصدا دانمیم فقط

 !شدیم دهیکش میموها یرو  که ینوازشگر  دست بعد

 که فهماند من به نشست ام شان  یپ بر که یا بوسه

 است تالش در دانستمیم و است پدرم نظر مورد شخص

ل مامان برابر در من به نسبت را احساساتش  .کند کنیر
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  بابا؟ :_

 

  !جانم :بابا

 

 بود خوب چقدر و نشست لبم یرو  جوابش از یلبخند

  !مادر و پدر داشتر   حس

 

  !چی یه :_

 

 یرو  را اش بوسه گرید بار و کردم حس را لبخندش

  !ام شان  یپ
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 به یک قایدق دانمینم که کرد نوازش را میموها انقدر

 بود ن  ها شب نیبهیر  از یکی بود چه هر ویل رفتم خواب

  !دمیخواب راحت که

 

*** 

 

 ؟یتر  کجا شما مامان :_

 

 اههیس تر  ماش نیا تو ما جلو ایب کمی جان مامان :مامان

  !مینشست

 

 باالخره اریبس دنیکش رسک با و شدم جا به جا کیم

  !کردم دایپ را نظر مورد تر  ماش

بان چنان شدن کینزد هنگام  تماما که گرفت اوج قلبم ض 

  !شدم قیعم نفس دنیکش مشغول
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 داخل و شدم آرام کیم خودم به ترسر  و حرف هزار با

  .نشستم تر  ماش

 

 برم؟ کجا من ن  زندا خب :کاوه

 

 یهم یجا همون :مامان
 

  !شیک

 

  !کرد جانیه از پر من به نگایه و برگشت مامان

 

  ده؟یپر  روت و رنگ چرا جان مامان :مامان

 

 هر من یندار  خی   من مادر و بردم صورتم سمت به دسنر 

 شدن زرد یبنا صورتم نم،یبیم را خان جذاب نیا که بار

 !کندیم

 حالم قبل از شیر یب نیا و کرد یم نگاه تر  ماش نهیآ از کاوه

  !ختیر  یم بهم را
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 بوده ادیز  تمیفعال امروز کمی جان مامان ستین ییر  چ :_

 !شدم خسته
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 به رو و دیکش رسیک درهَمش یها اخم همان با کاوه

 گفت مامان

 

 م؟یر بگ ییر  چ براش سمیوا جا هی نیخوایم ن  زندا :کاوه

  !افتاده فشارش دیشا
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 را کار نیا که بود کم نمیهم و دمیپر  حرفش انیم به عی    رس 

  !دهد انجام

 

 ن   موندم گرما ریز  خورده هی خوبه حالم عن  ی نه، نه نه :_

  !شدم حال

 

  ؟بایسر  شده زده گرما دیشا :مامان

 

  دیشا ن  زندا گهیم راست :کاوه
 
  !باشه گرمازدیک

 

 لعننر  دِ  .داشتند یم بر من رس   از دست زیعز  دو نیا مگر

 من وقت آن یبخر  من یبرا ییر  چ ست کاف   فقط جذاب

ب کنمیم یر س ایرو  در سال کی اندازه به
ُ
  !خ

 

 خوبه حالم !خوبم بخدا :_
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 فشار ادیز  بهش خوامینم جان کاوه !باشه باشه :مامان

  !برو راهتو یار یب

 

م اخم با هم کاوه
َ
د پدال یرو  پا قبلش از تر دره  .فرسر

 همان با من و شد داشته نگه تر  ماش مدنر  بعد باالخره

 راه ها مزون نیبهیر  از یکی سمت به ام مامان   شیتیت پیت

  .افتادم

 رس پشت بیج در دست کاوه شدم متوجه میشد که وارد

 کاوه یروبرو  قایدق و مامان کنار مبل یرو  .شد وارد ما

 .شدم شیها اخم ی ندهیر گ و نشستم

 

  !چطورن تر  بب بنداز نایا به نگاه هی مامان؟ پناه :مامان

 

 چه نجایا قایدق و لبایس طراح تو که دیبگو  نبود یکی آخر

 حس و شدم دلی   یآقا چشم گوشه تر  چ متوجه !؟کن  یم

 !کند یم فکر ییر  چ چه به دارد قایدق کردم
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 بعد لباسم طراح خودم من ستین زشت بنظرت مامان :_

 کنم؟ انتخاب نایا از امیب
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  آخه؟ داره زشنر  چه :مامان

 

 بهیر  دمیپوش یم خودم یلباسا از یکی از من خوب :_

  نبود؟

 

 ویل تر  شکل چه شما یلباسا دونمینم که من زمیعز  :مامان

  !کن نگاشون !دارم قبول رو مزون نیا یلباسا
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 و دهیپوش لبایس دنبال و بودم کاتالوگ زدن ورق حال در

  !بر زمان و سخت قایدق یکار  !بودم مهمان   یبرا مناسب

 یها کلکل با البته شد انتخاب نظر مورد لباس باالخره

ت با فراوان   !من از مامان دفاع و اری حرص 

 

م خانم :کاوه   ؟یدار  دوست رو لباست که مطمئن   محیر

 

 ن   با و کردم افتیدر  را شیر  آم دیتهد لحن وسط، آن من

  ...کردم پرتاب سمتش به نگایه تمام ن  اعتنا

 

 حساب رو لباسا فقط رفت نداده؟ طول مامان آره، :_

 !کنه

 

  درسته؟ ؟بپویسر  مهمون   تو قراره رو لباس اون بعد :کاوه
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 را وامانده شین آن یجلو  تا بردم کار به را تالشم تمام

 و اضار چنان !دهد دستم کار وسط نیا مبادا میر بگ

  !شوم مانیپش بود مانده کم که کرد یم دیتهد

 

  گرفتم؟ لباس اومدم جی  واسه پس !گهید آره :_

 

 با و برد فرو شلوارش بیج در را دستانش و کرد پوف  

 کیس نکنم فکر که درآورد من قلب از یپدر  ژستش تر  هم

  !کند درک بتواند را حالم نیا

 

ه خوب :کاوه  هم پرس مهمون   تو بدم اطالع بهتون بهیر

 هست

 

 !بسالمنر  !باشه پرس خوب :_
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 هم باز و شدم اش فرورفته یها اخم شاهد دوباره و

 را میروبرو  مرد اعصاب و شوند گشاد لبانم بود کینزد

 !زدیبر  بهم

 

 191_پارت#

 

 

 

 

 

 مانور جلوشون قراره لباس همون با بعد !آها :کاوه

  !؟یبد

 

 همونجا قراره گرفتم مهمون   واسه لباس من خو وا؟ :_

  !آخه؟ هیکار  چه !بپوشمش
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 به و دیرس رس مامان باالخره که دهد را جوابم خواست

 قربان حال در وجودم تمام با .میکرد حرکت تر  ماش سمت

 باالخره که بودم اش مردانه و محکم رفتر   راه نیا ی صدقه

  .میشد سوار و میدیرس تر  ماش به

 

 چ ن  زندا کاوه :مامان
  شده؟ ییر 

 

 ن  زندا نه :کاوه

 

  !؟هسنر  ییر  چ عصبان   ای ناراحنر  انگار :مامان

 

 رفت اعصابم رس نفر هی شیپ قهیدق چند تر  هم آره :کاوه

  !ختهیر  بهم اعصابم کمی همون بخاطر

 

 سمت به جلو نهیآ از که یا غره چشم آن از یوا و

 فشار پشت از را مامان صندیل من !کرد پرتاب چشمانم
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 تا روزید از و برود باال ام خنده یصدا مبادا که دادمیم

دیم دل من از یرگبار  دارد خان کاوه جناب لحظه تر  هم  !ی 

 

 کیکوچ یایر  چ رس اعصابتو نکن سغ جان کاوه :مامان

 کنهیم کم رو سنت فقط ایر  چ نیا جوون   هنوز !کن   خورد

 دچار مرض و درد هزار به ن  یبیم یایم خودت به روز هی

  !کن جوون   باش لکسیر  کمی !یشد

 

 الیک یر  چ رس اعصابم ویل جان ن  زندا هست حواسم :کاوه

  !متاسفانه نشد خورد

 

 حال در و بودم توپش ی غره چشم آن ی ندهیر گ من باز و

 را ام خنده دنیرس ی لحظه تا چگونه که خودم با جنگ

ل  !کنم کنیر

 

 یجلو  خوبه بازم !خورده اعصابت حسان   پس :مامان

  !گرفنر  رو خودت
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 !هیر بگ رو جوابش قراره که نهیا هم لشیدل آره :کاوه
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 بر و برد یم عشق قعر به مرا که دار دیتهد لحن آن از آخ

  ...گرداند یم

  !قلبم؟ در کرده خانه عشق همه نیا از کنم چه من

 یمیر  صد از آن برق که چشمان   و فراوان قلب تپش با

 ن  بایز  همه نیا توان تاب دلم گرید و بستم چشم مشهود،

  !نداشت را عشق از
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 آلود خواب و خسته و کردم باز چشم تر  ماش توقف با

 به دمیفهم بعد و کنم تشکر کاوه از درست کردم سغ

 نجوریا کاوه ی خنده چون زدم حرف یندیناخوشا شکل

  !دادیم نشان

 

 ایب اصال !گهید یدیرس یایب راه گهید قدم دو :مامان

  !من به بده رو فتیک

 

  !میسیر نم چرا !بزرگه اطیح انقدر چرا عه، :_

 

  برداشت ام شانه یرو  از را فمیک و آمد جلو خندان مامان

 

ک :مامان  میدیرس یایب راه گهید کمی !آلودم خواب دخیر

  !غرو غر گهید

 

*** 
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  توعه؟ یها برگه نیا یر بگ تابان :سحر

 

  !مریس آره آره :_

 

  ؟یایم بوفه میبر  میخوایم ها بچه با :سحر

 

  !نمیبب رو بهار برم دیبا فعال نه :_

 

 بهار باالخره اریبس یجستجو  از بعد و زدم ونیر ب کالس از

  !افتمی مکتین یرو  نشسته را

 

  ؟!یچطور  :_

 

  !کنم فیتعر  برات جی  هی تر  بش ایب تابان یوا :بهار
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 چرخاندم او به رو رس و نشستم

 

  !کنم کات پرسه همون با رفتم روزید :بهار

 

  !اویک پرست دوست همون ها !پرسه؟ کدوم :_

 

 دعوام پرسه با بعد میبود کافه یجلو  ما خالصه آره، :بهار

 پرس نیا کردمیم بحث باهاش داشتم که نطوریهم !شد

 بود؟ جی  اسمش الناز و عارف داداش عمت
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 یم رو عرفان :_
 

  ؟یک

 

 اومده شیپ مشکیل گفت اومد بعد !همون آره آره :بهار

 !چه شما به گفت و برخورد فرزاد پرسه نیا به خالصه

 رو هیقض عرفان...نیا خالصه دادم رو فرزاد جواب منم

 بزرگ دعوا ادیز  خالصه نایا و کرد دعوا پرسه با بعد دیفهم

 کرد دعوا جنتلمنانه یلیخ خب ویل نشد

 

 یدعوا مگر !کردم یم نگاهش یسیف پوکر ی افهیق با

  !م؟یدار  هم جنتلمنانه

 

 !کن؟ فیتعر  برام رو جنتلمنانه یدعوا انصافا :_
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ل چشمانش با بهار
ُ
ل ز

ُ
 همچنان هم من و کرد یم نگاهم ز

  !دوخته او به چشم

 

 قشنگ یدعوا هی شهیم.....هیر  چ :بهار

 

 دخیر  نیا قطعا و دمیکوب ام شان  یپ به محکم دست با

  !داشت مشکل مخش

 

  !ارین فشار خودت به بنظرم :_

 

 گفت بعد !بگم رو ش ادامه سیوا...ارمینم فشار آره :بهار

 بعد نایا و امینم گفتم گذاشتم کالس منم سونهیر م منو که

 شما زشته دارم ارتباط داداشتون با من گفت کرد اخیم هی

 تر  بمون تنها نجایا بزارم رو
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 که ن  او روبه و کردم یا خنده عرفان یصدا هیتشب از

 کرد یم تر شور کیم را داستان دستش حرکات با داشت

 گفتم

 

 دیبا االن تا داشت رو صدا نیا اگه نیا !عرفان بدبخت :_

  !کرد یم مفقود رو خودش

 

 بگم رو ش ادامه بزار نیی  حرفم وسط انقدر :بهار

 

 به جذاب بیس داستان بنظرم و گفتم چشیم خنده با

  !دیرس یم گوش

 

 رفتم ناز کمی با گهید بعد آها...بودم؟ کجا !نیآفر  :بهار

 نشستم
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 بلند استارت و میر بگ را ام خنده یجلو  نتوانستم دفعه نیا

 جان نوش خانوم بهار جانب از هم را کتک البته که زدم

 !کردم
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 ش ادامه رفت ادمی یزد حرف انقدر نگاه !زهرمار :بهار

  !بگم رو

 

  ؟نشسنر  رفنر  ناز کمی با !لحظه هی لحظه هی یوا :_
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 برم دایبد دیند نیا مثل خواسنر یم پس نه :بهار

 ناراحت انگار میفتیر م میداشت که راه تو بعد.....!نمیبش

 ن  جورا هی خالصه کردم خوایه معذرت منم نایا و بود

 هیقض کل گفتم

 

 دادیم را دینو  نیا و گرفت خود به ان  یگر  حالت صورتش

  !بود شده احساسانر  اریبس که

 

 براتون دوباره اگر گفت !بود جذاب چقدر یوا :بهار

 ایبرد دونمیم چون تر  بزن زنگ خودم به کرد جادیا مشکیل

 رفت و....داد بهم کارتشو بعدش شلوغه رسش چقدر

 

ک  گاه ن   و گاه یها نگاه هنوز شیها شاخک !روان   دخیر

 گفته راست عارف الحق و بود نکرده افتیدر  را عرفان

  !دارد فیترسر  خنگ بیس بهار بود

 

*** 
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 !هیر بگ حایم رو ها وهیم قراره :مامان

 

 حلقم در آب حرفش ی ادامه با که بردم باال را آب وانیل

  !افتادم رسفه به و دیپر 

 

 داشت کار هیهان چون بره باهاش هم الناز گفتم :مامان

 ؟یشدیچ مامان پناه واه !نبودش

 

به کمرم به دست با و دیدو  سمتم رسعت به و  کیم .زد ض 

 هیتک صندیل به و دمیکش فر یعم نفس آمد، جا حالم که

  .دادم

 

  !زدلمیعز  نخورم آب تند تند انقدر مامان؟ خون   :مامان
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 مطمت    که بود دستم در گویسر  به چشمم تماما من و

 نیاسکر  یرو  است قرار الناز اسم گرید لحظانر  تا بودم

  ...دیایب گویسر 

 

 باهاش رفتر   یبرا که حایم دادم هم الناز ی شماره :مامان

 !شه هماهنگ
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ل که داشتم یا خنده چنان  !بود خدا خود با کردنش کنیر

 بمینص ییر  چ دنیخند و گذران   خوش جز کال امروز

  !بود نشده
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 گویسر  نیاسکر  یرو  الناز اسم ام ن  یب شیپ طبق قایدق

 ی روانه یشخندین با که بودم من   حال و بست نقش

  ...شدم اتاق

 

  !شدمممم بدبخت !شدم بدبخت تابان :الناز

 

 ن   نکهیا مثل اما بکاهم ام خنده ولوم از کیم کردم سغ

  !بود جهینت

 

  مگه؟ شدهیچ :_

 

 تابان !گرفته خندت که دون  یم !دون  یم تو پس آها :الناز

  !کن کمکم جدت رو تو

 

  مثال؟ کنم کارتیچ :_
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 من تابان رسه؟ نیم ذهنت به ییر  چ حیل راه هی آقا :الناز

  !کنمیم سکته بازار به دهینرس که برم نیا با بخوام

 

ه !خواستیم من از ییر  چ عجب  من مثال عاقل ی دخیر

  !کنم تو یبرا توانمیم یکار  چه

 

  !ایب باهامون تو اصال :الناز

 

ه :_   !رسکارم فردا خنگ ی دخیر

 

 میر گیم فردا رو تیمرخص خودم :الناز

 

 مرخیص لجباز یاو  از خواستندیم همه چقدر روزها نیا و

  !ندیر بگ مرا
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 مرخیص هفته هی بابت یدید !کشهیم منو کاوه الناز :_

 هی همون هیر گ م قهی هم هنوز البته اومد رسم ن  بال چه

 !س هفته

 

  کنم؟ کاریچ بنظرت من االن خو :الناز

 

 بی   وردار خودت با اونو جون، هیهان بزن زنگ :_

 

 !فرستادن؟ منو چرا بود کاریب اون اگر عالم دو خنگ :الناز
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  !ندارم یشنهادیپ گهید من :_

 

  !یر بم برو :الناز

 

  !نشو مزاحمم پس باشه :_

 

 کنج یا خنده با که من   و کرد قطع را گویسر  غر غر با

 بعد فر یدقا .نشستم بابا چفت و شدم سالن روانه لبم

  ...نشست تنم گرد دستش و شد دهیبوس میموها یرو 

 

  !شد؟یچ امروز نمیبب بگو :بابا

 

  !ندارم دوسش ویل کردم انتخاب لبایس هی مزون میرفت :_
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د خود به شیر یب مرا و کرد یا خنده بابا   ...فرسر

 

  ؟کن   کاریچ یخوایم حاال :بابا

 

 

 برم پاشم بفهمه مامان نکهیا بدون روز هی خوامیم :_

  !بخرم لباس

 

 خنده یصدا که کردم ادا طنتیش با را کلماتم تک تک و

  .رفت باالتر اش

 

متیم خودم :بابا  بابا قشنگ ی 

 

 جفت از طنتیش که تر  گیم بهم نیدار  جی  :مامان

 مشخصه؟ چشاتون
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 قرار دلخواهش لباس دیفهمیم مامان اگر و زدم یا قهقه

  کرد؟یم چه شود دهیپوش مهمان   در ستین

 بر همه و همه و بود مشخص هم دنشینپوش لیدل البته

 !پور سلطان کاوه جناب به گشت یم

 

 پدر گفت و گپ کمی میدار  !زمیعز  طننر یش چه :بابا

  !میکنیم یدخیر 

 

 نگاه ،یر  آم دیتهد حالت با و کرد نازک چشیم پشت مامان

  ...دوخت جانش محسن چشمان به

 

 !باشه راست دوارمیام :مامان

 

  ...گفتم پچ پچ حالت به و شدم کینزد کیم

 

 ستین راست اصال ویل :_
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 !!!بفهمه اگه که آخ :بابا
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 چشمان و رفت هوا به ام قهقه یصدا که بودم من   باز و

  !داشت همراه به را مامان شوق و ذوق از زیلی  

 

*** 
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ر .دمیکش را خط تر کمرنگ و کردم کج کیم را قلم
ُ
 کال

 و کالفه مرا کار، تر  هم و آمد نیم اصیل طرح به لباس

 !بود کرده رسدرگم

 نیم دایپ را نظر مورد فرد اما خواستمیم کمک یکی از دیبا

  !کردم

 الناز نبود و چرخاندم خایل اتاق دور تا دور را نگاهم

 قشنگ که رفت خودش قول به !شدیم حس حسان  

  ...شود بدبخت

 نگایه با و شدم خم کاغذ یرو  دوباره و دمیکش پوف  

 راه و دهیا چیه از خایل اما گذراندم نظر از را طرح قیدق

  !حیل

 که نمیبب را کیس بلکه رفتم سالن سمت به دست به کاغذ

  ...کند کمکم بتواند

 

 ن  دا دخیر  سالم :عرفان
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 یاو  به نگایه و چرخاندم رس عرفان یصدا دنیشن با

  .انداختم پوش خوش

 

  د؟یخوب سالم، :_

 

  ؟کن  یم چه نجایا !مریس :عرفان

 

 کنم درستش تونمینم کردم یر گ طرحم یجا هی واال :_

  !کنه کمکم نمیبب رو یکی که ونیر ب اومدم

 

 هستر   ها برگه یرس  هی ملیک خانوم از برم من بزار :عرفان

م میبر  هم با بعد مشونیر بگ   !کنم کمکت که دفیر

 

  !مریس !واقعا :_
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ش سمت به آمدنش با و نماندم منتظر ادیز   حرکت دفیر

 هم من و دیپرس را بابا و مامان حال راه طول تو .میکرد

 یجلو  که آمدم خودم به .دادمیم را جوابش کمال و تمام

 .شوم وارد من که ماند منتظر او و میبود دهیرس دفیر 

 از اتاق درون نشسته شخص دنید از شدم وارد وقنر 

 !خوردم تکان   تعجب
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 !سالم...هیر  چ :_
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س قلب، تپش بر عالوه که زد یدرآر  پدر شخندین  به اسیر

 از کردنش نگاه نوع .آورد یرو  بدنم یها ارگان رسارس

  !گفتیم سخن درآرش پدر تالف  

 

  !طراح خانم سالم کیعل :کاوه

 

 تر  بش ایب من بده هاتو برگه :عرفان

 

 در حرکت به ها مبل سمت دادم، دستش به که را ها برگه

 یپا یرو  راستش یپا که ن  او یروبرو  قایدق و آمدم

 .نشستم بود شده گذاشته چپش

 

  ه؟یچ مشکلش خب :عرفان

 

  ...دوختم عرفان به چشم و دادم جهت ییر تغ نگاهم به
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 رو کنمیم یکار  هر عن  ی !دارم مشکل لباس کالر با :_

  !نهیشینم لباس

 

 حرف رسش، تکان با و انداخت طرح به فر یدق نگاه عرفان

 ونیر ب گویسر  از رس کاوه د،یکش که طول .کرد دییتا مرا

  !کرد پرتاب عرفان سمت نگایه و آورد

 

 در کن   یکار  واسش تون  ینم من بده رو برگه نیا :کاوه

  !بده انجام رو خواستم ازت که یکار  برو پاشو عوض

 

  ؟کن  یم اویک براش خودت پس :عرفان

 

 رسشون باال عارف باشه حواست عرفان....آره :کاوه

  !نیر درم کار ریز  از ادیز  نایا ستین

 

 فعال !نباش نگران داداش، اویک :عرفان
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 پاچه دست من که آورد باال را رسش شد، بسته که در

  ...کردم درست را ام مقنعه شده

 

 انتظار اونور رفنر  میر  دو .تر  بش کینزد نجایا ایب :کاوه

  شده؟ جی  هیقض بفهیم یدار 

 

 من و ست عصن   بود مشخص کردنش صحبت مدل از

 نیکوچکیر  بدون نیبنابرا نداشتم کردن کلکل حال هم

 .نشستم اش یکنار  مبل یرو  و رفتم جلو حرف  
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 به توانمیم کرد نوازش را ام ن  یب ریز  که عطرش یبو 

 را دستش حرکات اصال و دیپر  رسم از هوش میبگو  جرأت

 !کنم درک توانستم نیم

 در دم کی خواست یم دلم قایدق و بود بد دلم حال

 !کنم حس را عطرش یبو  آخر نفس تا و باشم آغوشش

 و خودش ی فتهیش نگونهیا که بود آورده رسم بر ن  بال چه

 دمیپرس یم حتما را عطرش اسم دیبا !شدم؟ تلخش عطر

  از کیم نبودش، یروزها در تا
 

  !بکاهم میها دلتنیک

 

  نظرت؟ !شد تموم !خب :کاوه

 

 چقدر مگر .دادم دستش در کاغذ به را نگاهم شوکه

 دوباره جان   داشتم تازه من !شد تمام تازه که بود گذشته

 !گرفتم یم

 

  !طراح خانم گفتم جی  ینداد گوش :کاوه
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س سوایل   !کرد انیب را اش جمله یخی   د،ینیی

 سونر  یبرا حیل راه دنبال به و چاندمیپ هم در را دستانم

  !بودم ام

 

 به حواسم من گهید یدیر  م رو طرح داشنر  خب :_

  !نبود صحبتات

 

 نیا درصدد داشتم حتم و دییپایم مرا شده زیر  چشمان   با

 !...کند تیاذ مرا آن با و ابدیب ییر  چ که است

 

 ؟کن  یم نگام نجوریا هیچ :_

 برم دیبا چون تمومه من کار پس قبولته مورد طرح نیا اگر

  !بازار
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 تمام طنتیش با من و انداخت باال ن  ابرو تعجب یرو  از

 تیاذ ن  خدا و بودم دنیکش نقشه حال در دلم، در

 !داشت عالیم کردنش

 

  ؟کن   کاریچ یبر  بازار :کاوه

 

  ...داد ادامه حریص رس تا رس لحن با بعد و

 

 لهیوس کردم هم مشاهده و دارم اطالع که ن  جا تا :کاوه

  !دیدیخر  رو نظرتون مورد یها

 200_پارت#
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 !درونم متحرک کرم آن از امان و زدم یشخندین

 

  !دمینخر  براش کفش :_

 

 مسلما و انداخت برقم رس تا رس چشماِن  به نگایه حریص

  !بود مشهود سوخته یا قهوه یها لهیت آن از خنده

 

 رو لباس اون تون  یم نمیبب ؟یدار  ازین کفش که !آها :کاوه

  !یدار  رو کفش ذوق االن که بپویسر 

 

  پوشمش یم اتفاقا نپوشم؟ نتونم چرا :_

 

 ام چانه ریز  دست و گرفتم خود به یمتفکر  ی چهره

  ...دمیکش
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  چه کفش بنظرت :_
 

 باالخره !لباسم به بخوره میر بگ رنیک

 !مهمه میلیخ قضا از و هیمهمون تر  اول

 

 را دستش درون مداد و زد محکیم پلک حرص شدت از

 لب یدلخور  با و کردم اخیم .کرد پرت وامانده کاغذ یرو 

 زدم

 

  ؟یکرد نجوریا چرا !شد خراب طرحم :_

 

 !سونمیر م هم تو بازار میر م االن من پاشو :کاوه

 

  ؟کن   حقم در رو بزرگ لطف نیا یخوا یم چرا :_

 

 ی متوجه که کردم نگاهش یا مشکوکانه حالت بعد و

 و لج رس از نبود مشخص لعننر  .شدم لبش کنار شخندین

  !...بود دهیچ میبرا یا نقشه چه یلجباز 
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 به راهم منم خب !یبخر  کفش ستین قرار مگه :کاوه

 سونتمیر م خورهیم بازار

 

 داد ادامه یمرموز  ی خنده با بعد و

 

 با !میتر  کینزد هم یکارمند سیرئ از گهید ناسالمنر  :کاوه

 !یبر  ستین قرار یا بهیغر  کس

 

 هی نهیر  م داد داره پات تا رس !امینم ن  جا تو با من یر نخ :_

  !بازار یبی   نطوریهم منو یخوایم یدار  یا نقشه

 

مت مثال :کاوه   اتفاق چه قراره بازار بی 
 
 تیزندگ تو بزریک

 ؟مشکویک که فتهیب
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 پرتاب اش افتاده برق چشمان سمت به را ام شده زیر  نگاه

 به را ها برگه و شدم خم .دینرس ذهنم به ییر  چ اما کردم

 مشکوکانه دوباره شدنم بلند از بعد و گرفتم دست

  ...بردم باال دیترد حالت به را دستم و کردم نگاهش

 

 من با !ها یدیچ ییر  چ یا نقشه نمیبب اگه !نگاه منو :_

  ؟اویک !طرف  

 

 .بردم نی  شیرو  برگرداندن از را نیا و بود گرفته اش خنده

 از بعد .افتادم راه کارم دفیر  سمت به و زدم یلبخند

 و گرفتم قرار نشیماش درون لم،یوسا و فیک برداشتر  
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 او حضور علتش که را دستانم لرزش یجلو  کردم سغ

 .میر بگ بود،

 

 ازش خوب یر  چ هی شدیم !بود خوب طرحت :کاوه

  کارگاه؟ یبر  که یکار یب یک !یار یدرب

 

 که اون از قبل تا !مهمون   از بعد بزارش !دونمینم :_

 میر درگ

 

 برم نتونم خودم داره امکان کت    هماهنگ دمیم !حله :کاوه

ت مطمت    یها راننده از یکی گمیم اما   !بی 

 

 و رفت در یکینزد همه نیا از جانم .گفتم آرایم ی باشه

  !نداشتم نرمایل و خوب حال .بود آمد

 

  تو؟ خون   :کاوه
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  !آره :_

 

  !دهیپر  رنگت :کاوه

 

  !ستین مشکیل خوبم :_

 

 هی دیشا برو دکیر  هی !یشد شکیل نیا هم روز اون :کاوه

 داشنر  مشکیل

 

 بعد یببند من به یص  یمر  هی دیبا یرس  هر تو عن  ی :_

 !دکیر  برو کن   هیتوص
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 یم هیتوص من به که گشت یم بر یروز  آن به حرفم هیکنا

 هم بود گرفته ام خنده من هم !بروم قلب دکیر  حتما کرد

 !دل جاِن  ی  او 

 *من گل از شکفد گل و شود گل من خاک*

 *من دل از نرود ونیر ب تو مهر ابد تا*

  (موالنا)

 ادهیپ و میدیرس من، از فراوان بردن دل از بعد باالخره

 دست در دست من که یروز  شدیم چه !ایخدا آخ .میشد

 او و شد تر  غمگ لبخندم !دمیخندیم و دمیچرخیم نجایا او

  !من به چه را

 

  ؟یموند کجا :کاوه
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 اومدم :_

 

 رسش ها کفش به توجه ن   او و میشد فرویسر  کفش وارد

 را ام نقشه کردم سغ من و برد فرو اش گویسر  در را

  .نمیبچ

 

  س؟یپ سیپ :_

 

  !س؟یپ سیپ :کاوه

 

 از که من   و بود کرده تعجب زدنش صدا نوع از خدا بنده

  ...کرد نیم ولم خنده طرف کی

 

  !عمه پرس باشه، :_
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  !؟کن   صدا رو اسمم ادیدرم جونت :کاوه

 

 نجایهم تمیاذ بشورم دستامو میر م !ترم راحت ینجور یا :_

  !امیب تا بمون

 

  ام؟یب یخوایم :کاوه

 

  !سالمه دو و ستیب بزرگ بابا :_

 

 کلمه بر را تشیحساس من و دیکش پوف حرص شدت از

 نیا از یخشنود اریبس حس و کردم کشف بزرگ بابا ی

  !داشتم جهان   کشف

 و گذراندمیم نظر از را مجلیس لباس یها مغازه رسعت به

 .کردم دایپ را نظرم مورد لباس باالخره
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  ؟یداد طولش انقدر چرا ؟یبود کجا :کاوه

 

  !رو زنونه ن  دسشو بودم کرده گم :_

 

 چاک باعث که رفت سمتم یا جانانه ی غره چشم

  ...شد شمین خوردن

 

 ایب گفتم بهت !شدم عالف نجایا من ساعته سه :کاوه

مت   !کن  یم بزرگ بابا بزرگ بابا من یبرا جنابعایل بی 
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 بشه دیسف موهات !شهیم دیسف موهات نخور حرص :_

 کنهینم رغبت گهید کیس شه خم کمرت !شهیم خم کمرت

  !دان   خود حاال بود گفتر   من از !کنه نگات

 

 به مرا نجایهم داشت یوافر  ی عالقه که بود کاوه به اگر

ش و دست اما کند میتقس یمساو  ی ِتکه چند
َ
 قویل به بال

 ...بود بسته

 

ه کن   انتخاب رو کفشت یبر  بنظرم :کاوه  !بهیر

 

  ؟یآورد کم :_

 

  !پناه :_
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 گرفت جانم !برد دل و بود دلی   !گفت کشدار و دار جان

 کلمه چند تر  هم با دانستینم چرا !رفت روانم و روح و

  !کرد؟ جادیا درونم ن  غوغا چه

 فراوان یها غر غر با و کردم انتخاب کفیسر  باالخره

 چه نیا و شده معطل ادیز  نکهیا بر مبن   سیرئ جناب

 .میافتاد راه تر  ماش سمت به ست،یزندگ وضع

 

  !مسافرت نیبر  قراره گفتیم ن  دا :کاوه

 

  !نباش نگران ست،ین کینزد زمانش ویل آره :_

 

  نباشم؟ نگران جی  واسه :کاوه

 

 دهیکش وسط مرخیص بحث ستین قرار فعال چون :_

  !بشه
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 چشم هم باز و راندم زبان به را ام جمله تمام شخندین با

  !داشتم همراه به را اش غره

 

م خانم :کاوه  !یشد دراز زبون یادیز  امروز محیر
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 !ستین یدراز  زبون !حقه حرف :_

 

  !خانوم تر  نداشت آپشنا نیا از قبال :کاوه
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  !یم عمه پرس االن یبود سمیرئ قبال :_

 

 شد روشن نسبت نیا زودتر خداروشکر !بابا نه :کاوه

  !یدیر  نم حرف اگه گرفنر یم غمباد جنابعایل وگرنه

 

  !؟یشد متوجه هم تو :_

 

 نداشت جوان   دانستمیم خوب و دیکش یا کالفه پوف

 آتش و زدم دارم جان شخندین آن از هم باز !بدهد که

  !من داشتم ن  رو عجب .کردم روشن باز را حرصش

 

  !خونه؟ یایم :_

 

  !امیم بدم رو تلفنم نیا جواب :کاوه
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 قتایحق را آمدنش داخل انتظار .زدم تعارف کی !عجبا

  ...نداشتم

وع و شد وارد که بودم مامان با کردن صحبت حال در  رسر

  .کرد پریس احوال به

 

منده :مامان   !گردنت افتاد هم امروز زحمت گهید رسر

 

 !خواهرمه مثل هم پناه !هیچ حرفا نیا ن  زندا نه :کاوه

 !که آوردنش و بردن نبود یکار 

 

 همان شده !شود شکستنت باعث کلمه کی فقط شده

 بایسر  خی   ن   خودت حنر  که کند نابودت یجور  کلمه

 حس که یشو  رانیو  یجور  شده ؟یخورد کجا از قایدق

 دارم را حال تر  هم قایدق من است؟ آخرت یها نفس کن  

 !اورمین خودم یرو  به که دیایدرب من از دیبا جان   چه و

 و بودم تنها چقدر !سوزانمیم دل خودم یبرا خودم که آخ

  !دانستمینم
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 اتاق در را خودم و آوردم یا بهانه چه چگونه دانمینم

 مانر  حالت گذاشتم اتاق به پا که تر  هم دانمیم اما چپاندم

 رفت رسم در اش لعننر  ی جمله آن تماما و گرفتم خود به

 !کرد یم آمد و
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  !نبود انصاف که وهللا به...نبود انصاف

  از سهمم تمام نبود قرار
 

 دلم !شود بودنم خواهر دلتنیک

 شد؟یم مگر اما اورمیب باال را ام دهیشن چه هر خواستیم

 که بود بعد یا هیثان و دهیرس لب به جانم کردم حس

 ...شد ریرساز  یتر  پا به باال از اشیک قطره
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 *دمیگز  تنها را تو عالم از من*

 *!نم؟ینش تر  غمگ من که یدار  روا*

  (موالنا)

 

*** 

 

 نگایه و دادم فاصله هم از زور به را ام کرده پف چشمان

  ن   با را کرختم بدن !انداختم اطراف به
 
 تخت از حوصلیک

 از آه داشتم تن بر که ن  ها لباس دنید با و دادم فاصله

 ...شد بلند نهادم

 به مقنعه و شلوار و مانتو از حجم نیا با چطور من

 !بودم؟ رفته خواب

 و کسالت نیا بلکه کشاندم دوش ریز  را خودم زور به

  ...اما برود ونیر ب بدنم از کرخنر 

  «باطل الیخ زیه» گفتم خودم به و زدم یپورخند
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  ؟ن  کجا مامان پناه :مامان

 

  !مامان حمومم :_

 

 یجا البته کردم تعحب خودم ی گرفته یصدا از خودم و

 من کردن هیگر  از حجم همه آن با .نداشت تعجب

  !نداشتم نیا از شیر یب یانتظار 

 

  گرفته؟ صدات چرا شده ییر  چ ؟خون   مامان :مامان

 

 داریب خواب از تازه نکهیا بخاطر مامان ستین ییر  چ :_

  !شدم

 

 شام، یبرا میمنتظرت یتر  پا بابات و من گلم باشه :مامان

  !کن صدام هم خواسنر  کمک
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 اتاق در یصدا که بود بعد یا هیثان و گفتم یا باشه

 !دادیم را رفتنش از نشان
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 جواب تفاوت ن   انقدر که داد من به توان   عجب خدا

 !ام زنده هنوز که دارم دیل چه من !دادم

 از بعد و آمدم ونیر ب ماندن، دوش ریز  ساعنر  مین از بعد

 یتر  پا به میموها کردن خشک بدون لباس، دنیپوش

  ...رفتم
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 سالم :_

 

 باشه تیعاف !بابا سالم :بابا

 

 میمال  کیم را لحنم توانم تمام با و زدم خشیک لبخند

  ...کردم

 

 ممنون :_

 

 کردم احساس کمرم پشت را دستش نشستم کنارش وقنر 

  !گرفت قرار اش نهیس یرو  رسم بعد، یا هیثان قایدق و

 

  ؟ن  بابا خون   :بابا

 

  !خوبم :_
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 خوب امشب کوچولوم پناه کنمیم حس من ویل :بابا

  !ستین

 

 نیا لشیدل که میر بگ را بغیص   یجلو  بود سخت چقدر

 گایه که بود خوب چقدر .بود داشتن   دوست لحن

  !کوه ی اندازه یدار  یا پشتوانه ن  یبیم اوقات

 

  !شمیم خوب :_

 

 شکر را خدا داشتنش بخاطر من و شد دهیبوس رسم یرو 

 یرو  خدمتکار، از ظرف نیآخر  گرفتر   با مامان !کردم

 به را بدم حاِل  کرد سغ و نشست من ن  روبرو صندیل

  !اَوردین میرو 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 پناه ی عالقه مورد یغذا گفتم امشب خب، :مامان

  !کت    درست رو خانوم

 

 ام یعاد حالت اگر و انداختم یر  م یرو  یایالزان به نگایه

 سغ حالم نیا با اما شدمیم ور حمله سمتش دیبا بود

 !بزنم ییر  آم محبت لبخند میروبرو  زن دلخویسر  یبرا کردم
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  !مامان مریس :_

 

 زمیبر  برات من بده بشقابتو !من بگردم دورت :مامان
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 بابا توسط کند لمس را بشقاب دستم، که نیا از قبل و

 ایالزان اتیمحتو  ختر  یر  یبرا مامان سمت و شد گرفته

  .شد روانه

 دو یها چشم نیا یبرا تنها و تنها !شود خوب حالم کاش

ِن  دو
َ
 !نگران ز

 

*** 

 

  تو؟ چته الناز :_

 

  !خرابم که نزن حرف :الناز

 

  !مگه شدهیچ :_
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 چنان انداختم بهش خودمُ  من انگار شعوریب کهیمرت :الناز

 تر  ماش تو شیر یب اضاف   لهیوس هی انگار کردیم رفتار من با

 ه؟یزندگ وضع چه نیا انصافا !ستمین

 

 !دیر  م داد بودن عاشق چشمانش عمق از و کردم نگاهش

 انسان نیتر  محکم حرکت، نیکوچکیر  با توانستیم عشق

 به را آن که روزید اتفاق اش نمونه !بکوبد تر  زم به را

 !دمید چشم

 

  !نبوده خوب حالش روز اون دیشا خوب :_

 

 فروشنده که زنه اون واسه نبوده؟ خوب حالش کجا :الناز

 که من به نوبت دیر  م حرف باهاش و دیخندیم خوب بود

 داره؟ مرض و درد تا هزار ای ستین خوب حالش سهیر م

  !من بخِت  نیا از شکرت ایخدا

 

  !شهیم بدتر کن   یشکر  نا بانو قول به :_
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  !دادم خی   فقط نکردم یشکر  نا :الناز

 

 نیا و دیبار یم گدازه چشمانش از و بود پر حسان   توپش

 بودم، ختهیر  بَهم شدت به که من   یبرا را نمیک با ریتصو 

  !کرد فراهم

 

 دونمینم بخونم ییر  چ دمینرس !دارم امتحان فردا :_

 !نه؟ ای بخونم رو شیمقدار  هی سمیر م امشب
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 رس انقدر که ن  تو !شهینم باورم تو؟ اونم ؟جی  :الناز

 آقا ؟ینخوند فردات امتحان واسه هنوز حسایس درست

  !ورداره منو نجایا ادیب یکی

 

  !نداشتم حوصله !کن  یم شلوغش چقدر :_

 

 دهیچیپ هم در یها ابرو با و انداخت من به مشکویک نگاه

 دیپرس

 

 شده؟ ییر  چ :الناز

 

  !بشه؟ جی  یخوایم مثال !نه :_

 

  !سنر ین شهیهم مثل !هسنر  یجور  هی :الناز

 

  !تر  هم !ندارم حوصله مگه؟ میچجور  :_
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 من و بود مهمان   فردا پس .گذاشتم یر  م یرو  را رسم بعد و

کت آن در حالم نیا با خواستینم دلم اصال  !کنم رسر

 و شد باز ،حرف   چیه بدون بندش پشت و آمد در یصدا

  ن   کار نیا
 

 و دیآ یم بر عارف از فقط و فقط فرهنیک

 ...بس

 

  در موجود خوران مفت بر سالم :عارف
 
  !زندیک

 

  ؟یاومد یتر  پا انداخنر  رستو گاو تر  ع تو باز !مرض :الناز

 

 اتاقا کشهیم رسک داره کاوه ؟خوان   چرا تو قیرف :عارف

  !یگودبا بعد و یحسابدار  ییر م درجا که نتیبب رو،

 

  !ستین خوب حالش !رو بچه نیا کن ول :الناز
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  ؟ن  دا دخیر  شدهیچ :عارف

 

 داشتم را دادنش جواب ی حوصله نه من و آوردم باال رس

 رسدرد امروز، و دمیکش چشمانم به دسنر  !کل کل نه

  !آورد یم در پا از مرا داشت

 

  !ستین ییر  چ :_

 

 کنم تمرکز کردم سغ و گذاشتم میروبرو  یا برگه بعد و

 !بکشم آن یرو  ییر  چ بلکه
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یم یها خط
َ
 از کیم بلکه بستم پلک بعد و دمیکش دره

 یدرد علت به میرو  و رنگ !بکاهم لعننر  رسدرد نیا درد

 کردم رو و ریز  را فمیک و بردم دست !بود دهیپر  داشتم که

  !مسکن   قرص گونه هر از خایل اما

 

  الناز؟ :_

 

  هوم؟ :الناز

 

  ؟یدار  مسکن :_

 

 رنگ صورت و کرد بلند شیرو  شیپ یها برگه از رس

  ...گذراند نظر از مرا ی دهیپر 

 

  مگه؟ چته :الناز
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 منفجر خوادیم مغزم االن کنمیم حس !دارم رسدرد :_

  !شه

 

خونه برم رس هی بزار :الناز   ست؟ین اونجا نمیبب آشیی 

 

 یر  م یرو  رس شده بسته پلکان   با بعد و گفتم یا باشه

 شدیم شیر یب قبل از رسم درد گذشتیم چه هر .گذاشتم

 !کمیر  هم من تحمل و طاقت و

 دمینال قبل از تر تحمل ن   من و آمد در شدن باز یصدا

 

 مردم که من ؟کن   درست ای کن   دایپ قرص رفنر  الناز :_

 

 ناله کلمانر  و دادم مالش را رسم از قسمنر  دستانم با بعد و

  ...شد خارج دهانم از مانند
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 شده؟یچ :کاوه

 

 !بزنند ونیر ب شدن شوکه شدت از بود کینزد میها چشم

 چرا دانمینم و دوختم او به نگاه نکردن   باور حالنر  با

 دنید از دیشا !کنم باور خواست نیم دلم را بودنش

سیم واکنشش   !او برابر در خودم واکنش از دیشا ای دمییر

 

  !ستین ییر  چ :_

 

 با اما کنم جادیا ییر تغ نشستنم نوع در کردم سغ و

 پشت و جادیا رسم در دوباره درد حرکنر  نیکیر یکوچ

 !دادم رس یبلند آخ   بندش

 

 210_پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 حالم بد و آشفته وضع به نگایه و آمد جلو نگران

  ...انداخت

 

 یم تو بعد تهیچ هی گمیم بهت من :کاوه
 

 !ستین میچیه یک

 !ده؟یپر  روت و رنگ چرا گم؟یم چته

 

 زدم شین بدم حال همان با و میر بگ را زبانم یجلو  نتوانستم

 

  !سیمیرئ چون ای ؟نگرانیم خواهرتم مثل نکهیا بخاطر :_

 

 نیا دنیشن تاب انگار و ستادیا شیجا رس شده شوکه

 راحت چه شیپ روز چند که عجبم در !نداشت را حرف

  !راند یم زبان بر را حرف   هر

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ؟!یدار  کاریچ نجایا تو اع !کردم دایپ باالخره :الناز

 

  !یرس  نیا شد شما نوبت که دمیر  م رس داشتم :کاوه

 

 نمیا آب وانیل نیا ایب !ایب تابان رفت ادمی یوااا !آها :الناز

 !بخورشون ایب !آوردم یر گ برات که مسکن قرص هی

 

  !مگه؟ شدهیچ :کاوه

 

  !آوردم یر گ مسکن براش رفتم داشت رسدرد تابان :الناز

 

 جنس که حاال مخصوصا و ندادم نگرانش نگاه به محیل

  ...بود من دانستر   خواهر بخاطر مهربانش نگاه
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 مغز .زدم باال را آب وانیل و گذاشتم دهانم داخل قرص

م ام چهره شدیم باعث تر  هم و دیکشیم یر ت استخوانم
َ
 دره

 !رود

 

ت ادیب ن  دا بزنم زنگ سنر ین خوب اگه تابان :الناز  بی 

؟   !دکیر

 

م، حرفش به مثبت جواب خواستم تا
َ
 حرف به کاوه ده

  !...داشت همراه به هم مرا یها اخم و آمد

 

  ؟!برمش یم خودم نطورهیا اگه :کاوه

 

 !جناب ستین شما افتادن زحمت به یاز ین :_

 

 211_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 بر شده شوکه را او که بود یجد و خشک شدت به لحنم

 الناز دست به را گویسر  که بودم من   بعد و گذاشت یجا

 را هیقض و گرفت را بابا ی شماره معطیل ن   هم او و دادم

  ...داد حیتوض شیبرا

 نگاه مرا هنوز اش، رفته فرو هم در یها اخم همان با کاوه

  !گذراندیم نظر از مرا لرزان دستان نگرانش نگاه و کرد یم

 و میرفت یتر  پا به الناز کمک با منتظرش نگاه به توجه بدون

  ...میکرد حرکت درمانگاه سمت به شدنم سوار از بعد

 

 !یبود خوب که شبید بابا؟ شد چت :بابا

 

کهیم داره رسم :_  !یر
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  !مدتته نیا یایخواب کم بخاطر !ن  بابا ستین ییر  چ :بابا

 

 یبازو  به بسته چشم را راه شیر یب من و میدیرس باالخره

 چه هر که است االن کردمیم حس و بودم داده هیتک بابا

 !اورمیب باال را ام خورده

 

 ارن   که نیدار  خانوادتون تو خایص یمار یب ی سابقه :_

  !باشه؟

 

  !دکیر  یآقا هیچ منظورتون !خاص یمار یب :بابا

 

  !توده !مغز رسطان !گرنیم مثال ن  ها یمار یب :_

 

 تحت که هست مدنر  هی اما دارن گرنیم خانومم بله :بابا

  !شدن بهیر  پزشک نظر
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 آر ِام هی من !هست گرنیم یها نشانه از احتماال پس :_

 پزشک به دیبد انجام سمینو یم ِاسکن نر یس و یآ

 موقع رس دیبا هم قرصاتون !حتما دیبد نشون متخصص

 !بشه خورده

 

 !دینباش خسته دکیر  یآقا ممنون بله، :بابا

 

 چشم من و میافتاد راه خانه سمت به دارو گرفتر   از بعد

 کامل را امروزم یها کار که کردمیم فکر نیا به بسته

 !ندادم انجام
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  !نشه نگران نگفتم مامانت به ییر  چ :بابا

 

  !نیکرد خون   کار :_

 

  باشه؟ !هستم من داشنر  مشکیل اگر :بابا

 

 !میروزها نیا فکر به پناهِ  و پشت نیا از رفت غنج دلم

 نمانده گرید که جان   با و گذاشتم دستش یرو  دست

دمش بود،  !بود برادرم و پدر تر  هم گرم دلم من !فرسر

 دمیرس اتاق به مامان سواالت  رگبار ریز  از فشار و زور با

 اما شود مهمانم خواب کیم بلکه گذاشتم هم بر چشم و

  !شد؟یم مگر
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 و بودند آورده یتر  پا را دشانیسف ی پرده تماما پلکانم

 شینما به را اش آمده جلو تن و نگران نگاه ی صحنه

  !کردند یم یپالیر  و گذاشتند

 رسدردم، وضع نیا با و کردم باز را چشمانم شده کالفه

 دیل یهوا کردم یم چه اما داشت را سم نقش میبرا هیگر 

 !بود شده مشکالتش از یمین حل راه ه،یگر  روزها نیا که را

 اتاق در یصدا بعد یا قهیدق و آمد ونیر ب از آرایم یصدا

  !بود در شدن باز ی دهنده نشان که بود

 

  ؟!خوان   :الناز

 

 را جوابش آرام حالت همان به هم من و بود دهیپرس آرام

  ...دادم

 

 !نه :_
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 به نگران   نگاه مین .نشست تخت کنار سبیک به و آمد جلو

 زد لب بعد و انداخت صورتم

 

  !؟خون   :الناز

 

 !نه :_

 

  ...برد چانه ریز  به دست و بست دانستر   نشانه به پلک

 

 خب؟ !هستم شهیهم من :الناز

 

 درد و طرف کی از رسم درد !بستم چشم درمانده و ناالن

 !گرید طرف رسم، در شده کیکل یها حرف
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 !دونمیم :_

 

 !داشتم؟ حرف   مگر اما میایب حرف به بلکه ماند منتظر

 از توانستمیم مگر !بود؟ مانده گفتر   یبرا ییر  چ مگر

 همان ای !کنم؟ دفاع ام موقع ن   احساس بخاطر خودم

 !مغزم اصیل بخش در شده نهیپ یاهایرو 

 مقرص کی ها نیا ی همه تک تک و بود نمانده رایه

 و بودم خودم هم آن !داشت گر اشتباه کی !داشت

  ...بس

 

  الناز؟ :_
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  !جانم؟ :الناز

 

 ذره دارم !بده یلیخ بده حالم باشه؟ شم خوب کن دعا :_

  !دمیم جون ذره

 

د را دستم الناز، دست  پشت گریم حرفم، بند پشت و فرسر

 را شان ختر  یر  ی اجازه دینبا !کردم حس میها پلک

 را اجازه نیا شده که هم بدم حال بخاطر !دادمیم

 !دادمینم

 

*** 

 

  !بخور هم سوپ قاشق نیا ایب جان مامان :مامان
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 به تند تند و دادم ونیر ب خودم از درمانده ن  صدا ناالن،

  ...آمدم حرف

 

 من شه؟یم محسوب غذا هم سوپ اصال گفته یک :_

 بخوره سوپ داره رسدرد یک اصال !بخدا ندارم دوس سوپ

  !شه؟یم خوب

 

 قهیشق طرف دو و برد باال دست یسر ینما حالنر  به الناز

  !...گرفت را اش

 

 تا کیسر یم نازشو داره جی  گنده خرس نیا ن  زندا :الناز

 رسدرد ن  خدا ؟یبد بهش اضافه سوپ قاشق هی فقط

  !زد حرف بسکه گرفتم

 

 یر  م حرف یدار  یادیز  الناز :_
 که؟ یدار  خی   !ن 
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 دمیر  م حرف داشتم یجد ن  زندا ؟کن  یم دیتهد :الناز

  !بخدا

 

 کند ییر جلوگ اش خنده از کرد یم سغ که حایل در بابا

 گفت و کرد نچی  نچ

 

 مگه ن  بابا پناه !ها زشته یلیخ ؟تر  کنیم کل کل چقدر :بابا

  !؟یندار  رسدرد شما
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 خودم خاص لحن با و انداختم باال به یرس  شده تخس

 دادم جواب

 

 !شدم خوب االن ویل بله :_

 

 رکورد یک ؟!تر  داشت رو بودن لوس درجات انصافا :الناز

 یر  م
  !عشقم؟ ن 

 

 حضور را میپا و دست و انداختم چشمانش به یبد نگاه

  !بود بسته اتاق، در بابا و مامان

 با و برداشت من ی شده کچل رس از دست باالخره مامان

خانه ی روانه سوپش بشقاب  !...شد آشیی 

 

 خواستمیم !رسکار یبر  خوادینم دلم که باشه من به :بابا

 دوست خودت چون اما هتل تو بزارمت شه تموم درست

  !ارمینم فشار بهت یدار 
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 اما گرفتم مهمون   روز تا رو تیمرخص زدم حرف کاوه با

 کهیت بهت تونه نیم و داره پزشیک مرجع مرخیص نیا

ونه   !فعال بیی

 

 طرف   از و شد کدر چشمانم حالت آمد که کاوه اسم

 جناب ن  ها واکنش چه داندیم بابا که شد جالب میبرا

  !دهد انجام است قرار کاوه

 

وع از قبل فردا گرفتم نوبت :بابا  یس هی مییر م کالسات رسر

 ها بچه گمیم هم کالست بعدِ  مییر گیم یآ آر ِام هی و نر 

نت   !بانو شیپ بی 

 

 در بعد لحظه و انداختم بابا به نگایه شده خوشحال

 !رفتم فرو آغوشش
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  اتفاقات نیتر  مهم از یکی بود شده بودنش
 
 نیا !ام زندیک

 من و کرد یم حالم شدن خوب یبرا را یکار  هر روزها

  !کنمینم فراموششان وقت چیه

 

  !امیم فردا باهات منم :الناز

 

  !آش هر نخود گنیم گن؟یم جی  بهت قایدق دون  یم :_

 

 یم نگاهم کرده چپ چشمان   با الناز و افتاد خنده به بابا

  !ندارد گله دارد عوض که ییر  چ اما بروم رو از بلکه کرد
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 دیبا فهماندم خودم به که یروز  !بود ن  یعج روز روز آن

 یبرا مرا ی هیر  انگ تمام !ستمیبا ها حرف نیا از تر محکم

 بودن   !بود داده لیتشک پدرم و مادر بودن ماندن، محکم

 تیحما !داشت عشق یگر ید بودن هر برخالف که

 را بودن استوار تر، مهم همه از و !داشت پشتوانه !داشت

  !داشت همراه به

 تیبرا را میها ضعفه دل نیا ی رشته دیبا یروز  کی

  !ستین هم زود اما ستین رید .بسوزانم

 

*** 

 

  ها؟ مکه حاج   حاج   رفنر  :نرگس

 

 انقدر چرا !نبودم شیر یب هفته هی یلیخداوک نرگس :_

 یم پرت و چرت
 

  ؟!یک
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 !نمشیبیم دانشگاه تو معموال که من خانم نرگس :بهار

  !بسوز

 

 برق یها لهیت شده، یر  ت چشمان   با و گرفته ام خنده

 لیدل گفتیم دلم در حیس !کردم شکار را اش انداخته

 یم فکرم در که ستییر  چ همان برق، آن و لبخند نیا

 !دیچرخ

 

 نیا دنید هوات تو یها لبخند لیدل بگو پس آها :نرگس

  !ست بچه

 

 و کردم اش شده شوکه صورت ی روانه مشکویک چشمک

 !دادیم نشان وضوح به را یر  چ همه صورتش حال،
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 لبخند که یدار  دوس منو انقدر عن  ی !جالب چه :_

 یر  م
 !؟ن 

 

  !......جی .....هیر  چ....ام :بهار

 

 میقا یدار  ییر  چ نکنه !افتاد هم یر  چ یر  چ به چه :ایبرد

  !؟کن  یم

 

  !نه..نه..نه !؟یچ    :بهار

 

 وقت فهماندَمش ،یا اشاره با و کردم یمرموز  ی خنده

  !اورمیب شیر گ ن  جا ن  تنها دیبا و است دادن پس جواب
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 سنر ین دید خونه اومد مهتاب خاله یروز  اون :نرگس

 چقدر خدا بنده !شدینم باورم !ها کرد هیگر  نقدریا

  !شد ناراحت

 

 امشب کاش یا شده تنگ براشون دلم یلیخ !یوااااا :_

  !نمشونیبب نجایا انیب

 

 با و دیکوب بهم را دستانش و دیپر  مبل یرو  ذوق با بهار

 زد داد یمشهود خوشحایل

 

  !؟بمون   یخوایم واقعا :بهار

 

 !هستم شب تا آره :_
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 و نشست ما انیم تلفن، با اش مکالمه اتمام از بعد الناز

  !کرد جا ما انیم را خودش آش هر نخود نیا باالخره

 

  !؟تر  گفتیم جی  تر  داشت من بدون !خب :الناز

 

  ؟فوضویل :_

 

 ما که موقغ از کجاست؟ بانو راسنر  !بیل بیل :الناز

  !دمشیند کیعل سالم هی جز میاومد

 

 رو من مامان ش؟یشناسینم مگه !خونهیم قرآن داره :بهار

 !قرآن ای خونهیم نماز داره ای بدون یدیند اگر

 

 یهم یها غر غر نیا به یلبخند
 

 نفکیال  !زدم اش شیک

 
 
 گونه چیه که بود اش یتکرار  یها غر تر  هم بهار، زندیک

 !...نداشت هم یا دهیفا
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  !خانوم تابان خب :ایبرد

 

 جوان   حاظر با معمول، طبق و دیپر  حرفش انیم به الناز

 گفت تمام

 

 پناه و نه تابان !داداش گفنر  اشتب :الناز
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 پناه اسم به عادت هنوز من و میدیخند حرفش به همیک

 پناه اسم زمان هر بود شده باعث تر  هم و بودم نکرده

  !دهمیم نشان واکنش رترید کیم د،یایب ونیر ب

 

کت تو اوضاعت !خانوم پناه الناز قول به حاال :ایبرد  رسر

  ؟سنر ین تیاذ خوبه؟

 

 یر  م تیاذ از حرف میبگو  خواست یم دلم
 هر در من ؟ن 

کنر  به رسد چه تمیاذ حالنر   یبو  وارش،ید و در که رسر

 نیا از چه؟ میبگو  !ساندیر م مشامم به را تلخش عطر

 ای کنم فراموشش دهم قول خودم به میآ یم تا میبگو 

کتش در   ای نمیبیم را خودش  عطر یبو  حس ای را رسر

 یهم
 

 ی بحبوحه انیم در شیصدا حنر  و را اش شیک

 !...مغزم

 

  !گذرهیم !خوبه :_
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 شده متوجه مسلما و انداخت من به مشکویک نگاه ایبرد

 یهم ذوق و شور گرید بود
 

 رسنوشتم .نبود گفتارم در شیک

 !کنم باور را آن توانستمینم خودم که بود بیعج یقدر  به

 

 نویا !نداره حد که ختهیر  رسمون کار انقدر عن  ی :الناز

 گهید اتفاق هی کن  یم درست نویا !شهیم ول اون ییر گیم

 میندار  هم خاروندن رس وقت اصال !فتهیم

 

  !اونجا امینم کار واسه گهید من نطورهیا اگه :بهار

 

 که باالس  نفست به اعتماد انقدر که برم قربونت :الناز

 !؟نکن   رودل !کن  یم رد هم شنهادیپ

 

 عوض در ویل گرفتر   معرکه و یکار  شلوغ !بود الناز عادت

  حس هیبق عرفان جز به !جمغ خنداندن
 
 داشتند رسزندیک

  حس اواخر نیا البته
 
 به الناز چشمان در موجود رسزندیک

 !متعجب بس مرا و دیکشیم فلک
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 به شان، بحث از دور به من و بود گرفته باال ها کلکل

 .دمیچیم دینبا و دیبا خودم یبرا و کردم یم فکر آرایم

 قانون به عمل یبرا دارم دیترد تماما که نجاستیا جالب

 !شده بیتصو  تازه یها

 

  افتاده؟ اتفافر  !خودنر  تو :بانو

 

 اصال که بودم رفته فرو خود در انقدر !گفت راست

 اتفاقات نیا !بودم نشده کنارم، هم آن آمدنش ی متوجه
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 بافر  میبرا ییر  چ و خورد یم را مغزم داشت کم کم

  !گذاشتینم

 

  !خسته منم !شده تر ادیز  کارا فشار خورده هی :_

 

 پوشاند را شانه از قسمنر  دستش با و کرد آرایم ی خنده

 زد لب آرامش، با و

 

  !تون  ینم رو من بمایل هیر ش یبخوا ویک هر رس :بانو

 

 او ای !برد فرو شوک در هم را من و رفت و شد بلند بعد

 کامل را او یوجود ابعاد هنوز من ای شناسدیم یادیز  مرا

  !ام نشناخته

 کردم شکر را خدا و کردم حس رسم ی هیناح در یز یر  درد

  !ستین شدت آن به رسم درد که

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !انیم نایا مهتاب االن تر  کن جور و جمع رو خودتون :بانو

 

 یها طنتیش !ایمه یها زبان   نییر ش !بود خون   شب

 به دست همه و همه !نرگس و الناز یها کلکل !اریمه

 از من، اما بستند نقش را خون   شب و دادند هم دست

کت نام که لحظه همان  گم را خودم گرید شد، برده رسر

  دل لشیدل !کردم
 

 ی بهانه ه،یثان و دم هر که و بود تنیک

 !گرفت یم را اری

 

*** 

 

  !یسر یم تر خوشگل بزن   هیسا بنظرم :الناز

 

 !دهیم نشون شیر یب رو سنم کنمیم حس !نه :_
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 خط از تر کلفت کمی رو هیسا !کن کارو نیا ایب نگاه :الناز

 و خوشگله هم هیر گینم رو پلکت پشت کل هم !بزن چشم

  !روزه مد

 

  !کنم امتحان بزار :_

 

 یر  م گند االن خوادینم :الناز
 فشیرد من تر  بش !بهش ن 

 !مالجت تو نمیر  م یخورد تکون تان   .کنم

 

 تمرکز وقت کی مبادا نشستم صامت و ساکت کنان پوف

 که آمد اتاق از یا تقه یصدا !زدیبر  بهم شگریآرا خانم
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 زیر  زیر  باعث کار نیا که زد یغر  و کرد اخیم بابتش الناز

  !شد من ی خنده

 

 یتر  پا خاله نشد؟ تموم کارتون گمیم دیببخش :هیهان

سم امیب گفت منتظره   بیی

 

 تو ایب :_

 

 چیه بدون اما خوردم الناز جانب از دردنایک ی سقلمه

 بود خوش دلم !کردم وارد اتاق درون به را هیهان واکنیسر 

  !الناز واضح خوردن حرص از

 

 آماده تر عی    رس  کمی دیبا انیم دارن کم کم مهمونا :هیهان

  !دیش

 

 کنم تموم رو کارم تر  بش آدم مثل جان پناه !گهید آره :الناز
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 چاک از که من   و بود مشهود حرص کلماتش تک تک در

 به را آن افتخار با تازه و نداشتم ن  ابا چیه شمین خوردن

 !گذاشتم شینما

 

سمیم رو سوال نیا دیببخش :هیهان   سالته؟ چند !یی

 

 داره شناسنامه که ییر  چ واال !باش راحت من با زمیعز  :_

 !شم سال سه و ستیب وارد کم کم دیبا گهیم من به

 

م ازت سایل هی من بایتقر  پس :هیهان   !بزرگیر

 

  !دیبزرگیر  سایل هی من از الناز و تو آره :_

 

 و دیر بگ را خودش یجلو  کرد یم سغ که حایل در الناز

 دیغر  زد،ینر  حرص از مرا خون
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 دو !ختیر  بهم تمرکزم یزد حرف انقدر زمیعز  :الناز

 بعد کنم اوک نویا من ببند چشات مثل رو دهنت قهیدق

 کنم گم رو گورم

 

  ...دیرس گوشم به تمام شگفنر  با همراه هیهان یصدا

 

 نبود ینجور یا قبال !یشد اعصاب ن   چقدر الناز؟ :هیهان

 !اصال
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 به را دانیم دارم، شین لبخند با که بودم من نوبت باز و

 !ارمیدرب رسش را روز چند نیا تالف   و میر بگ دست

 

  !شده وحیسر  یادیز  دایجد !شدم متوجه منم :_

 

 

ب، به میپا که نگرفتم نفیس حرفم از بعد هنوز  ض 

 ادمی لعننر  !شد حبس نهیس در که نفیس و شد دهیکوب

ب بود رفته   !است درآر پدر و تر  سنگ شصتش ض 

 

  !ینجور یا گهید نه یوااا :هیهان

 

 یط در و برداشت رسم از دست الناز من، غر و زور با

 یم فیتعر  من از که آمد یم هیهان یصدا کردنمان کلکل

 و است پدرم هیشب شدت به ام چهره گفتیم مدام و کرد

  !داشتم قبول را نیا خب
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 نیا من و بودند آمده مهمانان از یمقدار  و میرفت یتر  پا

 من نگاه دیشا !کنم باور توانستم نیم را استقبال از حجم

 نه ی گذشته هم لشیدل اما بود هیر ت یادیز  خاله کلمه به

 و کردند یم بغلم اقیاشت با ها ن  دا !بود خوبم چندان

دندیم خود به مرا هیگر  با ها خاله  و دندیبوس یم و فرسر

 توجه مورد و داشتر   دوست همه نیا ذهنم انیم ن  جا

  !نداشت باور را گرفتر   قرار

 بحث همان باز و دندیرس هم یپدر  ی خانواده کم کم

 .داشت فرق کی دفعه نیا اما بود ن  آشنا و قبیل یتکرار 

 آن کاوه دنید از پس من شدن شوکه هم آن و بزرگ فرق

 !سالن وسط هم

 که میر بگ را مغزم و قلب نگاه یجلو  کردم را تالشم تمام

 یر خ ن،یا از شیر یب
 
  !برد یم را میآبرو  ،یک

 بهانه و تپش همه نیا مغزم و بودم نشسته الناز کنار

 !...نداشت باور را قلبم ییر گ
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 اما دیایب خودش ی  جا رس   حالم بلکه زدم محکیم پلک

 الناز به رو قبل از تر گرفته من و فتادین مثبنر  اتفاق چیه

 زدم لب

 

  ؟یار یب برام دن  ینوش هی تون  یم الناز :_

 

  !االن سیوا اوک :الناز

 

  ؟شنایسینم منو کنم فکر :_
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 لعان   و رنگ ام گرفته صورت به و زدم یمیمال  لبخند

  ...دادم

 

  !کردم قایط که شدم آشنا آدم کیل با امروز :_

 

 یموها و زد سمتم به مهربان   لبخند میروبرو  دخیر 

  ...کرد مرتب کیم را صافش

 

  !شمیم ت عمه دخیر  !اناستیک اسمم :_

 

  !عمه کدوم آها، :_

 

 متیمر  عمه :انایک

 

 او .شدینم باورم و شدم میروبرو  دخیر  ی هیر خ تعجب با

 البته بود مشخص اریبس چهره اختالف !بود کاوه خواهر
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 به شیر یب کاوه اما خوردیم پدرش به شیر یب اش چهره ته

 ن  دا به زاده حالل که گفتیم راست الناز و خودم پدر

 .رود یم اش

 

 تو یبر  قشنگ بدن بر بزن   آوردم مونادیل ،یر بگ ایب :الناز

  !آسمونا

 

 و نشست کنارم .کردم یتشکر  و گرفتم دستش از را وانیل

 آورد گوشم سمت به رس

 

 قبل روز چند البته !سنر ین روبراه انگار تو؟ خون   :الناز

  !الاقل یبود بهیر  ظهر ویل یبود نطوریهم هم

 

 .ستین ییر  چ !خوبم :_
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 ن  یب نیم رو ما !داداش ورا نیا از !خان کاوه ب   ه :الناز

 یر  م شنگول
  !ن 

 

 و کردم عرق کردم یم حس و گرفت شدت قلبم تپش

 شدن سیخ و عرق از نفرنر  چه دانستیم خدا فقط

 !داشتم
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 دمینال الناز به رو یا گرفته لرز یصدا با

 

 !ست؟ین گرم هوا بنظرت :_
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 و دیشن را حرفم لیدل تر  هم به و بود آمده جلو کیم کاوه

 کمینزد میبگو  و بزنم داد رسش خواست یم دلم چقدر

  !نشود

 

 هیعال هوا !بود؟ کجا گرما بابا نه :الناز

 

 طرف از و زدم باد را خودم یجد یلیخ و بردم باال دست

 انیاطراف یصدا بود شده باعث قلبم تپش یصدا گر،ید

 ....برسد گوشم به گنگ صورت به کیم

 زد لب آرام صورتم دنید با و گذاشت جلوتر قدیم کاوه

 

  ؟خون   شده؟ ییر  چ :کاوه

 

 عالقه مورد دن  ینوش از دست کاوه یصدا دنیشن با الناز

  ...انداخت صورتم به نگایه نگران   با و دیکش اش
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  !شده چت تابان :الناز

 

 چرا دانمینم و گفتم پوف   دم،یر  م باد را خودم که همچنان

 شدم کالفه همه نیا

 

 !گرممه یلیخ دونمینم :_

 

 به که کرد نیم را کار نیا اگر البته برد هم در اخم کاوه

  !کردم یم شک بودنش پور سلطان

 

 اتاقا از یکی تو میبر  دیکن کمکش نیایب الناز؟ ان،یک :کاوه

 ستین خوب حالش

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 را ام نهیس ی قفسه کیم و گذاشتم قلبم یرو  دست

دم  تر واضح میها گوش و شود کم شیصدا بلکه فرسر

  !ابندیدر  را اطرافم یصداها

 میرفت ها اتاق از یکی سمت به آرایم به و توجه جلب بدون

 قند آب آوردن یبرا الناز .دمیکش دراز تخت یرو  من و

 !من نبود رجوع و رفع یبرا انایک و رفت
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 بود من   کنار کاوه نشستر   و ماندن همه از باتریز  و بدتر و

 !بودم افتاده تخت یرو  دراز به دراز که
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 را روبرو وارید نگاهش و بودند شده باز هم از شیها اخم

  ...بود گرفته نظر ریز 

 دار خش یصدا ناگهان که بودم رفته فرو خود سکوت در

  !دیرس گوشم به آراَمش و

 

 انهیک شیکی دارم، خواهر تا دو فقط ایدن یتو  من :کاوه

  !الناز هم یکی اون

 

 شیر یب قبل از که قلن   تپش یصدا و ممتد سکوت بعد و

 و روزید تابان آن گرید !شد بهیر  حالم !بود گرفته اوج

 زبان با کاوه که میامروز  تابان گرید من .نبودم قبل یروزها

 چشم به ند،یبب چشیم هر به مرا کرد اعالم خودش

 ازین اشک ن  تنها به خودش نیا و ندیبینم یخواهر 

  !شوق اشک هم آن داشت،

 

  !؟گرفنر  یک رو دیجد لباس خانوم؟ پناه :کاوه
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 در خواست یم دلم که زد حرف دلی   و مهربانانه انقدر

 در سخت و چانمیبپ تنش گرد دست لحظه تر  هم

  !میر بگ اغوشش

 

  !میر بگ کفش میرفت که یروز  همون :_

 

 مهربان لبخند آن از مینگو  و دوخت چشمانم به چشم

  !برد یم را کیس هر دل که لبانش یرو  بر بسته نقش

 

  !نشدم متوجه چطور من پس :کاوه

 

 است قرار که گرفت یم ام خنده و دمیگز  را نمیر یز  لب

  ...شود آشکار دروغم

 

  !بشورم دستامو رفتم گفتم دروغ...!خب :_
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 میبگو  است بهیر  و شد تر مهربانانه و تر پررنگ اش خنده

  !شد تر دلی  

 

 ؟!بود من بخاطر :کاوه

 

 224_پارت#

 

 

 

 

 

بان قلن   با  چون برداشتم کردنش نگاه از دست گرفته، ض 

 راز تمام شوند، دار ادامه اگر ها نگاه تر  هم که دمیترس یم

  !شود یم فاش دلم

 

  ؟!نشدم متوجه رو منظورت....من  :_
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 رو لباس رفنر  من دادن یر گ بخاطر که نهیا منظورم :کاوه

  ؟یکرد عوض

 

  ی خنده
 

 قبیل یجا همان به را نگاهم سمت و زدم قشنیک

  ...برگرداندم

 

  ؟کن  یم کاریچ نه بگم اگه :_

 

 روانه را مهربانش نگاه هم باز و کرد یدار  نفس ی خنده

 !بود شده بیعج شهیهم از شیر یب امروز .کرد مشتاق من  

 نگاه هیر خ به همچنان و گرفت نیم را نگاهش یجلو 

 کاوه چون کرده، متعجب مرا نیا و دادیم ادامه کردنش

  !نبود ها کار نیا اهل

 هم باز اما دوختم روبرو وارید به و گرفتم را نگاهم

  !برنداشت را نگاهش
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  !یشد بیعج امروز :_

 

  لحن با
 

 داد را جوابم قشنیک

 

  چرا؟ :کاوه

 

 !یخندیم !کن  ینم اخم !یشد جور هی !دونمینم :_

  !یشد هم مهربون

 

 سمتش به رس شده، شوکه نشیغمگ یصدا دنیشن با

  !دیگنج نیم باورم در ن  صدا تر  همچ دنیشن !چرخاندم

 

 فرصتام نیآخر  از دیبا که اومدم خودم به چون :کاوه

 .کنم استفاده
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 رس جواب از شدم جیگ کیم و شدم اش هیر خ تعجب با

  .دمیشن که یا بسته

 

 ه؟یچ منظورت....فرصت نیآخر  ؟جی  عن  ی :_
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 سخنر  به را دهانش آب و شد یتر  پا و باال شیگلو  بکیس

 شیبرا باره نیا در کردن صحبت بود مشخص .داد قورت

 !است سخت

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شدت به ییر  چ کردم یم حس و کرد یم نگاه را وارید

 اخالق از دوباره و بزنم حرف   دمیترس یم اما کندیم تشیاذ

 یهم گند
 

  !کند ن  رونما اش شیک

 

  ؟!گهید میمرخص فردا تا من :_

 

  !داره برش ادیز  من شیپ حرفش بابات که کنم چه :کاوه

 

 مخصوص زبان   نییر ش با و زدم یبار  طنتیش لبخند

  ...دادم جواب خودم

 

  !نداره؟ برش شتیپ من حرف عن  ی :_

 

 از را صورتم یاجزا تک تک و برگشت من سمِت  نگاهش

 همان با و داد قورت را دهنش آب وضوح به .گذراند نظر

 داد جواب بارش غم چشمان
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 !نداره دنیپرس :کاوه

 

 چه دانستمیم کاش یا و شدم شیر  انگ غم نگاه آن مسخ

 یم دلم !کندیم نابودش درون از حد نیا تا دارد ییر  چ

 ...اما باشم دردش بر مرهیم خواست

 دادم را جوابش یتر  آرام یصدا با

 

 !دمینفهم رو منظورت :_

 

 با کردم حس قایدق و نشست لبش بر دردنایک لبخند

 اش ناراحنر  توانستمینم !شد وارد قلبم بر ییر ت درد تر  هم

 !نمیبب لحظه کی یبرا حنر  را

 

  ؟یشد بهیر  االن :کاوه
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 هم من و دهد ییر تغ را بحث خواهد یم شدم متوجه

 یم دلم ،قبیل سوال به توجه با البته .کردم یم اش همرایه

سم خواست  !؟ن  یبینم را میها یدراز  زبان بیی

 

 !شدم بهیر  االن آره، :_
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 هم من به دگرگونش حال .چرخاند مخالف سمت را رسش

  .شد منتقل
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 به داشتم کم کم و شد یتر  پا و باال هم باز شیگلو  بکیس

 آب تا دهد قورت را بغضش دارد سغ دمیرس یم باور نیا

  !را دهانش

 از کار گرید اما ندهم نشان ناراحت را خودم کردم سغ

 با .نشست میگلو  در بغض ناخودآگاه، و بود گذشته کار

 دمینال لرزانم یصدا همان

 

  شده؟ ییر  چ :_

 

 بدتر هم بد از کم کم حالش .برگشت سمتم نشیغمگ نگاه

 داشتم عادت من .ساخت یم تر نگران مرا نیا و شدیم

َمش یها اخم
َ
  ...ناالنش جزء به جزء تا نمیبب را دره

 

 جون ذره ذره دارم االن من ؟یداد جون بحال تا :کاوه

 !دمیم
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 به کش دراز حالت از .بود کرده ترم نگران .شدم تر نگران

 بود واضح نگرانم حال .دادم شنیپوز  ییر تغ نشسته حالت

  !ندیبب را آن توانستیم کیس هر و

 

  !کاوه شدهیچ :_

 

 کی من و بست پلک درد با !بست پلک میصدا دنیشن با

  ...کردم صدا را اسمش دمیفهم و آمدم خودم به لحظه

 

  !تر  هم !باش خوب تو :کاوه

 

 حالم .شد بیعج لرزیسر  دچار جانم تمام .دیلرز  ام چانه

  !دادیم یبد گوایه دلم !بود بد

 

 ؟!شدهیچ بگو...خدا رو تو...کاوه :_
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 آن از آخ !فرستاد جهنم قعر به مرا که نگایه آن از آخ

 !گرفت را جانم ذره ذره که نگایه

 

  !خوب؟ دخیر  کن  یم هیگر  چرا :کاوه

 

 !میترسون یم یدار  :_
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 کرد زمزمه تر  غمگ
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سه دیبا که اون   :کاوه  عمرش آخر تا دیبا که اون   !منم بیر

  !منم بده جون ذره ذره

 

 طرف دو دستش با و گذاشت شیزانوها یرو  آرنج

 دیرس گوشم به اش گرفته درد یصدا و گرفت را صورتش

 

 با کردم کاریچ من خدا کردم؟ غلیط چه من خدا آخ :کاوه

 آخ !دمیم جون دارم !آوردم کم !خودم

 

 را دردش عمق و بود بدتر حرف تا هزار از گفت که آج  

 رخ   تمام   دمیفهم و آمدم خودم به لحظه کی .رساند

  !بود شده پر اشک از صورتم،

 !بازم یم عشق نیا در من دادیم گوایه دلم اما دانمینم

 به خواست نیم دلم !بازم یم را عشقم تمام !بازم یم من

 بودم دهیرس ن  جا به .دمیترس یم .دهم گوش دلم حرف

 !دانستم نیم هم را منشأش و دمیترس یم یر  چ همه از که
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  !بزن حرف خدا رو تو !ترسم یم دارم....کاوه :_

 

 آن دم،ید خود چشم به من و آمد باال باالخره نگاهش

 باعث که بود شده رسخ یادیز  اش هیقرن دور یدیسف

  !شد تنم شیر یب لرزش

 من !نکن من با را کار نیا !نکن !ترسم یم من که خدا به

  !ندارم ماندن زنده جان

 

  !ببخشم :کاوه

 

 یم دیبا چرا !شد قطع شد، وارد که شویک شدت از لرزشم

 باال دست دم؟یبخش یم دیبا را ییر  چ چه قایدق دم؟یبخش

 لبخند حال همان در و کردم پاک را اشکانم و بردم

  ...نشاندم لب بر یا مسخره

 

 !ببخشم؟ رو جی  دیبا قایدق یبد حیتوض من به...شهیم :_
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 !ببخیسر  منو دیبا !منو :کاوه

 

 228_پارت#

 

 

 

 

 

 نشان قایدق و گرفت یشیر یب عمق ام مسخره لبخند

 یا کالفه پوف !ام شده رسدرگم و کالفه چه تا دادیم

 فضا در یقدر  به و دادم ییر تغ را نشستنم نوع و دمیکش

 وقت یلیخ .نشدم الناز نبود ی متوجه که بودم شده غرق

  !بود رفته قند آب آوردن یبرا که بود
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 تا چند هی ببخشمت؟ یکرد کاریچ ببخشم؟ رو جی  :_

 چرا شده؟ جی  !دادم رو جوابت شیر یب من که بود کلکل

 ینم چی یه
 

  ؟یک

 

 دادن قورت حال در میبگو  جرأت به توانستم یم حال، و

 شیگلو  در کرده خانه بغض چشمانش چون !بود بغضش

  !دیر  م داد را

 

  هو؟ی شد چت کاوه؟ :_

 

 بندش پشت و خورد در به یا تقه که بزند حرف   خواست

 ی متوجه اصال و رفتم تر عقب کیم .شد اتاق وارد الناز

  !نبودم را او به شدن کینزد همه نیا

 ونیر ب بود مشخص و نبود خوب الناز ی چهره حالت

 دردم که من اما شده لیتبد حالت نیا به که افتاده اتفافر 

 شصت مردیر پ کی مانند که بود یمرد دردم !نبود نیا

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 گرید که ن  ها قدم با و شود بلند توانست زور به ساله،

  !زد ونیر ب اتاق از داد،ینم بودنشان محکم از یخی  

 

 

  ؟خون   :الناز

 

 یمحتو  وانیل حال ن   !بود تر گرفته هم من از او یصدا

ب کی و گرفتم دستش از را قند آب   ...بردم باال ض 

 

 با ون؟یر ب اون شده ییر  چ !بدتره من از تو حال انگار :_

  شد؟ بحثت حایم

 

  !منتظرمونن وقته یلیخ ونیر ب میبر  خون   اگر :الناز
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 همه !اورمیب در شاخ تعجب شدت از بود مانده کم امروز

 خی   چی یه از چرا من !کردند یم رفتار بیعج انقدر چرا

 ؟!ندارم
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 از بعد .شدم بلند تخت یرو  از و بود آمده جا حالم

 افراد رسیر ت در که ن  جا و میرفت ونیر ب لباسم کردن مرتب

 ی حوصله من نه دیر  م حرف   الناز نه .مینشست نبود، یادیز 

 هم بود بیغر  و بیعج الناز رفتار هم .داشتم زدن حرف

 یرو  و رساند ما به را خودش انایک !خودم یهوا و حال

  ...نشست الناز یکنار  صندیل
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 بهم شتیآرا کمی گفتم زدم حرف ن  زندا با من پناه؟ :انایک

 درست رو شتیآرا هم رفنر  زدن رو پات کفشا و خورده

احت کمی هم کن    حرفمون بدم خی   بهت گفتم ،کن   اسیر

  !نشه تا دو

 

 !ممنون گلم، باشه :_

 

  !کنمیم خواهش :انایک

 

 به فکرم و دادم ییر تغ الناز، سمت به دوباره را نگاهم جهت

 بدشان حال که یز یعز  دو از بود شده مشوش شدت

ا به یر تاث من یرو    !داشت ن  رس 

 

  الناز؟ :_
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  !بله :الناز

 

  !شده؟ ییر  چ :_

 

 و نهاد هم یرو  محکم هیثان چند را پلکش فقط جوابم در

 ،ناراحنر  کی که تفاوت نیا با .کرد باز را چشمانش دوباره

  !بود موجود چشمانش در درد کی وجدان، عذاب کی

 احتمال به و دمشیند اما گشتم حایم دنبال به چشم با

 !بود سالن سمت آن ادیز 

 عوض در و نداشتم را قبل یروزها شوق و شور آن گرید

  !برسد انیپا به مهمان   نیا زودتر چه هر خواست یم دلم

 

 هم حرف که ساعته دو ؟تر  نشست نجایا چرا ها بچه :انایک

 !مینیبش ها بچه شیپ سمت اون میبر  تر  پاش !تر  نیر  نم
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 !ندارم رو ها بچه ی حوصله :الناز

 

 اندازد، ن   انایک به نگایه که نیا بدون را حرف نیا و

  .کرد روانه سمتش

 

  !میبر  ایب تو پناه خب :انایک

 

  !مهمون   آخر تا نهیشیم نجایهم پناه !یر خ نه :الناز
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 کامال میشد متوجه و میکرد نگاهش تعجب با انایک و من

 من به نگایه با انایک !آورده زبان بر را حرف نیا یجد

 جوابش در هم من و داد تکان شدهیچ یمعنا به یرس 

  .دادم تکان دانمینم یمعنا به یرس 

 

  اومده؟ شیپ مشکیل الناز؟ :انایک

 

  !نه :الناز

 

 و حرف چگونهیه یجا و آورد زبان به را نه محکم و قاطع

ایص    رفتار نیا از شده شکه دو هر .نگذاشت بافر  اعیر

 حرف   بدون را مان نگاه و داده هیتک الناز، بیالغر  بیعج

 شد دایپ دور از مامان کله و رس نکهیا تا میدوخت مقابل به

 نیا اما میاور یب لب بر یظاهر  لبخند کیم شد باعث و

 ...هیر غ نه کرد یم صدق انایک و من مورد در فقط اتفاق
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 تر  پاش !نیبود تنها یادیز  بسه گهید !خب خب :مامان

 تر  بش ها بچه شیپ برو هم تو جان مامان پناه !نیایب

 

 تموم که حرفمون !پناه با میصحبت گرم فعال ن  زندا :الناز

 !میایم خودمون شد

 

 باال یابرو  با و انداخت الناز به نگایه تعجب با مامان

 داد را جوابش رفته

 

 تر  نیر  م حرف هم با تر  نشست جا هی زنایر پ نیا هیشب :مامان

 !ها بچه شیپ نیبر  تر  پاش !ها شما تر  جون مثال ؟جی  که

  !یتر  نجایا هنوز نمیبب امین

 

 !میایم شد تموم که حرفامون !جون ن  زندا چشم :انایک
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 دیبا شد متوجه رفت، من یبرا انایک که ن  ابرو و چشم با

 مامان و بود شده رید اما میبگو  ییر  چ حرفش دییتا یبرا

 ...بود گذاشته تنها را ما
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 ییر م یسر یم پا خودت نه چته؟ هست معلوم الناز :انایک

 آخه تو؟ چته !بخوره تکون نجایا از بچه نیا یار یر  م نه

 یر  نم حرف چرا
  ؟ن 

 

 .داد رس یا ناله و دیکش صورتش به دسنر  کالفه الناز

 باعث و خورد زنگ انایک گویسر  .نبود روبراه اصال حالش
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 نیا اما بگذارد تنها را ما یا لحظه دادن، جواب یبرا شد

 حایم ی چهره قایدق چون نشد، ختم ما ن  تنها به لحظه،

  !گرفت قرار تیرؤ  مورد خان

 

  ؟ن  تنها تر  نشست نجایا چرا ها شما :حایم

 

 را رسش د،یر  م یغر  لب، ریز  که حایل در و کرد اخیم الناز

 تعجب شیپ از شیر یب حایم .چرخاند مخالف سمت به

  .بود کرده

 

  کرده؟ تتونیاذ کیس شده؟ ییر  چ :حایم

 

 کرده پر شده ییر  چ و شدهیچ کلمات تماما مرا امروز و

 بلند یصدا با قطعا بودم، یعاد حالت در اگر !بود

 خنده قابل شد،یم مشاهده که چه هر االن اما دمیخندیم

  !نبود
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  !نه :_

 

 کرده، اخم که بود یالناز  به نگاهش تنها جوابم در

  !بود وارید و در به کردن نگاه مشغول

 را ما چشمانش حرف به یپافشار  بدون و داد تکان یرس 

 تر  ب کالیم ییر درگ حداقل زدم حدس من و گذاشت تنها

 !نشده جادیا آنها

 

  بود؟ یک بود نجایا تازه که پرسه نیا :انایک

 

 !شهیم خالم پرس :_

 

 بچه شیپ میبر  پاشو ؟نشسنر  نجایا هیچ !پناه پاشو :انایک

  ؟!نه ای بیسر  آشنا باهاشون دیبا باالخره ها
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  ...کرد بلندم و گرفت را دستم الناز به توجه ن   بعد و

 

 یدار  زشته یلیخ ویل دونمینم رو یکی تو من الناز :انایک

 یر  م حرکنر  تر  همچ
 نیم و قیسر یرف فقط تو باشه ادتی !ن 

 !ییر بگ میتصم حرفا نیا از شیر یب براش تون  
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 و کشاند خود دنبال به مرا بدهد، را جوابش آمد تا الناز

 !برادرش مانند درست !داشت یا جذبه عجب او

 عارف، با تمیمیصم لیدل به من و میشد ها بچه کینزد

  !نشستم کنارش
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 نیم اصال ن؟یبود رفته کجا ها بچه جغله شما :عارف

  !دمتونید

 

 !میبود نشسته سالن سمت اون :_

 

  باهاتون؟ ومدین دماغو اون چرا پس :عارف

 

 نداشت حوصله !دونمیم چه :_

 

 کردم سغ من و کردم پرتاب سمتم را نگاهش مشکوک

  !نکنم طلبکار نگاه آن خرج توجیه

 

 ن   تو که شده ییر  چ هی !نکن سمت اون رستو :عارف

  نه؟ مگه !ادیب نداره حوصله اونم یا حوصله
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 بودنم حوصله ن   اوج ی متوجه تا کردم یدار  صدا پوف

 شیها ندهیر گ که هاست روز آن از کردم یم حس اما شود

  !کندینم عمل

 

  !نگاه منو :عارف

 

 عن  ی !نشد....اما برگردانم سمتش را نگاهم خواستم

ت به که چشمم !نتوانستم  جانم تمام خورد، یم اری حرص 

 که ییر  چ کی !کردنش نگاه یبرا شد یم چشم فقط

  !ستین هم خودم دست

 را قلبم تند تپش یجلو  ق،یعم نفس چند با کردم سغ

  !بردارد رسم از دست بلکه بدهم را عارف جواب و میر بگ

 

 از منم حال س، گرفته گهید یر  چ هی از اون حال عارف :_

 ؟یشد اوک !گهید یر  چ هی
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  !باش !خوب لهیخ :عارف

 

 ن   .چرخاندم قبیل یجا به را رسم هم من و نزد حرف  

 
 
 !شد شیر یب ناراحتش چشمان دنید با ام حوصلیک
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 نهفته درد عمق من و آورد لب بر یلبخند کرد یم سغ

 کلمه کی در !کردم حس وجودم تمام با را لبخندش در

  !بود نابود کنم، فشیتوص بخواهم

 و کرد یم مشت را دستانش مرتبا و داشت عصن   حالت

 یم کیت چپش یپا یا لحظه یبرا .کرد یم باز بعد، دیم
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 هیثان به هیثان در من و شد یم متوقف بعد، یا لحظه و زد

 تک و شد یم دهیکش سمتش نگاهم قه،یدق به قهیدق و

 !کرد یم ضبط مغزم را حرکاتش تک

 

سم ازت رفت ادمی من !جان پناه :عرفان  روز اون بیی

  شد؟ حل طرحت مشکل

 

 و ن  بایز  از شدم پر من و برگشت سمتم نگاهش باالخره

 را حواسم تا کردم صاف ن  صدا !صورت نیا ی جذبه

  .کنم عرفان پرت

 

  !شد حل روز همون آره، :_

 

 !خداروشکر خوبه، :عرفان
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 یهم سمت به که را نگاهم یجلو  و کردم یتشکر 
 

 اش شیک

 صحبت یط که بود یا توجه هم لشیدل .گرفتم رفت، یم

 !بود شده ادیز  من سمت به عرفان،

 

  ؟داشنر  مشکیل مگه :عارف

 

  !بدم؟ پس جواب تو به لحظه هر دیبا :_

 

 هر .بزنم یلبخند شد باعث که رفت سمتم یا غره چشم

 ناآشنا جمع نیا انیم ،یکی من یبرا بودنش بود، که چه

 !بود خوب

 یادیز  که ن  انایک و الناز انیم من و بود دهیرس شام نوبت

 بود زمان   لحظه نیتر  جذاب و نشستم بود بدهیچس من به

 خودم، یروبرو  را عارف و حایم و آوردم باال رس که

  .دمید یر  م پشت نشسته
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 را لبخندش چون بود شده بهیر  شیپ قیدقا از کیم حالم

 درد یدوا لبخندش که دمیرس جهینت نیا به امروز !دمید

 !است من
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 کرده؟ اخم باز چرا نیا :انایک

 

 را میَ رو  بعد و کرد بود گوشم کینزد که صورتش به نگایه

 خوردن حال در اخم، کیل با که برگرداندم یالناز  سمت

 را اخمش نیا لیدل که بود نیا تیواقع .بود شیغذا

  ...بودم عاجز انایک به دادن جواب از و دانستمیم
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  !تو مثل منم !دونمیم چه :_

 

 نگاه من اما شد شیغذا مشغول دوباره و گفت یا اوک

 گوشه محو لبخند با که کردم شکار را نایم حایم ی هیر خ

 حنر  نکهیا بدون !بود الناز زدن دید حال در لبش، ی

 یبرا نجایا دیبا من و کند درک را اطرافش تیموقع

  !گرفتم یم را شیجلو  ،رفتن   لو هر از ییر جلوگ

 

  !   سیپ !سیپ سیپ :_

 

 اصل نگاه و آمد باال بیترت به الناز و انایک و عارف نگاه

  .نشست چشمانم در همه از رترید یکار 

 

  !شو غذات مشغول :_
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 و گرفت را ام هیکنا او، اما کردند نگاهم تعجب با ها بچه

 دست کرد، افتیدر  را آن شد یم وضوح به که یا خنده با

  .برد قاشقش سمت به

 

  شده؟یچ :عارف

 

 به را ام خنده و میر بگ را خودم یجلو  نتوانستم دفعه نیا

  !دادم ونیر ب ،نریم

 کردم زمزمه تر  غمگ

 

 شدهیچ و دمیشن شدهیچ عمرم کل ی اندازه به امروز :_

 !گفتم

 

 !یانگار  نهیغمگ مود رو امروز فازتون :عارف
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 امروز بیعج !بود گفته راست و دادم تکان یرس  شیبرا

 اتفاقات به گشت بریم اش همه و داشتم تر  غمگ مود

 !اتاق آخر لحظات
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 اطراف به نامحسوس را رسم کردم سغ شام، یر  م رس

 چشم چه هر...نبود اما، نمیب را اری جناب بلکه بچرخانم

  !دمشیند انداختم،

 

 پیاک تر  هم ؟ن  جا میبر  فردا نیا هیپا ها بچه :عارف

 !خودمون
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 توجیه عارف اما رفت عارف سمت یا غره چشم الناز

  ...کرد تکرار را حرفش هم باز و نکرد

 

  !ندارم مشکیل من :حایم

 

 شیها اخم هم باز و زد یغر  الناز ،حایم حرف دنیشن با

م
َ
  !رفتند دره

 

  !نطوریهم منم :انایک

 

  !میایب میتونینم !میدار  کار ن  جا فردا پناه و من ویل :الناز

 

 توجیه ن   و نشاند لب بر ییر  آم تمسخر لبخند بعد و

 او !داد انجام کردم، یم نگاهش تعجب با که من   خرج
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 پاسوز دیبا هم بدبخت من   انگار اما داشت مشکل

  !شدم یم مشکالتش

 

 !حایل ضد خود عن  ی الناز :عارف

 

 ها بچه از جمغ انیم هم باز شام، شدن تمام از بعد

 دانمینم .زد یم چشم در کاوه، نبود هم باز اما مینشست

سم عرفان از خواست یم دلم و بود رفته کجا  اما بیی

 !...شدینم

 

  !م؟یکن کاریچ رفته رس م حوصله من ها بچه :عارف

 

 دمیغر  گوشش در

 

 تو ی رفته رس ی حوصله یجوابگو  دیبا همه مگه :_

  !باشن
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  !؟یشد عصن   انقدر چرا تو :عارف

 

 انجام یکار  بخوان نایا و ندارم حوصله اصال من چون :_

 !ِکشونن یم خودشون دنبال رو من درصد صد بدن
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  !کنمیم شک بهتون کم کم دارم :عارف
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 رفتر   راه همان با !دمشید دهم، را جوابش خواستم تا

 مشت دستان همان با !بار غم چشمان همان با !نامحکم

  !شده

 

  چشه؟ کاوه دون  ینم گمیم عارف؟ :_

 

 خت،یر  بهم کال امروز ویل !بود خوب روزید تا !نه :عارف

 هر اما هیک میدینفهم که ما صبح، بود زده زنگ بهش یکی

  !ختیر  بهم طور نیا تماس اون از بعد از بود یک

 

ده بهم لبان سمت را نگاهم نگران  در .دادم سوق اش، فرسر

 عرفان سمت نگایه برد، یم باال را دن  ینوش وانیل که حایل

  !انداخت بود، زدن حرف حال در که

 

  !؟کن  یم نگاه رو اونا یدار  بند هی چرا تو حاال :عارف
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 !کنجکاوم :_

 

 هم یکنجکاو  از هیقض نمیبیم دارم که نجوریا واال :عارف

  !گذشته

 

 زدن حرف متوجه قشنگ کردم سغ دوباره و گفتم یسیه

 باعث تر  هم و نبود خوب اصال ام خوان   لب !شوم شان

 را هیقض عرفان بود، که چه هر اما شوم عصن   بود شده

 کاوه کردن رسزنش مشغول کردم یم حس چون دانستیم

 !است

 ها بچه سوال مورد چون کنم شان نگاه نتوانستم گرید

 تر  هم و نداشتم را زدنشان دید ن  توانا و گرفتم قرار

 ...بود کرده ناراحتم

 آمد حرف به ها بچه از یکی که میبود نشسته جمع انیم

 دیپرس سوایل کاوه از و

 

  اد؟یم یک یسارا کاوه :_
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  !هفته تر  هم آخر :کاوه

 

 دمیپرس را سوالم و برگشتم الناز سمت تعجب با

 

 ه؟یک یسارا الناز؟ :_
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 گمیم بهت بعدا :الناز
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 بودند رفته همه !دیرس نیم چوقتیه بعدا نیا کاش یا و

  ...اتاق در تنها !الناز و بودم مانده من و

 

  ؟بزن   حرف یخوا نیم :_

 

  !یشد عاشق :الناز

 

س !کرد انیب رسد یلیخ .کردم نگاهش شده، شوکه  د،ینیی

 انکارش وانهید من   باز اما بود دهیفهم !کرد انیب یخی  

  !کردم

 

  گفته؟ نویا یک.....نه :_

 

  !کاوه اونم !یشد عاشق :الناز
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 دلم اما چرا دانمینم .پوشاند را صورتش دستانش با بعد و

 بحث تر  هم به الناز بدِ  حال ی همه !دادیم یبد گوایه

  !شد یم مربوط

 

  شده؟یچ الناز :_

 

 چرا لعننر  تو   دِ ......دم؟ینفهم چرا احمق من   آخه :الناز

  هااااا؟ ؟نگفنر  بهم ییر  چ

 

 یم جی  الناز :_
 

 کیس ستین قرار شده؟یچ مگه ؟یک

  !بفهمه

 

  !ن  تو من درد !ستین کیس دنیفهم من درد :الناز

 

 زدم لب دهیترس
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  بود؟ یک یسارا :_

 

 با دمید !دمشید خودم چشمان با خودم !ختیر  اشک

 زد لب یزجر  چه

 

  !زنش :الناز

 

 بردم قلبم سمت به رو دستم !گرفت نفسم .گرفت نفسم

دمش و  هوا ن   !بود شده تنگ شیجا !داشت درد .فرسر

 حقم عاشفر  همه نیا !نبود حقم !ختیر  اشکم ی قطره

 ....ستین انصاف !نبود

 

 کاریچ من کردم؟ کاریچ من النااااااااز؟ الناز؟ :_

 عاشقش من النااااااااز.......کردم؟

 !فهیمیم بودم عاشقش من......خداااااااا.....بودم
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 را دستانم دستانش، با .آمد سمتم و شد بلند ترس از الناز

  ...شوند دهیکوب صورتم و رس به کمیر  بلکه بود گرفته

 نگونهیا که داشت چه کلمه کی !بود آمده در جانم

  !بود کرده نابودم

 

 ناز...ال.....داداشت جون رو تو.....خدا رو تو الناز؟ :_

 

 خدا و ختیر  یم اشک میها اشک با !کرد یم هیگر  من با

  !شد نازل رسم بر کهوی که ست بنر یمص چه نیا
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  !دمشیند....نداشت بخدا !نداشت دستش حلقه الناز :_

 

  !پوشه نیم حلقه وقته یلیخ.....!پوشه نیم :الناز

 

 !شد دیناام دم،یام تنها !خدا آخ !گرفت باال هقم هق

 جان که من   حق در !نبود انصاف وهلل به !نبود انصاف

 !لبخندش کی یبرا دادمیم

 

 راه واسه الناز.....الناز برات نگم....برات نگم......یآ :_

 من الناز......گرفت یم نفسم رفتنش راه فقط....رفتنش

 !دادم جون لبخنداش از دونه هی.....دونه هی واسه

 مونم؟یم زنده من الناز

 

 ام حایل ها حرف نیا من مگر و دادیم تکان رس هیگر  با

 رساندم صورتش سمت به را لرزانم دستان !شد؟یم
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 الناز ؟فهیمیم !شدم دار زن مرد هی عاشق من !الناز :_

 !دمشید خودم !بود حیس هی چشاش تو دار زن مرد اون

  !دمید رو حسش اون خدا به

 

د را دهانم دستش با شد، بلند که هقم هق  مبادا فرسر

 تنها به حال نیا در و برود ونیر ب شیر یب نیا از میصدا

 !بود ام خانواده دنیفهم کردم، نیم فکر که ییر  چ

 

  !شهیم تموم....گذروندم رو نایا من :الناز

 

 هی حس !ینشد دار زن مرد هی عاشق !ینگذروند :_

 یکرد تجربه تو که ییر  چ چون !نداشنر  رو ممنوعه عشق

 !ازدواج هی من بود دوسنر  هی
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دم را دستانش   ...گذاشتم شیزانو  به رس و شدم خم و فرسر

 

 ذره ذره دارم !شد تموم گرفنر  جونمو....خدا آخ :_

 شهینم گهید.....آخ !ارمینم دووم صبح تا من الناز !میر میم

 همه....شد نابود اهامیرو  ....خودمه مال کاوه نمیبب ایرو 

 !شد نابود میزندگ ی

 

 چه هر !هیگر  از دیلرز  بدنش و نشست رسم یرو  رسش

 درک را دلم در نشسته عمق توانست نیم کرد، یم که

  !کند
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 یدراز  زبون !داشتم کلکل باهاش ادیز  شد؟یچ دون  یم :_

  ...براش کردم

 

 دردش قلبم، و ختندیر  یتر  پا یشیر یب رسعت با اشکام

 !بود شده شیر یب

 

  !قلبم خدا ن  آ.....شدم غرق نگاش تو روز هی :_

 بدم جوابشو نتونستم

 

 دمینال تیمظلوم با

 

 ...یلیخ !خوشگله یلیخ چشاش :_

 

 نیا وقت چیه من و بود شده شیر یب دورم دستانش فشار

 الناز ماندن مخصوصا !کردم نیم فراموش را نحسم روز

  !را
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 یم منظمش یها نفس یصدا !دمینخواب من اما دیخواب

 و بود بسته چشمانش !بود اشک از پر من نگاه اما آمد

 خواب از میصدا بلکه بودم گرفته دندان به پتو من

 شدت به و بردم میموها سمت دست !نکند دارشیب

 اما شود شدنم ساکت باعث دردش بلکه شان دمیکش

 !نشد !نبود

 احمق من !بودم نکرده باور اما بازمیم من بود گفته قلبم

 .ندادم گوش حرفش به شهیهم از تر

 به !برسم یروز  تر  چن به کردم نیم را فکرش چوقتیه

 !کند همرایه سخنر  به نفسم و شود خون دلم که یروز 
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 !کند ستیا قلبم تپش دیبا بفهمم و برسد یروز  هی نکهیا

  !نه فراموش؟

 تر  ب از قلبم در نشسته عشق همه نیا !شود نیم فراموش

  ...رود نیم

 

*** 

 

 آخ :_

 

 باال به دست و شدم تر اریهوش کیم ام ناله یصدا با

  ...دهم مالش را رسم تا بردم

 !نندیر  م ونیر ب شیها رگ درد شدت از االن کردم یم حس

 با .گذراندم نظر از را کمیتار  مهین اتاق و کردم باز چشم

 که ساعنر  به نگاه و نشستم تخت یرو  میها دست کمک

  !کردم داد،یم نشان را ظهر از بعد مین و چهار
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 همه نیا به چه مرا و اورمیدرب شاخ بود کینزد تعجب از

  ....اما خواب

 شبید اتفاقات تمام !میها شانه بر شد آوار انگار اما نیا

 یجلو  به زحمت، به را خودم و شدم بلند !آوردم ادی به را

  .رساندم نهییآ

 دهید نازیک قرمز یها رگه و بود کرده پوف چشمانم

 چگونه دیبا من و بود زرد یادیز  هم صورتم رنگ شد،یم

   !رفتم یم یتر  پا

 یرس  کی فقط !گرید نبود مهم میبرا ییر  چ تر  همچ اما

 !گذشت یم میرو  شیپ جمله

  «کردم غلیط چه من خدا آخ»

  «ببخشم»

سه دیبا که اون  »   «منم بیر

  «تر  هم !باش خوب تو»

  «دمیم جون ذره ذره دارم االن من»

  «ببخیسر  دیبا منو»
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 «خودم با کردم کاریچ من خدا»

 «کنم استفاده فرصتام نیآخر  از دیبا»

 

 241_پارت#

 

 

 

 

 

 چه هر !بود شده تمام...خوردم تکان   ها جمله یادآور ی با

 خودم به دیبا !رفت هوا باد به داشتم، آرزو و خواستم

 اما شوم نابود دیشا دانمیم !است سخت دانمیم...میایب

 !...بود یزار  و هیگر  از بهیر  حداقل

 و بردم شیپ دست ،بهداشنر  سیرسو  از برگشتر   از بعد

 خودم میتصم .گرفتم دست به را پوست مخصوص رسم
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 یم ممیتصم پشت سخت و سفت دیبا و بودم گرفته را

  !ستادمیا

 پوستم آرام، آرام و ختمیر  دستانم یرو  را رسم از یمقدار 

 انتقال خودم به را خون   حس کردم، سغ و دادم مالش را

 !بود نشدن   انگار....اما دهم

 صورِت  از رایص   و کردم استفاده لب کننده تیتقو  کیم

 چه هر !نشد....اما بزنم یلبخند خواستم ام، کرده ییر تغ

  !کنم بازشان یلبخند به نتوانستم کردم

 را الناز نگران نگاه و رفتم یتر  پا میموها کردن مرتب از بعد

  ...کردم افتیدر 

 

 سالم :_

 

 یم نگاهم ن  رو خوش با بابا و دادند را سالمم جواب همه

  ...کرد
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  !خواب ساعت جان بابا :بابا

 

 شیر یب کمی لیدل تر  هم به گرفتم رسدرد باز من :_

  !دمیخواب

 

 مامان   پناه کنم؟ درست دمنوش برم پاشم محسن :مامان

 بعد بدم رو ناهارت من ایب ینخورد هم ناهارت هنوز شما

  !بخور رو دمنوشات

 

 ی مخمصه نیا از مرا بتواند بلکه کردم بابا به نگایه

 چنان !باطل الیخ زیه اما کند دور دمنوش، خوراندن

 مامان، رس پشت افتاده لبان   با که کرد روانه سمتم ن  ابرو

 .افتادم راه به

 طور به من و بود دمنوش کردن درست حال در مامان

  حس چیه ن  یعج
 

 !نداشتم گرسنیک

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 242_پارت#

 

 

 

 

 

  !میر س من مامان :_

 

م را وانیل یمحتوا داشت که درحایل و کرد اخیم
َ
 زد، یم ه

  ...کرد تر کینزد من به را بشقاب

 

 دمنوشت دیبا که بخور !ها طرف   من با ینخورد :مامان

 یبخور  هم رو

 

  !بخوره کنمیم مجبورش خودم ن  زندا :الناز
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 از بعد !بخوره دیبا که دمنوشه نمیا جان، الناز :مامان

  !بخورش که کن مجبورش شده ناهارش

 

  !منتظرتونه ن  دا دیبر  شما جان ن  زندا باشه :الناز

 

  !بخورشون حتما نکنم، اضار مامان پناه؟ :مامان

 

  !چشم :_

 

ا !سالمت چشمت :مامان   !تر  باش خودتون مواظب دخیر

 

  ...آمدم حرف به میروبرو  هم آن الناز، نشستر   با

 

؟ کجا :_   رفتر 
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 بخور رو غذات !نایا تییدا خونه :الناز

 

 گرفتم دهانم سمت به و کردم پر قاشفر  لیم ن  

 

 ؟خون   :الناز

 

 به چشم دنیجو  موقع و گذاشتم دهان در را قاشق

 به یاز ین د،یفهم یم را نگاهم حرف بنظرم .دوختم چشمش

  !نبود ها سوال نیا دنیپرس

 

  !ستمین بد :_

 

  !یبد هم یلیخ !یبد اما :الناز
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 را نگاهم حرف وقنر  .شدم خوردن مشغول و نزدم حرف  

 را مهین بشقاب !گرید نبود من به یاز ین بود، کرده افتیدر 

  !زدم هیتک ،صندیل به و راندم جلو سمت به

 

  !شدم یر س گهید من :_

 

 آن به یا اشاره و گرفت دست به را دمنوش وانیل الناز

م در میها اخم دنشید با .کرد
َ
  ...زدم یغر  و رفتند ه

 

  !ادینم خوشم !خورم نیم :_

 

 !بخور نشو لوس :الناز
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 لوس به چه مرا و زدم واضچ پوزخند حرفش، دنیشن با

  ؟!بودن

 

 !میدونست نیم و میبود هم لوس !عجب چه :_

 

 زد لب و انداخت یتر  پا رس اش، گفته از شده ناراحت

 

 قول ن  زندا به من بخور رو دمنوشت حاال !دیببخش :الناز

  !دادم

 

 و شد وارد عی    رس  خدمه از یکی که بردم هم در اخم عصن  

 گفت من به رو
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 نیم من هستر   فونیآ پشت ن  آقا هی جان، خانم :_

 دارن کار شما با !شناسمشون

 

 خوردنش یبرا الناز که دمنویسر  الیخ ن   و گفتم اومدیم

 .افتادم راه فونیآ سمت به و شدم بلند کرد، یم اضار

  .نبود مشخص فونیآ ریتصو  در کیس

 

 د؟ییبفرما :_

 

 کیم من اواقات و شد مشخص ریتصو  در شخص، ریتصو 

  !تلخ

 

دا سالم :عرفان   !عرفانم ،ن  دخیر

 

 شخیص ادآوری هم اسمش اما نداشت ییر تقص خدا بنده

  ...اورمیدرب خشک حالت از را میصدا کردم سغ !بود
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  !داخل دییبفرما پرسعمه، سالم :_

 

 .شد وارد و شد باز در .زدم را فونیآ دکمه و بردم دست و

 منتظر یورود در کنار و دمیکش میموها به دسنر 

 .ستادمیا

 

  ه؟یک :الناز

 

 و حرکات تک تک و دادم را جوابش یرسد یصدا با

  !نبود خودم دست رفتارم

 

 !داداشت :_
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 سالم :عرفان

 

 دیاومد خوش سالم، :_

 

م به را کتش یها لبه و شد وارد کامل
َ
 و کرد کینزد ه

  ...آمد جلو کیم

 

  شما؟ خون   :عرفان

 

  !تر  نیبش دییبفرما !دیدار  لطف ممنون، :_
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 ن  یبینم رو ما خانوم؟ الناز شما احوال !ممنون :عرفان

  !؟خوشحایل

 

  ؟یچطور  تو خوبم :الناز

 

 و نشستر   یبرا مزاحمت از غرض ستم،ین بد منم :عرفان

مشون اومدم دستته ها طرح یرس  هی !ومدمین موندن  بی 

  !بدم کاوه لیتحو 

 

 الناز دید از که خوردم واضچ تکان اسمش، دنیشن با

 که واکنیسر  از دیترس یم .آمد جلو شیتشو  با و نماند دور

 بعد فر یدقا دانستمینم هم خودم و دهم نشان است قرار

 !فتدیب اتفافر  چه است قرار

 

 گذاشنر  کجا تابان !ارمشیم میر م خودم...خودم :الناز

  !من دست بدش ایب من با اصال شون؟
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 بروم دنبالش که بفهماند من به ابرو و چشم با کرد سغ و

  !بودم؟ ایدن نیا در من مگر اما

 ستادهیا میجا رس شده خشک اسمش، دنیشن با تنها

 گوش تنها و نداشتم واکنیسر  چیه انجام قدرت و بودم

  !دندیشن یم که بودند میها

 زد لب دستش دادن تکان با و آمد جلو نگران   با عرفان

 

  !ستین خوب حالش کنم فکر الناز....؟خون   :عرفان

 

 به که حایل در و دیکش را عرفان دست و آمد جلو الناز

 داد را جوابش کرد، یم تشیهدا سالن سمت

 

 وقنر  عن  ی....گرفته باز گرنشیم فقط !خوبه حالش :الناز

 هی دونمیم چه....کنهیم ستیا جا هی شهیم دیشد دردش
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مش برم من تا تر  بش تو ینجور یا جی   طرحاَرم اتاقش، تو بی 

 !ارمیب برات

 

 245_پارت#

 

 

 

 

 

؟ مشیبی   ستین خوب حالش اگر :عرفان  و ن  دا دکیر

  کجان؟ ن  زندا

 

 یبرا مشکیل هی هم ن  زندا و ن  دا !شهیم بهیر  حالش :_

 بمون فعال تو !رفتر   شدن مجبور اومد، شیپ ن  زندا برادر

 امیب تا
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 ی چهره که بود بعد یا هیثان و آمد یم شیها قدم یصدا

 کیم و دیکش میبازو  به دسنر  .شد ظاهر میروبرو  نگرانش،

 داد تکانم

 

  ؟خون   تابان؟ تابان؟ :الناز

 

 مغزم که کنم درک توانستم نیم واقعا و کردم نگاهش تنها

 حنر  که کند هنگ تر  چن نیا کلمه کی دنیشن با تنها

  !بدهد حسان   و درست جواب کی نتواند

 

  شده؟ چت بزن حرف خدا رو تو تابان :الناز

 

 تکان مرا تر محکم کیم و دیر  م دو دو نگران   از چشمانش

 که شدینم باز زبانم کردم یم چه هر متاسفانه اما دادیم

 که چه هر اما دانستم نیم بود؟ شوک !بدهم را جوابش

  !بود آورده درد به بد را قلبم بود،
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 حالش ایب عرفان؟ عرفان؟ !خدا رو تو تابان تابان؟ :الناز

 ستین خوب

 

 به را میبازو  دو هر و آمد سمتم به دوان دوان عرفان

 زبان نیا قفل هم باز اما داد محکیم تکان و گرفت دست

 !نشد باز لعننر 

 

  شده؟یچ :عرفان

 

  !نهیر  نم حرف کنمیم یکار  هر :الناز

 

 پناه !بکش قیعم نفس من با !کن نگام پناه پناه؟ :عرفان

  پناه؟ !بده تکون رو رست یشنو یم صدامو

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 باز به حاظر زبانم قفل اما دیدیم را یر  چ همه چشمانم

 لحظه، کی اما گذشت چه و شدیچ دانمینم !نبود شدن

 و شد باز که نفیس و خورد ام گونه به محکیم دست

 ...شد آب از پر اش کاسه که چشیم

 

 246_پارت#

 

 

 

 

 

 کرد بغلم و آمد جلو هیگر  با الناز

 

  !؟خون   بگو !بزن حرف خدا رو تو تابان :الناز

 

 !َبم...خو :_
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  !نهیر  م حرف عرفان !شکرت ایخدا یوا !خداروشکر :الناز

 

 وانیل کی گفت و زد صدا را ها خدمه از یکی بلند عرفان

 شده الزم قند آب چقدر روزها نیا من و ارنیب قند آب

  !بودم

 مبل از یکی یرو  و افتادم راه سالن سمت به الناز کمک با

، از بعد !نشستم راحنر  یها  نفس تند تند نشستر 

  ...نبود خوب اصال حالم و دمیکشیم

 در که بود ن  ییر ش ظیغل عیما حجوم بعد، قهیدق کی

  !آورد جا را حالم کیم که شدیم حس حلقم

 لیدل تر  هم به و خورد یم بهم قند آب از حالم شهیهم

 دادم فاصله وانیل از را رسم

 

 بود کینزد ،ییر بگ جون بخور کمی جان دخیر  :عرفان

  !ها یبر  دست از شیپ قهیدق چند تر  هم
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 به هنوز نفست خدا، رو تو بخور گهید کمی تابان :الناز

 !ادیم و هیر م زور

 

 فتادین هم اتفافر  اما داشت رو شوک عالمت نیا :عرفان

  !کرد قفل زبونت نجوریا که یشد شوکه میبگ که

 

 بر شده درد فقط دایجد که اسیم از ندارد خی   عرفان و

 را داشتنش غم اوج توان یم هم تپش در که قلن   و جانم

 !کرد حس

 آغوش در را رسم دستش با و شد تر  غمگ الناز چشمان

  ...گرفت

 

 تونه نیم ستین خوب حالش االن ن  یبیم عرفان :الناز

  !بزن رو دشونیق فعال !بده بهت رو ها برگه
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 انیب ناییدا بزنم زنگ من !ستین مشکیل اویک :عرفان

 !گذاشت تنهاش شهینم

 

 247_پارت#

 

 

 

 

 

 عرفان د،یدرآ حرف به مخالفت یبرا خواست الناز تا

 اصال و داد ادامه را کارش مصمم و گرفت را بابا ی شماره

 !نکرد مخالف الناز به توجیه

 اگر که بود یمرد سمت فکرم تمام احمق من   اما....من و

 یم نگران دهد؟یم نشان واکنیسر  چه شد، چه امروز بفهمد

 یپر  رنگ هی یبرا او !مطمئنم !شود یم شود؟
 
 ی ساده دیک

  ن؟یا به برسد چه شود یم نگران من
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 قول خودم به خواب از قبل شبید اما است دار خنده

  !نکنم فکر ست؟ شدن   !نشد ؟ن  یبیم اما نکنم فکر دادم

 

*** 

 

  !بزن حرفتو شما کنمیم گوش من :بابا

 

 دمیپر  حرفم انیم ورودش با مامان بزنم، حرف خواستم تا

 و کرد یا خنده بابا !میبگو  ییر  چ من نبود قرار انگار و

 گرفت مامان دست از را یچا وانیل

 

 فرمان به گوش من...!خانوم نکنه درد شما دست :بابا

 خانوم پناه شمام

 

  مسافرت؟ میبر  شهیم :_
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 نیا کرد نیم باور مسلما و شد ام هیر خ تعجب با مامان

 یشنهادیپ مسافرت یدرصد صد مخالف که باشم من  

  !بودم اش

 

  !؟ن  بابا شده ییر  چ :بابا

 

 هی برم دارم ازین روج لحاظ از کنمیم حس خورده هی :_

 گهید کیس عن  ی !خودتون با فقط البته !مسافرت

 نباشه باهامون

 

 به کرد اشاره رسش تکان با و کرد باز را دستانش بابا

 جا بغلش در و رفتمیپذ لیم کمال با هم من و بروم بغلش

 چکسیه و کرد یم نگاهم مهربان   ی خنده با مامان .شدم

 پدرم گرفتر   آغوش در دلم چقدر روزها نیا در دانستینم

 نیا هم آن و دانمیم را لشیدل چند هر !خواهد یم را

 !ستمین تنها کنم یم حس که است
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 یم را نازم خروار خروار ایدن آخر تا که دارم را نفر کی

  !ندارم یگر ید شخص به اج  یاحت چیه و خرد

 کرد ارمیهوش شد،یم یتر  پا و باال میموها یرو  که دستش

  !آورد خود به مرا و

 

  دانشگاهت؟ تو کردم دایپ آشنا تا چند بودم گفته :بابا

 

 که حایل در و برداشتم اش نهیس یرو  از را رسم شوق با

  ...دادم چشمش به چشم بودم، بغلش
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  !واقعا؟ :_

 

 اصال ای کنمیم صحبت باهاشون من !واقعا بله، :بابا

 گهید اونا بدم نشونشون رو تیپزشک یها برگه تونمیم

کت !کت   یم درست رو کارم  به یاز ین گهید که هم رسر

  !شهیم حل تلفن هی با فقط و ستین من تیفعال

 

 از یا دسته و زد من خوشحال چشمان به چشمیک و

د گوشم پشت را میَ مو 
 
  ...رُسان

 

  !بزنه حرف بابات حرف رَس   نداره جرأت کیس :بابا

 

 محکم شد، تنم وارد کهوی که ن  یعج شوق و ذوق با

  ...دمیشن را زشیر  زیر  ی خنده و کردم بغلش
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 رو صحبتاتون بافر  نمیبچ رو شام لیوسا برم من تا :مامان

 نیبزار  معطل منو نمینب....!نیایب و تر  کن

 

 گوشم به مهربانش یصدا گذاشت، مانیتنها که مامان

 بچسبم اش نهیس به شیر یب کیم شد باعث نیا و خورد

 

 بَهم چقدر بحال تا روزید از نشدم متوجه نکن فکر :بابا

  !خنر یر 

 

د را میگلو  بغض  نیم هم باز کردم، یم چه هر من و فرسر

 راه به راه که میر بگ را خراب خانه بغض نیا یجلو  توانستم

 !دیچسب یم میگلو  خیب

 

  !پشتتم تهش تا من بدون نویا افتاد اتفافر  هر :بابا
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 و شد وا لعننر  زبان نیا قفل کهوی اما چگونه دانمینم

  !داد انجام را خودش کار کردن، فکر بدون

 

 !ستین خوب حالم من بابا :_

 

 249_پارت#

 

 

 

 

 

 کرد خم کیم را رسش .دیلرز  یم واضچ طور به میصدا و

  .نشاند ام قهیشق کنار یا بوسه بعد، یا هیثان و

 

  بهم فقط هیکاف افتاد اتفافر  هر شد جی  هر :بابا
 

 خودم بیک

 کن تر لب فقط تو !کنمیم درستش

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 خی   بابا و زدم ن  یغمگ لبخند اش جمله انیپا از بعد

 مرا حال توانست نیم کس چیه و یر  چ چیه که نداشت

  !کند خوب

 را َرشیز  نشسته، احتمایل نم و دمیکش چشمانم ریز  دست

 !میافتاد راه یر  م سمت و شدم بلند بابا کمک به .کردم پاک

 

 کردم یم فکر نیا به داشتم کم کم ن؟یاومد باالخره :مامان

  !نیخور ینم ییر  چ نییر س

 

  !گذشت شما یغذا از باز و بایسر  یر س شهیم مگه :بابا

 

 را جوابش و کرد نازک بابا، حرف یبرا چشیم پشت مامان

 داد
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 گرفتم، رو هات هندونه بسکه شد خسته دستم :مامان

ت بده رو شیباق   !دخیر

 

 نوع !داشت فرق اما میدیخند بابا هم و من هم

 با من....من و دیخند لذت با او !داشت فرق دنمانیخند

 باز و گرفت درد قلبم !دمیخند درد با من !دمیخند غم

  !دمیخند هم

 !...گذرد یم یر  ن نیا

 

  !قشنگم بخور پناهم؟ کن  یم جی  نگاه :مامان

 

 به چون کند فیتعر  شیبرا را روزید اتفاق نتوانست بابا و

 یر  م پشت راحت، تر  نچنیا نداشت امکان حتیم طور

 !ندیبنش

 

  !کجا؟ میبر  میدار  مسافرت قصد که حاال :بابا
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 !کت    امر خانوم پناه که جا هر :مامان

 

 250_پارت#

 

 

 

 

 

 در ن  ها انسان تر  چن داشتر   از خوشبختم چقدر من و

 
 
 یم رسم ن  بال چه نبود مشخص نبودند، اگر که !زندیک

  !آمد

 

  !نکردم فکر نجاشیا به !دونمینم :_

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  دیبا شما ویل :بابا
 

  !اونجا میبر  ما و بیک

 

  !خوبه؟ باشه شمال یطرفا.....بنظرم.....خب :_

 

 که باصفاست انقدر شناسم یم روستا هی تازه !هیعال :بابا

  !شهیم رو اون به رو نیا از حالش انسان

 

  !هیعال که ینجور یا :_

 

 پاکزاد جناب حاال !من بشم لبخندت نیا قربونت :مامان

  !م؟یش آماده یک ما

 

 لهیوس نیخورد صبحونه نیشد داریب که صبح شما :بابا

  !میکن حرکت ناهار از قبل که تر  کن جمع رو هاتون

 

  ؟جی  ناهار پس :مامان
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 !هیتیفیک با و یر  تم یجا !شناسمیم خوب رستوران هی :بابا

 و کی کینزد میکن حرکت ساعت رس میکن میتنظ اگر

 !مییاونجا دو م،ین

 

  !؟جی  پناه یکارا :مامان

 

  !شهیم حل سوته سه که، گفتم :بابا

 

*** 

 

 چگونهیه و بودم الناز با امیپ کردن بدل و رد حال در

 دیپرس را حالم بار صد قایدق .داشت نیم بر رسم از دست

 یم باور دخیر  نیا مگر حاال دادم را جوابش بار صد من و

  !کرد نیم باور خوردم یم هیآ و قسم چه هر !کرد
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 نیا کمی بده فاصله گویسر  اون از رو رست ن  بابا پناه :بابا

  !تر  بب رو بکر عتیطب

 

 را گویسر  .گذارد یم الناز مگر میبگو  خواست یم دلم

 پنجره پشت یر نظ ن   منظره به را نگاهم و کردم خاموش

 !دوختم

 

 251_پارت#

 

 

 

 

 

  !م؟یسیر م یک :_

 

  !جان بابا مونده هنوز :بابا
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ش تر  ماش صندیل یرو  را خودم که حایل در و کردم پوف  
َ
 ل

 زدم غر کردم، یم

 

 تو همش !شدم خسته من مونده؟ هنوز !اووووو :_

 بابا !شد خستم من !میبمون میخوایم یک تا !که میراه

  !یبر  تند گهید کمی شهینم

 

  !دندیخند یم من یها غر به بند، کی بابا و مامان

 

  !برسونمت سوته دو که مامیهواپ مگه غرغرو دخیر  :بابا

 

م بر را میها پلک و کردم یبلند اوف
َ
 به کیم تا نهادم ه

احت مغزم  تا و زدم حرف خودم با کیل شبید !دهم اسیر

 من مال شخص آن که کردم متقاعد را خودم یحدود
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 یجور  او به حسم اگر حنر  بزنم را دشیق دیبا و ستین

 !باشد یر  چ نیکمیر  شیبرا دادنم جان که باشد

 

  !م؟یدینرس :_

 

 تنها من غر   نیآخر  از قایدق و رفت هوا به خنده کیشل

  !گذشت یم قهیدق پانزده

 

  !؟مامان   ستین گشنت :مامان

 

  !میسیر م یک بگو فقط شما !نه :_

 

 تر  ماش کوچک اتاقک که بود شان خنده یصدا دوباره و

 !شان خنده یصدا و محبت از شد پر دلم من و کرد پر را

 نظر مورد یروستا به فراوان زدن غر کیل از بعد باالخره

 شب که شد گرفته رس از من یها غر دوباره و میدیرس
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 با مرا یها غر زیعز  دو نیا و دید ییر  چ توان نیم و است

 !رفتند یم ام صدقه قربان حنر  و دندیخر  یم دل و جان

 که کنم پرت را خودم حواس کردم یم سغ وجودم تمام با

 رساغم کردم، فرار ها لومیر یک ازش که ییر  چ آن مبادا

 !دیایب
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 دنشید به بودم کرده عادت که من   یبرا !بود سخت

 کباری یبرا زد یم دل دل قلبم که آنقدر !بود سخت

 یر غ و محال خودم یبرا را نیا !...بود محال اما دنشید

 !کردم ممکن
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 سغ تخت، تاج بر زده هیتک و بودم نشسته تخت یرو 

م افکار داشتم
َ
َمم و دره

َ
 به ام گویسر  که دهم سامان را بره

  !شد انینما گویسر  نیاسکر  یرو  الناز نام و درآمد صدا

 

  الو؟ :_

 

  ؟خون   !سالم :الناز

 

  ؟خون   تو ممنون !سالم :_

 

  !ستمین بد منم :الناز

 

 !زدن حرف یبرا کرد یم دل دل و بود شده برقرار سکوت

  !است نگرانم چقدر دانم یم

 

  !؟خون   :الناز
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 !اش جمله داشت، حیس هی !دیپرس ن  یعج حال هی با

  !کرد یم زدن حرف به وادار را انسان که حیس

 

 !ستمین خوب :_

 

 سکوت !بود مشخص گویسر  پشت از زدنش نفس نفس

 و همه صحبتش، ی ادامه از ییر جلوگ نیا و بود مطلق

 !گشت یم بر خودم شخص به همه

 

 اونم کافه، بودم رفته امروز !بگم خودم از بزار پس :الناز

 اندازه به من و ینبود تو چون چرا؟ پریس یم !تنها و تک

  !ستمین یمیصم چکسیه با میمیصم تو با که یا
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 عمه دخیر  از جدا و بست شکل لبانم یرو  ن  یغمگ لبخند

 به پا وقت چیه !داد نشانم خوب را بودنش قیرف بودنش،

 !کردم نیم فراموش شب آن را آمدنش پا

 

 یم دلم روز اون کال ویل ها خوبم هم بهار با :الناز

 زنگ جی  هر هم بهار و ینبود که !باشم تو با خواست

 !نداد جواب بهش زدم
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 مدنر  در که یدخیر  نیا !شناختمش یم من و کرد سکوت

 قرار دلم در میکوچولو  موش ی اندازه به مهرش کم،
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 زبان بر ییر  چ است قرار دانستمیم حال، و بود گرفته

  !است سخت شیبرا شدت به که اوردیب

 

  !دمید رو حایم :الناز

 

 کلماتش، کردن ادا تک تک در که وهلل به !داشت بغض

 دادم را جوابش شده نگران !بود نهفته بغض

 

  !افتاد؟ اتفافر  الناز؟ شدهیچ :_

 

  !شد دعوامون :الناز

 

 تا بود خایل نجایا شیَ جا و زدم ییر  آم محبت لبخند

 آن که بخورم قسم بودم حاظر من !ندیبب را لبخندم

 که دمیفهم من   را نیا !است عاشق انداز، غلط مردک
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 دیبا چرا و گذاشتم رس پشت را شدن عاشق نوع نیبدتر 

 !فتم؟یب ادشی ییر  چ هر و حرف   هر بند پشت

 

  ؟هسنر  :الناز

 

  !هستم :_

 

 خوردم یم داشتم دادم، سفارش قهوه :الناز

 بود نشسته جلوم اونم......اوف...بعد

 

ن   و کردم اخیم
ُ
 شدن دهیکش همه نیا بند پشت .گفتم خ

  !خورد یم را حرفش مرتب که نبوده خون   یر  چ حرفش،

 

 بهم کرد یم سغ اول از یپرس  هی.....هیر  چ.....خب :الناز

  !بده نخ
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 گند !خودته یر تقص گهیم دلم ته اون حیس هی دونمینم :_

  ؟ینزد که

 

  !خودمه یر تقص کنمیم حس منم :الناز

 

 درصد صد که شدم مطمت    دم،یشن را حرف نیا وقنر  و

  ...بس و است خودش یر تقص

ک  !پررو لوس دخیر
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 لج خواستم یم منم.....!نشست یر  م رس اومد پرسه :الناز

  ....ارمیدرب حایم رس رو بازار یتو  روز اون

 

  !گرفنر  گرم باهاش یاومد :_

 

 اوهوم :الناز

 

 دانستمیم و بود کار خطا شخص کی یصدا ش،یصدا

 فحش نامناسبش رفتار بابت خودش به حد چه تا االن

  !داده

 

  !بگو رو گندت ی ادامه :_

 

  !شد عصن   حایم....خب :الناز
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 ی ادامه بودم، مطمت    خودم که نویا !یدیکش زحمت :_

  !بکش شیپ رو گندت

 

  !زد رو پرسه فقط چی یه :الناز

 

 حرف قایدق ام، یَور  کی یها لب و انداختم باال ن  ابرو

  !بود خایل بد نجایا الناز یجا و کرد یم بازگو را چشمانم

 

  !ما؟ ی خاله پرس نیا شده جان َجیک :_

 

د نیا از حسان   شعور،یب و آمد یم اش خنده یصدا
َ
 و ز

 بودن وانهید !بود خرسند عقربش در قمر اوضاع و خورد

  !داشت عالیم هم
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 برد و دیکش منو دست بعد زد، کافه ونیر ب رو پرسه :الناز

 میداد انجام حسان   یدعوا فصل هی اونجا....تر  ماش تو

 !خونمون رفتم قهر با منم بعد

 

 تازه کرد دعوات بود حقت بنظرم !انصافا نبایسر  خسته :_

 !گوِشت سمت اون خوابوند یم چک هی دیبا

 

  !قته؟یرف از یطرفدار  یجا !تو یشعور یب چه :الناز

 

 !حقم طرفدار من :_

 

 !رفته رس حوصلم نجایا من ؟یگرد یم بر یک :الناز

ا نیا با !ستین چکسیه  !سازم نیم سویف سیف یدخیر

 یالکا و شون شده کوریمان یها ناخن به خوان یم یِه  نایا

 !باشه؟ چندش تونهیم آدم چقدر !بنازن وارنگشون رنگا
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 !آخه؟ یدار  کارشونیچ !الناز؟ یشد یر گ بهانه چقدر :_

 خودشون خصوص به ی قهیسل و عالقه و انسانن هم اونا

  !دارن رو

 

 !ندارم ناشونیا و عالقه به کار !نشدم یر گ بهانه :الناز

 یر  چ هی داشتر   یبرا انسان هی نکهیا از متنفرم ؟دون  یم

 اضافه یر  چ هی اون مخصوصا !بنازه خودش به اضافه

 نوع باشه !ناخنشون مدل باشه !الکشون متیق باشه

 و برابرن هم با و انسانن همه !گهید یر  چ هزار و عطرشون

 به رو طبقانر  اختالف نوع هی چون اشتباست نیا بنظرم

  !کشهیم رخ
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 با الناز که بودم آگاه کامال و داشتم قبول را حرفش

 تحمل تواند نیم و سازد نیم وجه چیه به یافراد تر  نچنیا

  !کند شان

 

 چون میبمون یروز  سه دیشا !میگرد یم بر یک دونمینم :_

 !نداد مرخیص بهم ادیز  دانشگاه

 

  !؟یندار  مشکیل.....اونجا...تو :الناز

 

 از که خودم به دادم قول....ویل دارم چرا مشکل؟ :_

م لذت سفرم  ادی ذارمینم و بگذرونم خوش دادم قول !بی 

  !هیر بگ ازم رو حق نیا کیس

 

 اتفاق اون از بعد وقت چیه من !خوشبحالت :الناز

  !نبودم نجوریا
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 فکر خودت به چوقتیه تو ؟دون  یم رو لشیدل :_

  راه تو !ینکرد
 
 فکر خودت به دیبا همه از اول دلدادیک

 بایسر  عاشق انقدر اگر حنر  یبد تیاهم خودت به و کن  

 !بایسر  جونت دادِن  به حاظر که

 

 یس زن هی با کنمیم حس که کن  یم صحبت جور هی :الناز

 اومده؟ رست ن  بال چه !طرفم ساله پنج و

 

ت درس !شدم بزرگ فقط ومدهین رسم ن  بال :_  عی 

 !تر  هم شد جهینت هی برام !گرفتم
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  ...کاش یا !شدمیم تو مثل منم کاش یا :الناز

 

 !تر  هم....نکن فراموش خودتو !راحته یلیخ :_

 

  ...باش خوش برو !شمینم مزاحمت :الناز

 

*** 

 

 ؟!ها جلوتر ینر  مامان :مامان

 

 برداشتم یبلند قدم حرفش، به توجه ن   و گفتم یا باشه

 من و دیرس یم گوش به مامان بلند یصدا .رفتم جلوتر و

  ...رفتم یم جلو گویسر یباز  با
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 ی متوجه و کردم ستیا دیرس که میزانوها یتر  پا تا آب

 ساکتش بابا شدم مطمت    و شدم مامان شدن ساکت

  !کرده

  یبو  نیا از فر یعم نفس و بستم چشم
 
 ن  یب به زندیک

 تر  سنگ وزن آمد، یم سمتم به که خون   یهوا .دمیکش

 !داد کاهش را بدنم

 نیا از مثبت یانرژ  کردم یم سغ و زدم یم حرف خودم با

 و زدم چرج   !دهم انتقال خودم به بایز  و بکر عتیطب

 چشمانم با را یر  چ همه و انداختم یم چشم را اطراف

 برگشتم از بعد بالفاصله بودم مطمت    چون دمیبلعیم

 !شوم یم ن  بایز  و آرامش نیا دلتنگ

 

  !شد آماده بخور ناهار ایب ن  بابا پناه؟ :بابا

 

 و کردم گرد عقب من و دیرس گوشم به ادیفر  با شیصدا

 کباب یها مایه دنید با .درآمدم حرکت به آنها سمت به
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 جزو غذا، نیا و چسباندم بهم ذوق با را دستانم شده،

  !بود ام داشتن   دوست یغذاها

 

 خوبه !یکرد سیخ هم شلوارت....مامان تر  بش :مامان

  جلو ینر  گفتم

 

 دادم را جوابش و زدم یلبخند

 

 !نداره ساحلش که داره آرامیسر  هی وسطا اون :_

 

 هزار و کردم جدا دست با را ظرفم در موجود مایه کهیت

 پلک لذت با و گذاشتمش دهان در بودنش، گرم بابت غر

 لذت میها دندان ریز  مایه و یسی    و ترش طعم !بستم

 !بود بخش
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 یرو  ل،یوسا کردن جمع و ناهار شدن تمام از بعد

 .گذاشتم مامان یپاها یرو  رس و دمیکش دراز راندازیز 

 یا خلسه به مرا بیعج م،یموها در دستش آمد و رفت

  !برد یم نییر ش

 

 پناه گرفتم برات دکیر  نوبت برگشتمون یفردا یبرا :بابا

  !باشه حواست خانوم،

 

 خواستم تا .نهادم هم یرو  پلک و گفتم آرایم اوهوم

وع  !شد بلند گویسر  زنگ یصدا کنم، زدن حرف به رسر

 گویسر  دنبال به و برداشتم مامان یپاها یرو  از رس
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 نقش شخص نام به تعجب با کردنش دایپ از بعد .گشتم

  !کردم یم نگاه گویسر  صفحه یرو  بر بسته

 

  ؟یدینم جواب چرا جان مامان :مامان

 

  !ستین انتظارم در خون   یر  چ زدم یم حدس و دمیگز  لن  

 

 اون میر م من !هامه همکالیس از یکی ستین ییر  چ :_

  !بدم رو جوابش سمت

 

 بودنم دور دنید با و کردم حرکت سمت آن به تند تند

 بود ممکن لحظه هر که زدم را گویسر  اتصال ی نقطه

  !شود قطع

 

  الو؟ :_
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 شما؟ خون   !جان پناه سالم الو :عرفان

 

  د؟یخوب شما ممنون سالم، :_

 

 باشم؟ شده مزاحمت که نداشنر  یکار  متشکرم، :عرفان

 

 ؟!دییبفرما کارمیب !نه نه :_

 

 پرواز اسم کی سمت به فقط ذهنم، من و دیکش نفیس

د زبان به را اسمش کاش یا و کرد یم  آن در چون نی 

 !کنم تر  تضم را خودم حال توانم نیم صورت

 

سم همه از اول :عرفان  و هیخال جات نجایا ؟یایم یک بیی

 شهیم حس یلیخ نبوِدت
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کت در که لحظانر  یادآور ی با  و بستم پلک گذراندم، رسر

 دادم را جوابش بعد و کردم صی   کیم .دمیکش فر یعم نفس

 

 !میگرد یم بر یک دونمینم تیواقع !دیدار  لطف :_

 

 هی یبرا من تیواقع !دیباش خوش !سالمنر  به :عرفان

 من اما دیانیجر  در حد چه تا دونمینم زدم، زنگ گهید یر  چ

  !مندم عالقه خواهرتون به
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 فکر اصال و بود شده گشاد دمیشن که ییر  چ از چشمانم

 درآمده آب از اشتباه اتمیینظر  تمام !زد نیم رسم به نیا

  !بود

 

 قایدق چون بزنم حرف شما با اول من گفتم :عرفان

  !بزنم حرف کیس چه با یخواستگار  یبرا دونمینم

 

ه :_  ایبرد به اگر چون تر  کن صحبت بانو شخص با بهیر

  !ستین انتظارتون در یندیخوشا یر  چ دیبگ

 

 برام رو شمارشون شمیم ممنون پس متوجهم، بله :عرفان

  !باشم داشته تمایس شونیا با من دیبفرست

 

 فرستمیم براتون حتما بله :_
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 و ن  دا به رو من سالم شم،ینم مزاحمتون من پس :عرفان

  !دیبرسون ن  زندا

 

 .بود گرفته ام خنده و دمیگز  میها دندان تر  ب را یتر  پا لب

 بودم داده لیتحو  یدار  شاخ دروغ چه مزخرفم افکار بابت

 !....مانیپش شدت به االن و

 

 !دیبرسون هم من سالم !سونمیر م رو تونیبزرگوار  :_

 خدانگهدار

 

 حرکت به مرد و زن آن سمت به و کردم قطع را گویسر 

  ...درآمدم

 

 حسان   و درست یباز  آب هی با نظرت خانم پناه :بابا

  ه؟یچ
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 !...زدند برفر  حرف، نیا دنیشن از چشمانم

 

 259_پارت#

 

 

 

 

 

 حال در قایدق و دیچسب یم حمام اد،یز  یباز  آب از بعد

 .خورد زنگ گویسر  که بودم ونیلوس از استفاده

 نفس ن  توانا کردم، حس یا لحظه و گرفت نفسم

 فرود قلبم یرو  دستم و شد تار چشمانم !ندارم دنیکش

  ...آمد

 پنهان و دیلرز  یم میصدا !لعننر  !نبود خون   زمان االن

  .نبود شدن  
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  !لو...ا :_

 

 چه یبرا .دیرس گوشم به که بود فر یعم نفس یصدا

 جان   گرید که من کردنم؟ نابود شیر یب یبرا بود؟ زده زنگ

  !کن کمکم ایخدا !نداشتم شدن نابود یبرا

 

  ؟خون   :کاوه

 

 نیا ؟خون   چه و دیچک اشکم !دیلرز یم دستانم و زدم زانو

دم هم بر پلک !نداشت یا انهیم خون   با روزم و حال  فرسر

 ...دادن جواب بود سختم و

 

  !خوبم :_
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 راحت که من داشت؟ !نداشت دم و شاخ که گفتر   دروغ

 و کرد یم درد قلبم .گرفتم دهیناد را قلبم لرزش و گفتم

 !بود دنیکش نفس از گذشتر   مانند او، از گذشتر  

 

  !سنر ین خوب :کاوه

 

 جواب است بهیر  !نبودم خوب !مطمئن   !شنایسیم

م حال در دادمیم
َ
ن
َ
 جواب لرزان من و دیپرس یم آرام !مرد

 از دست زند؟ یم زنگ من به داشت خی   زنش !دادمیم

  !بردار رسم

 نشدن   اما دهم قورت کردم سغ را میگلو  تر  سنگ بغض

  !بود

 

 ؟داشنر  یکار  :_

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 و شد شیر یب ام هیگر  .دادینم جواب !بود سکوت هم باز

 ن   گوش به شیصدا تا بودم گذاشته دهانم یرو  دست

 !نرسد شیوفا
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 ماه هی اونم !سیپار  برم دیبا فردا :کاوه

 

 ماه کی است قرار دانستمینم دمش؟ید نیم گرید ماه کی

 احوالم و اوضاع دانمیم فقط بگذرانم چگونه او بدون را

  !نبود خوب اصال حاظر حال در
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  ؟یندار  یکار  :_

 

  !باش خودت مواظب :کاوه

 

 نیا و گذاشتم ام نهیس یرو  را آن و کردم قطع را گویسر 

  ...دادم رس هیگر  یبلندتر  یصدا با کیم بار

 متوجه را حالم دلم؟ با کن  یم چه باشم؟ خودم مواظب

  !باشم خودم مواظب کن  یم دیتاک و یشد

 سکه سک و نفس کمبود به که بودم کرده هیگر  یقدر  به

 آب مشت، مشت و رفتم اتاق ن  دستشو سمت به .افتادم

 کم صورتم التهاب از رسد آب .ختمیر  یم صورتم یرو 

  !نه....دلم اما بود کرده

 

 بخور شام ایب مامان پناه :مامان
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 نیا با .ندارم یلیم گفتم و کردم صاف را میصدا کیم

 !رفتم یم ونیر ب شام یبرا عمرا گرفته یصدا و وضع

 عزا به دلم صبح، تا گرید شب کی است قرار هم باز

 !بگردد قبل به دوباره صبح ویل !کند هیگر  خون و ندیبنش

  ...بودم جان سخت

 

*** 

 

 که سمنر  به رفت ادمی باز و درآوردم شارژر از را گویسر 

  ...رفت یم دینبا

 

  !گذشت؟ چطور نمیبب کن فیتعر  !خب :الناز

 

 و گذشت یم رانیا در نبودنش از روز سه االن قایدق و

 مانده بافر  برگشتش تا گرید روز هفت و ستیب قایدق

  !بود
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 ؟کن   یم یر ِس  کجا ها؟ توام با...!شتهیپ :الناز
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  !نشدم متوجه ؟گفنر  جی  :_

 

 بودم ها حرف نیا از تر حال ن   من و رفت یا غره چشم

  !دادمیم محیل اش غره چشم به که
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 سفر اون از گفتم نبود؟ بهیر  یدادیم فحشم :الناز

  من؟ ن   یکرد یم غلیط چه نمیبب کن فیتعر  تیکوفت

 

 

 تر  هم به !همونجور منم مال چجوره؟ هیبق یمسافرتا :_

 
 
  !سادیک

 

 پرتاب سمتم حرص با و برداشت را تخت یرو  بالشت

 تر  هم و کرد یم روانه سمتم فحش هم رس پشت و کرد

 !بخندم بود شده باعث کارش

 

 انقدر تون  یم چطور !بازه هم ششین چه !کوفت :الناز

 بعد دمیم خی   تو به میر م ن  دسشو من ؟بایسر  خونرسد

 لمیتحو  پرت و چرت بعد مسافرت ییر م احمق توعه

 !یدیم
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  !زد زنگ کاوه :_

 

 زدم یپوزخند !شدم آن ی متوجه من و دیترس چشمانش

  !بود او نگران نگاه از بدتر شب، آن من حال و

 

  گفت؟ ی ...چ :الناز

 

 !سیپار  بره قراره داد خی   :_

 

 را نگرانش نگاه تا نداشتم حرف   من و بست پلک ناراحت

 چشمانم صبحش که دمیر  م حرف شن   از مثال !کنم آرام

 یها اخم از ای بود شده کرده ورم و قرمز هیگر  شدت از

 حرف نیا از تر مهم یلیخ اوضاع بود دهیفهم که بابا

 !گفتم؟ یم شیبرا قایدق چه از !هاست

 

 !؟خون   :الناز
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 من اوضاع بنظرت !دیپرس ازم نویهم اونم خوب؟ :_

 وجودم تمام با !نبودم خوب لحظه اون آره داره؟ دنیپرس

 !ندارم مشکیل چیه و م زنده !ن  یبیم که االن ویل ُمردم

 

 اومده کاوه زن یسارا مامان؟ پناه جان؟ الناز :مامان

 !یتر  پا نیایب ِنتیبب
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کم آخر، جمله دنیشن با .کردم نگاهش فقط
ُ
 و دیلرز  َمرد

 گرفتم نفیس .گرفت آغوشم در و آمد جلو .شدم ناتوان

 کردم توجه بود، گوشم کنار که شیصدا به و

 

  !نباش نگران !شهیهم !شِتمیپ من :الناز

 

 را حالم اما بود خوب آغوشش .کامل نه اما شدم آرام

 مرتب از بعد و آمدم ونیر ب آغوشش از .نکرد خوب کامل

 رفتارم از چکدامیه .رفتم یتر  پا به وضعم و رس کردن

 یم عمل ،خشیک چوب مانند ضفا و نبود خودم دست

  !کردم

 

 سالم :_

 

 .شد اش کرده شیآرا چشمان آن خیم فروغم ن   چشمان

 حرکنر  نیکوچکیر  بدون و کردم حس رسم پشت را الناز

  ...شد بلند و آمد خودش به که رفتم جلو یا اضافه
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 تونییبایز  محو لحظه هی من دیببخش !زمیعز  سالم :یسارا

 جان دلربا !بدم سالم جواب رفت ادمی اصال شدم

  !دیدار  هم یناز  دخیر  چه ماشاهللا ماشاهللا

 

  .کردم شکار یسارا یبرا را الناز کردن کج دهن و نشستم

 

  !جان یسارا یدار  لطف :مامان

 

 قیرف شما دیچطور  !خانم الناز سالم کیعل :یسارا

 ؟یمیقد

 

 یتمسخر  حالت با و کرد استفاده مامان نبود از الناز

  !دارد مشکیل یسارا با شدم متوجه من و کرد نگاهش
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 کرده حسابت قامیرف جزء وقت چیه ادینم ادمی :الناز

 !باشم

 

 نکنه جان پناه ؟یشد کار فراموش دایجد الناز :یسارا

 د؟یندار  خی   ما رفاقت از شما

 

 شدن مشت از و شدند بسته و باز شدت به الناز چشمان

 !...شده عصبان   چقدر دیفهم توان یم دستانش
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 چون خورده ییر  چ به مخت خارج رفنر  یسارا :الناز

 یم پرت و چرت یدار  یادیز 
 

  !یک

 

 بود یسارا او، عکس نقطه اما بود عصبان   حسان   الناز

  !بود خوشنود َبس الناز کردن ولز و جلز نیا از که

 

 براتون ما رفاقت از ییر  چ !جان پناه دینگفت :یسارا

 کرد؟ فیتعر 

 

 شیر یب قبل از را الناز نیا و کرد الناز نثار محیل ن   عمال

 الناز از دفاع و بحث نیا خاتمه یبرا من و کرد عصبان  

  ...دمیپر  وسط به

 

  !ندارم دنشیشن به یلیم :_
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 شخندین از پر ی چهره و یسارا خورده شکست صورت

 عمر آخر تا کنم چه هر من، و بست نقش میروبرو  الناز

 !هستم زن نیا دشمن

 تجمالت و ششیآرا از پر صورت دنید از خون   حال

  !نداشتم اطرافش،

دم را مبل ی دسته  جادیا قلبم در ن  یسنگ حس و فرسر

 آرام بود، که چه هر اما دانستمینم را لشیدل !بود شده

  !بود گرفته قرار یر تاث تحت را بودنم

 

  !؟یدیند رو مامان الناز :_

 

  !نشسته جون مادر کنار :یسارا

 

 یر  نم حرف تو و نجاستیا میمر  خاله :الناز
 ؟ن 

 نجایا !میمر  خاله شیپ میبر  پاشو تابان....اوف....چه

  ؟جی  که مینشست
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 میرفت میمر  عمه سمت به .بود یسارا به واضحش اشاره و

 را جانم زیعز  یبو  که را یمادر  نیا گرفتمش آغوش در و

 !داد یم

 

  زدلم؟یعز  خون   :میمر  عمه

 

  !دیدار  لطف جان عمه ممنونم :_

 

 اریبس بودنشون، آروم برعکس جون پناه ماشاهللا :یسارا

 !دارن زبون

 

 264_پارت#
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 بحث به ربیط چه نیا قایدق و کردم نگاهش تعجب با

 عمه !نبود درست حرف نیا زدن اصال بنظرم داشت؟

 دیغر  یسارا به رو و کرد اخیم

 

 یر  م هیحرف چه نیا یسارا :میمر  عمه
 دهن به زبون ؟ن 

  !یر بگ

 

 عمه که داده انجام یساز  ظاهر اریبس شدم متوجه و

 کار نیبهیر  او به توجیه ن   بنظرم !زده ترسر  او به نجوریا

 چشمان و نشستم عمه ن  روبرو مبل یرو  !بود

 زد لب یلبخند با !کردم شکار صورتم یرو  را نوازشگرش

 

  !بابانر  هیشب انقدر که من برم قربونت :میمر  عمه
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 یرو  چشمانش در کرده خانه محبت نیا از بایز  یلبخند

 بهیر  دلم ی گرفته یهوا و حال کیم و بست نقش لبم

  !شد

 

 دخیر  نیا ایخدا گفتم خودم با دمشید که یروز  :مامان

 تونستمینم کردمیم جی  هر اما آشناست ش چهره چقدر

  !هیک هیشب ش چهره بفهمم

 

 بودن آشنا حرف که را روز آن بودم ادمی !گفت راست

 حرف هزار لبش، یرو  شاد لبخند .بود زده را صورتم

 میتصم عجوالنه که بودم خوشحال چقدر و داشت

  !نگرفتم

 

  !؟ن  یبب رو تیقبل ی خانواده ییر م :میمر  عمه

 

 رس بهشون بره دیبا حتما امروز گفتم بهش اتفاقا :مامان

  !بزنه
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 جوابش و نشاند لب بر مامان حرف نیا از یلبخند عمه

 داد را

 

  !کن  یم رو درست کار بودم مطمت    :میمر  عمه

 

 بهم رو خودتون ای ؟تر  نیر  نم حرف من با چرا واقعا :الناز

 !نییر م تابان ی صدقه قربون ای تر  کنیم تعارف
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 !یسارا جز به زد خنده ریز  جمع حرفش، دنیشن با

 بود که چه هر اما ستیچ دخیر  نیا جنس دانستمینم

 !کردم نیم افتیدر  او از خون   حس

 

 ؟کن  یم کارایچ !خانوم الناز خب لهیخ :میمر  عمه

  !؟هسنر  رایص   ینجور یا

 

 یکی دارم کنم؟یم کاریچ !شمیم رایص   کم کم دارم :الناز

  !کنمیم رد رو خواستگارام یکی

 

 مامان و زد خنده ریز  بلند خودش که کردم نگاهش یجور 

 َجو کردن عوض یبرا الناز .دیخند و داد تکان یرس 

  !بود شده دهیآفر 

 

  !جان؟ یسارا یندار  کاوه از یخی   :مامان
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 نیا که مامان لبان به دوختم چشم و خوردم محکیم تکان

 در اسم نیا دنیشن از کردم یم فرار من .گفت را حرف

 به و کرد نگاهم الناز !بود دنبالم اش همه که صورنر 

 آرامش دانستمینم االن من و بست پلک آرامش یمعنا

  !ست؟یچ

 

 هم با کیل اما مینیبب رو گهیهمد که نشد وقت :یسارا

  رفع و میزد حرف
 

  !میکرد دلتنیک

 

 گفت؟ یم دروغ دخیر  نیا و نشست میگلو  خیب بغض

 یم دادیب شیصدا بود، زده زنگ من به شب آن که یمرد

  از کرد
 

 !دلتنیک

 شیر یب دایجد او و را الناز دست شدن مشت دید چشمانم

  !شدیم عصبان   خودم از

 

  بحث اگه :الناز
 

 ول ماه هفت رو تیزندگ خونه بود دلتنیک

  !حال و عشق یبر  یکرد نیم
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 و بود شده شوکه صورتش جمله تر  هم با !مات و شیک

 راست از دادیم خی   م،یمر  عمه لب ی گوشه پوزخند

 ماه هفت است حاظر کیس چه قایدق و الناز حرف بودن

 !کند؟ ول خدا امان به را خود شوهر
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 خودم یرو  به کردم سغ اما میها دهیشن از کردم تعجن  

 خواهم قرار شیها طعنه مورد دمیر  م حدس چون اورمین

  !گرفت
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  !داشتم کار.....هیر  چ....خب :یسارا

 

 ،یبود بابات خونه که زمان   تا آخه؟ یکار  چه :الناز

 خرجتو کاوه کاوه، شیپ یاومد !دادیم خرجتو بابات

 !م؟یندار  خی   ما که یکار  کدوم رس قایدق !دهیم

 

 را انتقامش و کرد روانه سمتش یدار  زهر شخندین الناز

 چیه میمر  عمه !افتاد خوردن به تر  چن نیا که بود گرفته

 حرف به زدن مهر عن  ی سکوتش و دادینم نشان واکنیسر 

  !الناز یها

 

 !نیبخور  رو تون وهیم ها بحث و حرف نیا یجا :مامان

 

 و بود بدتر هم حرف تا هزار از الناز لب ی گوشه پوزخند

 را جمع حواس تواند یم حرف نیا با کرد یم فکر مامان

 هفت و ستیب توانم یم چطور من !راسنر  به و کند پرت

  کنم؟ رس او ن   را روز
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 پناه ی خونده خواهر از عرفان ؟یدار  خی   :میمر  عمه

  !کرده یخواستگار 

 

  !دونستمینم واال، نه :مامان

 

 مینذاشت فعال دنینم بهش دخیر  میدونیم ما که نه :الناز

 !بفهمه کیس

 

 به خون   نیا به عرفان !ه؟یحرف چه ابن جان الناز :مامان

 !ن  آقا نیا

 

ه حاال :یسارا   !نه؟ ای هست خوشگل دخیر
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 نسبت من تیحساس از و نشاند لب بر یشخندین الناز

 آرامش به مرا کرد سغ مامان !بود آگاه کامال بهار به

  !بود ممکن یر غ اما کند دعوت

 

 شما به نکنم فکر اون بودن زشت ای بودن خوشگل :_

 !باشه داشته ربیط

 

 267_پارت#

 

 

 

 

 

 به مرا کرد سغ مامان و کرد تر گشاد را لبخندش الناز

 نقطه قایدق او که دانستندینم اما کند دعوت آرامش

 عمه بدهد جوان   آمد تا یسارا !گرفته نشانه مرا ضعف
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م یها اخم با شد باعث و زد یترسر  یسارا به رو میمر 
َ
 دره

 تحمل را فضا توانستم نیم گرید که من اما شود ساکت

  ...افتادم راه اتاقم سمت به و شدم بلند بدخلفر  با کنم

 

 وضع چه نیا !یدیم خجالتم برم جا هر عن  ی :میمر  عمه

 !کردنه؟ صحبت

 

 در که کردم باز را کمدم و بستم را اتاق در تیعصبان با

  ...شد انینما مامان ی چهره و شد باز

 

  ؟ییر م کجا مامان پناه :مامان

 

  !بره نجایا از کهیزن نیا تا بانو ی خونه میر م :_

 

 !کن   عادت دیبا اما یشد ناراحت دونمیم :مامان

  !نجورهیهم تشیشخص
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 جی  هر یک هر نمیبب نمیبش تونم نیم من جان مامان :_

  ؟!ندم هم جوابش بعد بگه خواست دلش

 

  !بکش قیعم نفس هی باش آروم !جان مامان باشه :مامان

 

 سغ دستم، دادن تکان با و بودم گرفته گر تیعصبان از

 .بزنم باد را خودم کردم یم

 جمله کی با فقط .نشستم تخت یرو  و کردم پوف  

  !دیر بگ دست به را روانم و روح بود توانسته

 یرو  و آورد ونیر ب را ن  مانتو و برد شیپ دست مامان

  !انداخت تخت

 

 !نشه فراموشت هات سوغانر  جان مامان :مامان
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 بلند .زدم بودنش فکر به نیا از یلبخند و کردم نگاهش

  !دمیبوس را اش گونه آرام و شدم

 

 !ممنون :_
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  ...کرد نوازش نریم به را آن و رساند ام گونه به را دستش

 

 منم به بمون   خواسنر  شب اگر !من برم قربونت :مامان

  !بده یخی   هی
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*** 

 

 رو نایا یندار  یا قهیسل چیه تو دونمیم که من :نرگس

  !گرفته مامانت

 

  ؟اخیم تو انقدر چته :بهار

 

 ام شان  یپ وسط به را دستم و کردم باز هم از را میها اخم

  !افتاد درد به یبد جور کی لعننر  .رساندم

 

 قراره یک ؟نگفنر  !مشغوله فکرم کمی !ستین ییر  چ :_

 ؟یخواستگار  انیب

 

 خنده ریز  نرگس که برد یتر  پا خجالت یمعنا به را رسش

مش یها دست آن به نگایه .زد
َ
 متوجه و کردم دره

 گرید میکوچولو  موش .شدم درونش در موجود جانیه
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 از حجم نیا توانست یم چطور عرفان !بود شده بزرگ

  !کند؟ خوشبخت را ظرافت

 

 !بشن آشنا هم با ها خانواده قراره فعال :بهار

 

 یها ستاره آن یبرا دلم م،یبگو  راست بخواهم اگر

 به و بود شده عاشق قشنگم بهار !رفت چشمانش

 من رسنوشت به کیس نکند خدا !نشد دچار من رسنوشت

 را خودش دسنر  دسنر  صورت آن در چون شود دچار

 !...بس و کرده بدبخت

 

 !م؟ینداشت خی   ما یشد عاشق یک تو !کن؟ نگاش :نرگس

 

 به من که انداخت باال شیبرا ن  ابرو ناز و غرور با بهار

  ...افتادم خنده
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 ؟!بگم تو به دیبا ویچ همه من مگه :بهار

 

 خنده ریتصو  و بودند زده ونیر ب تعجب از نرگس چشمان

 !بود کرده خلق را یدار 
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 یر تاث روت یک دا؟یجد یشد پررو تو چقدر :نرگس

 !س؟ پرسه همون کار نکنه گذاشته؟

 

 !ارتباطه؟ در پرسه با بهار مگه :بانو
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 به و دیپر  شیگلو  به بود، آب خوردن حال در که بهار

 داشت کم کم !دمشییپا مشکوک هم من و افتاد رسفه

  !دادیم سونر 

 

  !کردم یم شوج   باهاش داشتم من !بابا نه :نرگس

 

 من به را نگاهش خطاکار و کردم صاف را شیگلو  بهار

 گرید که نشناسم را نگاهش جنس نیا اگر من و دوخت

  !نبودم خواهرش

 

 آبرو و خوب ی خانواده خداروشکر میکرد قیتحق :بانو

 دمید فقط نبود مهم برام ادیز  پرس آقا نیا شغل !نیَ دار 

 شد واقع قبول مورد هیکش زحمت پرس و حالله کارش

 !پاکه پاک هم ش کارنامه البته
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  همه آن با عرفان کنم فکر که آمد یم ام خنده
 

 مردانیک

 قطعا بانو که داشت اگر که !باشد داشته دخیر  دوست

 !کرد یم ردش اول فرصت همان در

 

  نجا؟یا انیب قراره یک :_

 

 ها یایب نره ادتی !کردم دعوتشون شام فردا پس :بانو

  !نکن   فیرد واسم بهونه

 

  !کنم؟ کار امیب :_

 

  َپ  :نرگس
َ
 هیر  انگ ما برقص ما واسه صبح از ایب !َپ  ن

 !ها یشد لوس چه !مییر بگ

 

ه :_  !آخه؟ بود کجام لوس پررو ی دخیر
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 .برد اش گویسر  در رس بانو و انداخت باال یا شانه نرگس

 عطر کیم تا بود کاش یا و زد یم ذوق در ایبرد نبود

 دلم .کنم هیر ذخ نبودش یها روز یبرا را اش برادرانه

 !بود شده تنگ شیبرا حسان  

 

 !دعوتن هم نایا مامانت !هستر   شام هم نایا مهتاب :بانو
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 ؟تر  باش نکرده دعوتش مونده هم یا گهید کس   بانو؟ :_

ه چه   ؟!آخه خی 
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  !هییآشنا شام باالخره :بانو

 

 .کرد توجه جلب گویسر  یصدا دهم را جوابش خواستم تا

 روشن از بعد .کردم بلند را کنارم گویسر  و بردم دست

 شخص اسم دنید با اما رفتم ها امیپ صندوق به شدنش

 حنر  !دیلرز  دستم و افتاد تپش به قلبم بسته، نقش

 !اندازد ن   رعشه به را وجودم کل توانست یم اسمش

 

  تابان؟ خون   :نرگس

 

 انوسیاق قعر به مرا اسم، کی همان و کردم نگاهش گنگ

  !بود کرده پرت

 

  شده؟ ییر  چ آبچ   :بهار
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 وگرنه دید نیم را حالم نیا و بود رفته بانو که خداروشکر

  !کرد یم یر خ به را عاقبتم ستیبا یم خدا فقط

 کردم باز هم از را لرزانم یها لب

 

  !ستین ییر  چ :_

 

  !هسنر  یجور  هی انگار ویل :نرگس

 

 در دینبا بفهمد بلکه بزنم ادیفر  رسش بر خواست یم دلم

 !نبود درست اما کند دخالت یکار  هر

ا در که او  شدم بلند !کند درکم تا نداشت قرار من طیرسر

 لب و رفتم اطیح به ها دخیر  یها زدن صدا به توجه ن   و

  .نشستم اطیح گوشه کوچک ی باغچه

 صحنه مرتب مغزم اما بود شده خاموش گویسر  ی صفحه

 آشفته نیا از خسته !کرد یم پیل را اسمش آمدن باال ی
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 منحرف را مغزم کردم سغ و بستم پلک مغزم، درون بازار

 !بود سخت اریبس و نشدن   اما کنم

ه معطوف را نگاهم و گذاشتم ام چانه ریز  دست  یها سی  

  .کردم ها گل تر  ب زیر 

 

م؟ خانوم کن  یم کاریچ یدار  اونجا :ایبرد  !محیر
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 و کردم نگاهش ذوق با !بود خوب حاِل  خودِ  دنشید

 سمتش رسعت به .کرد یم عوض را حالم بودنش چقدر

  با را دستانم و دمیدو 
 

  .کردم حلقه دورش دلتنیک
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  !بود شده تنگ برات کیل دلم :_

 

 که اش بوسه بعد و کردم حس کمرم یرو  را دستانش

  .شد کاشته رسم یرو 

 

  !؟یشد لوس یاومد باز کوچولو جوجه :ایبرد

 

 گرفته ام خنده ؟!کردند یم صدا لوس مرا همه چرا دایجد

  ...شد دهیبوس رسم فرق باز و بود

 

  !نهیر  م ذوق تو ادیز  نبودت :ایبرد

 

  !شدست؟ تنگ برات دلم همون منظورت :_
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 صورت آن به نگایه تا رفتم عقب کیم من و دیخند

  ...رفتم اش صدقه قربان وقفه ن   .اندازم ن   مردانه

 

  !شمیم تر زیعز  ستمین انگار :ایبرد

 

 یم که خوب چه و دمیکوب شیبازو  به مشنر  خنده با

  !کند عوض را میهوا و حال توانست

 

  !یبد شوهر رو بهار قراره پس :_

 

 داد تکان راست و چپ به را رسش یا بامزه حالت به

 

ش از یجور  هی دیبا :ایبرد   !باالخره شدمیم خالص رسر
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 .کرد تمیهدا خانه در سمت به و دیچیپ تنم گرد دست

 کرد لمس را افراد یرس  کی بودن بود الزم ها وقت بعیص  

 !شود باورت تا

 زد لب و چرخاند سمتم یرس 

 

  !؟یاومد یک :ایبرد

 

 ؟یبود کجا تو !بشه یا قهیدق یس دیشا ست،ین یلیخ :_

  !نبایسر  خونه نداشت سابقه

 

 !زدم حرف ونیر ب بودم رفته عرفان با :ایبرد

 

 و بهار حضور عدم از تا دمییپا را اطرافم من و میشد وارد

 .شوم مطمت    نرگس
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  شد؟یچ خب، :_

 

 الزم که ییر  چ هر گفتم کردم، صحبت باهاش رفتم :ایبرد

 کنمینم نگاهت دوستم چشم به االن گفتم بهش حنر  !بود

  !کنمیم نگات خواستگار هی چشم به فقط

 

  !جه؟ینت :_

 

م با آدم عرفان دون  یم :ایبرد
َ
 !هیر یپذ تیمسئول و َجن

  ...کرد اعتماد بهش شهیم
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 آن و نشست میگلو  خیب ناعادالنه بغیص   اما زدم یلبخند

د را  .بود دهیفهم را بغض نیا دردِ  قلبم .فرسر

 میجلو  تر  غمگ همانجا، من اما بود رفته میرو  شیپ از ایبرد

 ...دینبا !شدیم تنگ دینبا و بود تنگ دلم .کردم یم نگاه را

 کردم یم تکرار را جمله نیا لحظه هر من و !بود شده اما

  !دنشید دوباره تا ستیباق روز هفت و ستیب فقط که

 محال او به شدن کینزد که شوم هم ادآوری دیبا اما

  !است

 را سمیخ چشمان و دادم قورت سخنر  به را دهانم آب

 که بود یا مرده به هیشب میها روز نیا حاِل  .کردم پاک

  !بزند حدس توانست نیم را بودنش جان ن   چکسیه

 

 !؟کن  یم نگاه جی  به :بانو

 

 .دادم اش شده تنگ نگاه به نگاه و دمیچرخ پشت به

 مشکوک من به وقت هر دانستمیم و بود گرفته ام خنده

  .کندیم نگاهم تر  نچنیا شود یم
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  !؟کن  یم نگام نطوریا چرا :_

 

  !یشد جور هی چون :بانو

 

 !شدم؟ جور چه :_

 

 زد لب آرام

 

 !تر  غمگ :بانو

 

 دلم !میر بگ را اش ناگهان   لرزش یجلو  تا دمیگز  لب

 گرید بود قرار اما خواست یم هیگر  از پر یروز  بیعج

 صبح خود تا شب از که اتفافر  همان !فتدین اتفاق نیا

 !شود سیخ بالشتت
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  !نشده ییر  چ نه :_

 

 من به که نگایه آن اما دمینشن که گفت ییر  چ لب ریز 

 باور را حرفم ستین قرار فعال که بود معنا نیا به انداخت

 هم باز من اما رفت اطیح به و گذشت کنارم از .کند

  .ماندم همانجا

 

  ؟یستادیا نجایا هنوز تو :ایبرد
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 را شان ختر  یر  ی اجازه اما بود شده پر اشک از چشمانم

 دیرس گوشم به تیجد با ایبرد یصدا !دادمینم

 

  !کن نگاه منو :ایبرد

 

 با .کردم حس کنارم را حضورش که بردم تر یتر  پا را رسم

 چشمانم جفت به فر یدق نگاه و برد باال را رسم دستانش

 انداخت

 

 تو بشه جمع اشک شد باعث یک بگو فقط :ایبرد

  !چشات؟

 

 نیا یبرا .ندیبب را چشمانم درون محبت کاش یا و

  ...بودنش به بود خوش دلم که یبرادر 

 چشمانم درون اشک تا دمیکش فر یعم نفس و بستم پلک

 !نداشتم را شان ختر  یر  حق فعال .شود خایل
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  !خودم :_

 

  !کنم باور عمرا :ایبرد

 

 .گذراندم نظر از را شیبایز  ی چهره و کردم باز پلک

دمش کیم و گذاشتم شیبازو  یرو  دست   !فرسر

 

  !خوبم منم تر  باش خوب شما :_

 

 دانستمیم .رفتم ها دخیر  سمت به و چاندمیپ را بحث

 اگر !آمد نیم بر دستم از یگر ید کار اما کندینم باور ایبرد

 دانستنش زمان االن و ختیر  یم بهم یر  چ همه د،یفهم یم

 !بود اشتبایه کار  

 گویسر  یرو  زده مهیخ را بهار که کردم باز را سابق اتاق در  

 !...است رفتر   آن   ریز  حال در بودم مطمت    .دمید
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  !؟کن  یم غلیط چه یدار  :_

 

 یم ضبط را شیها کار تک تک من اما دیپر  جا از دهیترس

 یم میقا را گویسر  واشیکی داشت که دسنر  آن حنر  کردم

 !کرد

 

  !ستین..ییر  چ عن  ی....یر  چ....هیر  چ :بهار
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 !دستم بده رو گویسر  اون !بابا نه :_

 

 با مبادا کردم خفه را لبخندم من و شد زانیآو  شیها لب

  !شود دار رو دنشید

 دستم به نگایه با .بردم جلو بده یمعنا به را دستم

 شد ملتمس چشمانش

 

  باشه؟ !گمیم بهت ویچ همه خودم :بهار

 

 و نشستم تخت یرو  ش،یروبرو  و انداختم باال ن  ابرو

  !رفتنش ریکیز  ریز  نیا از امان .کردم نگاهش منتظر

 

  !خب :_

 

  !ها ستین مهیم ادیز  یر  چ :بهار
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  !داره ربیط هی خان عرفان به مطمئنم من ویل :_

 

 .گفت یبلند تر  ه و شد گرد چشمانش ام جمله دنیشن با

 ساعت خواست یم دلم که بود نییر ش یقدر  به حرکاتش

  .دادینم را اجازه نیا ،درون   حال اما فتمیب قهقه به ها

 یم سیه سیه مرتب و گذاشت دماغش یرو  دست

  ...گفت

 

  !فهمهیم بانو االن بخدا !آروم :بهار

 

 انداختم باال شیبرا ن  ابرو هم باز و کردم نگاهش یوز یر پ با

 

 !گفتم راست یدید :_
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 قبل از تر مهربان چشمانم و برد دندان ریز  لب

 تمام با من و بود من ی  شاد اش یشاد !دندیدرخش

 !درستش انتخاب بابت از بودم خوشحال وجودم
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  !گفنر  درست ....آره....خب :بهار

 

  نگاهِ 
 

 را تازه جانیه آن خوب و کردم روانه سمتش قشنیک

وع من داستان که یر  انگ غم چه !کردم یم درک  نشده رسر

وع تازه او داستان اما دیرس انیپا به   !بود شده رسر
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  !ادامه؟....خب :_

 

 افتیدر  را لبخند آن حس عمق من و زد ن  بایز  لبخند

  !شدیم خوشبخت قطعا بهارم .کردم

 

 صحبت هم با میدار  یخواستگار  ی هیقض از بعد :بهار

  !میبش آشنا هم با میکنیم

 

  !؟یدار  دوسش :_

 

  شیها گونه حرفم دنیشن با دمید و زدم لب آرام
 

 رنیک

 بیع و دیکش یم خجالت هم هنوز من از او و شدند

  همه نیا یبرا نبود
 

  !شود؟ جمع چشمانم در اشک قشنیک

 

  !کنم فکر....عن  ی....دیشا....هیر  چ :بهار
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 گرفتم آغوش در را زده خجالت ی چهره آن و شدم بلند

  !...بداند را ظرافت نیا قدر عرفان کاش یا و

 

 ندتیآ یبرا رو خون   فرد.....!یلیخ !برات خوشحالم :_

  !یکرد راحت منم الیخ تازه یکرد انتخاب

 

 !؟آبچ   :بهار

 

   آبچ   نیا از آخ
 نیا برد یم دل هم چقدر !دارش ناز گفتر 

  !من از کوچولو موش

 

  !موشک موش بزن حرفتو :_

 

 .کرد صورتم ی روانه را دارش دیترد نگاه و رفت عقب

سد خواست یم چه دانستیم خدا فقط  !بیی

 شد باز هم از شیها لب و دادم تکان بگو یمعنا به یرس 
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 شده؟ ییر  چ :بهار
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 را سوال نیا که بود شده چه مثال !کردم نگاهش تعجب با

  !د؟یپرس

 

  !باشه؟ شده دیبا ییر  چ مگه چرا؟ :_

 

  !گمیم رو خودت....نه :بهار
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 دیبا !خال تو بود زده قایدق و کردم مشت را دستم

 از نبود؟ دار خنده !شدم دار زن مرد هی عاشق گفتمیم

  شد؟ینم دیناام خواهرش

 ایلیخیب تم لحنم به کردم سغ و کردم صاف را میصدا

  !کنم اضافه

 

  !خوبم خوِب  !ستین مییر  چ من نه :_

 

  !تهییر  چ هی مطمئنم من ویل :بهار

 

نگ یدار  یه بهار :_
َ
 یر  م بهم نبودن خوب ا

  ؟!ن 

 

ه !شناسمتیم من :بهار  لبت !سنر ین خوب...آره بگم بهیر

 یهم برق چشات !نه چشات اما خندهیم
 

 !نداره رو شیک
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 رو تو من ؟ن  یبیم !یندار  رو جانیه و شادان   اون گهید

  !شده ییر  چ هی مطمئنم !شناسمیم خوب

 

 !نه؟ ای گفتمیم را قتیحق !دادم؟یم را جوابش چه دیبا

 را او نکهیا جز داشت میبرا یسود چه گفتنش اصال

 !شود ناراحت من بخاطر ستمین حاظر !کرد؟ یم ناراحت

  !هرگز

 

 !شمیم خوب بگذره خورده هی :_

 

  ؟!حداقل شدهیچ بگو :بهار

 

 خودم !شهیم یر درگ الیک فکرت فقط ستین مهیم یر  چ :_

  !تر  هم کن تمرکز ندتیآ رو فقط تو کنمیم درستش

 

 زد لب لرزان یها لب همان با و کرد نگاهم ناراحنر  با
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  !ستمین خوب منم سنر ین خوب تو وقنر  :بهار

 

 چه !دادم؟یم یتغار  ته ی  او  به دیبا جوان   چه من و

 !نشود؟ تر ناراحت من از که گفتمیم
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دم را دستش   .زدم پلک آرامش با و فرسر

 

  !شمیم درست من :_
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 دیشا بکشد طول دیشا !شمیم درست من .گفتم راست

 یروز  کی من اما شود خوب و بد ادیز  حالم راه نیا در

  !کنمیم خوب را حالم

 

*** 

 

 نیا و دادم شده پاره برگ از پر آشغال سطل به نگایه

 ها قبیل رسنوشت به که بود یا برگه تر  ازدهمی قایدق

  !شد دچار

 از من و دمینوش را کنارم ی قهوه از یمقدار  تیعصبان با

 هم امشب و کنم لیتکم را طرحم نتوانستم االن تا صبح

 به مداد دوباره و کردم پوف   .بروم مهمان   به است قرار

 !رفتم برگه تر  دوازدهم سمت به دست

 تمرکز یا هیثان مغزم ها روز نیا .نتوانستم هم باز و

 اما شدم یم عصن   !دانستم یم هم را لشیدل و نداشت

  !نبود رایه
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 رید هم کیل تازه !؟یسر  آماده یخوا نیم مامان پناه :مامان

  !میکرد

 

 تا شدم بلند و کندم میروبرو  ی برگه یرو  از را ناالنم نگاه

 تر  ماش در غر هزار با بعد ی قهیدق یس قایدق .شوم آماده

  !نشستم

 

  !چشه؟ امروز ما خانوم پناه :بابا

 

  !بزنم طرح تونم نیم کنمیم یکار  هر :_

 

  !؟بزن   حرف عرفان با یبر  فردا یخوا یم :بابا

 

 یم عرفان دیشا و گفتم اویم متفکر .نبود یبد شنهادیپ

 و چرخاندم پنجره سمت به را رسم !کند کمکم توانست
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 که کردم یم یکار  هر !بود مانده روز پنج و ستیب فقط

 من به درونم ییر  چ کی اما بردارم یشمار  روز از دست

 ...شد نیم کردم یم چه هر !داد نیم را اجازه نیا
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 به را درونم حس کردم سغ .شدم ادهیپ و میدیرس

 نیا از چقدر دانست یم خدا فقط و دهم انتقال چشمانم

 !بودم خوشحال وصلت

 

 نیاومد رید چرا دیاومد خوش یلیخ !سالم !سالم :بانو

  ؟!میمنتظرتون وقته یلیخ
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 با و دمید خودم سمت به را بابا ناواضح اشاره من و

 بانو نگاه دنید با و کردم یم نگاهش شده زیر  چشمان  

  !شوم ته و رس بعد فر یدقا تا است قرار دمیفهم

 من و دیخند مامان که رفتم جلو مظلوم یلیخ اش اشاره با

  !نکردم دایپ لبش یرو  یلبخند رد گشتم چه هر

 

  !من با ایب :بانو

 

 را دستم دو ناالن من و رفت باال به نرگس ی قهقه یصدا

 بردم باال

 

 تازه بودم پاش صبح از بدم لیتحو  طرح هی دیبا بخدا :_

  !بکشم هم نتونستم چی یه
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 به پا کنان نچ نچ که کردم کج مظلویم حالت به را رسم

خانه   .گذاشت آشیی 

 

  !کنه یر بخ رو شلخته ی  تو  عاقبت آخرت خدا :بانو

 

 دو انگار نه که انگار و کردم سالم ها بچه با خوشحایل با

 آماده را لیوسا خنده کیل با .بودم کنارشان شیپ روز

 و خنده به را ما قبل از شیر یب که هم اریمه آمدن و میکرد

  !انداخت یباز  مسخره

 اریمه سمتم کی من و بودند صحبت حال در ها خانواده

س از پر بهار گرم،ید سمت و بود نشسته   ...اسیر

 

 تنور تا بابا ؟تر  کنینم کرسهی کار چرا شما انصافا :اریمه

 از ه،یر بگ نویا ادینم گهید کیس وگرنه بره نیبد نویا داغه

  !بود گفتر   من
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 بودم منتظر و کردم میقا دستم در وانیل ریز  را ام خنده

 !اوردیب ما رس ن  بال کی اش یباز  مسخره با اریمه
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 انقد من !ببند رو دهنت قهیدق دو شعوریب :بهار

  !یبعد گمیم نشد نیا که دارم خواستگار

 

س داره خواستگار انقد که کیس !نشد گهید نه :اریمه  اسیر

 شدت از جنابعایل !یبعد نشد نیا گهیم راحت که نداره

س تیر بگ ستین کیس نکهیا ه نیا یدار  اسیر  !بیی
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 من و بدهد چه را پررو بچه نیا جواب دانست نیم بهار

 گرفتر   گاز با کردم یم سغ و بود شده شیر یب ام خنده هم

 !میر بگ را شیجلو  لبم

 

  ؟تر  زن یم حرف ور ور یه هیچ :نرگس

 

 شاهللایا نشد نیا که میدیم یانرژ  میدار  بابا چی یه :ایبرد

 خاک ریز  یها یبعد

 

 و دیلرز  یم میها شانه خنده شدت از و بردم یتر  پا را رسم

 و دیخند یم نرگس !نبود ماجرا کن ول اریمه دانستمیم

سش انگار و خورد یم حرص بهار   .بود برده ادی از را اسیر

 

  !سایوا حاال دمیم نشونت من برن نایا بزار اریمه :بهار

 

 !کنم دتیتهد تونم یم منم ؟کن  یم دیتهد :اریمه
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 ؟کن   دمیتهد یخوا یم چطور مثال :بهار

 

ام دوس بزنم زنگ هی هیکاف !که نداره یکار  :اریمه  دخیر

وو بگم
َ
 یم بر بهمون رو ت الشه فقط چی یه !شدن دار ه

 !نگردونن بر کاش یا که گردونن

 

 باال مبادا ام خنده یصدا که گذاشتم دهانم یرو  دست

 غره چشم با بانو و بود افتاده خنده به هم بهار حنر  !برود

 مگر و میببند را گشادمان شین که فهماند ما به کوتاه یا

 !دادیم را اجازه نیا اریمه

 

  !نایا کالسن با چقدر !ته عمه نیا انصافا :اریمه

 

 !خدا رو تو نزن حرف دایپد دیند هیشب :_
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 یم چنگال و چاقو با رو موز دارن !نگاه انصافا خو :اریمه

 !کنم درکشون تونم نیم !خورن
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دم دهانم یرو  را دستم  را ام لعننر  ی خنده یجلو  تا فرسر

 .میر بگ

 

 پا بانو تا ببند رو دهنت قهیدق دو جدت رو تو اریمه :_

  !ونیر ب ننداختمون نشد
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 با ما و شد ساکت و برداشت دست زور کیل با باالخره

  .میدیشن را ها صحبت ی ادامه آرامش

 خانه سمت به حاظر حال در و شد تموم مهمان   باالخره

 عرفان از حسان   بانو .بود خون   شب !میبود حرکت در

 قربان و بود عروسش دور دم کی که عمه !بود رایص  

 وسط آن نداشت جرات که هم الناز !رفت یم اش صدقه

اند کهیت  وسط نیا اما !رفت یم فنا به عمه توسط چون بیی

 حنر  !زد یم ذوق در بدجور عرفان یمیصم قیرف یجا

 هم من .نبود باشد کنارش خواست یم دلش هم عرفان

 اصال خودم با فمیتکل .خواست نیم هم و خواست یم دلم

 .نبود مشخص

 

*** 

 

 باشه تنگ که کمر دور !نجاستیا اشتباهت تر  بب :عرفان

 پوف ای مثال !کن   کم دیبا لباس ناتیتزئ از خورده هی

  !رو شونه تر  چ ای بردار را تر  آست
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 آن ی گوشه گوشه و بودم برده ام چانه ریز  دست متفکر

  .دمیبلع یم وجود تمام با را طرح

 

  ؟!بکشم رو آسون   به طرح نیا نتونستم چرا من پس :_

 

 به پس نداشنر  هم تمرکز !ینکرد فکر خوب چون :عرفان

 !نتونسنر  لیدل تر  هم

 

 یا شانه خنده با و انداختم مهربانش چشمان به نگایه

  .بردم باال

 

  ؟کن  یم نگام نطوریا چرا ه؟یچ :_

 

ِمت به ادیز  کردن فکر :عرفان
َ
 مغزت به !زهیر  یم ه

احت  !ادیدرب فکر از تا بده اسیر
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 چه داندیم کردم حس !دوختم او به را نگاهم تعجب با

  .کنمیم پنهان را ییر  چ

 

 رو تو نطوریا ما ی همه !هسنر  محکیم دخیر  تو :عرفان

  ...بمون محکم پس !میشناخت

 

 با من و رفت ها زونکن ی قفسه سمت به و شد بلند

 و بود آمده بند زبانم تیواقع و شدم بلند تعجب

 .رفتم ونیر ب و کردم آرایم تشکر .میبگو  چه دانستمینم
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 شیروبرو  کاغذ در خم کمر، تا را الناز و شدم اتاق وارد

 .دمید

 

  ؟یاومد باالخره :الناز

 

  .شد تموم کارم آره، :_

 

 اما بدم بهت رو خی   نیا نخواست دلم اصال :الناز

  !تر  دعوت میمر  عمه خونه امشب !مجبورم

 

 اخم و ختیر  بهم شدت به حرف نیا دنیشن با اعصابم

م میها
َ
 آنها به هم باز کردم یم فرار چه هر من .رفتند دره

  !خوردم یم بر اسم آن صاحب و

 

  !اوف !اوف !اوف :_
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 !م؟یچونیبپ هیچ نظرت :الناز

 

  رو؟ جی  :_

 

  !رو مهمون   به نرفتر   :الناز

 

 یغرغر  .کردم نگاهش خوشحایل با و زدند برق چشمانم

  ...گرفت سمت به را دستش .برداشت را اش گویسر  و کرد

 

  !کنم کارو نیا قراره تو خاطر به فقط :الناز

 

 و کردم گوشش به دهیچسب گویسر  به نگایه تعجب با

  !دادمیم گوش را مکالماتش او، به هیر خ همچنان

 

  !؟خون   هیهان سالم :الناز
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  !ممنون قربونت

 بهت زدم زنگ صحبتت اون راجب
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 یبر  ها بچه با خواد یم دلت گفنر  بهم که روز همون

  !ادیب باهات هم پناه بعد ونیر ب

 یروزا چون میبر  امشب بگم نویهم خواستم آره اوک

  !کمه وقتش دانشگاه ای رسکاره ای پناه یبعد

 بفرست برام رو شنیلوک فقط دمیم خی   بهش من پس اوک

  ؟یندار  یکار  حله
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 !خدافظ قربونت

 

 طول قهیدق پنج شیها حرف کل و کردم نگاهش فقط

 میبگو  توانم یم جرات به قهیدق پنج تر  هم در اما دینکش

  !داد نجات مرا

 

  ؟!بگم جی  دونمینم :_

 

 من بکشون خودت دنبال رو عارف فقط چی یه :الناز

  !ندارم رو خان زپرنر  نیا حوصله

 

 عجب هم حایم .زدم خنده ریز  پفر  حرفش، دنیشن با

  !بود گرفته لقن  

 

  ؟!کنم رو شعوریب اون یخوار  پاچه برم دیبا پس :_
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 !بوسه یم رو دستت :الناز

 

*** 

 

 !هست؟ هم ُمخیر  دخیر  نیبود گفته :عارف

 

 که من و شد متحمل را الناز ی غره چشم هم باز

  !دیگو  یم لج رس از را ها نیا ی همه دانستمیم

 

 !شهیم تیادیز  ؟یندار  یکی خودت تو مگه :الناز

 

 چون باشه داشته تا چند ییر  چ هر از دیبا آدم :عارف

  !چرخه نیم روزگار نباشه تنوع
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 و خورد گردنش پس الناز دست که کردم نگاهش خنن  

 بهار ی قهقه و دیچیپ تر  ماش اتاقک در وحشتنایک یصدا

 .برد هوا به را
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  !جونت نوش زم،یعز  بخور :_

 

 من باشه؟ من طرفدار تونیکی بار هی شد !زهرمار :عارف

 بهار !نهیبب رو ارشی ادیب کشوندم رو بهار که میبدبخت چه

  !یر بگ رو من طرف تو حداقل
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  !نیند راه رو من تون خصویص یها بحث تو لطفا :بهار

 

  !داره زبون هم میر  دو پررو بچه :عارف

 

 پنجره از را نگاهم و زدم شان شوق و شور نیا از یلبخند

 کاش یا و بود مانده روز چهار و ستیب .دوختم ونیر ب به

 !بگذرد روز چهار و ستیب نیا

 

  ؟یشد دوقطن   کنم یم حس پناه :عارف

 

  چرا؟ :_

 

 تر  غمگ فاز تو ییر م هوی بعد خون   وقتا بعیص   آخه :عارف

 
ا
  !یسر یم ساکت اصل
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 اما گفتیم را تیواقع .بدهم چه را جوابش دانستمینم

 بودم آن   از تر خسته .گفت را نیا بهار یجلو  که بد چه

 همانگونه !کنم جور و جفت شیبرا لیدل کیل بخواهم که

 ...دادم را جوابش بود ونیر ب سمت نگاهم که

 

  !خان عارف آقا باشه خودت کار تو رست :_

 

 و نداشتم جوابش در ییر  چ .کردیم نگاهم همچنان بهار

 نگاه به نگاهم مبادا که کردمیم مشغول همچنان را خودم

 !بربخورد ش حرف پر

 

 یک بدونم خوادیم دلم فقط میدیرس باالخره :عارف

  !بابا نیکرد داغونم !فرستاد شنیلوک

 

  لومیر یک ده انگار حاال :الناز
 
 میر  دو با !یکرد رانندیک

 یر  م غر چقدر
 !؟ن 
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 .دادم چیتفر  یجا نیا رستارس به را نگاهم و میشد ادهیپ

 حس .کاشت لبم یرو  را آرایم لبخندِ  خوب یهوا و آب

 !داشتم را ها آزاده

 

هیم لذت آدم اصال !خوبه هوا چقدر یوا :الناز  !ی 
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 از !تر  نزن حرف شاعرانه انقدر هاتون عمه جون :عارف

  !خارجه درکم ی قوه
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 به که دمید را عرفان شد، دوخته جلو به که نگاهم

 به رس یعاد یر غ حرکت کی در من و آمد یم سمتمان

 اش انداخته یتر  پا رس .نمیبب را بهار تا چرخاندم عقب

 !بود خجالتش ی نشانه

 

  !عروس نمینب رو ت انداخته یتر  پا رس   :الناز

 

 عرفان که برود الناز سمت یا غره چشم خواست تا بهار

 !رفت فرو اش قهی در شیپ از شیر یب بهار رس و دیرس ما به

 

  د؟یکش طول چقدر :عرفان

 

  !ونهیر م الکپشت قد !عارفه یر تقص:_

 

 سمت آن به عرفان نگاه که دیخند حواس ن   بهار

  !کرد فراموش را ما بودن موجود انگار و شد معطوف
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سمیم یندار  قهیجل داداش :عارف   !یسر  غرق یر

 

 یا گونه با و کرد جمع را اش خنده زده، خجالت بهار

 گفت هویم قبل از تر حواس ن   عرفان و دیگز  لب رسخ،

 بود عاشق حد از شیب بچه .انداخت خنده به را همه که

  !میدانستینم و

 

مانه نیایب ها بچه :الناز  یلیخ !میکن گم رو گورمون محیر

  !هیزشت کار

 

 آن و میرفت جلو به دستش گرفتر   با و رفتم الناز سمت به

  !میگذاشت تنها را دو

 

  !میذاشتیم تنهاشون دینبا !شما تر  ذوق ن   چقدر :عارف
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وع دوم بار از قراره رو ایباز  شوریب !نباش نگران :الناز  رسر

  !میکن

 

 هر وجود در کردن، تیاذ ِکرم و بود گرفته ام خنده

 !داشت قرار شانیدو 
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 و میرفت بودند نشسته که ن  ها پرس و ها دخیر  سمت به

 دمیرس تر  قی به و دمید را حایم ی دهیورز  کلیه دور از من

  !دارم دنبال به هفته کی تا را الناز یها غر که

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  خان؟ حایم یچطور  !قیشف قیرف !به به :عارف

 

 تا یک از و دییپایم را عارف شده قلمبه الناز، و من چشمان

  !بودند؟ شده هم قیشف قیرف حاال،

 به را چشمانش که حایل در و کرد صاف را شیصدا الناز

 گفت من به رو چرخاند یم اطراف

 

 هم با یک نایا !نگاه؟ رو شده گور به گور عارف نیا :الناز

 مگه بابا !اصال میر بم برم من شدن؟ قیرف االن که بودن

 !؟تر  شیم هم قیرف باهاش نییر م که آدمه نیا

 

 تازه !یبی   رو رسم قراره نجوریا بعد ی هفته تا !خدا ای :_

  !خالمه پرس طرف باشه حواست هم
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 به را دستش خواست تا و رفت سمتم به یا غره چشم

 کتک کی از را من و آمد جلو به حایم برساند، کمرم

 داد نجات دردناک

 

  ن؟یکرد رید انقدر چرا ن؟یچطور  سالم :حایم

 

 شنیلوک ما برا فهمه کج هم یلیخ که آدیم هی بابا :عارف

ف صد فرستاد نیم که فرستهیم  داشت رسر

 

ل شدت از ن  صدا الناز  نگاه که داد ونیر ب اش خنده کنیر

  ساخت خود معطوف را حایم مهربان

 

 شنیلوک اون هیهان که خدمتت به عارضم عارف آقا :حایم

  !فرستاد رو
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 سد باالخره و ستادیا واج و هاج بار تر  اول یبرا عارف

 را خدا .رفت هوا به اش قهقه و شکست الناز مقاومت

  !بردارد رسم از دست است قرار فعال الناز که شکر

 

 آج   !ببنده رو تو دهن دیرس یکی خداروشکر عارف :الناز

 اومد جا حالم

 

 که کند جور و جمع را خودش کرد سغ و کرد نچی  عارف

 !آورد باال هم را حایم ی خنده یصدا یرس  نیا
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 یا اشاره .ستادیا ما منتظرم و شد بلند شیجا از هیهان

 و انداختم پشت به نگایه .میافتاد راه سمتشان به و کردم

 زدم لب آرام و کردم زیر  چشیم بهار، و عرفان دنیند با

 

د رو بهار بانو باش منو کجا؟ رفتر   تا دو نیا :_  من به سیی

  !مثال

 

 محکم و آورد سمتم به را دستش و افتاد خنده به عارف

 دیکش را لپم

 

 روباه !داره اعتماد تو به که سوزهیم بانو واسه دلم :عارف

  !مکار

 

 تا و شدند گشاد داد، من به که لقن   از میها چشم

 تیقابل و میدیرس جمع به بدهم را جوابش خواستم

  !گرفت من از را دادن جواب
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 یکی یرو  کن   خورد اعصاب پریس احوال و سالم از بعد

 ن   شدت به روزها نیا و نشستم قیآالچ یها صندیل از

 .بودم اعصاب ن   و حوصله

  !نداشتم آن از خالیص یبرا رایه اما نبود خودم دست

 

  !شمال؟ میبر  پیاک تر  هم با نیایب ها بچه :هیهان

 

 دست و افتادم خنده به که دیپر  الناز یگلو  در وهیآبم

 بیعج الناز، حریص افهیق دنید .گذاشتم دهانم یجلو 

  !بود دن  ید

 

 !حله که هم عشق مرغ تا دو اون !هیعال نکهیا :عارف

 خاله کمی دیشا البته نداره پناه به یکار  که هم ن  دا !انیم

ش ی بهونه تون   !هیر بگ رو دخیر

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 محکیم یصدا با و انداخت سمتم مهربان   نگاه حایم

 داد را عارف جواب

 

  !راحته الشیخ من دست بده رو پناه وقنر  خاله :حایم

 

د، هم گرید نفر کی دست به را من ات خاله  الشیخ بسیی

 !است راحت
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  در بودنش !شدینم اما کنم فکر کمیر  که بود قرار
 
 ام زندیک

  !نداشت وجود امکان نیا که بود پررنگ یقدر  به
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 کال ندارم رو مسافرتا نیا ی حوصله من....هیر  چ :الناز

  !امیب تونم نیم ادهیز  که هم کارام عن  ی

 

دیم دل ناز، چه و کردم نگاهش یلبخند با ک نیا ی   دخیر

 !دیکشیم خود سمت به را حایم نگاه دم هر که پررو

 

  ؟جی  کنم درست رو شما یکارا اگر من :حایم

 

 دلم !الناز یوفا ن   اری نیا دیخر یم ناز قشنگ قدر چه و

 من را شانس نیا کیم کاش یا و گرفت شیر یب قبل از

 در که من   !ام شده خسته بودن گونه نیا از من !داشتم

 که من   !یمادر  نه و داشتم یپدر  نه ها سال نیا تمام

 که من   !کردم یم حساب کس ن   و تنها شهیهم را خودم

  کل
 
 که شد چه نهادم بنا بودن، یقو  هیپا بر را ام زندیک

  شد؟ یک قایدق شکستم؟ و ختمیر  بهم نگونهیا
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 خارج جمع بحث از ست مدنر  شدم، متوجه و کردم پوف  

 !دمید خود معطوف را الناز نگران نگاه که ام شده

 زد لب

 

  !؟خون   :الناز

 

 که نشاندم لب بر یلبخند و بستم بله یمعنا به پلک

 بلند مامان، اسم دنید با .آمد در صدا به ام گویسر  زنگ

 گرفتم فاصله جمع از کیم و شدم

 

  مامان؟ جانم :_

 

  !بگردم؟ دورت خون   مامان عمر سالم :مامان

 

 گوشت ش،یها صدقه قربان و ها محبت نیا چقدر و

  !بدنم بر دیچسب یم و شدیم
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  !زدلمیعز  خوبم !مامان   سالم :_

 

 تیاذ گذره؟یم خوش ؟ن  کجا !من بشم فدات :مامان

 ؟سنر ین
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 را من ش،یها نگران   از ییر جلوگ با کرد یم سغ دانستمیم

 من و رفت یم در دستش از اوقات گایه اما نکند تیاذ

 مقرص را ها فرشته نیا که گرفت یم خودم از دلم چقدر

  !دانستمیم

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  !عایل یر  چ همه !جان مامان خوبه :_

 

 چون دیشا گفتم بودم نگران !خداروشکر :مامان

  !بایسر  معذب کمی سنر ین جور باهاشون

 

 خوبه یلیخ نجایا !برم قربونت ستمین نه :_

 

 رو دلش زیعز  چرا گفت کرد هیگال  کیل میمر  عمه :مادر

 دنیچ قبل از رو برنامه چون گفتم بهش من که میاوردین

 داره حسان   که دنشید ایب حتما اما کن   کنسلش نتونسنر 

  !نهیر  م غر دنتیند از

 

 داد،یم را شیبو  تماما که زن   از توانستمیم مگر من و

 !بگذرم؟
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 کاریب که وقت هر !چشم بگو بهشون برسون سالم :_

  !دنشید میر م حتما بودم

 

 گرفت رو رساغت کیل یسارا تازه !زمیعز  باشه :مامان

  !یومدین چرا که گفتیم

 

 کل توانست یم اسمش و دادم دست از را خوبم حس کل

د زالو مانند را خوبم حال
َ
  !ِبَمک

  ...رساندم مامان گوش به را ام گرفته یصدا

 

 !برسون بهش سالم :_

 

 جان مامان شمینم مزاحمت !گلم بایسر  سالمت :مامان

 بابا ای من به داشنر  هم مشکیل هر !باش خودت مواظب

  !بزن زنگ
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 از را گویسر  کردن خداحافیط   از بعد و گفتم چشیم

 که دادیم من به توان   چه دیبا خدا و دادم فاصله گوشم

 !کنم پنهان را خرابم حال

 آمد، ام گویسر  رس   که قبیل روز چند امیپ ادی به ناگهان

 !بودَمش برده ادی از کل به .افتادم
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س  گویسر  خاموش ی صفحه !داشتم ن  یعج حال و اسیر

 !نه ای بخوانم را امشیپ که بودم شک به دو و کردم نگاه را

 یصدا که کنم روشن را گویسر  تا بردم جلو دست باالخره

 دیرس گوشم به کینزد از عارف
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ر :عارف
ُ
 یر  م ق

  !ها؟ یکرد میقا جی  پررو؟ بچه رو ما ن 

 

  !شعوریب ی کهیمرت دمیترس !کوفت عارف کوفت :_

 

 که من   و داد حدش از شیب غرور از خی   گشادش شین

 به قبل از تر اعصاب ن   .کردم روانه غره چشم سمتش به

  .نشستم قبیل یجا همان و رفتم قیآالچ سمت

 

  رو؟ شمال گهید هسنر  :حایم

 

  !هست؟ یک واسه :_

 

 تو نمیر  م حرف نایا خاله با خودم !بعد ی هفته :حایم

 کن جور و جفت رو کارات فقط
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  !دنینم مرخیص بهم :_

 

 میکنیم حرکت شنبه سه !لهیتعط چهارشنبه :حایم

 

 رو یکار  اصل !کنم یکار  هی تونمیم رو دانشگاه خوب :_

  !نه؟ ای یکرد رایص  

 

 حس و زدم یلبخند منم .دیلرز  شیها شانه و دیخند

 با !داشتم دوست بیعج را چشمانش انیم کرده خانه

به سه دو دست   ...زد شیزانو  یرو  ض 

 

 شیراض !کنهیم وونهید داره رو من یکار  اصل نیا :حایم

  !کنمیم

 

  ؟یدار  دوسش :_
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 هزاران لبش کنج لبخند و کردم شکار را مهربانش نگاهِ 

  !کرد یم بازتاب را حرف

 

 !عاشقشم :حایم

 

 نداشته شانس از سوخت باز دلم و دمیکش فر یعم نفس

دم پلک !ام  یم خانه میگلو  خیب داشت که بغیص   تا فرسر

 !نبود مناسب اصال شیجا .کنم ونیر ب را کرد

 

 290_پارت#
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 رس به رس !کرد یم شلوغ یلیخ دمشید که اویل روز :حایم

  !ادیز  هم اون بود طونیش.....ذاشتیم همه

 

 حال .دیبلع یم را الناز ناز از پر حرکات تک تک نگاهش با

 حسان   آن انیم ی عالقه اما بود بار غم کیم چشمانش

  !بود آشکار

 

ا نخ تو که نبودم آدیم :حایم  دمید فقط !نایا و باشم دخیر

 عمیضا بزنه تهش و بزاره رسم به رس کنهیم سغ ادیز 

  ...کنه

 

 عارف و الناز عادت .دمیخند همراهش هم من و دیخند

  .داشتند هیبق تیاذ و آزار به یوافر  ی عالقه !بود تر  هم

 

 و نییر ش حرفاش....شد دار خنده برام کاراش کم کم :حایم

 دلم !ساکته یلیخ دمید روز هی.....بود برو دل تو

 کنار بزنم خواست دلم.....شد بد حالم.....گرفت
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 هفته کی....!ناراحته چرا نمیبب بزنه حرف کنم مجبورش

  !....شدم زنده و مردم هفته کی اون و دمشیند

 

 روزها، آن !گفتیم سخن زمان   چه از قایدق دانستمیم

 !بود الناز شدن عاشق اوج یروزها

 

 که شام نیایب تر  پاش !نیشد هم صحبت گرم چه :هیهان

  !شد رید

 

 .شدینم اما بشنوم را داستان ی ادامه خواست یم دلم

 خوش آدم کیل و بود کباب و جگر خیس از پر یر  م یرو 

  !دورش اشتها

 که کردم باز خودم یبرا الناز کنار ن  جا من و میرفت جلو

 کردم حس میپهلو  ی هیناح در را الناز شگونین

 

  !؟یدار  خی   پهلوِعه نیا شعوریب :_
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  !ها؟ ؟تر  گفتیم جی  تر  داشت :الناز

 

  !شد؟ تیحسود :_

 

 به را اش اشاره انگشت و انداخت باال ن  ابرو غرور با

 ...گرفت خودش سمت
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 عمرا !من؟ !من؟ :الناز
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 از داشت !کردم یم باور را حرفش عمرا و زدم یشخندین

 کردنش تیاذ طعم حسان   من اما ُمرد یم فوضویل شدت

  !داشتم دوست را

 

ب :_
ُ
  !نباشه هم مهم پس !گهید خ

 

 کندیم سغ دانستمیم من و برد دهان به را نشییپا لب

 شینما به را شیها یباز  وحیسر  و نشود ور حمله سمتم

  .نگذارد

 

 تو از حایل هی من خونه میبر  بزار عن  ی !یر بم برو :الناز

  !سیوا حاال !...دایناپ رسش اون میر بگ
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 با و بردم دهان به را غذا لقمه یغرور  از پر ی خنده با

 و بود مخش یرو  میها کار تک تک .دمیجو  یم را آن صی  

  !کند مشت را دستانش شد باعث تر  هم

 

اف :_   !شد تیحسود کن اعیر

 

  !عمرا :الناز

 

 بخور رو غذات تر  بش !ستین یخی   پس :_

 

 .انداخت خنده به مرا شیپ از شیر یب که کرد یبلند پوف

 داشتم خی   من و کرد شیر یب را ام خنده بزرگش یها لقمه

 حایم یها حرف خواست نیم دلم اما دارد عصن   یپرخور 

 یبرا و دیایب خودش به دیبا حایم !برسد گوشش به فعال

 .بگذارد جلو قدم رابطه جادیا
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 و کردم بودند، نشسته هم کنار که عرفان و بهار به نگایه

  ...بود شده بهیر  عرفان با رفتارش کیم بهار انگار

 !بودم؟ تنها انقدر چرا من

 خود قبیل یجا رس لیوسا کردن جمع و شدن تمام از بعد

 انیم بحث به یلبخند م،یَ چا وانیل خوردن با و نشستم

  !زدم شان

 

  !نگفنر  رو حرفت ی ادامه :_

 

 !؟مشتافر  یادیز  انگار :حایم
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 نگاه تر  اول یبرا که زمان   مخصوصا !هیجالب داستان آره :_

  !دمید الناز یرو  ُت یعصب

 

 من   دمیفهم نبود که یا هفته کی اون تو دون  یم :حایم

ا از همه نیا که  شون یکی عاشق حاال کردم یم یدور  دخیر

 !ن  تنها به خودش بود شده ذکرم و فکر ی همه....شدم

  ....اما

 

 !اما؟ :_

 

 تو ش همه !بود کرده ییر تغ هفته کی اون از بعد :حایم

 یر گ بهم بودم کرده عادت.....نبود قبل مثل....بود خودش

 دونستمینم....کرد نیم فوضویل گهید.....دادینم اما بده

 رو هیهان مدام....بدونم خواست یم دلم.....شده جی 

 !گرفتم نیم جوان   اما کردم یم چیپ سوال

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کردم یم حس .کردم یم نگاهش منتظر من و دیکش پوف  

  !گذرد یم چشمانش یجلو  از داستان کل

 

 رو صحبت رس باهاش خودم اما نشه باورت دیشا :حایم

 یپا نکهیا تا....شدینم دمیعا چی یه هم باز اما کردم یم باز

کشون یدوستا از یکی  کم خودش الناز....شد باز مشیر

 تر ساکت هم قبل از شد اضاف که نیا بود ساکت

 خوب هم چشماش حال انگار یرس  نیا....شد

 من و کرد یم فرار همه دست از دمیدیم حنر .....نبود

 !....کنم دعواش تا دستم تو ادیب خواست یم دلم چقدر

 !....دونمینم ....بزنم حرف کیل بهش

 

 !را الناز یها رفتار نیا لیدل دانستمیم من و بود ناراحت

  ی دوره نیبدتر  مدت آن در الناز
 
 یم را اش زندیک

  !...گذراند
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ه :عارف  چمیپ پا یرس  هی گمیم رو دوستشون تر  هم دخیر

 حرف هم با بعدا گفتم بود شلوغ رسم نکهیا یبرا منم شد

 چه دونمینم حرفم از اون اما.....شه خلوت رسم تا میبزن

 با گفت همه به برداشت نه و نگذاشت که کرد برداشنر 

 !شده دوست من
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 داشت یلیدل چه خب !بودم کرده تعجب میها دهیشن از

 !بکند؟ را یکار  تر  همچ دخیر  کی
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 یم فرار ازم الناز واضح و عمال اون از بعد :حایم

ش....کرد  و نشده پاس رو درساش از بعیص   داشتم رو خی 

 دید اتفافر  منو حنر .....گرفته فاصله هم دوستاش از حنر 

 دنبالش.....کرد فرار دمید خودم یچشما با....یرس  هی

  !نموند زدم، صداش جی  هر دمیدو 

 ماه چند تر  هم تا دمشید که بود یبار  نیآخر  روز اون

  ...شیپ

 

  !دیرس ذهنم به ییر  چ هی :_

 

 سوایل و برگشت سمتم آمد، خودش به که انگار میصدا ای

  ...داد تکان یرس 

 

ه بنظرم :_  ؟!یدار  دوست رو الناز بود دهیفهم دخیر
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 و چپ به نه یمعنا به را رسش و کرد نگاهم تعجب با

 داد تکان راست

 

 بابا نه....نچ :حایم

 

 هی ستین حاظر یدخیر  چیه چون آره گمیم من ویل :_

 و کنه دروغش ستین معلوم تهش رس که یکیکوچ حرف

 یایر  چ مطمئنم من !بگه الناز اللخصوص همه به بره بعد

 فرار دنتید با روز اون الناز که گفته الناز به هم یشیر یب

  !کرده

 

 خودش به یفکر  حالنر  و کرد زیر  را چشمانش مشکوک

 داد ماساژ کیم را شیر  ته و برد اش چانه ریز  دست .داد

 

 !باشه؟ درست حرفت داره امکان :حایم
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  !نهیهم قایدق گهیم بهم ن  یعج حس هی من ویل :_

 

 بدبخت رو دخیر  اون من که باشه نطوریا اگر :حایم

  !کنمیم

 

 از پر نگاه از گرفت ام خنده من و بود عصن   چشمانش

 !الناز یکنجکاو 
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  ...شد تمام باالخره هم شب آن
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  !الناز بردن دل ی همه با

  !حایم دنیخر  ناز ی همه با

  !بهار و عرفان ریک  یز  ریز  یها خنده با

 !هیبق و عارف یها یباز  شلوغ با

  ...اما

 یجلو  اسایس نفر کی خایل یجا اتفاقات، نیا ی همه در

 به هم پنجم و ستیب روز باالخره و رفت یم رژه چشمم

  !...دیرس آخرش

 

*** 

 

  !کجاست حواست مامان   پناه؟ :مامان

 

 یم ساعنر  دوازده قایدق و کردم نگاهش خورده کهی

  !...بردم یم رس به گنگ حال نیا در که گذشت
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  !شد پرت حواسم لحظه هی....هیر  چ :پناه

 

  !مامان عشق بود پرت حواست اول از شما :مامان

  !شده؟ ییر  چ

 

 امشب شدیم کاش یا و بردم باال «نه» یمعنا به را رسم

 !دارم فکر به ازین حالم نیا یبرا من .بردارند رسم از دست

 

ک آرد نیا دیبا حاال !خب :مامان
َ
ل
َ
 .میکن اضاف رو شده ا

  !من به بده رو پودر نگیِبک اون

 

 کم و کردم یم نگاهش واکنیسر  چیه بدون همچنان من و

  !...بزنم هیگر  ریز  حالم نیا از بود مانده

 

  !ها؟ شمام با جان مامان :مامان
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  !کنم؟ کاریچ...هیر  چ...ها :_

 

 صورنر  با من و دییپایم مرا شده زیر  چشمان   با مامان

 و گرفت اش خنده .دادم خانم میمر  به را نگاهم مظلوم

 آن و کردم یتشکر  .داد دستم به را پودر نگیبک ی بسته

 مشکوکش نگاه بر همچنان که دادم مامان دست به را

 ...دیورز  یم مقاومت
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 با کردم سغ و آوردم هم را تهش و رس یلبخند با

 را چشمانش در کرده خانه مشکوک نگاه آن چشمانم،

  ...شوم مانع

 

  !ن  یعج انقدر امروز چرا بدونم اگر من :مامان

 

  ...دادم را جوابش بردنش باال از قبل و کردم پر آن   وانیل

 

  !ادیم خوابم کم هی فقط ستین ییر  چ :_

 

 خانم میمر  یصدا که بودم آب وانیل کردن خایل حال در

 دیرس گوشم به

 

 شنیم عاشق وقنر  دیجد یجوونا نیا البته :خانم میمر 

  !دارن عالئیم تر  همچ
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 با مامان !افتادم رسفه به و دیپر  میگلو  در شدت با آب

  دست
 

به کمرم به پاچیک  که حرف   آن از یوا و زد یم ض 

  !داشت قتیحق

 

  !خوبم...خوبم....ستمین ییر  چ _

 

 و نشستم یر  م یرو  دمیر  م یز یر  یها رسفه که حایل در و

 .کردم شان نگاه یکار  خطا فرد حالت به

 شان پختر   ن  ییر ش به و شدند بحن   مشغول شکر را خدا

 و رس نیکمیر  جادیا با !نشدند یکی من چیپ پا و دادند ادامه

خانه از ن  صدا  ...شدم ونیر ب آشیی 

 حاِل  .کردم ول تخت یرو  را بدنم و رفتم اتاق سمت به

  دل نیا و بود شده شیر یب قبل از ام گرفته
 

 المصب تنیک

  !داشت نیم بر رسم از دست هم

 شش توانستم، چگونه من و بود مانده روز چهار و ستیب

  !کنم رَس  دنشید ن   را روز
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 و شکست را مقاومتم تمام امشیپ که نماند ناگفته البته

 !ساخت تر دلتنگ قبل از مرا

  !ساخت روز چهار و ستیب یبرا مرا کار جمله کی همان

 «باش خودت مواظب»
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 و حالم که بود نهفته چه کلمه دوازده نیا در دانمینم

 
 

 زن مگر لعننر  نیا و بود شده شیر یب قبل از ام دلتنیک

 !بزند؟ خودش زن به را ها حرف نیا که نداشت
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 خواندن بعد تمام تعجب در و بردم فرو بالشت در را رسم

 از یکی نیا و ختینر  یتر  پا اشیک ی قطره چیه امشیپ

  !بود بودنم یقو  یها نشانه

 

  !خوابه؟ من یکوچولو  دخیر  :بابا

 

 توانست یم نگونهیا که بود شیصدا در یرِس  چه قایدق و

  ؟!کند خوشحال آن   به مرا

 

  !ن  بابا دارمیب :_

 

 انینما بابا ی چهره و شد باز اتاق در .نشستم تخت یرو 

 با !بود بیعج بودنش خانه در روز از ساعت نیا .شد

 
 

 که دانست یم خدا فقط و کردم باز را دستانم دلتنیک

  !بودم عاشقش چقدر
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 ن  یب به را عطرش .داد راه آغوشش در مرا و آمد جلو

  .چسباندم اش نهیس به را رسم و دهیکش

 

  !خونم؟ گِل  خون   :بابا

 

  .بودم اش خانه گِل 
 
 و بودم اش خانه ن  بایز  و رسزندیک

  !ها نیا ی همه بود خوب چقدر

 

  !بود شده تنگ کیل برات دلم فقط خوبم :_

 

 یجا بر را اش بوسه از یرد میموها یرو  و دیخند

  .کرد نوازششان و دیکش میموها به دسنر  .گذاشت

 

  !؟یکرد یم کاریچ :بابا
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 ن   خو منم میر بگ ادی ن  ییر ش بود داده یر گ مامان چی یه :_

 زدم میج نداشتم رو ها کار نیا ی حوصله اصال !استعداد

  !باال اومدم

 

 و کرد تر تنگ دورم را دستانش حلقه و دیخند هم باز

 .کردم جا کم یفضا آن انیم را خودم

 !داشتمش بدم یها روز نیا در که بودم خوشحال چقدر

 

 297_پارت#

 

 

 

 

 

  !؟یشد دوست یسارا با :بابا

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حنر  من !بود؟ آمده در کجا از حرف نیا !کردم تعجب

  !کجا؟ گرید شدن دوست بودم، متنفر زنک آن از

 

  !دمشیند شیر یب بار هی !نه :_

 

 ،یومدین چرا گفت گرفت رو رساغت یلیخ شبید :بابا

  !ِنتیبب خونه ادیم گفت زد زنگ هم شیپ ساعت کی

 

م در را میها اخم و دمیکش عقب خلفر  بد با
َ
 من .بردم ه

 یم بر شان پسِت  به زودتر کردم یم فرار که هر از

  !خوردم

 

  ؟!آخه کجا ادیب خوادیم ادیم بدم ازش من !بابا :_

 

  !؟ن  بابا ادیم بدت چرا :بابا
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 عمه بخاطر کرد میعصب یلیخ زد حرف   هی یرس  اون :_

  !بدم رو جوابش درست نتونستم میمر 

 

  !کن   تحملش دیبا متاسفانه ویل :بابا

 

 دمیغر  ناراحنر  با

 

 بانو شیپ میر م اصال ؟ن  جا یبی   عرص منو شهینم بابا؟ :_

  !بره تا نایا

 

 خونه تو مون  یم !جان بابا زشته :بابا

 

 جا ی حلقه دنید از گفتمیم او به چگونه و دمیبرچ لب

 ؟!متنفرم چپش دست درون گرفته

 یرو  بابا دست که دوختم ام پنجره را نگاهم و کردم پوف  

  ...نشست ام گونه
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 برام جونم از شیر یب نکهیا با....بابا خوشگل منو تر  بب :بابا

 نظر از کار نیا اما نمیبب رو تیناراحت خوام نیم و یز یعز 

 کارو نیا اصال ذارم نیم من و ستین درست اصال اخالفر 

  !کن  

 

ک آن دیبا صورت هر در و نبود فرار یبرا رایه
َ
ن
َ
 خود از ز

 !دمیدیم را رایص  
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 همزمان و بودم نشسته یسارا یروبرو  بعد، ساعت کی

 شده منفجر حرص شدت از .رساندم یم الناز به را ها خی  

 نیم دلم چیه .دیایب نجایا به خواست یم لحظه هر و بود

  .نداشتم هم یا چاره راه اما نمیبب را اش افهیق خواست

 

؟ چه زم،یعز  یاومد خوش یلیخ :مامان  نیا از خی 

  ؟!طرفا

 

 پرنسس خانم دنید به موفق شبید که ما واال :یسارا

 !مینشد تون

 

 گفتنش پرنسس قایدق و کردم اخیم حرفش دنیشن از

 یم دلم چقدر من و دادینم من بودن لوس جز ن  معنا

 و چرت از دست که بکوبم دهانش بر مشنر  خواست

  !بردارد گفتنش پرت
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 رفاقت هی ی  ز یر  هیپا و بزنم رس بهش امیب که گفتم :یسارا

 !بدم انجام رو

 

 ی گوشه زیر  خنده دنید با و شد مشت حرص از دستانم

 با که بود خودم دست اگر و بودم شده تر یجر  بابا، لب

 قایدق رفاقت کی یز یر  هیپا و کردم یم پرتش ونیر ب به لگد

 !چه؟ عن  ی

 نبود متوجه نگاهم یرو  از و انداخت سمتم نگایه مامان

  ...شد بحث نیا در ام عالقه

 

 !نکن تعارف گلم بخور وهیم انشاهللا، :مامان

 

 را «هیچ تعارف بابا نه» ی جمله و برداشت یا وهیم

  !آمد نیم در خونم که یدیر  م کارد اگر را من و کرد زمزمه
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 !اومد شیپ بابا ی کارخونه یبرا مشکالنر  دمیشن :بابا

 !شد؟ رفع مشکل

 

 رفته که هم کاوه !نیر گ یلیخ !نه هنوز متاسفانه :یسارا

 !شده دهیچیپ هیقض شیر یب
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 یم اسم کی فقط !شد رِس  بدنم کل آمد که اسمش

 که یروز  حال به یوا پس زدیبر  بهَمم تر  چن نیا توانست

 !روم یم تر  ب از که نَمشیبب اگر من !برگردد
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  !خانوم؟ پناه ن  کجا :یسارا

 

 نجایا اصال حواسش حاال تا صبح از بچه نیا یوا :مامان

  !ستین

 

  !تر  هم مشغوله فکرم کمی ؟!هیحرف چه نیا !مامان وا :_

 

 خودم !شدم نطوریهم برگشتم که موقغ از منم :یسارا

 نمشینب قراره که هم  مایه کی نیا بودم دور کاوه از کم

  !روش

 

  !زمیعز  گذرهیم :مامان

 

 بابا العمل عکس اما دمیشن که حرف   از دیترک قلبم من و

 دنیشن با که یپوزخند !کرد شکه مرا حرفش نسبت
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 من و دادیم را الناز یها حرف معن   نشاند لب بر حرفش

 !است؟ قرار چه از هیقض دانستمینم چرا

 

 هم نایا میمر  قراره فردا که بمون نجایهم شب :مامان

  !انیب

 

م در یا افهیق
َ
 آخر تا هم آن را حضورش چگونه و بردم ه

  !کنم؟ تحمل شب
 
 !قوز باال قوز بود شده تماما من زندیک

 !دارد خود یجا گرید نکهیا است آمده رسم ن  بال گونه هر

 

  !م؟یر بگ ونیر ب از برم شام :بابا

 

  !بشه درست تا شهیم رید چون آره :مامان

 

 بدم سفارش ونیر ب میر م من پس باشه :بابا
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 شدم بلند بابا با همراه ناگهان   حرکت کی یط هم من و

  !داشتم دنبال به را همه نگاه که

 

 !امیم باهات منم :_

 

 نیا که بفهماند من به ابرو و چشم با کرد سغ مامان

 ها حرف نیا من مگر اما ستین مناسب اصال من حرکت

 !بود؟ ام حایل

 300_پارت#

 

 

 

 

 

 دیایب نجایا به من دنید یبرا بودم کرده مجبورش من مگر

  ؟!بمانم بخاطرش حاال که
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 سمتم کند پنهان را لبخندش کرد یم سغ که حایل در بابا

 زد اشاره

 

 هم شما خانم م،یبر  تا بپوش رو لباست عی    رس  پس :بابا

  !کن امکیپ برام رو یخوایم که ن  غذا نوع و افراد تعداد

 

  !تر  باش خودتون مواظب باشه :مامان

 

 یسارا دست از فرارم به قایدق که ن  یعج شادمان   با من و

 و حس .دمیپوش را میها لباس و رفتم اتاق به داشت ربط

 و نداشت را غضب و خشم آن گرید درونم حال

  ...برعکس

 و نبودش و نامش دنیشن از دلم انیم بود کرده خانه غم

 
 

 !بود دهیبر  را امانم که دلتنیک
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 وقنر  ستین مناسب اصال !بود بد یلیخ کارت ن  بابا :بابا

 نخواستم من حاال یبر  کن   ولش ادیم دنتید یبرا کیس

 کارت که شهینم نیا بر مبن   بگم ییر  چ دخیر  اون یجلو 

  !دمیپسند رو

 

  !نهیبب رو من ادیب نگفتم اون به من :_

 

 آمده در کفرش من یها حرف نیا از و دیکش پوف   بابا

 یم بر عمرا را حرفم و داشت پا کی مرغم من اما بود

  !گرداندم

 میرو  یجلو  از خاطرات یرس  کی خانه به برگشتر   تر  ح

 !ساختند قبل از بدتر را حالم که گذشتند

 

 دیکنینم حس پور سلطان یآقا ویل خوامیم معذرت :_)

  دیکنیم تر  توه من شعور به دیدار 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خانما یبرا یلیخ من اتفاقا ؟جی  یبرا شعور :پور سلطان

ام  (قائلم احیر

 

سهیم انسان   هر !انسانه عتیطب ویل دیببخش :_)  یر
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 یر ش دم با هستر   ایبعض آخه ، جالب چه :پور سلطان

 هیچ اونا درمان راه !گزه نیم ککشون اما کت   یم یباز 

 (دون؟یچ همه خانوِم 
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 یکار  هر یموندگار  یبرا دیمجبور  باالخره :پور سلطان)

 !گهید دیکن

 

 بهم انقدر مدت نیا تو چون ستین هم یاز ین تر  همچ :_

 تر  تضم تونمیم رو ندمیآ االن از که شده کار شنهادیپ

  (!کنم

 

 ها روز آن ادی و گرفت شکل لبانم یرو  تلچ   لبخند

س مشنر  ،کلکیل هر پشت !شد زنده میبرا بیعج  اسیر

 مرا ام رایص   خود از سیرئ یآقا مبادا که بود دهیخواب

 تمام و روزها همان به برگردم کاش یا و کند اخراج

کت در ام یماندگار  ام دغدغه  !بشود رسر

 یها سفارش از پر دستان   با و میدیرس خانه به باالخره

  .میشد خانه وارد مامان

 

  !شمال میر م ها بچه با منم ن  دا راسنر  :انایک
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 دخیر  نیا !ندوز و نی   خودت واسه الیک :میمر  عمه

  !نه ای بره ستین معلوم خودش

 

 از چشمانش و نشاند من کرده بغ لبان سمت را نگاهش و

  !شدیم دهید تر مهربان شهیهم

 

 ش هیروح واسه گهید کن قبول جان داداش :میمر  عمه

 !بشه رفع تینگران بره فرستمیم هم انایک !خوبه یلیخ

 

 بخدا ویل بشه عوض ش هیروح بره دارم دوست من :بابا

سمیم   !یر

 

 خورد قسم !زد حرف خودم با کیل زد زنگ حایم :مامان

  !کنه مواظبت چشاش از شیر یب پناه از که
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 !ستین روال رو هم ییر  چ چیه ستین که کاوه اصال :بابا

 !فرستادمشیم راحت الیخ با بود کاوه اگر

 

 بود گرفته بغضم .زد یم هم بابا چشم در حنر  کاوه نبود و

 !بود گذاشته ییر تاث بد نبودنش و
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  !انشاهللا ادیم اونم :میمر  عمه

 

*** 
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 با الناز بودم لمیوسا کردن آماده حال در که صبح از

 حواسش و هوش و بود رسم یباال شده وزغ چشمان  

 ن  یعج اضطراب دچار کردم یم حس .نبود من به اصال

 !کردم نیم دایپ آن یبرا یلیدل گشتمیم چه هر اما شده

 

  الناز؟ شتهیپ :_

 

  !ها؟ :الناز

 

  !ها سنر ین ایدن نیا انگار ؟خون   :_

 

 بلند تختم یرو  از من حرف به توجه ن   و کرد پوف   الناز

  .رفت پنجره سمت به و شد

 

  !اد؟یب قراره یک خالت پرس نیا :الناز
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 باشه شما خان حایم همون خالم پرس از منظورت اگر :_

  !نهییپا گهید قهیدق ستیب گفت که

 

 حداقل من و دیکش دندان به لب شیپ از تر مضطرب

  .ندارد حایم به ربیط بودم مطمت   

 ریز  دارد سغ کردم یم حس و داشتم نظر ریز  را رفتارش

د شیپ از یکار  انگار اما بکشد را عارف زبان   !نی 

 مامان با که سخنر  خداحافیط   از بعد و آمد حایم باالخره

  ...میگرفت جا تر  ماش درون داشتم بابا و

 

 ما تر  ماش با ناراحنر  نکنه خودنر  تو جان الناز :هیهان

  !؟یاومد

 

م در ابرو حایم
َ
 ساکت الناز به نگایه نهیآ از و دیکش ه

  ...انداخت
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 !هیچ حرفا نیا بابا نه :الناز

 

 رس   دمید من و داد ادامه خودش بودن ساکت به هم باز و

 شانه انداختر   با من و خورد تکان شده چه یمعنا به حایم

 ...کردم اعالم را ندانستنم باال، به ام
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  ...بود همه یها تماس راه در

ل هم با شهیهم که نرگیس همان تا گرفته بابا و مامان از
َ
 ک

  !ام؟ شده بزرگ من بفهمند است قرار یک و میداشت
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به دست با  سمتم را رسش که زدم الناز یپهلو  به یا ض 

 زدم لب .چرخاند

 

  !حداقل بگو جی  هی !تو؟ چته :_

 

 اونموقع نباشه ذهنمه تو که ییر  چ اون کن دعا تو :الناز

  !گمیم بهت رو یر  چ همه

 

 بدِ  حال کباری من و نشست دلم در یندیناخوشا حس

 مهمان   همان به وطیمر  هم آن و دمید را الناز اضطراب

  !حال نیا از دمیترس یم و شدیم ن  کذا

 

  !نه َبده :_
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 عمق از را جوابم من و گرفت را نگاهش و نگفت ییر  چ

 نیا در دانستم نیم و گرفتم اش سوخته یا قهوه چشمان

  !کرد توان یم ن  دعا چه لحظه

 

 من ناسالمنر  بابا !هوی نیشد ساکت چرا تون همه :حایم

ه خوابم نشم خسته تر  کن مشغول منو دیبا م راننده  !نی 

  !دستمه تو سخنر  تیمامور  ناسالمنر 

 

  آخرش ی جمله دنیشن با
 

 یالناز  حنر  و میدیخند همیک

 مخصوص را حرف نیا حایم و نداشتم آن از توقع که

 !...گفت معشوقش حال کردن خوب

احت یبرا  رسعت به شدن ادهیپ بعد و میستادیا ن  جا اسیر

  .کردم حرکت عارف سمت

 

  عارف؟ :_
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  !ها؟ :عارف

 

بیب :_   !ه؟یچ ها تییر

 

 !شهیم حل بنال بگم االن :عارف

 

ش رس ی افهیق به یا غره چشم
َ
 جز یکار  و رفتم خوش

 !نداشت انسان دادن حرص
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  !چشه؟ الناز :_

 

 ییر  چ از انگار .کرد نگاهم تعجب با و انداخت باال ن  ابرو

  ...نداشت خی  

 

  !هست؟ شییر  چ الناز مگه :عارف

 

 و گذشت کنارم از رسعت به الناز بدهم جوان   خواستم تا

 متوجه .کشاند خود دنبال به و گرفت را عارف دست

  ...چرخاندم سمتش نگاه و شدم حایم آمدن

 

  !نهیر  م مشکوک بنظرم :_

 

س انگار !ناراحته :حایم  تشیاذ داره ییر  چ هی....داره اسیر

  !کنهیم
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 متوجه شدینم ییر  چ الناز رفتار از !میبگو  چه دانستمینم

 جمع کنار .گرفتم نیم آن از هم خون   حس کال و شد

 من اما میبود خوردن درحال ها بچه با و میبود نشسته

 شدیم ساعنر  مین که بود عارف   و الناز سمت فکرم تمام

  .بودند کردن صحبت حال در

 

 !َعه !خب کنمیم دق دارم من :_

 

 رو ت تخمه رسجات تر  بش !بچه فوضویل تو چقدر :حایم

  !بخور

 

س کمی الناز یرفتارا نیا دونمینم :_  همش کرده میاسیر

  !فتهین خون   اتفاق قراره کنمیم حس

 

 ربیط کال و باشه مربوط خودش به مشکلش دیشا :حایم

س پس باشه نداشته تو به   !گرفنر  خود ن   اسیر
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 ادامه خوردنش به خونرسد انقدر توانست یم چطور قایدق

 جا ساعت به نگایه دوباره و کردم حریص پوِف  !دهد؟

 از قهیدق چهار و یس االن .انداختم دستم مچ یرو  کرده

 قبل از تر تحمل کم لحظه هر من و گذشتیم نبودشان

 !شدمیم

 

 جی  معجون !دخیر  کن ول ؟منتظریسر  هم هنوز :حایم

 !م؟یفتیب راه دیبا گهید االن میر بگ برات یخور یم

 

 !خورم نیم ییر  چ :_
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 میر بگ یخور یم موز یر ش !راه تو مون  یم گرسنه :حایم

  !برات

 

 دوباره را نگاهم و گفتم یا آره کردنش رس به دست یبرا

 سمت به را اش گویسر  عصبان   حال، که دادم عارف   به

 منتقل هم او به بد حال نیا که بود چه .برد گوشش

  !شد؟

 که کرد اعالم همه به من به معجون دادن با و آمد حایم

 دیغر  انایک سمت عارف شدم متوجه من و کنند حرکت

 

  !ِبرون تو رو شیباق ندارم حوصله من :عارف

 

 که بود بد وضع انقدر عن  ی و کردم نگاهش تعجب با

  !داد؟ انایک دست به را تر  ماش
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 از لب الناز کردم، چه هر من و مینشست تر  ماش در همیک

 ستین قرار مسافرت نیا انگار و شده چه که نکرد باز لب

 !باشد خوش من یبرا

 کرده سفر شمال به بار دو ماه نیا در من و میبود دهیرس

 جو حسان   هیقض نیا با بود ام یعاد حالت اگر و بودم

 حالت است وقت یلیخ اما دمیخندیم و کردمیم یساز 

  !نداشتم یعاد

 

  !عارف :_

 

 و بود یبد جور   ناراحتش چشمان حالت و برگشت سمتم

 !داشت ن  یعج ناراحنر  دلم تهِ 

 

 کردم زمزمه یبد حال با

 

  !شده؟یچ :_
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 کنمیم سغ !یر  چ همه الیخیب بگذرون خوش :عارف

  !کنم درستش

 

س و حرفش دنیشن از دیتپ تند قلبم  در قبل از شیر یب اسیر

 به بود که چه هر شدم مطمت    من و شد وارد ام نی  و رگ

 !داشت ربط من

 از یا توجه چیه ن   که کردم نگاه را رفتنش من و رفت

 .شدیم رد هیبق کنار
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دم لن    رس از نگران   .کردم ستیا میجا رس ندانسته و فرسر

  !دیبار  یم میپا تا

 

  !شهینم مربوط تو به حرفاشون بچه داخل ایب :حایم

 

 که ندیر  م داد چشمانشان بفهمانم خونرسد یاو  به چگونه

  !است؟ مربوط من به

 چ چیه ن   من و بود حایم دست در چمدانم
 دست در ییر 

  .رفتم الیو  سمت به

 

*** 

 

  !ست فاجعه هی کنمیم حس من :هیهان

 

س با  دست با و کرد نچی  حایم که کردم نگاهش اسیر

به   کم ی ض 
 

  .زد رسش به رنیک
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 تو بعد هیر م دست از داره خودش نیا ن  یبنیم :حایم

  !مغز ال !که واقعا ؟کن  یم بدترش

 

 ها بچه حرف به دادن گوش با کردم سغ و کردم پوف  

 بدون !بودم شده شهیهم از تر کسل .کنم رسگرم را خودم

 سمت به .رفتم الیو  بزرگ اطیح به یا توجه جلب

 و کردم حرکت اطیح دور تا دور ی وهیم از پر درختان

  !کرد یم نوازش را ها چشم شیبایز  ی منظره

 کردم نوازش نریم به را ها آن از یکی برگ و بردم باال دست

 آن از پس که ن  یماش و آمد در شدن باز یصدا که

  .شد انینما

  !جمع به شدن اضافه یبرا کیس نه و بود ونیر ب کیس نه

 .دمید ام قدیم دو در را رنگ اهیس تر  ماش و برگرداندم رو

  .نبود مشخص اما کردم راننده شخص به نگاه دهیکش ابرو

 اول و شد باز تر  ماش در که کردم قالب نهیس به دست

  ....و کرد برخورد چشمانم به که بود کفش دو برق
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 به را آن قلبم بود قرار روزها نیا که یدلی   فردِ  قامت

د فرامویسر   !نشد موفق هم وقت چیه و بسیی
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 و کردم حس میگلو  کنج بغیص   شد، بلند که قلبم یصدا

 دلم .نشود جمع چشمانم ی کاسه در آب بودم تالش در

  !بود شده تنگ دنشیتپ یبرا

 یتر  پا و باال اریاخت و بودمش دهیند که بود یروز  شانزده

  شدت از چشمانم شدن
 

  !نبود خودم دست دلتنیک
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 نکشیع که بودم بغضم دادن قورت مشغول که همانطور

 یم اضار مقابلش ستادنمیا بر همچنان من و برداشت را

  !دمیورز 

  حالت چشمانش اما نه ای گفتنش بود درست
 

 دلتنیک

 من و بزنم هیگر  ریز  حس آن از بود مانده کم و داشتند

  !نبودم احساسانر  ِانقدر چوقتیه

 محکم و آمدم یم خودم به دیبا من و کردم صاف ن  صدا

  ...دادمیم نشان همه و او به را بودنم

 

 الم ...س  :_

 

 !بود کردن تپه تپه موقع چه نیا و بودم زده گند !لعننر 

 ییر جلوگ دمیجد احساسات از تا دمیکش دندان به لب

 دیرس گوشم به اش خسته یصدا و کنم

 

  !سالم :کاوه
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 باز که برگشت؟ نرفته یتر  پا بغضم که داشتم را چه انتظار

 تمام میها یفانیر   !بزند؟ میصدا طراح خانوم ن  بایز  به هم

  !بود نشدن  

 بودم او از شدن دور حال در و دادم تکان را لرزانم یپاها

  ...دیرس گوشم به شیصدا که

 

 ینجور یهم بعد اومدم تو واسه راه همه نیا من :کاوه

  !؟ییر م یدار 

 

دم پلک  یا فاصله هیگر  مرز تا کرد نیم درک چرا و فرسر

 مال سندش وقنر  میبگو  چه وفا ن   ی  او  به !بود؟ نمانده

 !بود شده یگر ید کس  

 دهیفهم حال من و آمد سمتم به که دمید دور از را عارف

 !دهیفهم را یر  چ همه عارف بودم
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  ...تر گرفته نگاهش و بود گرفته شیصدا

 شانس یبرا سوزاند یم دل و دانستیم را یر  چ همه

  !ام نداشته

 

  !؟کن  یم کاریچ نجایا !سالم :عارف

 

 دهیرس تازه !ته؟ییآمدگو  خوش جا !سالم کیعل :کاوه

 بود نگران شمال اومده پناه گفت زد زنگ ن  دا که بودم

  !باشه بهش حواسم اومدم منم
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 یپاها !ام نداشته شانس نیا بر کردم لعننر  و دمیگز  لب

 پست به کیس کردم یم خدا خدا و بردم جلو به لرزانم

 اتاق به را خودم بود یجور  هر !نخورد ناخوشم حال

 دهانم یرو  دست .خوردم یر  ل بسته در پشت و رساندم

دم  !اندازم ن   غیج و داد بغض شدت از خواستم یم و فرسر

 دل دل که ن  وفا ن   اری آن یبرا بود رفته قلبم ی همه

 !شیصدا دنیشن لحظه کی یبرا دمیر  م

  تمام با
 

 گوش را شیصدا که دادم هیتک در به را رسم دلتنیک

 از بدتر که بغیص   و زد شهیهم از شیر یب قلبم .دیشن میها

 !...کرد خرابم خانه شهیهم

 جانم و دل با و گذاشتم قلبم یرو  را ام شده مشت دست

 .کردم یم افتیدر  را شیصدا َبِم  و ریز 

 

  !نجایا اومدم رس هی تهران دمینرس بابا نه :کاوه

 

  !ها بمون   ماه کی بود قرار :عارف
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 شود یم !شیر یب هم من دل داغ و شد گرفته شیصدا

  !شده؟ تنگ میبرا دلش دیبگو 

  ....پرت و چرت

 

 !نتونستم :کاوه

 

  !یموندیم دیبا داره؟ تونستر   مگه !وا :عارف

 

  !بردار رسم از دست عارف تونم نیم :کاوه

 

 عطر حس و شیصدا دنیشن بود که چه هر اما !نگفت

  ی همه با را قلبم تلخش
 
 !بود کرده زنده ُمردیک
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 حالم !رفتند هم یرو  من یها پلک و شد قطع صدا

 سوزاندم یم دل خودم یبرا خودم که یجور  !بود ناخوش

  !بود فاجعه اوج خودش نیا و

  بغض دادن قورت است سخت چقدر
 

 چیه که سنیک

  !نداشت را رفتر   یتر  پا قصد جوره

 گونه نیا شود یم یک و زدم در به محکم بار چند را رسم

م شیبرا
َ
 !م؟یر ن

 نگاه و شد باز در .رفتم کنار حال ن   من و آمد در یصدا

 کنارم و آمد جلو .کرد شکار مرا اشیک چشمان عارف

 هیتک اش شانه به مرا و انداخت دورم دست !نشست

  ...داد
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 وقنر  !چطوره حالت قیرف بگم بهت سختمه :عارف

  !شدم وونهید دمیشن

 

وع دوباره و دیلرز  میها لب   به کردم رسر
ُ   رسر

ُ  اشک رسر

  !ختر  یر 

 

 نیم !کنم فراموشش تونم نیم لعننر  من  ....!تونم نیم :_

 کمکم خدا رو تو عارف !شمیم وونهید دارم !شم بلند تونم

  !کن

 

 چیه خرابم حاِل  و کردم مچاله دست با را لباسش

 میصدا رفتر   باال از جانم تمام با !نداشت ف  یتوص

 !کردم یم ییر جلوگ

 

مندم !بگم جی  :عارف   !رسر
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دم دندان ریز  دست  کرد یم سغ عارف !دمیر  م غیج و فرسر

منده، گفت وقنر  .بود نشدن   تمام اما دیر بگ را میجلو   رسر

 ونیر ب یبرا حیل راه چیه و ختیر  ونیر ب کهوی جانم تمام

  !نبود جنون نیا کردن

  !دمش؟ید یم قبل سال چند شدیم چه

 تمام میها اشک مگر اما دیر  م صدا را اسمم دهیترس عارف

 مجنونش من !شدند؟یم تمام میها غیج مگر !شدند؟یم

  عمر کی یبرا شیصدا فقط !خدا !شدم
 
 کاف   ام زندیک

 !یر نگ را جانم تمام !بود
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 !خدا رو تو آروم !پناه :عارف

 شهیم تموم درد نیا بخدا......شهیم تموم

 

 جان که شدیم تمام درد نیا اگر من و زدم یم نفس نفس

  !دادمیم

 دادم را جوابش تنم در نشسته هق هق تمام با

 

 اگه......مهیزندگ لیدل تنها عارف.....عارف شهینم تموم :_

 تموم باهاش منم بشه تموم میزندگ لیدل تنها

 !کنهیم درد یلیخ قلبم......شمیم

 

 را دستم و کردم یم حس را ن  یعج درد !بودم نگفته دروغ

 دسنر  و کرد پوف   عارف .گذاشتم ام نهیس ی قفسه یرو 

 ذهنم به یر  چ کی فقط انیم نیا در .دیکش صورتش به

 اگر !بود عارف و الناز بودن قیرف هم آن و کرد برخورد

  !داندیم خدا فقط !آمد؟ یم رسم به ن  بال چه نبودند
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 فقط جونم تو نشسته بدبخنر  همه نیا وسط عارف؟ :_

ِنتون بخاطر رو خدا
َ
  !کنمیم شکر داشت

 

*** 

 

 یاز ین بخدا باال ارمیم رو غذا من تابان !؟مطمئن   :الناز

 !یایب ستین

 

  !امیم :_

 

  !ارمیب برات خودم بزار !نکن یلجباز  خدا رو تو :الناز

 

 جلوم پس !شم تر یقو  تا شم روبرو جونم قاتل با میر م :_

  ...یر نگ رو
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 پف میها چشم .بروم ونیر ب تا رفت کنار و کرد پوف   الناز

 !نبود مهم آنچنان میبرا هیقض نیا اما بودند کرده

 و رفت یم باال قلبم تپش رفتم، یم یتر  پا که یا پله هر با

 نیا یبرا یرس  من و کرد یم دایپ شیافزا بدنم یدما

 کم بودنم مقاوم ی عرضه من .دادمیم تکان میها واکنش

  !بود

 

 !؟یشد خوب !شد داریب خواب از باالخره :هیهان
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 را منظورم عی    رس  که انداختم الناز به نگایه تعجب با

 داد جواب سمتم و گرفت

 

 !گهیم رو گرنتیم :الناز

 

 و شدم حایم آمدن جلو ی متوجه و آمدم خودم به عی    رس 

  !بدادم؟ چه دیبا را نیا جواب ایخدا

 

  !شد خوب دمیخواب.....هیر  چ :_

 

مت یخوایم !؟خون   االن :حایم  ای مارستانیب بی 

  !؟ییر  چ درمونگایه

 

 دیغر  سمتش و کرد نگاهش حرص با الناز

 

  !شده خوب حالش داد جواب تازه کنم فکر :الناز
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  !شده؟ ییر  چ :کاوه

 

دم دست با را میَ ا سورمه اهنیر پ ی گوشه  جانیه تا فرسر

ل را شیصدا دنیشن از نایسر   یرسوا تا برنگشتم !کنم کنیر

 جزء به جزء باز دلتنگم چشمان تا برنگشتم .نشوم عالم دو

  !نکند رصد را صورتش

 

 االن که بود گرفته گرنشیم جون پناه نکهیا مثل :هیهان

  !شد رفع

 

 لب .کرد یم نگاهم داشت نگران و بود ها پله یتر  پا عارف

  «؟خون  » زد

 یکینزد ی فاصله از شیصدا بدهم را جوابش خواستم تا

 دیرس گوشم به
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  !؟یبهیر  !االن؟ خون   پناه !شد؟یچ :کاوه

 

 هر یبرا چگونه دانستیم و بست پلک درد با عارف

 وجب را من هیهان و حایم چشمان !دادمیم جان حرکتش

ند هیقض از ن  بو آنها خواستم نیم من و کرد یم  تکان   .بی 

 کینزد یها مبل از یکی یرو  و دادم لرزانم یپاها به

  .نشستم

 

  !تموم !شدم خوب :_

 

 یا لحظه و زد دور را هیبق و نکرد بسنده اش دهیشن به

ش قامت بعد  .بست نقش میروبرو  دلی 
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 دنید یبرا و گذاشت مبل یها دسته یرو  را دستش دو

 حالتش نیا از میها چشم من و شد خم کیم صورتم

  .شدند متعجب

 

 قرصاُت  !؟یندار  مشکیل !؟خون   االن !کن نگام :کاوه

 برم بگو رو اسمشون ستر  ین همراهت اگه !؟یخورد

 !میر بگ برات داروخونه

 

 انیم به شیها فشار دست از من نجات یبرا عارف

  ...آمد

 

 !یزد حرف واسش بند هی یدار  بچه کاریچ :عارف

  !بده ش ادامه یه تو حاال خوبه حالم گهیم خودش
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 کرد کج کیم را رسش و کرد یم دادیب نگاهش در نامطمئن  

  ...زد لب و

 

مت :کاوه  ون؟یر ب بی 

 

 نیا لشیدل .نبود زدنش حرف لشیدل .کردم بغض دوباره

 یم دلم اما بود دهیفهم را دلم حرف راحت چه بود

  !خودش با نه کنم فرار ونیر ب به او دست از خواست

 

 دخیر  نیا بزار سمت نیا ایب !جان کاوه شِتهیک :عارف

 اضافه هم تو حاال بود کم خودش حایم نیا !بکشه نفس

  ؟یشد

 

 انجام ییر تغ چیه چشمانش حالت در و دیکش عقب کاوه

  ...کرد یم نگاه هیر خ را من همچنان و نداد
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  ستین یاز ین داشنر  مشکیل :کاوه
 

 خودم چون بیک

  !فهممیم

 

 کیم ایخدا آخ !فهممیم گفت !هستم نگفت !بگو نگفت

 !حداقل کن رحم قلبم به

 و زد صدا را حایم کاوه .دادم قورت سخنر  به را دهانم آب

 ن  تنها دلم بود شده متوجه انگار هیهان .رفتند ونیر ب هم با

  .رفت ونیر ب خواهد، یم

 برخورد الناز ی شده ختهیر  یها اشک به آبم پر چشمان

 یم اشک میبرا خودم از قبل که بودم بدبخت انقدر .کرد

 !ختیر 
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  !نگاه منو :عارف

 

 همه .ختیر  یتر  پا اشکم ی قطره تر  اول و کردم نگاهش

  !بود راحت المیخ بابت نیا از و بودند الیو  از ونیر ب

 

 یکار  هر بخدا !شهینم اما کنم تمومش خوامیم من :_

 لحظه هر......باهامه میر م جا هر......شهینم کنمیم

 دارهیبرنم رسم از دست.......گوشمه تو صداش

 

 اشک الناز که دمینال وجودم تمام با را آخرم ی جمله

 شده مشت عارف یها دست .شدند قبل از شیر یب شیها

  !دمیکش یم من که ن  دردها حجم از بودند
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 کشهیم طول فقط !یسر یم درست !یسر یم خوب تو :عارف

  !یبخوا خودت که نهیا مهم

 

 از کنم؟ کاریچ !باهامه جا همه اون ویل خوامیم من :_

 نگام چجور یدیند !نمشیبیم بازم کنمیم فرار دستش

  !ها؟ !م؟یر نم نگاش نیا یبرا چجور من کرد؟

 

 من بودم گفته و شد بلند شیجا از کرده بغض عارف

 !واقغ یمعنا به بودم مجنونش !نبودم عاشق

 گونه یرو  نشسته یها اشک دستانش با و آمد جلو الناز

  .کرد پاک را ام

 

 شهیهم !میشتیپ شهیهم ما !میکنیم کمکت ما :الناز

  !سنر ین تنها تو تابان !میکنارت
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 یمادر  مانند و گرفت بغلش در مرا وجودش تمام با بعد و

به کمرم به دست با  تمام لعننر  ی هیگر  نیا تا دیر  م ض 

  !شود

 

 نیآخر  لحظات، نیا !شینیبب ذارمینم میبرگشت :عارف

  !دارتونهید

 

 نقدریا بار تر  اول یبرا را عارف و میکرد نگاهش متعجب

  !دمید یم یجد

 

 !چجور؟ :الناز

 

 !باش نداشته ایر  چ نیا به یکار  تو :عارف
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 !دیگنجینم عارف شدن یجد نگونهیا باورم در وقت چیه

 حالش نیا به تا داشتم را دنیخند ن  توانا کاش یا

 ....بخندم

خانه سمت به و دیکش را دستم الناز  .برد آشیی 

  .میبود خوردن حال در نشسته، یر  م یرو  سه هر

 

  !کجان؟ ها بچه :_

 

  !بخورن غذا ساحل رفتر   :عارف
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 در زور به و بود شدن منفجر حال در هیگر  شدت از رسم

 را بشقاب نصف تا .بودم غذا ی لقمه دادن قورت حال

  .رفت ونیر ب و خورد زنگ عارف گویسر  که کردم خایل

 

  !اوردمین هم قرصام !درد از میر میم دارم :_

 

 که رو اسماشون !بخره؟ برات بره بگم حایم به برم :الناز

  !ادته؟ی

 

 بهیر  بخوابم اگر بخوابم میر م !ادمهی رو اسمشون آره :_

 قرص برام بره بفرستمش مجبورم که نتونستم اگر شمیم

  !هیر بگ

 

  !باال یبر  کنم کمکت یخوایم باشه :الناز

 

  !مریس خوادینم :_
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ِب  به و شدم بلند  درد .رساندم اتاق به را خودم زور ض 

 تخت یرو  را خودم !دیکش یم ونیر ب را جانم داشت رسم

 کی یهوا دلش که کردم فکر دیل حاِل  به و انداختم

 یم او به دیبا چگونه !خواست یم تلخ عطر با آغوش

 !بکند؟ نابجا یها هوس نیا از دینبا گرید که فهماندم

 خواب امشب که نبود ذهن از دور نیا حدس و زدم غلنر 

م
َ
 تا .بود جهینت ن   اما زدم غلنر  هم باز و !است حرام ُبردن

 هم من کرد یم فکر یگر ید یها یر  چ به مغز نیا که زمان  

 !بخوابم توانستم نیم
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  !خوابه گمیم بهت !؟یبر  یخوایم کجا وونهید :الناز

 

 اتاق رس تا رس و کردم باز چشم الناز زیر  یصدا دنیشن با

  !بود ونیر ب کنم فکر .نبود او از یاثر  اما کردم نگایه را

 

 سکته دارم !نه ای دهیخواب نمیبب نمیر  م رس میر م بابا :کاوه

  !باشه بد حالش دیشا لعننر  کنمیم

 

 ن  تنها به شیصدا دنیشن و گذاشتم قلبم یرو  دست

 !دارد نگه داریب سال ده تا مرا توانستیم

 اوج به هم من قلب یصدا و آمد در شدن باز یصدا

  !نبود من دست کردنش آرام !لعننر  .رفت

 نکهیا یبرا زدم یم دل دل من آمد، یم جلو که قدیم هر با

 .بزنند حلقه کمرش دور دستانم

دم پلک   ...را اتاق سکوت انداخت تر  طن شیصدا و فرسر
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  !یدار یب پس :کاوه

 

 یپافشار  بودنم خواب بر همچنان من و رفت یتر  پا تخت

  !آمدم نیم یتر  پا اما دستم بود شده رو .کردم یم

 

  !خوبه حالت :کاوه

 

 من و آمد اش خنده زیر  یصدا که کردم نچی  حواس ن  

 یصدا آن به لعنت .بودم خودم گرفتر   حال در زور به

 !ات کننده نابود

 

؟ میبر  :کاوه   !دکیر

 

 در را تخسم رس تا رس چشمان و دمیچرخ سمتش

 .نشاندم چشمانش
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 در دینبا من و بود کردنم نگاه حال در خایص مهربان   با

  !خاطراتم به دمیر  م گند دارمانید نیآخر  ی بحبوحه نیا

 

 !نچ :_
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  !کنم؟ کاریچ دستت از :کاوه

 

 .کردم یم نگاهش متعجب من و گفت خایص لحن هی با

 به را قلبم نیِ   و رگ که ن  او از بودم یم طلبکار دیبا من

  و زن که ن  او نه گرفت دست
 
  !داشت زندیک
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 نگاه را صورتم وجِب  وجب همچنان که ن  او از گرفتم رو

 از را شیپا ستین قرار که خوردم یم حرص من و کرد یم

  !بگذارد ونیر ب اتاق

 

  !دکیر  میبر  پاشو :کاوه

 

 وقنر  چند اما کرد یم ام وانهید داشت رسدرد تیواقع در

 ها یر  چ نیا که رفته باال یقدر  به دردم تحمل قوه که ست

 !نداشت یکار  میبرا

 بود کمد در یصدا بعد و شدم متوجه را تخت رفتر   باال

 مانتو آوردن ونیر ب حال در .کنم نگاهش شد باعث که

 مانتو با .بود گرفته ام خنده انقدر چرا دانمینم من و بود

  .کرد نگاهم فیبالتکل و آمد سمتم

 

  !ه؟یچ :_
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  !بپوشش پاشو :کاوه

 

  !خوامینم :_

 

  !ینشد بدتر تا بپوشش پاشو نکن لج :کاوه

 

 ن   !بود شدنم بدتر منتظر که چه عن  ی بدتر نداشت خی  

 ....انداختم باال یا شانه حوصله

 

  !پاشم خستمه یر بگ قرص برام برو :_

 

 بیعج من و کرد روانه سمتم یا غره چشم از پر نگاهِ 

 شده باز بناگوش تا شمین که بودم شده یر  چ همه الیخیب

  !بود

 !درمان هم و بود درد همه !بودند گفته راست

  !بودم مانده کارش در خودم که بود کرده درمانم چگونه
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مت شو بلند بچه :کاوه  راحت المیخ بدم دکیر  نشون بی 

 !شه

 

 317_پارت#

 

 

 

 

 

 شانه شدیم شیر یب داشت لحظه به لحظه که یرس  درد با

 یم ونیر ب دیبا را او با رفتر   ونیر ب الیخ و انداختم باال

 !کردم

 

 کنمیم امکیپ برات هم قرصام اسم .ستمین بچه من :_

  !یر بگ برام برو
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 که کرد پرتاب سمتم به را مانتو و گرفت کمر به دست

  .بود گرفته ام خنده

 

 !؟گرفنر  نوکر :کاوه

 

  !؟داشنر  مشکیل !بله :_

 

 عمر آخر تا درد نیا با دیبا من و کرد یم نگاهم تعجب با

  !بود َسم خودِ  !بود کشنده....نبودش درد .بجنگم

 

 !ن  پررو چقدر تو :کاوه

 

 ادمی !گهید برو ؟یستادیا هنوز چرا !هست که نهیهم :_

  !کنم امیپ واست هست
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 که بود نگاهش در ییر  چ اما کرد یم نگاهم همچنان

 باعث بود که چه هر !کرد یم ام زده خجالت بیعج

 ن   دِل  نیا تاِب  داشت نگاهش حرارت و شد لبم دنیگز 

  !گرفت یم را قرار

 

 !یبود دهینخند بود وقت یلیخ بودم دهیشن :کاوه

 

 هیگر  ریز  حرفش بخاطر بود مانده کم و گرفت تپش قلبم

 یرِسر  چه....ام خنده لیدل هم بود ام هیگر  لیدل هم .برنم

 !داندیم خدا فقط را داشت

 همانطور او ویل بود سقف به نگاهم و بودم کرده سکوت

  !کند چه خواستیم دانستمینم و بود ستادهیا

 

  !هاته خنده نیآخر  انگار یخندیم یجور  هی :کاوه
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 !بود؟ نیا از یر غ .ختیر  یتر  پا اشکم ی قطره و زدم غلت

 !بود او لشیدل که کردم یم تجربه را ن  ها خنده نیآخر 

  ....نداشتم جوابش در حرف  

 یم را یر  چ همه گرید قهیدق چند تا وگرنه رفت یم دیبا

 !دیفهم

 

 318_پارت#

 

 

 

 

 

  دیفهمیم
 

 روزها نیا که ییر  چ عن  ی !چه؟ عن  ی خستیک

 !دمیر  م پا و دست آن با مرتبا

 آمد در شدن بسته و باز یصدا که دمیکش دندان به لن  

  !بود رفته که بود مشخص و
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 امکیپ شیبرا را ها قرص اسم و برده گویسر  به دست

 یم اشک آرام آرام ،گویسر  در نامش به هیر خ و کردم

 که بود وقت چه دانمینم که کردم نگاهش انقدر .ختمیر 

  و درد شدت از
 

  .رفتم خواب به و بستم چشم خستیک

 اما نبود اتاق در کیس بودم شده داریب خواب از که صبح

 من و کرد یم ن  خودنما پاتخنر  یرو  قریص از پر ی بسته

 یروبرو  به و شدم بلند بود، شده کمیر  دردش که یرس  با

  .ستادمیا نهیآ

 را صورتم یاجزا و نشست صورتم یرو  اجازه ن   دستم

 »....خورد یم کیکل ادیز  ،یر  چ کی ذهنم در و کرد لمس

م من   «یسارا ای قشنگیر

 یموها و رسخ چشمان فقط که یا نهیآ از کندم دل

  !دیکشیم ُرخم به را ام شلخته

 آمدنم، ونیر ب از بعد و رفتم حمام به حالم ضیتعو  یبرا

 دادیم نشان را ظهر از بعد سه که خورد ساعنر  به نگاهم

  !ماند باز دهانم تعجب شدت از من و
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غور :الناز
ُ
  !یر بخ ا

 

 عیه   :_

 

 ول تخت یرو  را بدنش و زد دنمیترس از یشخندین الناز

  ...کرد

 

 پا بعد !گرم دمت !یکرد کم رو قطن   خرس ی  رو  :الناز

 کاریچ ساعت ده سیرسو  دهنت دخیر  حموم؟ رفنر  یشد

  !تو؟ اون یکرد

 

  !نشد شیر یب قهیدق ده....زهرمار :_

 

 یم جی  نشستم نجایا ساعته کی من برو ایب ؟جی  :الناز
 

 یک

 !خودت واسه
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 319_پارت#

 

 

 

 

 

 موهام هست سشوار نجایا !بگو پرت و چرت کم الناز :_

  !کنم؟ خشک رو

 

 سشوار درخواست که (نی  یآ یو )vip یاومد مگه :الناز

  ؟!یدار 

 

 میمستق و برداشتم تر  زم یرو  از را بالشت و دمیکش غ  یج

کره ی افهیق سمت به
َ
 ...کردم پرتاب اش ن

 انتظار نداشتر   لیدل به کرد برخورد صورتش به که بالشت

  .شد باز شدت به اتاق در که رفت هوا به غشیج
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  !افتاده؟ اتفافر  چه !شده؟یچ :عارف

 

  !شد؟یچ   ع  ارف :کاوه

 

 و من و بود در پشت دو هر ی دهیترس کلیه بعد و

  .میبرد قهی به رس ندانسته که یالناز 

ن و آمد جلو عارف
ُ
 دیچیپ اتاق در شیصدا ت

 

  !اومده؟ شیپ مشکیل !شده؟ ییر  چ !گم؟یم شدیچ :عارف

 

 جواب چرا.....!خوبه؟ حالتون !؟خون   پناه :کاوه

  !ن؟یدینم

 

 .نکند عالمم دو یرسوا ام خنده یصدا تا دمیگز  لب

  !انداختم خنده به روبرو بیعج تیوضع
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  !میبود کار رس گهیم بهم حیس هی....آها :عارف

 

 گه؟ینم راست که عارف :کاوه

 

  !شد؟یچ ها بچه :حایم

 

س از پر هیهان و حایم افهیق  ییر جلوگ شد انینما که اسیر

 .میافتاد قهقه به الناز با همراه و بود محال خنده آن از

 کردند یم مان نگاه افتاده غضب چشمان   با عارف و کاوه

 ...تعجب با حایم و هیهان و

 

  !زهرمار :عارف

 

 جفت دو آن شود یم مگر و رفت باالتر مان خنده یصدا

 !دینخند و دید را دهیترس چشم

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 
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 ادیب جا حالم که بزنم خر قد رو تا دو شما من :عارف

 چه حاال نیزد غیج نطوریا میکرد سکته شعورایب !فقط

  !بود؟ مرگتون

 

  !ن؟یزد غیج الیک :هیهان

 

 نگاهش و برد کمر به دست و کرد مان نگاه حریص عارف

  ...دوخت هیهان سمت را
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 دلقکا مثل بودن دهیترس اگر نر گاو تا دو نیا :عارف

  !اونموقع کندنیم رو شلوارمون !دن؟یخندیم

 

 صورتش به دسنر  خنده با کاوه و زد خنده ریز  پفر  حایم

  ...من اما و نشود بودنش یجد مانع اش خنده تا دیکش

 را شیها شانه لرزش و لبخند مچهین آن وجودم تمام با من

  !....ثبت را آن مغزم حوایل ن  جا و کردم یم نگاه

 

  !؟یشد خوب تو پناه !گهید بسه خب :حایم

 

 و دیکشیم غیج نجوریا نبود خوب اگه دهیورپر  نیا :عارف

  ؟!دیخندیم

 

  !گهید بسه :کاوه
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 سکوت شد باعث تر  هم و داشت خایص تحکم شیصدا

  .شود جادیا اتاق در

 

 خشک رو موهات اول پناه و.....یتر  پا نیبر  تر  پاش :کاوه

  !یتر  پا یایم بعد کن  یم

 

 کار نیا از .نداد من به دادن جواب ی اجازه و داد دستور

 حریص !ُمردم یم که کردم نیم اش تالف   اگر و بودم متنفر

  ....دمیکوب تر  زم ن  پا

 

 اون با آوردم مسافرنر  سشوار هی ایب پاشو.....پوف :الناز

 کن خشک رو رست

 

 دمیم رو مردک اون جواب باالخره من :_

 

 !شهیم بدتر هست که ن  یا از اوضاع فقط :الناز
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  ...دادم را جوابش و زدم تلچ   پوزخند حرفش دنیشن با

 

 ؟!بشه هم بدتر بخواد که خوبه وضع نیا مگه :_

 

 را سشوار نگاهش، مان  یپش از توجه ن   من و شد ناراحت

وع و گرفتم  به حالم .کردم میموها کردن خشک به رسر

  !خراب یا هیثان به و شود خوب توانست یم یا هیثان

 در خورده شکست دخیر  و ماندم من و رفت ونیر ب الناز

  ......نهیآ
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 حالم داشت کم کم نبودش .شدم یم یقو  یجور  کی دیبا

  ...ساخت یم قرارم ن   هم بودنش اما کرد یم خوب را

 نیا از بودم شده خسته .نبود خوب اصال دلم اوضاع

 جا کی .کردم یم تمامش دیبا جا کی !رفتارم در نامتعادیل

 که دمیترس یم !موقع؟ چه !؟یِک  اما شدم یم متعدل دیبا

  !نتوانم

 میموها کردن مرتب با و گذاشتم شیجا رس را سشوار

ها .رفتم یتر  پا  بودم من   حال، و بودند جمع پرسها و دخیر

  .بودم یفرار  ها جمع نجوریا از روزها نیا که

 ،ن  کاکائو تکه خوردن با و نداشتم خوردن غذا به یلیم

  .رفتم ونیر ب و دمیپوش لباس

 یم یرو  ادهیپ قهیدق ستیب حدود که بود نیا الیو  یبد

  !بریس ایدر  به تا خواست

 بعد فر یدقا و افتادم راه دهم، خی   کیس به نکهیا بدون

 اما نداشتم ایدر  به یا عالقه .بودم ستادهیا ایدر  یجلو 

 !بود حرف کیل خودش کرد یم منتقل جانم به که آرامیسر 
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 نقش گویسر  نیاسکر  یرو  الناز نام و خورد زنگ تلفن

  ...بست

 

  !نبود بهت حواسم قهیدق هی من !تو؟ رفنر  کجا :الناز

 

  !امیدر  کنار :_

 

 !؟رفنر  ن  تنها اونجا تا لعننر  :الناز

 

 !د؟یکن فرض بچه رو من نیدار  اضار چرا :_
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  ...بس و بود سکوت خط پشت

 کار و حرکات متوجه.....اما نبود خوب ام روج حال

 من با خردسال ی بچه کی به هیشب که بودم شانیها

  !کردند یم رفتار

 

  !خودته واسه :الناز

 

 پنج ی بچه هی با تر  کنیم فکر....ستین خودم واسه :_

  !تر  طرف ساله

 

 شمینم مزاحمت خب لهیخ :الناز

 

 اویک :_
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  !نیا تا بود یگر ید جواب منتظر انگار

 روبرو یایدر  از را نگاهم هم باز شد قطع که تلفن

 یجور  اما بود گرفته را اطرافم همهه یصدا.....برنداشتم

 ساحل ی رفته باال یصدا متوجه که بودم ایدر  در غرق

  .نبودم

وع و نشستم ها شن یرو  شده خسته  با زدن حرف به رسر

  .کردم خودم

  ...تمام و شدم عاشق

  ...درست شدم دار زن مرد کی عاشق

  ...هستم متوجه من و بود ممنوعه عشق نیا

 قرار چوقتیه که ییر  چ یبرا یزار  و هیگر  است بس پس

  !ستین اتفادنش اتفاق بر

 گرانید برابر در اما ستین مشکیل که شکستر   خودم در

  !...عمرا

  ...کردم یم راحت خوبم حال از را همه الیخ دیبا من
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 با را درد کیل ن  تنها به سال همه نیا که یخود دیبا من

  !دهم نشان همه به د،یکش خود

 !...شد ختهیر  هیبق یجلو  که اشیک همه آن بود بس

 

  !کجا یبر  یخوایم الاقل یدادیم خی   :عارف

 

 هم عارف و بود قیرف الناز .کردم حس را کنارم نشستنش

  به
 
 ....آمد یم حساب به قیرف ،تازیک
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https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !باشم تنها خواستم یم :_

 

  ...دمیفهم خودم که رو اون :عارف

 

  !حرف   چیه ن  ....شد ساکت و شدم ساکت

 دانمینم را بود یفکر  چه در او .میبود ایدر  ی هیر خ دو هر

  !بودم خودم به دادن قول حال در خودم من اما

منده وقت کی که  !....نشوم خودم ی رسر

 به را نگاهم تعجب با من و دیکش دراز ها شن یرو 

  .دوختم سمتش

 

  !...باشم راحت خوامیم.....بشم فیکث سین مهم :عارف

 

 ...گفتم نشیغمگ یصدا تن به توجه با و زدم یپوزخند
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  !خرابه اوضات هم تو نکنه :_

 

  !یلیخ....آره :عارف

 

 به البد اش ناراحنر  کردم یم فکر !دیگنجینم باورم در

 نگاه به یکنجکاو  با بود که چه هر....است من خاطر

  .دادم ادامه کردنش

 

 شدم عاشق تو مثل منم :عارف

 

 پر و شوخ عارف !نداشتم باور خودم را تعجب همه نیا

  !بود؟ شده عاشق صدا و رس

 

 !شهیم سایل چند :عارف
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 از مانع شلوغ   .دمیکش دراز کنارش هم من و نزدم حرف  

  ...داشت یر تاث هم هوا یکیتار  البته شدیم شدنمان دهید

 

 رد رو ستیب هنوز اونموقع....میبود دانشگاه :عارف

 بچه هوس هی کردم فکر شدم، عاشقش که بودم نکرده

 ...اما س گانه

 

 نگاهش، حال....خورد تکان شیگلو  بکیس و دیکش پوف  

 !...دیکشیم رخ به را درونش بودن طوفان  

 ی ادامه که شدیم یا قهیدق و بود آسمان به نگاهش

 .بود نداده را حرفش
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  !بود عشق....نبود گانه بچه هوس :عارف

 و رفت یم آروم.....دیچرخ نیم اونور و نوریا نگاهش

 هی عاشق که دمیدینم رو روز نیا وقت چیه.....ومدیم

  !بشم آروم و ساکت دخیر 

 

 رسش ریز  از را دستانش .زد یپوزخند حرفش بند پشت

  .کرد قفل شکمش دور و درآورد

 

 که ایدن تو سنر ین تو فقط بدون   که گفتم نویا :عارف

  !بدتره هم عشقشون که هستر   ایلیخ !یشد عاشق

 

 هم شدن دار زن مرد هی عاشق از بدتر مگه :_

  !واقعا؟ هست...هست
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  !خوبه یلیخ اوضاعت تو :عارف

 

  یخوایم عن  ی :_
 

 من !بدتره؟ من از اوضاعت تو بیک

  !؟ن  یبینم واقعا !خوبه؟ اوضام یکجا

 

 ی جمله اما گرفنر  رو حرفم ته یروز  هی دیشا :عارف

  !داره دنینرس تو مثل اما ستین بد من عشق....اولت

 

  «چرا» زدم لب آرام

 

 هی و یتر  پا سطح ی خانواده هی از دخیر  اون چون :عارف

 و مادر یآبرو  و شان بودنش، من عروس که معتاده پدر

هیم رو پدرم  یآبرو  اما ستین مهم من دل !سوال ریز  ی 

  !مهمه؟ اونا

 نیا کن   نگاه طرف هر از نکهیا ه؟یچ ماجرا هیبد دون  یم

  !نداره ن  آبرو ن   به ربیط چیه وصلت
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 درک قابل....بود لمس قابل غمش !شدم ناراحت

  !فهمد یم عاشق کی فقط را ها نیا و بود فهم قابل....بود

 

 !؟نگفنر  ییر  چ عرفان به چرا :_

 

 حرف ته چون کنه برام تونهینم یکار  چیه عرفان :عارف

 ...اونا ترک ای عشقمه ترک ای خانوادم

 !دارم انتخاب حق هی فقط
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 اما خورد یم را مغزم اول از وار خوره سوال کی

 !غلط ای بود درست زمان نیا در زدنم حرف دانستمینم

 

سم؟ سوال....هی شهیم....هیر  چ :_  بیی

 

س :عارف  بیی

 

ه اون :_   دونه؟یم...دخیر

 

 لحظه هر من و دونهینم !نجاستیهم اصیل درد :عارف

س   ....دارم رو دادنش دست از اضطراب و اسیر

 

 و عارف عشق بحث .گرفتم بغل به را میزانوها و نشستم

 حرف دنیشن از قلبم و بود شده قایط من طیخ اوضاع

  !...بود آمده درد به عارف یها
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 نمیبب !میبخور  شام میبر  دیبا شو بلند...شو بلند :عارف

  !؟ینخورد هم ناهار نکنه

 

  !نداشتم لیم :_

 

 ظهر من بابا نمیب پاشو ؟یا زنده و ینخورد ناهار :عارف

 نجایا چطور تو بعد گرسنم هنوزم خوردم پرس دو

  !؟نشسنر 

 

  !مینیبش گهید کمی شهیم :_

 

 بابات به دیبا لیا هی شد کم موت تار هی چون نه :عارف

 !بدن پس جواب
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 یادآور ی برام رو یر  ج همه دنشید....برم خواد نیم دلم :_

 هی کنم یقو  رو خودم و امیب کنار خودم با امیم تا !کنهیم

  !نشه که فتهیم اتفافر 

 درد قلبم دنشید با یرس  هر نکهیا از خستم

 خورمیم رو یا حلقه حرست لحظه هر که خستم...هیر بگ

  !ستین دستش تو که

 !؟یاومد کنار چطور تو

 

 نیم هنوز قلبم اما اومدم کنار دهیم نشون ظاهرم :عارف

س تونه نیم....کنه فراموشش تونه  ازدواج لحظه هر اسیر

 !کنه ونیر ب رو کردنش

 

 326_پارت#

 

 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 بودن یقو  یادعا شهیهم که من   و !بود تر یقو  من از او

 !...ام آورده کم او برابر در دارم

 در .کردم حرکت الیو  سمت به و شدم بلند اضارش به

 نیا در خواستم یم کمک یرس  باال همان از فقط راه طول

 !کند کمکم کیم راه

 

*** 

 

  !میکنیم حرکت گهید قهیدق چند جان مامان بله :_

 

  آروم !ها تر  باش خودتون مواظب :مامان
 
  ...تر  کن رانندیک

 

 وسواس نیا از دست شود یم مگر و دمیگز  لب خنده با

  ؟!بردارد شیها
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 چشم :_

 

 مشکیل االن؟ خون   من برم چشمات قربون :مامان

  ؟یندار 

 

 دروغ یسر  مجبور که کنهیم یکار  هی االن ن  بابا پناه :بابا

 
 

  !یدار  مشکل بیک

 

 !....بود همراه بغض با خنده نیا اما گرفت ام خنده

  از بغیص  
 

 زیعز  دو نیا یبرا دلتنیک

 

 مشکیل هر نده گوش بابات حرف به بگردم دورت :مامان

  !بزن زنگ خودم به داشنر  هم

 

 !شدم؟ بده آدم من حاال نکنه درد شما دست :بابا
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 را گویسر  شد رایص   مامان باالخره خنده، و بحث کیل با

 در ییر تغ کیم عارف با کردن صحبت از بعد .کنم قطع

 تعجب یجا کیل میبرا و کردم یم احساس خودم

 !...داشت

 

 یدیشن گویسر  اون از جی  !طراح؟ خانم خودنر  تو :الناز

  !؟پرنر  که

 

 زدم لب مشکوکش لحن از الیخ ن   و زدم یا خنده تک

 

 !چی یه :_
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 مرا یتر  پا و باال تعجب با و شدند گرد شیها چشم

 گفت که کردم نگاهش سوایل !دندییپایم

 

  ؟خودنر  ناموسا :الناز

 

  ها؟ :_

 

  !یدیخند االن !شهینم باورم :الناز

 

  !جرمه؟ مگه :_
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 تو اما ارمیب رو اسمش خواد نیم دلم......ویل نه :الناز

  !یخندیم ن  یبیم اونو.....که زمان   فقط

 

 سامان   و رس را ام شلخته یموها و دمیکش شالم به دسنر 

 رایص   نبود بزرگ هم آنچنان که ییر تغ نیا از من .دادم

 .بودم

 

 رس غصه غم تو دیبا من عمر یک تا.....الناز الیخیب :_

 !روش نمیا که داشتم مشکل میزندگ اول از کم خودم بره؟

 

 من و شدند یم سمت آن و سمت نیا شیها لب

 !شدیم نایسر  تعجب از که را شیها حالت نیا شناختمیم

 

  !چته؟ :_
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 ارادت نیا....دونمیم چه...نیا از ه؟یچ دون  یم :الناز

 دارم من که یستادیا خودت یپا رو یجور ....ادیم خوشم

  !خورمیم غبطه

 

 !بشم یقو  یزود به قراره اما ستمین یقو  ادیز  من :_

 

 خوب کیم حالم .دیگنج نیم ییر تغ همه نیا باورش در

 عتیطب و هوا از کردم یم سغ !چرا بدنم اما نه قلبم !بود

م لذت بکر  .کنند پر را مغزم سَمم افکار نکهیا تا بی 

 

  ها؟ ؟تر  کنیم چه تنها تنها ؟یه :عارف

 

 امروز به نه و دیر  م حرف بغض با که شیپ شب دو به نه

 !دیر  م ادیفر  خوشحایل با که
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 جا هر ما چرا تو !اومد دلقک نیا باز....یوااااا :الناز

  !؟یایم پشتمون مییر م

 

تون اومدم بده :عارف  جا وقت هی نیایب تر  ش گم کنم خی 

  !دَرندشت یالیو  نیا تو تر  نمون

 

 چه دلقک ظاهر به تر  هم پشت دانستیم الناز اگر و

 نابود خودم یبرا دلم هم !کرد؟ یم چه شده پنهان غیم

  !او درد یبرا هم و بود

 

وت؟ یها :عارف   ق؟یرف کن  یم یر ِس  آسمونا کدوم تو هیی
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  !م؟یبر  :_

 

  !نکرد حسابت هم تر  چ نقطه به :الناز

 

 و برد رنگش یا سورمه تر  ج شلوار در را شیها دست

تیت نیا با الحق ش دخیر  بد دیسف رسر
ُ
  !بود شده ک

 

 که تر  گمش هم حاال !نه ای برم رو از که منم مهم :عارف

 !تر  داشت نگه خودتون منتظر رو لیا هی

 

 در الیخیب هم من .گذشت کنارش از و کرد یسر یا الناز

 را خودم ی  رو  مشکوکش نگاه آن و بودم شدن رد حال

  !شدم متوجه

 

ل نجوریا مرگته چه :_
ُ
  بهم؟ یزد ذ
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 !یوندیبپ ها انسان دسته به قراره دایجد انگار واال :عارف

 

 سوال ریز  مرا تیآدم جمله کی تر  هم با عویص   ی کهیمرت

 یم را خنده از میها لب گشودن یجلو  که حایل در .برد

 باال یا شانه .کردم روانه سمتش یا غره چشم گرفتم،

 قرار دانستمیم و افتاد راه به من از جلوتر و انداخت

م رس به خودش تر  ماش در آخر تا است  !بی 

 

  !؟یبی   خودت با یخوایم رو پناه عارف :حایم

 

 آره :عارف

 

دش من دست ن  دا !ادیم من با پناه :کاوه  !سیی
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 نگاه کرده اخم بابت تر  هم به و کردم یم بودن کاال حس

 .کردم یم شان
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منده :عارف مش خودم با دیبا من اما رسر  حرفا نیا بی 

  !ستین میحال

 

 اماننر  نیا بابت !من دست امانته دخیر  نیا وونهید :کاوه

  ...اومدم رو راه همه نیا دمیکوب تهران به دهینرس پام
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 را جوابش ام درون   دیشد لیم خالف بر و کردم باز زبان

  .دادم

 

 که ستمین کاال من صورت هر در !یاین تونسنر یم :_

  !برم یک با که کنمیم انتخاب خودم !دییر گیم میتصم واسم

 

 توجیه ن   و رفتم عارف تر  ماش سمت به حرفم بند پشت

 مطمئنا عارف شخندین .کردم براق اهیس چشم دو آن نثار

 به یباز  نیا از هم من و بود سوخته را خالدونش هایف تا

َمیک کم افتاده راه
َ
 .بودم رسگرم ک

  .نشستم انایک کنار عقب صندیل و کردم باز را تر  ماش در

 

  ؟ییر نم داداشت با :_

 

 همه !نهیبش بسیُ  نیا کنار داره حوصله یک !بابا نه :انایک

  !نبود نطوریا قبال !س کهیزن اون اثرات نایا ی
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 رو قبل ی کاوه اون کال یسارا....موافقم منم نویا :الناز

 !برد خودش با و شست

 

 رو یر  چ هی دلم چوقتیه اما زشته یلیخ نکهیا با :انایک

  !شونهیزندگ ختر  یر  بهم هم اون و نخواست انقدر

 

 را نفرت همه نیا شدینم باورم و کردم نگاهش تعجب با

   بهم یآرزو  کی به تهش که
 
  خوردیک

 
  !شود ختم زندیک

  .شد متوقف کامال بحث نیا نشست که عارف

 

 مناف   بحث چه تر  داشت بدونم خواد یم دلم انقدر :عارف

 صورت به دهناتون نیدید منو تا که نیکرد یم عفنر 

  !شد بسته خودکار
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 حال نیا از خوردم غبطه من و افتاد خنده به انایک

 !طبعش شوخ و رسخوش
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 تا بودند پنجره خیم اجازه ن   میها چشم و میافتاد راه

 پس پا شدند که خسته....نندیبب را لعننر  ی  او  صورت

 رسم شدیم زیر  رس دلم از غم که حایل در من و دندیکش

 بهیر  حالم کردم دعا دلم در فقط و دادم هیتک پنجره به را

  !شود

  !شدینم فراموش چوقتیه او

 

*** 
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 اممم....هیر  چ :الناز

 

  یخوایم ساعته دو !بزن حرفتو :_
 

  !بیک

 

  !هست هم کاوه.....امشب....پوف :الناز

 

 دهیند بود وقت چند .ستادندیا حرکت از دستانم

 حرفش به عارف !شدیم یا هفته دو کنم فکر بودمش؟

 اما شد کاوه دنید مانع بود چه هر و بود کرده عمل

 تعجب یجا دمش؟ید یم دیبا امشب هم آن....حاال

  ؟!نداشتم را دنشید انتظار چرا دانستمینم و نداشت

 

  !ندارم مشکیل :_
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 .نبود نیا ماجرا اصل نکهیا مثل و شد ناالن اش افهیق

ه چه یمعنا به یرس    ...کرد باز لب که تکان خی 

 

  !ادیم هم یسارا :الناز

 

 یکی نیا حضور با توانم نیم قتایحق و نشست تنم بر یلرز 

 بودنش ناراحت وضوح به که چشمان   با .میایب کنار

  ...کردم نگاهش بود مشخص

 

 !هیمهم روز برام واقعا امروز من کن شیکار  هی الناز؟ :_

  !داره ازین من به بهار

 

 ُبرد یم رنج ییر  چ از انگار .بست را چشمانش و دیگز  لب

 مشخص کامال چشمانش از .نداشت را گفتنش قصد و

 !بود
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 بزنم حرف عارف با میر م اما بدم قول بهت تونم نیم :الناز

 !کنه یکار  تونه نیم اون نمیبب
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 یرو  را خودم حال ن   و گرفتم اش خایل یجا از نگاه

 گند کال که دمشیدیم امشب اگر .کردم پرت تخت

 مثل را امشب کاش یا و زدم شیصدا ناالن حایل با .دمیر  م

 .کرد یم کمکم هفته دو نیا

  .شد اتاق وارد الناز و آمد اتاق در یصدا

 

  شد؟یچ :_
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  !شهینم :الناز

 

 .بودم کرده نبودش به دواریام را خودم الیک اما دانستمیم

 یجلو  را دستم در لباس و شدم بلند قبل از تر حال ن  

  .گرفتم نهیآ

 

  !ادیم بهم نیا تر  بب :_

 

 در را نگاهش و گرفت دستم از را لباس و آمد جلو الناز

  .نشاند نگاهم

 

 تموم امشب دون  یم ؟!وونهید خنر یر  بهم چرا الیک :الناز

 !شش؟یپ یبر  افهیق نیا با قراره تو و توعه به بهار دیام

 بگه ییر  چ تو به نداره جرات اون !تابان خودتو کن جمع

 باشه؟ !هست هم عارف من بر عالوه چون
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 !نبود وقتش اما کنم هیگر  یر س دل کی خواست یم دلم

 !نبود درسنر  زماِن  زمان،

 گرفتم نهیآ یجلو  را آن دوباره و گرفتم دستش از را لباس

  .انداختم آن به فر یدق نگاه و

 

ه لباس اون بنظرم :الناز  کمرش !بلنده که بپوش رو سی  

  ...دهیم نشون قشنگ رو اندامت تنگه، هم

 

  !هیا حلقه نشیآست :_

 

 مناسن   لباس دنبال که حایل در و برد کمد داخل را رسش

 زد غر گشت، یم

 

 بهار اون ادیز  بزن خودت به کوفنر  هی تر  بش حداقل :الناز

 !نکن   خودت معطل رو
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  شدت از
 

 باال به دست با را میموها و گفتم اوف   کالفیک

 .راندم

 شد باعث تر  هم و دیرس ذهنم به یا ثانهیخب فکر

 سی    ریحر  روانداز با که حایل در الناز .بزند برفر  چشمانم

 
 

 زد لب و زد مشکویک چشمک آمد، یم سمتم رنیک

 

  شده؟یچ !خدا ای :الناز

 

  !کن شمیآرا :_
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 نظر از را میپا تا رس یجور  کی و کرد زیر  را چشمانش

  .گذراند

 

 هیقض اصل کنم،یم حل خودم شهیهم که رو اون :الناز

  بگو؟ رو

 

 د،یشن یم را حرفم اگر و دادم نشانش را میها دندان فیرد

  !کرد؟ نیم ام مسخره

 

  !شم خوشگل خوامیم :_

 

 کرد پرتاب سمتم تیعصبان با را لباس و کرد نگاهم خنن  

  !داشت؟ شدن عصن   یجا شدنم خوشگل و
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 خودت که تو....بگه جی  خواد یم گفتم حاال :الناز

  !ه؟یحرف نمیا آخه خوشگیل

 

  !یاونطور  خوشگل نه :_

 

  ؟یچطور  خوشگل پس :الناز

 

 زدم لب و کردم روانه کنجکاوش نگاه سمت چشمیک

 !«سوز آدم خوشگل»

 و شدند دهیکش طرف دو به بدجنیس شدت از شیها لب

 تمسخرش مورد نبود قرار و بود موافق که شکر را خدا

  .میر بگ قرار

 

  !بوسهیم رو خودم دست فقط کار نیا که تر  بش :الناز
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 من اما نیبلد بهار و تو !کاپیمِ  کالس برم خوادیم دلم :_

 !ستمین بلد چی یه

 

 حاال ییر گیم ادی کن   نگاه بار دو یکی !که نداره یکار  :الناز

 !بدم انجام درست رو کارم بزار نخور تکون هم
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 بار .دیکش کار از دست الناز باالخره طوالن   مدت از بعد

 شیآرا اهل کال چون بکشم کنار بود کینزد کار وسط ها

 یم میجا رس را من ترسر  با الناز بار هر اما نبودم یادیز 

  .دادینم من به را اضاف   حرکت چیه اجازه و نشاند
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 داشت قرار رسم پشت که نهیآ سمت به و شدم بلند

  ...برگشتم

  !....شدینم باورم کالم، کی در

 رو ن  یعج شکل به شیآرا و بودم شده بایز  شدت به

 تر  اول که بود دهیرس یحد به ام ن  بایز  .بود نشسته صورتم

 یم نگاه نهیآ در را خودم ذوق با و بودم کرده اقرار بار

 .کردم

 

  !شهینم باورم !الناز :_

 

  !مادمازل؟ هسنر  رایص   ه؟یچ :الناز

 

  سی    هیسا به
 

 پشت کمرنگ ،یا حرفه صورت به که رنیک

 از یناباور  با و کردم یم نگاه بود، بسته نقش میها پلک

  ...دوختم الناز سمت به نگاه ن  بایز  همه نیا
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  !شهینم باورم !شدم خوشگل چقدر یوا :_

 

 رو لباست حاال !گهید کس نه مهمه شگریآرا نجایا :الناز

 ...اونجا یبر  عی    رس  دیبا بردار

 

 و آمد در یصدا که بود نشده کامل الناز حرف هنوز

  ...شد انینما در پشت میمر  عمه ی چهره بندش، پشت

 ی افهیق خاطر به مسلما و کرد یم نگاهم شده مات

  !بود دمیجد

 

  «محمد آله و محمد عیل صل الهم»:میمر  عمه

  !تر  الخالق االحسن هللا فتبارک

 شاهللایا بشه کور حسود چشم

 

 نیا که کن  یم نگاش نجوریا یدار  که شما خاله واال :الناز

م تا
َ
 !رسه نیم هم در د
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 هی دلربا؟ دلربا؟ !دخیر  یر بگ گاز رو زبونت :میمر  عمه

 !نره ینجور یهم بچه نیا کن دود اسپند
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  .زدم یلبخند و دیرس گوشم به مامان یصدا

 

 !چرا؟ :مامان
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 یجلو  مامان ی شده شوکه ظاهر بود، بعد یا هیثان و

 در نهفته شوق و ذوق تمام با .بست نقش میرو 

 قربان تر  ب نیا در و فرستاد یم صلوات لب ریز  چشمانش،

 .رفت یم میَ رو  و َبر ی صدقه

 

 نجوریا که کنم دود اسپند هی بزار من بگردم دورت :مامان

  !یخور یم چشم یبر 

 

 باز و گذشت میرو  ش  یپ از باد و برق رسعت به مامان و

 رو و ریز  مرا که بود میمر  عمه برق از پر یها چشم هم

  ...واضح قیعم حرست کی و کرد یم

 

 جمع رو لباسات ارهیر  م رو اسپند مامانت تا پاشو :الناز

 افهیق !هیچ واسه اسپند نیا دونمینم که من چند هر کن

  !بکشن؟ یک رخ به خوانیم رو نداشتت ی
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 گوشه یوز یر پ از پر شخندین به نگاه گرد یها چشم با

 میمر  عمه یجلو  که نبودم راحت متاسفانه .کردم لبش

 خود یبرا قدرتمند یوز یر پ کی را نیا او و دهم را جوابش

  .کرد یم حساب

 یم رفتار یجور  کی و میشد رایه دعا کیل با باالخره

 .میبرو  قندهار سفر به است قرار انگار که کردند

 

 نیا کردن شیآرا ن؟یکرد یم غلیط چه هس معلوم :نرگس

 تلف دخیر  نیا بابا د؟یکش طول ساعت دو عن  ی فتنه

  !شد

 

  االن؟ کجاست بهار :_

 

  !اتاق....معمول طبق :نرگس
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 .دمید را خودش در شده جمع یاو  و شدم اتاق وارد

  .زدم شیصدا و کردم پنهان را لبخندم

 

 بهار؟ :_
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 ن  تنها به مغموش ی افهیق دنید و کرد بلند آرام را رسش

 زیعز  شهیهم او و کند باران ستاره را چشمانم توانست یم

  !بود من دل

 

  !کوچولو؟ موش شدهیچ :_
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  .دوخت چشمم به چشم اشک از پر چشمان   با

 

سمیم من.......؟آج   :بهار   !یر

 

 بغیل شدت به .چاندمیپ تنش گرد را دستانم و رفتم جلو

  .شدیم جا و بود

 

یسیم جی  از :_  فقط فتهیب خایص اتفاق ستین قرار !؟یر

  !تر  هم.....شه رسیم هیقض کمی امشب قراره

 

س :بهار   !میَ جور  هی.....دارم ترس.....دارم اسیر

 

  !؟یدار  دوِسش :_
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  !اوهوم :بهار

 

  !؟مطمئن   :_

 

 یتر  پا به رس ده،یگز  لب و کرد زمزمه یا آره خجالت با

وع و کردم بغلش تر محکم .انداخت  گفتر   نطق به رسر

  .کردم

 

س وسط نیا گهید یدار  دوسش وقنر  :_  ترس و اسیر

 هم اون و یدار  دوسش مطمئن   وقنر  !نداره معن  

 جانیه دیبا ایر  چ نیا یجا پس داره دوِست نطوریهم

 !بایسر  داشته دنیرس

 

 زد لب آرام و داد هیتک ام شانه به را رسش

 

 ؟!گهید شیمیپ :بهار
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  !آخرش تا :_

 

 دنیشن با که بود گرفته را اتاق سکوت یا قهیدق چند

  .زدم یا خنده تک حرفش

 

  !یشد خوشگل چقدر آج   :بهار

 

ک موش تو ی اندازه به نه :_
َ
 !موش
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 باز ما سمت از یا اجازه چیه ن   و خورد در به یا تقه

  ...انینما نرگس و الناز کنجکاو شهیهم ی چهره و شد

 

  !تر  نیر  م حرف چقدر :نرگس

 

  !تو نیایب :_

 

 رو پات دادن مرده کشته قصد به دونمیم که من :نرگس

ه چه !گذاشنر  خونه نیا تو   !؟خوشگیل همه نیا خی 

 

  !گذاشتر   قالش که آدمه یرس  هی سوزوندن یبرا :الناز

 

  !مرض :_
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 چقدر بدون   اگر.....گهیم راست بچه نیا واال :نرگس

 بدبخت نیا !کردن ردش ایبرد و بانو و داشت خواستگار

 به بچه دیبا که کردنیم قبول اگر تازه نداره خی   خودش

  !داخل ومدیم بغل

 

 الیخ و آمد بهار لب به خنده فراوان تالش با باالخره

وع به کم کم .شد راحت جمع  میشد یم کینزد مهمان   رسر

 دیجد شکل و رس نیا با شدنم روبرو از ن  یعج حال من و

  .داشتم

 دست حال در و بودم ستادهیا نهیآ یروبرو  دهیپوش لباس

  .دمید کنارم را الناز که بودم لباسم به دنیکش

 

ش یسارا :الناز
ُ
  !عشقم یشد ک

 

 به من با هم خودش و دمیخند قهقه به ها مدت از بعد

  .افتاد خنده
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  !ست؟ین مشکیل خوبم؟ االن.....وونهید :_

 

 ن  یب شیپ رو عارف واکنش تونمینم فقط یشد عایل :الناز

  !هیر نگ رو هیقض ته کنمیم حس.....کنم

 

 !کنه عمیضا کنمیم حس :_

 

س بدون تو فقط شهیشگیهم کار   که اون :الناز  و اسیر

 نگات که آدیم همه اون الیخیب....ونیر ب برو اضطراب

 !بناز تیخوشگل به شده که هم بار هی واسه فقط کت   یم
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 من دون  یم.....دارم ن  یغر  بیعج حس.....میَ جور  هی :_

 االن تر  هم حنر .....!نداشتم قبول رو خودم ن  بایز  شهیهم

ه من از یسارا بازم کنمیم حس هم  وقت چیه.....بهیر

  ....نمیبب تونمینم کیس از بهیر  رو خودم

 

 بازم باشه هم جویل لنایآنج از بهیر  یسارا اگر یتر  ب :الناز

  !چرا؟ دون  یم شهیم دهید زشت

 

  !نه :_

 

 نباشه درست...نباشه خوب که کیس هر ذات چون :الناز

 من و ذارهیم یر تاث هم ش افهیق رو باشه زشت قویل به ای

 از گذشته اما نمیبب خوشگل رو یسارا تونمینم وقت چیه

  !باش مطمت    نویا ن  سارا از تر خوشگل تو....ییر  چ هر

 دل هم نچرالت تو ویل پروتزه لباش !عمله دماغش یسارا

هیم  !تر  بب رو تفاوت همه نیا و ایب خودت به پس !ی 
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 به حسان   یزمرد لباس نیا با و دمیکش فر یعم نفس

 کیس دل سوزاندن مهم .نبود مهم نیا اما آمدم یم چشم

  .کرد لشیتبد خاکسیر  به و سوزاند را دلم ها مدت که بود

 

  !آمادم من :_

 

  !؟مطمئن   :الناز

 

  !آره :_

 

 ...میبر  که بزن پس :الناز

 

 وارد هم با و افتادم راه به الناز رس   پشت در سمت به

 یم تیجمع انبوه از و کردم یم سالم یکی یکی .میشد جمع
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  یلبخند افتاد من به چشمش تا بابا .گذشتم
 

 کنج قشنیک

  !...بست نقش لبش

 

 !یشد خوشگل چه بابا پرنسس :بابا

 

 همان با هم من .کاشت یا بوسه میموها یرو  و کرد بغلم

 ی شده چپ ی افهیق که ماندم بغلش در لوس حالت

 .داشتم همراه به را الناز
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 جان به را الناز یها غر هم باز و آمدم در بغلش از

  ...دمیخر 

 

 ای یبی   رو بابات دل یاومد یپاشد سیرسو  دهنت :الناز

  !؟بسوزون   رو یا عده هی دل

 

 کردم، یم مرتب را ام خورده اتو یموها که حایل در

  .دادم را الناز جواب

 

  !کنم؟ رفتار چجور بابام با خواسنر یم مثال نه :_

 

 در به چشمم بدهم را جوابش خواستم تا و گرفتم نفیس

  یا سورمه پوش شلوار و کت شخص که خورد
 

 آن از رنیک

  .کرد حبس نهیس در را نفسم و شد وارد

 نیا و بود شده باتریز  او بودم، شده بایز  من چقدر هر

   !برد باال را لعننر  قلب تپش
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 بکشم دندان ریز  لن   وارده فشار حجم از خواستم تا

  .شدم لبم یرو  ی بسته نقش رژلب ی متوجه

 

 نیا شده؟ خوشگل انقدر چرا نیا فقط بکش منو الناز :_

 !تره قشنگ منم از

 

 آتش به دوران ها بچه !شد وارد خانان خان اوف :الناز

وع دنیکش   !شد رسر

 

 فخر آن من و رفت یم راه ظرافت تمام با یسارا

  .کردم یم حس را هیبق به فروختنش

 پفر  دنشید با الناز و شد جمع دنشید با عارف صورت

 برخورد من به یسارا نگاه آن بند پشت که زد خنده ریز 

  ...و کرد

  ...اما کرد یم نگاه مرا شده محو کامال

 ...آن ی همه از بدتر
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 !دیدیم را چشمانم فقط که ن  بایز  نگاه

 

  !مات.....و....شیک :الناز

 

 و دیکش آتش به را یسارا دل که بود شخندشین بعد و

 .کردند تر  خشمگ را چشمانش
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 آمد جلو وجودش، در شده نهینهاد حرص تمام با یسارا

 نگاه هنوز مغرم از بخیسر  اما گرفت قرار ما یرو  روبه و

  .کرد یم پردازش را بارش حرست یها
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 سالم :یسارا

 

 نداد من به را دادن جواب ی اجازه الناز

 

  !کیعل :الناز

 

 خودم حال چند هر بود کرده تعجب جواب نیا از یسارا

  .بود صورت تر  هم به هم

 زد لب واضچ حرص با یسارا

 

  !یشد خوشگل چقدر :یسارا

 

 و دیرس میها گوش به کاوه یصدا دهم جواب خواستم تا

  .درآورد لرزه به را جوارحم کل شیصدا که قلبم
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 سالم :کاوه

 

 ...الناز هم باز و

 

  !کیعل :الناز

 

 چون یدار  مشکیل ما با انگار شما جان الناز :یسارا

  !یداد صورت تر  هم به منم جواب

 

 یم حرست دور از و یاین تونسنر یم یدار  مشکل :الناز

  !یخورد

 

 قبل از تر حریص یسارا و خورد چرخ یتر  پا به کاوه نگاه

  ...دیغر 
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  !ه؟یچ ما با مشکلت دونمینم من الناز :یسارا

 

 سایوا مامان کنار برو یسارا :کاوه

 

ن  
ُ
 و بود کرده متعجب را ما ی همه نشیغمگ یصدا ت

 !...میر بم نشیغمگ یصدا آن یبرا خواست یم دلم چقدر

 همان با کاوه اما کرد یم نگاهش خشم و تعجب با یسارا

 ...رفت حالت
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 زد لب آرایم یصدا با گوشم کنار و زد یپوزخند الناز

 

  !میبرس وسطاش به بزار فقط!اولشه تازه نیا :الناز

 

 را نیا من و دیلرز  یم وضوح به من به کردن نگاه با یسارا

  .بودم متوجه کامال

 

 به رو یر  چ همه نیا دیکش طول چقدر گمیم :یسارا

  !؟یدیمال صورتت

 

 بعدش....دینکش طول شیر یب تو سوم کی حداقل :الناز

 ادیز  قشنگه نچرال صورت به خودش که کیس.....هم

  ه؟یاوک !نداره فراوون شیآرا به اج  یاحت

 

 را مشیر  ه شیها حرف ی کلمه به کلمه با الناز هم باز و

  .کرد رها را برافروخته یاو  و کرد روشن
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ه :_   ها؟ خاره؟یم تنت دعوا هی یبرا احمق ی دخیر

 

 نیا....هم تازش اعصابمه رو چقدر که دون  ینم :الناز

 چقدر هر کهیزن اون که دمینکش زحمت برات همه

  !نده رو جوابش کیس و بزنه حرف خوادیم

 

  !تر  کنیم یادیز  یغلطا من بدون دایجد !به به :عارف

 

 عارف ی کرده اخم ی افهیق و میبرگشت پشت به دهیترس

  .است مخالف کار نیا با بودم مطمت    .میکرد مشاهده را

 

 عن  ی......امممم.....هیر  چ :الناز

 

 حنر  و پسندمیم رو روان   جنگ نوع نیا شدت به :عارف

  ...کنمیم تون بان  یپشت گمیم جرات به
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 تمسخر مورد هست امکانش کردم یم حس که آنجا از

 گفت که کردم نگاهش مشکوک باشم، گرفته قرار

 

 به نیا از تازه گمیم یجد !نگا نویا کج   ی افهیق :عارف

  بدون فقط !نیبر  شیپ من ی نقشه طبق بعد
 

 هماهنیک

  !تر  کنینم یا اضافه غلط چیه من

 

 .میستینگر  را گریهمد صورت متعجب هم ما و رفت

 .شدم الناز لب ی گوشه ی خنده متوجه و زدم یلبخند
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 و بود یبرگزار  حال در مراسم نیا تر تمام چه هر ن  بایز  به

 ذکر به الزم اما بود امدهین شیپ مشکیل چیه حال به تا

 بیعج من یرو  یسارا حریص یها نگاه میبگو  که است

 هم بیعج و کرد یم رنگارنگ مرا ی شده خاکسیر  قلب

  .نبود او از یخی   بود وقت یلیخ که بود عارف  

 

 غلیط چه داره الغوزی ی کهیمرت نیا دونهیم خدا :الناز

 !ستین داشیپ وقته یلیخ که کنهیم

 

ه اون الناز :_  ش چهره ه؟یک نشسته یسارا کنار که دخیر

  !آشناست برام

 

 که عموته دخیر ....ستین یا هیغرب کس   متاسفانه :الناز

وووو.....شهیم محسوب خانم تحفه نیا دوست
ُ
 نویا ا

  !نگاه
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  و؟یک :_

 

 ن  یب خوشگل پرسه هی کن نگاه رو راستت سمت :الناز

  !ادیم سمتمون داره سیف

 

 با نظر مورد شخص قایدق و کردم شده اشاره یجا به نگاه

 را افراد از یتعداد .کردم دایپ را فاتیتوص همان

 را کردنش نگاه کنجکاوانه، بابت تر  هم به و شناختمینم

  .دادم ادامه

 

  ...کن سمت نیا نگاتو اریدرن یباز  دیپد دیند :الناز

 

  .... یبب خواستمیم خب :_

 

 !شما؟ حال سالم، :_
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 یرو  نگاهش آمد و رفت اما آمد یم نظر به یا ُموجه مرد

  .بود نظرم برخالف صورتم

  .میداد مودب صورت به همانگونه را سالمش جواب

 

 من شما نکنم فکر اما شناسمیم رو شما من تابان خانم :_

  !دیار یب جا به رو

 

 انیاطراف یها نگاه به توجه ن   و کردم نگاهش متفکرانه

 .دادم را جوابش
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 شناسمینم اصال رو شما من بله :_

 

 سابق ی خاله البته تونم خاله پرس اشکان :_

 

م کیم خاله ی کلمه بردن نام از صورتم
َ
 اما شد جمع دره

 که کردم عوض را صورتم حالت و آمدم خودم به عایرس 

  .خورد اشکان ی شانه به پشت از عارف دست

 

 دنبالت آسمونا تو ورا؟ نیا از اشکان آقا َبه :عارف

 !کردم داتیپ ایحور  تر  ب گشتمیم

 

 در و شد باز یلبخند به لبانم ناخودآگاه حرفش دنیشن از

  ...برخورد کاوه نگاه به نگاهم تر  ح تر  هم

 ویل....داشت غم....داشت درد....بود سخت نگاهش حال

  !داشت خایص یرسد تر مهم همه از

 .دوختم اشکان و عارف به و گرفتم را نگاهم
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 از من و کردن ییر تغ شدت به جان تابان گهید آره :اشکان

 !هستر   یک شونیا شدم متوجه انیاطراف یها صحبت

  !گمیم کیتی   رو خانوادت شدن دایپ راسنر 

 

  !ممنون :_

 

 تمام با و کردم یم حس خودمان یرو  مدام را کاوه نگاه

 سمت آن به نگاهم که گرفتمیم را خودم یجلو  وجودم

 .نخورد چرخ

 

 یخواستگار  یبرا خودتون یالیفام از یکی تازه آره :عارف

 رد حال در هم من خالصه بودن اومده ما دخیر  نیا از

  !رفت ن  دا شیپ شون یکی کنم فکر البته بودم کردنشون
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 به هرگز و بود شده گشاد حرف نیا دنیشن از چشمانم

 .بودم نکرده فکر موضوع نیا جهت بابا یها واکنش

 حال در من و بود عارف سمت الناز مشکوک نگاه

  .بودم عارف و الناز تر  ب نگاهم چرخاندن

 

  !؟کن  یم نگاش نجوریا چرا !چته؟....الناز :_

 

 ریز  جی  بفهمم دیبا.....نهیر  م بیغر  بیعج برسر  نیا :الناز

 !رسشه
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 با عارف و بود عارف با کردن صحبت آرام حال در اشکان

 و بود دادن گوش حال در  طان  یش وحشتناک چشمان  

 .دارد رس در چه دانستیم خدا فقط

 ما به را نگاهش عارف الناز، با گفت و گپ انیم در

 ما و رفت و انداخت باال ن  ابرو تمام طنتیش با و دوخت

  .میبود کردنش نگاه حال در متعجب

 

  !شد؟یچ االن......سوال هی :الناز

 

س :_  هی منتظرم......بود یجور  هی چشاش......گرفتم اسیر

  !بشه جادیا یگند

 

 امکانش چون میکن فکر کمیر  بهار شیپ میبر  ایب :الناز

 !میبش وونهید هست
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 زیر  یها خنده دنید حال در و میبود نشسته بهار کنار

 لیفام یها دخیر  بودن لیدل به .بودم کوچکم موش

 به دادن گوش حال در ساکت، و کردم نیم راحنر  احساس

 در که خورد چرخ ن  بابا رو نگاهم تر  ب نیا در .بودم هیبق

 را الناز تعجب با من و بود اشکان با کردن صحبت حال

  .دادمیم تکان

 

  !فقط نگاه رو بابا !الناز :_

 

 !؟ن  دا شیپ رفت یک پرسه نیا خدا ای....ش یچ.....چرا :الناز

 !عارفه؟ ی نقشه نیا نکنه

 

  !خدا رو تو نگو نه.....نه :_

 

دمیم را الناز دست و بودم شده شوکه  چشیم ریز  .فرسر

 چشمم که ییر  چ تنها و دادم سوق کاوه سمت را نگاهم

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 توانستم نیم .بود اش شده مشت دستان کرد رصد را آن

  .دهم راه رسم به را یا اضافه فکر

 

 دسِت  ریز  همش کارا نیا قسم خودم جان به :الناز

 !....عارفه

 

 هیقض !تر  کنیم پچ پچ یلیخ دایجد تا دو شما....یه :نرگس

 !تر  نیر  م مشکوک !ه؟یچ
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 و دهد نرگس به جوان   تا دمیکوب الناز یپهلو  به آرنج با

  ...ندهد یر گ فعال کند خدا و کند رسش به دست

 

 بتیغ میدار ......هیر  چ عن  ی.....امممم :الناز

 !میدار  دست تو سوژه.....هی نکهیا عن  ی.....میکنیم

 

  !میبی   ضیف هم ما.....ه؟یک سوژه نیا خو....عاااا :نرگس

 

 چیه که بود نیا گر نشانه لبش گوشه شخندین بعد و

 !نکرده باور را الناز حرف جوره

 هیقض چگونه دانستینم و بود افتاده وال و حول در الناز

  .کند جمع را

 

  ....بود نیا....ها :الناز
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 ِمن و ِان تر  ب در و شدینم جمع حرف   کرد یم چه هر و

  ...خورد اشکان چرخ نگاهش کردنش

 

 اومد...خالتون پرس اشکانه نیا عن  ی...دمیفهم ها :الناز

 سوژه شده اول از نیا خالصه کرد صحبت کمی و ما شیپ

 !ما ی

 

  !اشکان؟ :بهار

 

 گنیم رو خوشگلت خاله پرس نیا اوف :نرگس

  !ها؟ !تابان؟ کرده یر گ تو شیپ گلوش نکنه کوش؟....بهار

 

 صورت چشمم و کردم ستیا میجا رس خیس متعجب،

 و افتاد یقرار  ن   به دلم .دیدیم را کاوه تیعصبان از رسخ

س کمی  ....شد کاشته دلم در ترس چاشن   با اسیر
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 !ها؟ توام با تابان؟......تابان؟ :نرگس

 

  !شده؟یچ ؟جی  :_

 

 یم بعد کرد صدات باره ده بچه :الناز
 

 کجا شده؟یچ یک

 !ق؟یرف کن  یم یر ِس 

 

 هیچ حرفا نیا نرگس....شد پرت حواسم لحظه هی آها :_

 یر  م حرف مردم پرس رس پشت
 یکنجکاو  رس از اون !؟ن 

 !تر  هم....آمد جلو
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 تر  هم واسه نهیر  م مشکوک پرسه نیا کال که نه :نرگس

 یر  م مشکوک دایجد هم تو.....چند هر......گفتم
  !ن 

 

  !؟فوضویل تو آخه :_

 

 گوشم کنار را الناز یصدا شد که گویسر  مشغول نرگس

  .دمیشن

 

سمیم دارم من تان   :_  چیه نگاه !شده دعوا انگار یر

  !ستر  ین نجایا کدومشون

 

 نفر چند دنبال و چرخاندم سالن رستارس را نگاهم ترس با

 با که ن  سارا چشم جفت مگر نشد دمیعا ییر  چ اما گشتم

  !....دییپایم مرا ن  یعج یوز یر پ
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س من میبگرد دنبالشون میبر  پاشو.....پاشو :الناز  اسیر

  !گرفتم

 

 کنهیم نگامون داره جور هی.....کن یسارا نگاه نه....نه :_

 !هییر  چ یا هیقض هی دهیفهم کنمیم احساس

 

 کجاست عرفان نمیبب بزار !م؟یکن کاریچ حاال یووو  :الناز

  !کنه نگاه بره اون میبگ

 

  !نکن رو کار نیا نه یوا :_

 

یس پر بحث و جر حال در  راه چیه و میبود شده اسیر

 اما کرد یم ن  یسنگ من یرو  یسارا نگاه .مینداشت هم حیل

  .ندهم سوق او سمت را نگاهم کردم را تالشم تمام

  !بودم پا زدن کیت حال در و داشتم عصن   حالت
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کم جان؟ پناه :مامان  خوب حالتون انگار شدهیچ دخیر

 ؟!ستین

 

  !نباش نگران مامان   نشده ییر  چ نه :_

 

 داشنر  میکار  مَتمیمر  عمه کنار من....خداروشکر :مامان

  !همونجام

 

 !باشه :_

 

 346_پارت#

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

س با  رس   ی متوجه .دوختم الناز چشمان در را نگاهم اسیر

 سمت به و شدم بلند عی    رس  شدم که یسارا ی دهیچرخ

  .کردم تند پا اطیح

 !نکردم دایپ را ن  آشنا کس   چرخاندم رس چه هر

 

م یآقا :_  اما کردم یعاد یخواستگار  هی من محیر

  !اد؟یم کجا از تیعصبان همه نیا فهممینم

 

 اما چرخاندم رس عایرس  ،ف  یضع نسبتا یصدا دنیشن با

 کوچیک بخش آوردن ادی به با .افتمین درسمید در را کیس

 پشت سمت به دو حالت به داشت، قرار خانه پشت که

  .رفتم خانه

 

 نداره کیس به هم یتعهد و آزاده انسان هی پناه آقا :عارف

 میتصم خودش یبرا خودش اون !کن  یم نطوریا که

  !هیر گیم
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 ستیا میجا رس عارف، دهان از اسمم دنیشن با

  !شدیم مربوط من به بحث انگار....کردم

 

 مربوطه پناه به که هییر  چ هی نیا !گهیم درست عارف :بابا

 تازه ما !بشنوم رو ن  ایر  چ تر  همچ ندارم قصد فعال من اما

مون  مینشد یر س حضورش از هنوز و میکرد دایپ رو دخیر

ط مخصوصا و یخواستگار  بحث و برسه راه از یکی که  رسر

وط و  !وسط ارهیب رسر

 

 بحث انگار و گذاشتم دهانم یرو  دست تعجب با

  !...بود رفتر   باال حال در انشانیم

 

  ...اما :عارف
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 متشنج انقدر رو جو هم تو کاوه !عارف گهید بسه :بابا

 الزم....میر گیم میتصم براش که منم و پدرشم من !نکن

 نیزتر یعز  یبرا منه از کمیر  نسبتشون که عده هی دونمینم

 !بزنه رو حرف صدتا و هیر بگ میتصم کسم

 

 ن   چ  یگ کی و خورد یم چرخ کاوه اسم حول مغزم تمام

یه و رس
َ
سیم .داشتم ت  مشخص کامل و بروم جلو دمییر

 .شوم

 

 347_پارت#

 

 

 

 

 

  ...ن  دا :عارف

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  !ننیر  نم بار صد رو حرف هی !عارف بسه :بابا

 

 عقب .نبود سخت بود، انیپا روبه سخنشان نکهیا حدس

  .کردم حرکت خانه سمت به عایرس  و کردم گرد

 در افراد از یتعداد کم کم بود انیپا به رو بایتقر  مراسم

س پر قلب اما بودند رفتر   حال  پابرجا کارش هنوز من اسیر

 !بود

 دانمینم و بود درهم شدت به صورتش برگشت موقع از

 حس .گرفت یم ام خنده ختهیر  بهم تیوضع نیا در چرا

   انتقام
 .بود داده دست من به او، از ام سوخته دل گرفتر 

 

 !شو بلند شش،یپ میبر  نهیر  م اشاره داره میمر  خاله :الناز

  !االی
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دم را بهار دست  عمه کنار به و شدم بلند میجا از و فرسر

  .ستادمیا میمر 

 

 نیا یآورد لومیر یک کی رو ما جون میمر  چته :الناز

  !سمت

 

 یر  م غر چقدر راه قدم دو واسه :میمر  عمه
 ن 

 داشیپ گردمیم جی  هر ن؟یدیند منو ی کاوه شما.....دخیر 

  !کنمینم

 

  ...هم  دیشا :الناز

 

 !ن؟یگردیم کاوه دنبال جون مادر :یسارا
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 انجام به یوافر  ی عالقه هم من و برد هم در چهره الناز

 چشمان توسط شدن رصد لیدل به اما داشتم کار نیا

  .نداشتم را کار نیا دادن انجام توان ،یسارا

 

 بهش هم زنگ دمشیند گشتم جی  هر آره :میمر  عمه

 !نده منو جواب نداره سابقه....دهینم جواب نمیر  م

 

 دهیند که شدیم یا قهیدق چند و چرخاندم اطراف به نگاه

 !بودمش
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 سابقه دهیم جواب بزنم زنگ که وقت هر منم :یسارا

  !بهش بزنم زنگ من نیبزار  نده الاقل منو جواب نداره

 

 الناز اورد،یدرب فشیک از را گویسر  که برد دست که زمان   و

 را میمر  عمه و من ی خنده که انداخت سمتش نگایه

 .درآورد

 

  !ن؟یخندیم من به :یسارا

 

 یدراز  زبان با الناز کنم، رجوع و رفع را هیقض خواستم تا

  !....دیپر  انیم به

 

 رستو یدار  مشکیل میدیخند میداشت هم دوس آره :الناز

  !وارید به بزن
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 جرات به دیپاش یسارا یرو  به که یژکوند لبخند بعد و

 !بود بدتر فحش صدتا از میبگو  توانم یم

 دایپ کنارمان در کاوه د،یر بگ را اش شماره خواست تا

  ...شد

 

  !مامان؟ یدار  کارمیچ :کاوه

 

 داتیپ اما گشتمیم دنبالت !جان مامان چی یه :میمر  عمه

  !رفنر  کردم فکر کردم نیم

 

 کم !بره جی  یبرا کاوه نجامیا من وقنر  جون مادر :یسارا

  !...بمونم تنها که ستمین کیس

 

 ییر  چ تا کرد باز لب عصن   حالت با و کرد اخیم الناز

 یجد کامال لحن و رسد یصدا همان با کاوه اما دیبگو 

 داد جواب
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 دمیم انجام بدم، انجام رو یکار  بخوام وقت هر من :کاوه

 ؟یدیفهم......ندارم چکیسیه به ازین و

 

 را صورتش الناز، بلند پوزخند و دیکش درهم چهره یسارا

 و بودم گرفته نابجا یا خنده .کرد تر رسخ شیپ از شیب

 و براق چشمان سمت کاوه نگاه انیم نیا در که دمیگز  لن  

 !...کرد دایپ سوق من خندان ی دهیگز  لب
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 چشمم از چشم و بست نقش لبش کنج کوچیک لبخند

  !نبود انکار قابل قلبم تند تپش .گرفت

 و کرد یم فیتعر  دمیجد شکل و رس از شد،یم رد که هر

 لبخند و شدیم تر تر  خشمگ بار، هر با یسارا چشمان

  ....شیر یب چشمانش افتخار حس و بزرگیر  م،یمر  عمه

  .....یسارا یحسود و بدخلفر  تمام با مهمان  

  .....کاوه گاه ن   و گاه اما عصبان   یها نگاه با

  ....اشکان حریص نگاه

  ....عارف ی شده مشت دست

 و

  ...گذشت بابا درهم یها اخم

 چشمان و بایز  لبخند به بود خوش دلم تنها تر  ب نیا در و

  !بهار آرامش از پر

  !...جانم زیعز  شدن خوشبخت از بود راحت دلم
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*** 

 

 تو واسه اون زشته....جانم مامان یتر  پا ایب پاشو :مامان

  !نجایا اومده

 

 بلند .کردم پرت یگر ید طرف را پتو و کردم عصن   اوف

 نیا قاتل سمت به و کردم مرتب را خودم حال، ن   و شدم

  .آمدم در حرکت به میروزها

 

 ساعته کی من خوان  یم چقدر دخیر  :یسارا

 نیا با تیر بگ ادیب ستین کیس بخوان   انقدر....منتظرتم

 !وضع

 

 خواست یم دلم چه هر دادنش، جواب در و نبود مامان

  .بدهم توانستم یم
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منده :_  من تیر بگ ادیب یکی یبود منتظر تو اگر....رسر

 !ندارم ینظر  تر  همچ

 

ام به دیبا هم باز من و زد کن   عیضا لبخند  مهمان احیر

 ....میر بگ را ام شده گشاد شین یجلو  بودنش
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 خوشحالمون !جان یسارا یاومد خوش یلیخ :مامان

  !یکرد
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م قراره کاوه آره :یسارا  دو روز هی امروز چون رستوران بی 

 از قبل گفتم !بکشه شیپ رو کار بحث نداره جرات نفرس

 ادیب سمت نیا از کاوه و بزنم شما به یرس  هی امیب رفتر  

  !دنبالم

 

 از !نبود ذهن   از دور و بیعج یر  چ قلبم، شکستر   یصدا

 شکستر   خود بود شده یباز  بد من احساس با که نیا

  !بود غرورم

 توجه مورد که کردم میقا را لرزانم و شده مشت دست

  ...دیر نگ قرار خون   دشمن نیا

 

 خوشحالمون زمیعز  یکرد درسنر  کار....شاهللایا :مامان

  !نیکرد

 

 نجایا دادن پز یبرا فقط بودم مطمت    و زدم یپوزخند

 !خودم صیشخ شخص همه از تر مهم و آمده
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  !بایسر  موفق :_

 

 طانشیش چشمانش با و انداخت سختم ی چهره به نگایه

 گفت

 

 بشه بتینص شوهرا نیا از شاهللایا !زمیعز  ممنون :یسارا

 بینص فقط عن  ی....س دونه هی تر  هم کاوه خوب....اما

 !بودم من اون که شهیم یکی

 

 لشیدل .بود ادیز  مامان چشمان در موجود ناراحنر  حس

 .شدیم مربوط من به یسارا حرف ته که بود نیا هم

 

 بیعج نیا و یناز یم یدار  که ییر  چ هر به شما زمیعز  :_

 نیا بر عالوه و یدیم فیتعر  خودت شوهر از که ستین

 !ستین مهم برام کال تو نظر
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 یم نظر به که یجور  و کرد نگاهم الیخ راحنر  با مامان

 .شد خوشحال جوابم نوع از آمد
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 گرید که بود شکسته قلبم یقدر  به یر اخ یروزها نیا

 یا کهیت فقط .دادینم تکان آنچنان را من ن  هایر  چ تر  همچ

  !شدیم نابود من از

 

 چطوره؟ میمر  جان؟ یسارا خی   چه گهید خوب :مامان

  !کنه؟یم کاریچ انایک
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 هم انایک !سونهیر م سالم !خوبه هم جون مادر :یسارا

 تا صبح از.....خونهیم زور به که درس.....معمول طبق

 حرص همش رو کاوه !ونیر ب و یولگرد هم شب

 !شمیم ناراحت یلیخ بابت نیا از.....دهیم

 

 خواست یم دلم و بودم شدن منفجر حال در حرص از

  !دارد؟ ربیط چه تو به میبگو 

 حرص از را لبانم کیم و گذاشتم دهانم یرو  دست

دم   .فرسر

 

 بزرگ !ن بچه هنوز نایا.....زمیعز  شهیم درست :مامان

  !نیر گیم ادی....شنیم

 

 تا !شمیم ناراحت من کاوه خوردن حرص از آخه :یسارا

 دور ای رسکاره ای ن؟یا واسه بزاره رو وقتش دیبا یک

 کنه ن  دلجو مثال نهیر  م زنگ رسکاره که زمان   تنها !اناسیک

 !ستین درست نیا خب.....اما
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 !ادیب کنار نایا با دیبا.....هیزندگ مال که زن   :مامان

  که شهیهم
 
  !ستین بلبل و گل زندیک

 

 و بودم بحثشان به کردن نگاه حال در مزخرف   پوزخند با

 تر  همچ که بودم شده کلفت پوست یقدر  به تیواقع

 !...آورد نیم در پا از گرید مرا ن  هایر  چ

 

  تر  همچ دیبا سال چند اخه :یسارا
 
 !کرد؟ تحمل رو زندیک

  تو همه ماشاهللا
 
  !جان کاوه و من اال هستر   ما زندیک

 قبل از شیر یب هم روز به روز اتفاقا میندار  مشکیل هم با

  نکت    دخالت ایبعض اگر.....میشیم هم عاشق
 
 ما زندیک

 !شهیم نمیا از بهیر 
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 .زدم یپوزخند میمر  عمه به اش هیکنا و تکه گرفتر   با

 بزند حرف   خواست تا و گرفت رو یبد نگاه با مامان

  .آمد در صدا به خانه فونیآ

 

 مزاحمتون دیببخش !گهید اومده کاوه کنم فکر :یسارا

 شدم

 

  !هیحرف چه نیا زمیعز  نه :مامان

 

 خوشحال....دیبزن ما به یرس  هی دیایب هم شما :یسارا

  !میشیم
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  !...میشیم مزاحمتون شه کمیر  محسن کار....حتما :مامان

 

 دوباره دنید به حاظر .کردم اش بدرقه سخن   چیه بدون

  .نشدم اش

  ...شد وارد مامان که بودم نشسته مبل یرو  همانطور

 

 مهمون وقنر  ستین درست جان مامان پناه :مامان

  !نکن   ش بدرقه و بمون   ساکت بره خوادیم

 

 بلند ش بدرقه یبرا تر  هم واسه....ادینم ازش خوشم :_

  !نشدم

 

  !من مادر اشتباهه کار نیا خب :مامان
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 کرد یم را تالشش تمام که مامان و انداختم باال یا شانه

خانه به پا و رفت یا صدقه قربان کند، لوسم کمیر   آشیی 

 .گذاشت

 یرو  .کردم باز را آپ واتس رسان امیپ و آوردم باال را تلفن

 کردم کیکل عرفان اسم

 

  ؟ن  کجا ؟خون   سالم :_

 

 سالم :عارف

 !چه تو به

 

 یرو  ی شده شل پوست و دمیکش لبم رو دندان خنده، با

  .کندم را آن

 

 !احمق دارم کارت :_
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 راست هی خودت ؟یدار  من یجا به کاریچ خب :عارف

  !بنال حرفتو

 

 !کیسر یم رخم به رو ت نداشته تیترب یدار  روز به روز :_

 باشه حواست

 

 ستین جنابعایل به ازین هست حواسم :عارف

 بگو حرفتو
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  !شد؟یچ مهمون   تو شب اون :_

 

 داده شینما نگیپیتا زیا صفحه یباال که یا قهیدق دو

  .کردم پیتا شیبرا را ییر  چ عایرس  و کرده ام عصن   شد،یم

 

 !؟یسینو یم طومار نکنه ؟کن  یم غلیط چه یدار  :_

 

 ی کلمه ی هیر خ همچنان و نکردم افتیدر  جوان   هم باز

  !بودم نگیپیتا زیا

 به صفحه یرو  فرسا طاقت ی قهیدق چهار از بعد امشیپ

  .درآمد شینما

 

  شب؟ کدوم :عارف

 

 چهار مرا مردک و شدم عصن   اش جمله خواندن از

  !کرده خودش معطل کسیف ی قهیدق
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  !کن عصن   کمیر  منو ن  یحس جناب :_

  !گمیم رو برون بله و یخواستگار  شب همون

 

  !بهاره؟ و عرفان برون بله منظورت....ها :عارف

 

 کندیم سغ و است کردنم مسخره حال در نکهیا حدس

 !نبود سخت چاندیبپ مرا

 

 صداتون خودم !حالله خونت برسه بهت دستم عارف :_

 دمیشن رو

 ؟!بود قرار چه از هیقض بزن حرف کن باز رو دهنت

 

 خودش از واکنیسر  چیه اما بود دهید را امیپ و بود نیآنال 

 !...ساخت عصبان   مرا شیپ از شیب تر  هم و دادینم نشان
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  ؟!ها توام با ؟یهو  :_

  !؟هسنر  یگور  کدوم

  !بده جواب شوریب عارف

 یر  م تر  س رو امایپ
 ینم ؟یدینم جواب ن 

 
 بهت دستم یک

؟ تو ارمتیر  م درجا برسه   !قی 

 

 دروغ   چه کنمیم فکر دارم نزن حرف قیدق دو :عارف

  !نباشه عیضا بگم بهت
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 دلش....فرستادم یسیف پوکر کریاست امشیپ خواندن با

 !بود نشناخته مرا هنوز اما بدهد لو ییر  چ خواست نیم

 !داشتمینم بر رسش از دست

 

 ؟یبخور  ییر  چ هی یایب ستین گرسنت مامان   پناه :مامان

  !ها؟ آمادست کیک

 

 دادم را جوابش متفکر

 

 میر س فعال :_

 

به با را رفت یم خامویسر  به رو که یا صفحه  ی ض 

  .کردم پیتا و داشتم نگه روشن کوچیک

 

  دروغ تون  ینم :_
 

  !بیک

  چرا؟ دون  یم
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  !دمیشن رو حرفاتون از یلیخ اونشب من چون

 پس بودن خونه پشت شب اون ایک بگم بهت تونمیم حنر 

 !چونینپ منو

 

 میها امیپ کیت و شد نیآنال  فرسا طاقت یا قهیدق از بعد

 !...دوختم چشم صفحه به منتظر .شدند آن  

 

  آخه؟ یکردیم غلیط چه اونجا :عارف

 

  !بده منو جواب :_

 

 !شد تموم که بود ساده یخواستگار  هی :عارف

 

 خصوص به و ها بعیص   بودن اما نبود سخت حدسش

 !کردیم دهیچیپ را اوضاع کیم بابا تیعصبان
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 زدم حدس :_

 !بود؟ یک

 

 355_پارت#

 

 

 

 

 

  !التونیفام از یکی :عارف

 

  !دمش؟ید شب اون که که پرسه همون :_

 

 بابا نه :عارف

  !ست گهید یکی

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  !بود؟ جی  رس دعوا پس :_

 دمیشن رو بابا عصن   لحن خودم

 !زد داد رست که دمیشن حنر 

 

  ؟!دخیر  ها یداد یر گ :عارف

 تو کن ول

 شد تموم که بود خصویص ی مسئله هی

  س مردونه هیقض ابن

 !ممنوعه هیقض نیا به خانما ورود

 

 یرو  را رسم و کردم پرت یکنار  به را گویسر  تیعصبان با

 .گذاشتم مبل نرم بالشتک

  !دادینم پس نم عارف کردم یم چه هر

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یم را کاوه بودن لیدل دیبا....کردم یم یفکر  دیبا

 یم را دعوا وسط بردنش اسم به لیدل دیبا.....دمیفهم

 !دمیفهم

 

 جواب هیر گ دستم خورهیم زنگ میگوش مامان   پناه :مامان

  !زدلمیعز  بده

 

  !االن :_

 

خانه سمت به و دمیپوش را مبل یپا یها ن  دمپا  قدم آشیی 

 نقش اسم به نگایه همزمان و برداشته را گویسر  .برداشتم

 .کردم گویسر  نیاسکر  یرو  بسته

 

  !هیحام....مامان :_
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 به را گویسر  زد اشاره من به و برد آب ریز  را شیها دست

م سمتش   .بی 

دم را سی    کونیآ  و دادم قرار گوشش یپا را گویسر  و فرسر

 !...ستادهیا پا رس همانطور

 

 356_پارت#

 

 

 

 

 

 زدلمیعز  سالم :مامان

  ؟خون   تو

 هیهان چطورن؟ نایا آبچ  ....خداروشکر میخوب هم ما

  !چطوره؟

  !شکر قربونت
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  !چطور؟ آره

 ی درباره حاال تا یک از !شده؟ بلند گوشت ریز .....ها

یسیم مردم دخیر    !؟یی

ه بچه بسه   !داره شوهر دخیر

یسیم باز چرا دون  یم وقنر  پس خب   !یی

 ارمینم در رس چی یه حرفات از که من

 

 پس مامان .بودم دوخته چشم مامان دهان به یکنجکاو  با

 لهیوس تا چند کردن جابجا و دستانش کردن خشک از

 جا هر اردیک جوجه مانند من و گرفت دستم از را گویسر 

  .بودم رسش پشت رفت، که

 

 خواهر هی دارم خی   که ن  جا تا.....نداره برادر نه :مامان

  کانادا اون که داره خودش از بزرگیر 
 
 سایل....کنهیم زندیک

 هیر م و نهیر  م رس بهشون رانیا ادیم بار هی
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 هیقض بردن نی  در سغ ام هیر خ یها نگاه با همچنان

 بود گرفته اش خنده کنجکاوم نگاه دنید از مامان .داشتم

 .داد تکان میبرا یرس  و

 

  !ته؟یچ یبرا دمینفهم که من :مامان

  !چونیبپ منو فقط تو باشه

 بگردم دورت کردم شوج  

 برسون منم سالم برم قربونت

 خداحافظ

 

  !گفت؟ جی  !شد؟یچ :_

 

به دماغم به اش اشاره انگشت نوک با  از خنده با و زد ض 

 .شد بلند صندیل یرو 

 

 357_پارت#
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 ؟!گفتیم جی  بگو خدا رو تو !مامان :_

 

 فوضویل لب ریز  و نشست لبانش یرو  مهربان   لبخند

  !...کرد زمزمه

 

سیم داشت یسارا ی درباره :مامان  یم داشت کمی !دییی

  !بود جی  منظورش دمیفهم نیم اصال.....چوندیپ

 

  !مگه؟ دیپرس یم جی ....خب :_
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 بهش منم....داره ییر  چ یبرادر  گفتیم داشت :مامان

  کانادا ساله چند که داره خواهر هی چون....نه گفتم
 
 زندیک

 !هیر م هم بعدش و نجایا ادیم دایع معموال کنهیم

 

  .دادم تکان تعجب ی نشانه به یرس 

 

  !د؟یپرس چرا نگفت عن  ی :_

 

 معرف   اون برادر رو خودش یکی که گفت واال :مامان

 نه ای گفته دروغ طرف بفهمه خواسته نمیا کرده

 

 آها :_

 

 در خواهرت پرس گوش و رس نیا یشد متوجه مامان :_

 ؟!دنهیجنب حال
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 با !؟یدیفهم کجا از رو نایا جنابعایل حاال....به به :مامان

  !ات؟یفوضول تر  هم

 

 را قلبم گرفتنش پس حساب نیا و بودنش .دمیخند بلند

 .کرد یم ن  بایز  و مهربان   از پر ماالمال

 

 البته....دمیکش رو زبونش ریز  ن  جورا هی کن فکر تو :_

  ....داشت دل و درد به ازین هم خودش انگار

 

  !هست؟ یک خوشبخت دخیر  نیا حاال :مامان

 

 خواهرت بچه چه.....رو راه همه نیا هیر م یک....اووووو :_

 !ییر گیم باال دست رو

 

 و شد باز خانه در .داد تکان میبرا یرس  و دیخند مامان

 .کردند شکار را پدرم چشمانم
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 358_پارت#

 

 

 

 

 

  !خونه یبانوها سالم کیعل :بابا

 

 را خودم دو با و شدم بلند .میدیخند همزمان مامان و من

 یا بوسه و دیچیپ تنم گرد دستانش .رساندم بغلش به

  ...شد کاشته رسم رو داشتن   دوست

 

  !سالم :_
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  !شما؟ یچطور ....بابا عمر سالم :بابا

 

  !میعال دمید که رو شما.....اوممم :_

 

هیم هم دیل چه سوخته پدر :بابا  !دینباش خسته خانم.....ی 

  !؟یشد خسته یادیز  انگار نبود امروز که آشیی  

 

 نشستر   موقع و برد مبل سمت به بغل، در را من همچنان

 نیا عاشق چقدر من و نکرد دور تنم دور از را دستش هم

 !...بودم اش خالصانه یها محبت

 

 ت توجه قابل یر خ نه !محسن؟ آقا کن  یم مسخرم :مامان

  !کردم هم یدار  مهمون تازه شدم خسته نه

 

 !بوده؟ یک مهمونتون حاال....به به :بابا
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 بدم یک از من.....هم بوده جی  مهمونمون انگار حاال :_

 پونه از مار گنیم نیدیشن اصال....همونه قایدق اد؟یم

 و من مثال قایدق !شه؟یم سی    خونش جلو ادیم بدش

  !مهیزندگ

 

د اش نهیس به را رسم بابا  غرق را میموها گرید بار و فرسر

  .کرد عشقش از پر ی بوسه

 

 یم عن  ی :بابا
 

  !خونه؟ ادیب میبگ کمیر  یک

 

 دلم به !ماست ی خونه همش که نیا اد؟یب کجا واال :_

 نمشینب روز هی موند

 

  تییبسکو  از پر ن  یس و دیخند مامان
 

 یر  م یرو  را خانیک

 .نشست مانیروبرو  و گذاشت
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 بنده !ها کن  یم اغراق ادیز  یدار  گهید قشنگم دخیر  :مامان

  !ماست؟ ی خونه همش کجا خدا

 

 !نمشیبیم روز هر که من :_

 

 359_پارت#

 

 

 

 

 

 را اش خنده تا دیگز  لب و کرد من تخیس به نگایه مامان

 در و برداشتم نر ییبسکو  ال،یخیب من اما کند پنهان من از

  .گذاشتم دهانم
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 دل حال در اسمت تر  ع....بانو دلربا یکرد چه جووون :_

  ؟!ها بردن  

 

 معمول طبق مامان و زد یا قهقه ام جمله دنیشن با بابا

  .رفت میباال  و قد ی صدقه قربان

 ییر  چ چیه با را ها صدقه قربان و ها خنده نیا ن  ییر ش

  !کردم نیم عوض

 

*** 

 

 دردت به پارچه نیا جنس تر  بب بزن دست :عارف

  ؟!خورهیم

 

 یم کیم باد انبار سمت نیا و زدم باد را خودم دست با

  ...آمد
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 پختم.....ستین میحال نایا و جنس فعال من عارف :_

  !بخدا

 

 را ام مقنعه گرما، از پر من و رفت سمتم یا غره چشم

  .رفتم کولر یجلو  سمت به و کرد درست

 و آمد کنان ِهن ِهنُ  دست، به پارچه طاق چند هم عارف

  .انداخت یر  م یرو  را همه

 

 نیا اریب رو مبارک یها قدم پرنسس خانم حاال :عارف

 که موقغ از....نه ای پسندن مورد !چجورن نایا تر  بب سمت

کت، تو گذاشنر  رو پات  سیرسو  منو دهن تنها و تک رسر

افتا یکرد  !رسر

 

 یر  م غر چقدر َعه :_
 !ن 
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 ها پارچه سمت به اش بامزه ی غره چشم به توجه بدون

 از .دمیر  م باد را خودم ام مقنعه با حال، همان در و رفتم

 تحمل و بود شده گرم شدت به هوا آمد بهار که موقغ

 !...شهیهم از کمیر  هم من

 

 360_پارت#

 

 

 

 

 

 با .کردم لمس را ها پارچه از یکی و بردم شیپ دست

 و کردم نچی  ست،ین نظرم مورد جنس نکهیا دنیفهم

 به دست عارف که بردم باال نبودن، ی نشانه به را دستم

  .کرد گشادتر را من شخندین و دیکوب شان  یپ
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  !شمیم راحت تو دست از من یک آخ :عارف

 

  !دارم برات کننده خوشحال خی   :_

 

  !؟جی  :عارف

 

  !چوقتیه :_

 

 ی پارچه لبم، ی گوشه شخندین همان با من و کرد پوف  

 و چرخاندم راست و چپ کیم را رسم .کردم لمس را دوم

 یکی سمت به گرفته، را هیقض ته عارف که گفتم نچی  باز

  .رفت سالن ی گوشه یها صندیل از

 و نبود نظرم مورد باز اما کردم لمس را سوم ی پارچه

 لب دادیم قرار یر  م کنار را اش صندیل که حایل در عارف

  ....زد
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 !ست؟ین قبولت نمیا :عارف

 

  !نه :_

 

  !مرض و نه :عارف

 

 انبار در بزنم، حرف   خواستم تا و کردم نثارش چنی  نگاه

  .شد وارد پور سلطان جناب تعجب کمال در و شد باز

 زد غر لب ریز  و کرد اخیم عارف

 

  !اومده که میینجایا دونستیم کهیمرت :عارف

 

 !؟جی  :_
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 گفت «چی یه» دمینشن ییر  چ من نکهیا به حدس با عارف

  .رفت کاوه سمت به و شد بلند و

 کردن چک به و ماندم همانجا واکنیسر  چیه ن   هم من

 آن شیپ تماما گوشم که حایل در شدم مشغول ها پارچه

 .بود دو

 

 361_پارت#

 

 

 

 

 

  !؟کن  یم کاریچ نجایا !سالم :عارف

 

 به را یبعد ی پارچه و کردم پرت را دستم در ی پارچه

  .گرفتم دست
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 اجازه هم تو از دیبا خودم انبار به اومدن یبرا نکنه :کاوه

  !م؟یر بگ

 

 ها پارچه نیا از چکدامیه .دادم تکان یرس  و کردم نچی 

  .نبود نظرم مد

وع بلند  کردم زدن حرف به رسر

 

 درد به خوامینم رو نایا کجان؟ ها پارچه بافر .....عارف :_

 !خورنینم

 

 آدم را پور سلطان جناب چگونهیه عن  ی حرف، نیا با و

 هم خشنود بیس کار نیا بابت و اوردمین حساب به

  !...بودم
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 یجنسا با هست دیجد پارچه....جلوتر برو :عارف

 برات بزن صدام خواسنر  رو کدوم هر....نایا از متفاوت

 ارمیب درش

 

 باشه :_

 

 انیم را گوشم که حایل در بودم حرکت در جلو سمت به

  .بودم گذاشته جا دو آن

 

  !کنه دایپ پارچه کنمیم کمکش من برو تو :کاوه

 

  !ستین یاز ین :عارف

 

 در کارا ریز  از !دایجد کن  یم شکن   کار یدار  عارف :کاوه

  .هست حواسم....ییر م
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 و دمیپر  انیم به بدهد را جوابش خواست عارف تا

  .زدم شیصدا

 

  بله؟ :عارف

 

 !سهیر نم دستم اریدرب برام رو نیا ایب :_

 

 کار نیا با من و بود آمدنش از نشان شیها قدم یصدا

 !نبود او بود به یاز ین که دادم نشان

 

 362_پارت#
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ِب  با و آمد جلو به عارف دست و رفتم کنار  دو زور ض 

 من و کرد حمل یر  م سمت به خود با و آورد ونیر ب را طاق

  .شدم روانه رسش پشت هم

 

 !خوبه یکی نیا :_

 

  !گه؟ید مطمئن   :عارف

 

 اون به کینزد اما ستین نظرم مورد جنس خب :_

  !کرد شهیم شیکار  هی حاال....هست

 

 آورد باال را مدلش نیآخر  گویسر  و برد بیج به دست کاوه

 زد لب بود گویسر  به نگاهش که حایل در و

 

  !ارنیب بگم یخوایم جنیس چه :_
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 را نگاهم شهیهم از تر توجه ن   من و زد یپوزخند عارف

  .دوختم عارف به

 

 کارگاه برسون   دیبا منو فقط.....بردار برام نویهم گهید :_

  !یکی دست بدم رو پارچه نیا

 

 کارگرا نیا از یکی شیپ برم من سایوا فقط حله :عارف

  !میبر  بعد کنم هماهنگ

 

 باشه :_

 

  !سیرئ جناب و ماندم من حاال و

  !بود ساکت و بودم ساکت

  !مینداشت حرف  .....داشت حق
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  !؟خون   :کاوه

 

  !ها؟ :_

 

  حالت با را صورتم مثال و گرفتم باال را رسم
 

 نشانش گنیک

 فرو شیها بیج در دست و دوخت یتر  پا به چشم .دادم

 .برد

 

  ؟!ییر گینم لیتحو  :کاوه

 

 هی یجلو  دیبا باالخره....م؟یر بگ لیتحو  دیبا جی  یبرا :_

 !میر بگ رو رفتارم یرس 

 

 ام خایل چشمان به میمستق را نگاهش و آورد باال رس

 ...دوخت
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 363_پارت#

 

 

 

 

 

  !؟ییر بگ رو رفتارت یرس  هی....یجلو  دیبا جی  یبرا :کاوه

 

  !م؟یر نگ جی  یبرا خب :_

 

م دنینفهم ی نشانه به شیها اخم
َ
 را دستش و رفتند دره

 دارش مارک بزرگ ساعت به نگایه و درآورد بشیج از

  !انداخت

 ....بود شده رشید حتما

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  !بود؟ چش رفتارت مگه :کاوه

 

 .ستادمیا شیجلو  صاف نه،یس به دست و زدم یپوزخند

  ؟!بخواهد من از بلبل و گل رفتار نکند

 

 با ادینم خوششون ادیز  همرستون......فقط.....چی یه :_

 بهشون من......چند هر کنم رفتار یعاد شوهرشون

  !برادرمه مثل شوهرشون دادم اطالع

 

 و زدم یپوزخند هم باز .کردیم نگاهم فقط شده شوکه

 یها پارچه انبوه به را نگاهم و گرفتم چشمش از چشم

 .دوختم یر  م یرو 

 باخته بد پور، سلطان جناب انگار و گذاشت عقب قدیم

  !بود

  !...در آن به نیا
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 !م؟یبر .....شد تموم خب :عارف

 

 لب و دیخند شیها اخم دنید با و کرد کاوه سمت نگایه

 دست شدن مشت من و آورد گوشم سمت به را شیها

 .دمید را قلبم اری

 

 نطوریا که کلشیه به شده زده گند انگار طرف :عارف

  !همه تو اخماش

 

  .زدم لب آرام و گرفتم خود به یمغرور  ی افهیق

 

 !منه دست کار :_

 

 نکهیا بدون د،یخند بلند و دیکوب میبازو  به مشت با

 .باشد کاوه ی هیر خ نگاه ی متوجه
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 دیبا زودتر چه هر و کند بس که فهماندم یا اشاره با

 .میبرو 

  ...رفت کاوه کینزد پارچه طاق گرفتر   دست به با

 

  !؟یندار  ییر  چ یکار  میبر  میخوایم ما خب :عارف

 

  ن؟ییر م کجا :کاوه

 

 کارگاه :عارف
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  !هستم خودم یدار  کار :کاوه

 

 به صورتم در نشانده آرامش با و بردم کمر به دست

  .برگشتم عارف سمت

 

 !میبر  دیبا عی    رس  بده انجام یدار  کار.....شد رمید عارف :_

 

  !نبودم قبل من   گر،ید من و کرد یم نگاهم خورده کهی کاوه

  .بود دیجد من   من، نیا

 نشکستر   قول و بود شده ساخته خودش توان با که کیس

  .بود داده را قلبش به

 

  !اومدم :عارف
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 یفضا به کردن نگاه حال در من و شده تر  ماش سوار

  .بودم تر  ماش از ونیر ب

 

  !؟یکرد ییر تغ :عارف

 

  !یبود منتظرش خودت....کردم یم دیبا :_

 

 تا کردم تعجب همه از شیر یب خودم.....ویل آره :عارف

  !یکار  اصل

 

 !یدیند رو یکار  اصل شدن شوکه....نباش نگران :_

 

 حسان   .چرخاند جلو به را رسش و کرد کوتایه نگاه

  !بودم متعجب هم من .بود متعجب

  !....خودم پشتکار نیا از

  !....قولم رس ماندن نیا از
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  !....قلبم کردن یصبور  نیا از

 !داشت هم تعجب یجا
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 بهش چقدر بود نجایا اگر !هیخال یلیخ بهار یجا :_

  !گذشتیم خوش

 

 یم سغ که حایل در و آورد گوشم سمت به رس نرگس

 زد لب نرسد کیس گوش به شیصدا کرد
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 داره !چطوره؟ حالش تر  بب بزن دهیورپر  اون به زنگ :نرگس

  !کنه؟یم غلیط چه

 

 ما دست از رسش یر خ !بکشه نفیس هی بدبخت بذار :_

  !کرده فرار

 

 دارم یر بگ خی   بزن زنگ بابا کن ول !؟کن  یم باور :نرگس

  !میر میم فوضویل از

 

  اول روز بذار !نرگس کوفت :_
 
 باشن خوش شون زندیک

 !حداقل

 

 حرف آروم تر  همچ !تا؟ دو شما تر  کنیم پچ پچ جی  :بانو

  !شدهیچ انگار تر  نیر  م

 

  !نمیر  م حدس من :ایبرد
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 سغ و هستر   دنیترک حال در فوضویل شدت از االن

  !بزنن زنگ بهار به کت    قانع رو گهیهمد دارن

 

 شیا :نرگس

 

 !قسم ساعت تر  هم به :ایبرد

  !شناسمیم شیر یب تون همه از رو زنم من

 

  !تو یدار  یبد بخت چه :_

 

  !؟یدیفهم تازه :نرگس

 

 !س کاوه اسمش آها.....!ه؟یک عمت پرس نیا :بانو

 و آقا چقدر !داره نگهش مادرش و پدر برا خدا ماشاهللا

  !نهیمت
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 مبل یرو  گرفتم، که قلن   تپش از شده هول و کردم ِاهیم

 و روح تر  نچنیا که را مردک کند لعنت خدا و شدم جابجا

 !گرفته دست به را روانم
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  واقعا؟ :بانو

 یلیخ !نشسته دلم به یلیخ ماشاهللا ماشاهللا

  !رفنر  کار یبرا خون   یجا......آقاست

 

  !ما میداشت بسایط چه و بود گرفته ام خنده
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 مخالف ساز کمی شما دارم خی   که ن  جا تا من ویل :_

  !ینبود من رفتر   موافق.....تر  همچ و نیدیر  م

 

وع تو یایباز  پرو باز :بانو  !شد؟ رسر

 

 به قشنگ !؟یندار  اعصاب انگار کال امروز بانو :ایبرد

  !یَپر  یم همه

 

راج ِانقدر هم مرد......بزن حرف کمیر  :بانو  خواد یم تازه !و 

  !بشه هم بابا

 

 رفت هوا به شادمان   با که بود نرگس ی قهقه انیم نیا در

  .کرد یم نگاه را بانو فقط شده مات ایبرد و

ر ِانقدر عمرش به برادرم
َ
 !بود نشده عیضا یر  تم و ت

 

 کرد حال نرگس فقط وسط نیا :ایبرد
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 کردن نگاه با و کردم ول را بحث درآمد، صدا به که گویسر 

 بلند بست، نقش گویسر  نیاسکر  یرو  که عارف اسم به

  .رفتم اطیح به هیبق به یا اشاره با و شدم

 

 الو :_

 

  !؟یچطور  سالم :عارف

 

  !؟یچطور  تو ممنون سالم :_

 

  ؟ن  کجا ستم،ین بد منم :عارف

 

 !نامیا بانو شیپ :_
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 خی   که بگم بهت زدم زنگ.....بگذره خوش آها :عارف

 م؟یدعوت فرداشب یدار 

 

  !م؟یدعوت کجا !ندارم خی   نه :_

 

 !میدعوت شام اونم......!جونت میمر  عمه خونه :عارف

 

 پس حله......خوب چه بسالمنر  !ِاع؟ :_

 

 !هیقض نیا به مشکوکم من !پس؟ حله جی  جی  :عارف
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 رو مهمون   هی !من؟ برادر مشکوکه هیقض نیا جی   :_

  !یکرد ن  جنا

 

 حرف من یدیم اجازه مگه خنگول آخه :عارف

 انجام قراره خانم یسارا خواست به مهمون   نیا......بزنم

  !میمر  خاله ی خونه تو ویل بشه

 

  !بشه؟ انجام میمر  عمه ی خونه دیبا چرا.....خو !؟جی  :_

 

 یبرا ییر  پش کیس داره خی   خودش که اونجا از :عارف

 !دهیکش وسط رو خاله یپا ستین قائل حرفاش

 

 کوچک ی باغچه که حایل در و نشستم سکو یرو 

 .زدم یم حرف عارف با کردم، یم نگاه را میروبرو 
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 برات موضوع نیا جی   االن خب.....!هست نمیا :_

  !مشکوکه؟

 

 آخر اون و بودند کرده رشد شده، کاشته یها یسی   

  گل چند باغچه
 

  .خورد یم چشم به رنیک

 

 نیا اومده که داره یا نقشه هی یسارا کنمیم حس :عارف

  !کنه کارو

 

  !کنمینم باور که من !؟یا نقشه چه مثال خب :_

 

  تو آخه :عارف
 

 یها نگاه متوجه اصال تو !گهید خنیک

  !؟یشد خودت رو یسارا
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 اطیح آهن   در به رو نگاهم و گذاشتم ام چانه ریز  دست

  .دوختم

 

 آره که اون :_

 

 از رو کارا یرس  هی شدم متوجه من.....گهید تر  هم :عارف

  !کنهیم عمد

 !یسر  تیاذ تو که کنهیم ن  کارا هی عن  ی

 

 من که کنهیم ن  کارا چه مثال !نکردم دقت اصال من :_

 شم؟ تیاذ
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م......کنار بذار فعال تو نویا :عارف
َ
ک
َ
 هیقض نیا به ش

  ؟!باشه داشته یا نقشه تو یبرا نکنه که نجاسیا

 

 چشمانم .دوختم اطیح چپ سمت به را نگاهم متفکر

  !نبود نجایا اصال مغزم اما کردند یم افتیدر  را ریتصو 

 

 دایپ هیقض نیا به خون   حس انگار منم !دونمینم :_

 !نکردم

 

  !این بنظرم :عارف

 

 به خودش تر  هم .میاین که شدینم مسلما !خوردم کهی

 !باشد ُبرد کی یسارا یبرا توانست یم ن  تنها
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  !امین شهینم :_

 

  !شه؟ینم چرا :عارف

 

وع و شدم بلند  سمت به ناخودآگاه .کردم رفتر   راه به رسر

  !...افتادم حرکت به خانه پشت کوچک بخش آن

 

 با....ومدمین نهیبب اگر !خواد یم رو تر  هم یسارا چون :_

س و نگو که هیر گیم یا معرکه هی ن  تنها به تر  هم  !نیی

 

  !این اریب یا بهانه هی دونمیم چه :عارف

  !کنهیم درد رسم ای بده حالم بگو اصال

 

 پس !وقته یلیخ !شدم یَبند آب من....عارف الیخیب :_

 بشه خواد یم جی  هر تهش حاال مهمون   اون به امیم
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 مرا که کرد یم چه هر .کرد پوف   گویسر  پشت عارف

 دهیرس نظر مورد مکان به .توانست نیم کند، منرصف

  .بودم

 

  اگر عارف :_
 

  !ستادم؟یا کجا بیک

 

  !؟یستادیا کجا :عارف

 

 گهید نفر چند و بابا و تو که بود برون بله شب همون :_

 !نیکرد یم دعوا و نیبود ستادهیا نجایا

 

 االن گفتم ستادمیا کجا بگو عارف گفت تر  همچ :عارف

  !مزخرف !گهیم رو شاج   ی  جا چه

 !؟ن  اونجا چرا حاال
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 من اما کن   پنهون رو ییر  چ من از یبخوا تو چقدر هر :_

  !دمیشن رو کاوه یصدا شب اون مطمئنم

 

 عارف از حرکت نیا و شد برقرار مان تر  ب که بود سکوت

  !بود دیبع شلوغ شهیهم

  .نبود سخت بود، شده شوکه نکهیا حدس

 

  !حرفام نیا از تر یر  ت من.....گفتم بهت یدید :_

 حیتوض تو از اما دمیشن رو ایر  چ یرس  هی شب اون من

 !خواستم
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ه برات ندون   شب اون از جی  هر :عارف   !بهیر

 

  !بود؟ دروغ یکرد فیتعر  برام که داستان   اون عن  ی :_

 

 !نصف نصف :عارف

 

 قصد !بدهم را جوابش که نداشتم چنته در ییر  چ گرید

  .نداشت زدن حرف

  .نشستم کوچیک سنگ تکه یرو  من و میکرد خداحافیط  

 کی !نبود انکار قابل بود، افتاده جانم به که ن  َوال و هول

س  از ها نیا ی همه و کرده رسوخ جانم به مبهم اسیر

  !گرفت یم نشأت خودم یها دهیشن و عارف یها گفته

 به دشمنم چون نبود درسنر  کار مهمان   آن به نرفتنم

  !برد یم نی  بودنم فیضع
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 از تر کلفت پوست که دادمیم نشان او به رفتنم با پس

 خانه به دنیرس تا حداقل دوارمیام اما هستم ها حرف نیا

  !اورمیب تحمل را ها دست ی حلقه آن

 هم آن بغضم، شکستر   امکان اما بودم یقو  است درست

  مادرم و پدر که یا خانه در
 
 امکان و کردند یم زندیک

 !نبود درسنر  کار داشت، وجود آنها به صدا دنیرس

 !اورمیب تاب بتوانم را فرداشب کاش یا
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 پرتابش سمنر  به و برداشتم را میپا یجلو  کوچک سنگ

  .کردم
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 خود به دادن یدلدار  و کردن صحبت مشغول همچنان

  .شود یم یقو  انسان کی که هاست وقت نگونهیا !بودم

  .دیر گ یم نشأت شدن خودساخته از شدن یقو 

  !یبساز  نو از و یز یبر  را خودت وجود تکه تکه عن  ی

  ....اما است سخت

  !ارزد یم شدنش یقو  به

 

*** 

 

م من !شو هیقض نیا الیخیب جدت رو تو :الناز
َ
 آب ِچش

 مهمون   نیا از خوره نیم

 

م دیبا هارو طرح نیا من.....قیرف الیخیب :_  لیتحو  باال بی 

  !برگردم تا ن  جا ینر  بدم
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 آمدن از دانستم یم خوب من و گفت یا باشه رمق ن  

 یبرا من اما است نگران دل و ناراحت مهمان   نیا به من

 هر به بگذارم مهمان   آن به پا دیبا بودنم یقو  اثبات

  !باشد که هم منر یق

   با و دمیرس نظر مورد ی طبقه به
 

 وارد ،منیسر  هماهنیک

  .شدم جلسات مخصوص سالن

  .دمید سیرئ جناب کنار را پویسر  شلوار و کت فردِ 

 

  !دینباش خسته سالم :_

 

 انیم اخیم من دنید با و آورد باال رس آرایم به کاوه

 ستادهیا اخمش، به واکنیسر  چیه ن   .نشاند شیابروها

  .بودم

 کیم من با کنارش، ی نشسته مرد اما داد را جوابم آرایم به

 چپ دست شدن مشت باعث تر  هم که گرفت گرم

 آن از که یسر ین خوردن چاک و شد پور سلطان جناب

 !نداشتم ن  ِابا
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 بعد بشه تمام ما کار دینیبش لطفا.....پاکزاد.....خانِم  :کاوه

  !مینیر  م حرف هم با

 

 درک را گفتنش پاکزاد خانم در نهفته حرص آن خون   به

 نشانده، لب یرو  یشخندین ،تر  هم بابت و بودم کرده

  .گذاشتم کنارم را دستم در یها طرح و نشستم

 از دست گرفته، مرض من   و بودند کردن صحبت حال در

 کارم نیا با دانستم یم و داشتم نیم بر کردنشان نگاه هیر خ

  !زمیر  یم بهم را تمرکزش
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 و بود آمد و رفت در اش ن  جلو فرد و من سمت نگاهش

لش در سغ که برد یم باال را ام خنده تر  هم  و داشتم کنیر

  !بود داده دست از را ارشیاخت مردک

 اخم نگاه با و دیکش فر یعم نفس کاوه رفتنش، ونیر ب با

  .رفت سمتم یا غره چشم آلودش،

 

  !نکن نگام نطوریا......ه؟یچ......هوم؟ :_

 

م در را دستانش و شد خم جلو به و انداخت باال ن  ابرو
َ
 ه

  !برد

 و بود کرده پشیت خوش حسان   رنگش، یمداد نوک کت

 !قلبم و من بدبخت

 

  !؟ینشد کارت ی متوجه خودت تو :کاوه

 

  !کردم؟ کاریچ مگه.....نه :_
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 و گرفتند آغوش در را گریهمد قبل از شیر یب شیها اخم

 نشانش تر واضح را ام خنده مبل، به دادنم هیتک با من

 !دادم

 

 حواس !داره هم خنده واال آره......!داره؟ خنده :کاوه

  !نذاشته من واسه

 

 تون   نیم که خودته یر تقص......ستین من یر تقص :_

  !کن   تمرکز

 

 کیس هر....!ولیا بابا !شد؟ من یر تقص حاال.....آها :کاوه

 !نداشت حواس بود من جا هم
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 میها گوش که آن از خی   ن   کرد زمزمه را آخرش ی جمله

ش،ین به قلبم و رفتندیپذ جان و دل با را آن
َ
 را تپش اَبت

وع  !کرد رسر

 و شدم بلند گرفت یم عمق خود، به خود که یلبخند با

  .درآمدم حرکت به یر  م سمت به دست، به طرح

 

  !ه؟یچ کارت حاال خب :کاوه

 

 را ها آن بالفاصله و دادم تکان   را دستم در یها طرح

 با و انداخت باال ن  ابرو کنجکاو .گذاشتم شیر  م یرو 

وع ها، برگه برداشتر     !شد شان کردن رو و ریز  به رسر
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  !......ِاممممم......خب :کاوه

 

 دواریام من و بود ها طرح به کردن نگاه حال در هنوز

  .باشد نظرش باب بودم

 

  !بشه؟ علن   االن تر  هم یدار  قصد !تر  عال نایا :کاوه

 

  !آره :_

 

 اگر م،یبر  که باش آماده انبار میر م گهید قهیدق چند :کاوه

 به بدن سفارش بگم ینکرد دایپ رو نظرت مورد ی پارچه

  !برسونن دستم

 

  !بدوزمش خودم خوامیم :_
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 شدم، دانشگاه وارد که زمان   من .آورد باال نگاه تعجب با

 بانو کنار کردم سغ کار نیا به ادمیز  ی عالقه لیدل به

 توانستم یم شکسته پا و دست حال، و میر بگ ادی ایطیخ

 !کنم درست ییر  چ

 

  !؟یبلد :کاوه

 

 کارش اون !بانو دست دمیم نتونستم اگر !ن  جورا هی :_

 !ارهیدرب رو نظرمه مد که ییر  چ اون تونهیم هیعال

 

  !ندارم مشکیل من !خوبه :کاوه

 

ک هی رفتر   موقع یتر  پا میر م من !اوک :_
َ
 میگوش رو بنداز ت
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 که ن  یعج حرص   با من که کرد هویم گویسر  در رس کاوه

 که دمیکوب یر  م یرو  محکم را دستم بود، افتاده جانم به

د باال به ترس از شد باعث  !بیی

  .شدم ترسش و اخم آن دنید حال در گشاد شین با

 

  !بگم جی  دونمینم.....دونمینم من یوا یوا یوا :کاوه

 

  ییر  چ ستین ازین :_
 

  !؟یدیشن رو حرفم بگو فقط.....بیک

 

 به دیبا وسط نیا که بود من به اگر و رفت یا غره چشم

  !افتادم یم قهقه
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 مورد االن !چشم من....گفنر  شما جی  هر....بله :کاوه

  !قبولته؟

 

ک :_
َ
 !ستین َبد

 

 ُبرو رو از که من اما بروم رو از بلکه انداخت سمتم نگایه

 !ستمین

 که داشتم خروج قصد و برداشتم یر  م یرو  را ها برگه

  .دیرس گوشم به شیصدا

 

  !طراح؟ خانوم کجا :کاوه

 

 قلبم در چنان است،یدن ایدن تا گفتنش، طراح خانوم نیا

  !ختیر  یم بهم را قلبم حال که نشست یم خوش

 

  !بده رو ها طرح :کاوه
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 و گرداندم رو عی    رس  بود، نشسته دستم در که لرزیسر  با

 خارج اتاق از رسعت به و گذاشتم یر  م یرو  را ها طرح

  .شدم

 را خدا و گذاشتم قلبم یرو  دست شد، بسته که در

  !...منیسر  نبودِ  بابت گفتم یشکر 

 

 !فتاد؟ین اتفافر  که باال اون......؟ن  کجا :الناز

 

  !نه :_

 

  و دست حالت با را دستم ریز  یها برگه بعد و
 

 پاچیک

 یها اتفاق از ییر  چ الناز اگر بودم مطمت    و کردم جابجا

 !کند صادر را رفتنم باال ی اجازه عمرا که بفهمد باال

 

 395_پارت#
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 یر  م مشکوک کنمیم حس :الناز
 هیقض بگو االی......!ن 

  !ه؟یچ

 

 ش افهیق دمید کاوه شیپ رو یکی من ؟!هیچ هیقض جی  :_

 ن  جا کنمیم فکر دارم تر  هم واسه آشناس واسم

  !دمش؟یند

  !یدیم ربط بدبخت اون به رو یر  چ همه که هم تو

 

 صندیل پشنر  به نهیس به دست و کرد نازک چشیم پشت

  .داد هیتک
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 که کرده یکار  کاوه باال اون آوردم زبون به من االن :الناز

 یم تو
 

  !بدبخت اون یک

 

 جابجا کیم میَ جا رس   شده، عیضا و کردم صاف ن  گلو

نگت برادر همان با که الناز کند لعنتت خدا و شدم
َ
 َمش

س فقط   !دیز یر  یم جانم به اسیر

 

 ییر  چ هی.....عن  ی یکرد نگاهم جور هی....آخه....ِاممم :_

  !ست کاوه اون یر تقص گفنر یم انگار بود نگات اون تو

 

 زبون به رو جان بدبخت اون اسم وقت هر بنده :الناز

  !کن یطرفدار  ازش بعد آوردم

 

  !نکردم یطرفدار  :_
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 جوابم زد، یم شیروبرو  کاغذ رو نقیسر  مداد با که حایل در

  .داد را

 

  !جانم یکرد :الناز

 

  !یر خ نه :_

 

 !کن قبول......زمیعز  بود عیضا :الناز

 

 و گشتم نظرم مورد طرح دنبال به و کردم پوف   ،عصبان  

 !زدیبر  بهم را اعصابم کردم یم سغ که یالناز  الیخیب

 میبگو  دانستم نیم و دیرس ذهنم به ییر  چ کردنش دایپ با

  !نه ای

 

 الناز؟ :_
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 396_پارت#

 

 

 

 

 

 ییر  چ عارف به بده قول ویل گمیم بهت ییر  چ هی :_

 ینم
 

  !؟یک

 

 به هست جی  هر.....!گفتم ی دید.....!گفتم یدید :الناز

  !مرتبطه کهیمرت اون

 

 !اون؟ به یداد ییر گ چه......!الناز َعه :_

 

  !بزن حرفتو حاال.....ندادم یر گ :الناز
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 اومد خوشش یلیخ بعد......دادم نشونش رو ها طرح :_

  !تر  عال ها طرح......که گفت عن  ی

 

 من و شد لیمتما جلو به و گذاشت چانه ریز  دست الناز

ه
َ
  !...بخوانم توانستم یم را طانشیش نگاه آن ت

 

  !بعدش؟.....خب :الناز

 

 و کن   ش آماده یخوا یم گفت......گهید چی یه :_

  !آره گفتم منم......نایا

 

  !بگو رو یکار  اصل....نرو طفره :الناز

 

 از را حرفم خوب یلیخ که او اما کردم ِمن و ِان کیم

  !کرد یم نگاهم فقط بود خوانده نگاهم
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  !دون  یم خودت که تو الناز :_

 

 نیبر  دیبا باهم االن که.....دونمیم خوب یلیخ بله :الناز

  !نیبرگرد باهم و تر  کن انتخاب پارچه.....انبار

 

 مرموزش نگاه آن از نگاه یخطاکار  حالت با و کردم ِاِهیم

  .گرفتم

 

 نینکرد دایپ رو نظر مورد ی پارچه اگر......هم تازه :الناز

  !تر  بگذرون باهم رو ساعنر  چند دیبا

  !که؟ یدار  خی  

 

 یم خب :_
 

 !کنم؟ کاریچ یک
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 تاب وضع نیا با نگاهش ریز  من و کرد یم نگاهم قیعم

  !آورم نیم

 خط یرِس  کی فقط دست در مداد با انداخته ریز  به رس

 !نداشتم نیا جز یکار  و کردم یم رنگ پر را

 

 411_پارت#

 

 

 

 

 

ش خدا و زد یا کالفه ی خنده و دیکش پوف    که دهد صی 

 نقش در کامال هم من .است زدن کله و رس حال در من با

وع ونیر ب سمت به و کردم کسیف را فمیک رفته، فرو  به رسر

 نیا سمفون   اش خنده و شیها قدم یصدا .کردم حرکت

  !من قلِب  تپش لیدل و شد بزرگ نسبت به انبار
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 ناز با من و شد متوقف میپا یجلو  نشیماش حرف   چیه ن  

 همراه به را لبخندش شدن کج باز و نشستم جلو تمام،

  .داشتم

 

  !گه؟ید خونه ییر م :کاوه

 

 !آره :_

 

  .میبرد یم رس به کامل سکوت در و آرام

 ستمیس و آهنگ از یخی   نه بود ویراد از یخی   نه

  نبض و قلبم تپش جز بود آرام یر  چ همه !...صونر 
 
 که ریک

 حال نیا کرد یم دعا من و بود خوب یر  چ همه.زد یم

 و میبود دهیرس خانه دم به !نشود گرفته من از خوب

 کالیم او نه و زدم حرف   من نه .شد خاموش تر  ماش

 و میکرد یم نگاه روبرو به صامت و ساکت .کرد صحبت

 یر گ نفس و ناب لحظات نیا شدن تمام از دو هر انگار،

وع دستم، رگ نبض هم باز .میبود یفرار   .کرد زدن به رسر
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 دست به را دستم مچ اما شوم ادهیپ تا برداشتم را فمیک

 شیها لب گریم یرایپذ دستم رگ بعد، یا هیثان و گرفت

  .شد

 جرقه چنان دستم پوست با ها لب آن برخورد ی لحظه

 همانجا را کردن هیگر  ن  توانا که شد جادیا بدنم در یا

 که آنقدر !بود ن  بایز  اریبس و نشدن   وصف حس .داشتم

 ِپیل میبرا بارها را کهیت نیا دیبا کردم زد گوش مغزم به

  !کند

 هیر خ نقطه همان به نگاهش اما گرفتند فاصله شیها لب

  .ماند

 

 !بزنه رگ نیا نکهیا واسه دمیم رو رگم :کاوه

 

 412_پارت#
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  ...برگشت یعاد حالت به نفسم چطور دانمینم

  ...دیرس میَ پِ  و رگ به خون چطور دانمینم

 و رساندم در هیر دستگ به دست چگونه و چطور دانمینم

  !...انداختم ونیر ب را خودم تر  ماش از

  !دمید تخت یرو  کرده لش را تنم و آمدم خودم به فقط

  ...اما دانستمینم خودم را کردم یم یر ِس  کجا در

  ...بود که چه هر

 ...داشتم خون   حال یقدر  به

 !داشتم را یکار  هر انجام ن  توانا حاظر حال در که

  ...نشود تمام کاش یا

  !بود گرفته دست به کاوه اسم را نبضش که قلن   نیا
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 شکار را مشیک یها لهیت آن فقط و فقط که چشمان   نیا

 ...کردند یم

  !کرده عادت لبش گریم به که دسنر  رگ نیا

اف هزارم بار یبرا من و   ...کنم اعیر

  !«عاشقشم»

 

*** 

 

 هیمشک ساپورت با با رو یا سورمه یر  شوم نیا بنظرم :_

  !نظرت؟ !کنم ست

 

 تر رسیم تازه تره کیش.....بپوش شلوار کت بنظرم :الناز

  !هس هم

 

 یرو  اخیم ام دهیشن بابت و کردم جابجا کیم را گویسر 

  .نشاندم صورت
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 رسیم لباس که بهیغر  مهمون   برم خوام نیم !وا؟ :_

  !بپوشم

 

 قراره که ن  جا یدیفهم یم که داشنر  عقل اگه تو دِ  :الناز

  !یبر  سوز خانمان دیبا یبر 

 

 شلوار و کت با جان احمق.....!سوز خانمان !ها :_

 !برم؟ سوز خانمان

 

 413_پارت#
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 !ادیم بهت یلیخ شلوار و کت بخدا :الناز

 

 هی ِچشم االن برم شیپ تو ی قهیسل به ستین ازین :_

  !پوشمیم رو همون گرفته رو یا گلبهه هن  یر پ

 

 یر  م یقاجار  عهد پیت فقط عن  ی :الناز
  !ن 

 

 دو من .کردم خداحافیط   باالخره و دمیخند حرصش به

 از یها هیگر  کیل و بودم گرفته تماس بهار با شیپ ساعت

  رس
 

 ناراحت کمیر  یبرا و دمیخر  جان به را اش دلتنیک

 از یعار  میصدا کردم تالش و کردم بغض کمیر  شدنش،

  هر
 

  !باشد دلتنیک

 

 !؟یشد آماده !جان؟ مامان پناه :مامان

 

  !یتر  پا امیم االن مامان آره :_
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 و رس از بعد و کردم مرتب را ام ساده دیسف یمانتو 

 کنار مامان .رفتم یتر  پا به رنگم، اهیس یرورس  دادن سامان

 رس به رس مشغول معمول، طبق بابا و بود ستادهیا بابا

  !بود مامان گذاشتر  

 

 مگه....جون دلربا کردن تیاذ حال در شهیهم مثل :_

 !نه؟

 

  !؟یتر  پا یاومد شما باالخره....خانوم پناه یدار  اریاخت :بابا

 

 !بله :_

 

 دو تر  ب را خودم شهیهم مثل من و میرفت تر  ماش سمت

  .رساندم صونر  ستمیس به را دستم و دمیکش جلو صندیل
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  کردن ِپیل از بعد
 

 تمام آرامش با و دمیکش عقب آهنیک

  .دادم هیتک صندیل پشنر  به و بستم چشم

 

 حالش خانومم پناه چون افتاده اتفافر  انگار امروز :مامان

  !بود خوب یلیخ

 

 تماس آن و نیا با ای دمیرقص ای را روز کل .گفتیم راست

 .گرفتم

 

 414_پارت#

 

 

 

 

 

  .کردم خایل را جانمیه و را خودم حسان  
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 !امروز بود خون   روز کال.....اوممم :_

 

 گهید ما باش خوب تو.....بخند تو.....خداروشکر :بابا

  !خوام نیم خدا از چی یه

 

  همه نیا دیبا چطور من و
 

 به کردم یم گوشت را قشنیک

  !جانم؟

 خدا شهیهم مثل و دمیبوس را دو هر ی گونه و رفتم جلو

  .کردم شکر شان داشتر   بابت را

 

  ی همه برم قربونت :مامان
 
  !مامان زندیک

 

  .میدیخند یم کیل و میکرد یم شوج   تر  ماش طول در

 شدن، ادهیپ از بعد و دمیرس شان خانه در به باالخره

 یکیش و بزرگ آپارتمان   مجتمع .دمیکش ن  باال بلند سوت
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کت کی سیرئ از چند هر و بود  خانه تر  همچ بزرگ، رسر

 تر  همچ ،ن  دارا همه نیا با بنظرم اما نبود ذهن از دور یا

  !بود کم شیبرا ِملیک

 و میشد پریس احوال و سالم مشغول و میدیرس باال به

  !کرده دعوا کجای را خاندان کل کنم فکر

 

  !؟ییر گیم شگونین مرگته چه :_

 

 خودش به چجور ِصحاب ن   نیا کن نگاه :الناز

ا هی !گفتم یدید....دهیرس  !خودم جان هییخی 

 

  هم شما :_
 
 تو کن ول !نیدار  شک جی  همه به خانوادیک

  !خدا رو

 

 !؟داشنر  الناز.....شتهیپ :عارف
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 یدار  خنده حالت و زد سونر  دنمید با و دیرس کنارمان به

  .گرفت خود به

 

 wow :عارف

 

  .کردم یا خنده و گفتم لن   ریز  کوفِت 

 

 !very good :عارف
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  !گهید کن ول.....َعه :_

 

 باال ن  ابرو خنده با و زد چشمیک عارف سمت الناز

  .فرستاد

 

  !سوز خانمان پیت گنیم نیا به.....یکرد حال :الناز

 

 بعد و گرفت نشانه را پمیت که بود شصتش انگشت بعد و

  .زد ییر  آم غرور پوزخند

 گفت و افتاد خنده به هم عارف

 

 رسم با االن که دونستمینم رو سوز خانمان پیت :عارف

  !دمیفهم شکل

 

  !ازهین ندتیآ واسه یر بگ ادی عا :الناز
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 دو هر که برادر و خواهر نیا دست از شدم منفجر من و

 .بدترند گریکدی از

  !نبودند بردار دست

 

 حال در حالم زده آور خفقان پیت هی طرف عن  ی :عارف

  !خوردنه بهم

 

 و زده تن بر یقرمز  لباس که رفت یسارا سمت نگاهم

 شینما به زنانه اندام متاسفانه و تنگ زانو تا اش ماکیس

 نیم یکار  چیه ضفا زانو یتر  پا بودن کلوش اون و گذاشت

 !کرد

 

  !اصال کرد نابودم ظشیغل شیآرا اون :الناز

 

  !ها بچه تر  کن ول :_
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وع باز و شد بمینص ایلیخیب جفت کی فقط  غر غر به رسر

 کارم فقط من و دندیچیپ حرف کیل یسارا پشت و کردند

 !بود شان حریص لحن آن به دنیخند و شانیتماشا

 

 هم شما خوره یم بهم فضا نیا از داره حالم ها بچه :انایک

  !؟تر  هست ینطور یا

 

  !نهیر  م موج فضا تو سم فقط چون :عارف

 

 !خوره؟ نیم تکون جاش از کنهیم ناز انقدر چرا نیا :الناز

 

 416_پارت#
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  !الناز :_

 خوادیم که جور هر بزار !نکن دخالت مردم کار تو انقدر

  !باشه

 

  !تونم نیم لعننر  تونم نیم :الناز

  !دلمه رَس   قشنگ

 

 ست کاف   .بکوبم رسم بر دست دو با مانده کم دستش از

  ...دهد یر گ که

  !ستین کن ول گرید

 را گوشم باز و کردم مرتبش و دمیکش لباسم به دسنر 

  .دادم یجار  بحث

 

 خون   حس منم اما باشه سخت برات باورش دیشا :انایک

  !نداشتم مهمون   نیا به
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  !...دهیعق هم چقدر :عارف

 

 انیم از تیعصبان با .بود نمانده شدنم منفجر به ییر  چ

 دن  ینوش از پر کانیر  سمت به و کرد ییر گ کناره شان

  .کردم حرکت

 انیم دمیترس یم و کردم یم شان نگاه یمتفکر  حالت با

  !باشد کرده خوش جا الکیل یها دن  ینوش شان

 

 !زم؟یعز  شده ییر  چ :یسارا

 

  .آورد زبان به را مثال نیا دیبا لحظه نیا در

  «شهیم سی    خونش جلو ادیم بدش پونه از مار»

 و دهم یتر  اخالق خوش حالت صورتم به کردم سغ

  !بودم مهمان ناسالمنر 
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  !نداره؟ وجود الکیل که ها دن  ینوش نیا تر  ب آره :_

 

 کنمینم بساط گهید رو ایر  چ نجوریا اصال زمیعز  نه :یسارا

ه برام ناسالمنر    !مرص 

 

  نارنچ   عیما آن در که وان  یل و بردم جلو دست
 

 رنیک

 .گرفتم دست به را زد یم چشمک

 

 417_پارت#

 

 

 

 

 

ه که دیافتاد فکر به االن چرا حاال :_   !مرص 
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 زد لب و کرد روانه سمتم چشمیک

 

 !بماند حاال :یسارا

 

 بماند که نخواهم اگر من و نشاندم لب بر زوریک لبخند

 حرکت ها بچه سمت به وانیل همان با و کردم پوف   !چه؟

 !باشد شده تمام شان بحث که بودم دواریام و کردم

 

  !شدن فرما فیترسر  پرنسس :عارف

 

  !کردم گشادش شین آن نثار یشعور یب و گرفتم یا افهیق

 

 یم وول خانما تر  ب ِانقدر دایجد چرا تو دونمینم من :_

 از بودنت نر حس حداقل ستیِبا مردا شیپ کمی !؟یخور 

  !نره تر  ب
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 خنده به را الناز و انایک که رفت سمتم یا غره چشم

  .انداخت

 

 !گفت؟یم بهت داشت جی  تهیِافر  اون :انایک

 

 ی خنده الناز و شدند نیم گشاد حد نیا از چشمانم

  !زد ییر  آم غرور

 

  !شوهره خواهر واقغ یمعنا به طرف :الناز

 

 داداشش زن پشت آدم ستین خوب بنظرم انایک :_

  !بزنه حرف نجوریا
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دا موقع را خودم قلن   حال دیبا
َ
 داداش زن جمله کردن ا

 هم کیس هر !نبود پنهان   یر  چ چند هر کرد، یم سانسور

 !شکست یم بدتر بود من یجا

 

 منو نطوریا که هیچجور  داداش زن تر  هم بدون   اگر :انایک

 !یکرد نیم حتینص

 

 و کرده ها چه دانمیم هم خوب میبگو  خواست یم دلم

  !گفته ها چه

 !ها دهینشن و ها دهیند از بعیص   حنر 

 

 418_پارت#
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  !هست برادرت همرس کن   چه هر اما

  !است جان زیعز  خودش برادر

م اری از یخی    حوصله ن   و کالفه کیم کار نیا و نبود دلی 

  !بود کرده ام

 

 زیعز  دیبا هم زنش.....زهیعز  برادر صورت هر در :_

  !باشه

 

  !رو روز اون نمینب :انایک

 

 را جمع یدلخور  با که عارف   یجا و زد خنده ریز  پفر  الناز

 تکان را دستم تحرک ن   وانیل !بود خایل بود، کرده ترک

  .دمینوش درونش عیما از کیم و دادم

 

  !باالخره گفت جی  نگفنر  :الناز
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  !ها؟ تر  ستین کن ول :_

 و الکل وقت هی وانایل نیا تر  ب که دمیپرس نیا راجب من

اب دونمیم چه ر واسم گفت که نباشه حرفا نیا و رسر  ض 

  !رو ییر  چ تر  همچ ذارمینم و داره

 

 بعد من و دوختند من به را شان نگاه تعجب با دو هر

  !دادم تکان «هیچ» یمعنا به را رسم خوردن، قلنی 

 

  !زد؟ رو حرف نیا بهت اون :انایک

ر واسش گفت خودش عن  ی   !داره؟ ض 

 

  !ه؟یچ مگه.....خب آره :_

 

 باال زد یم کیپِ  بسکه کرد یم جمع یکی دیبا نویا بابا :الناز

ر واسم گهیم حاال   !داره؟ ض 
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 !دهینشن و دهیند یایر  چ حق به

 

  !داره یا نقشه هی دمیرس تر  قی به گهید االن :انایک

 

 غره چشم و بودم کرده دایپ تیحساس نقشه ی کلمه به

م در یها صورت سمت یا
َ
  !رفتم شان ه

 !کند یر بخ دو نیا با را من آخرت و عاقبت خدا

 

  ن   از نجایا دارم من :الناز
 
 رسگرم یر  چ چرا میر میم حوصلیک

 !ست؟ین یا کننده

 

 419_پارت#
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  !ایخدا ایخدا :_

 رو رسم.....شدم روان   تا دو شما دست از من

  !تر  کنیم نقشه نقشه ای تر  نیر  م غر ای......نیخورد

 

 شدم دور آنها از و گذاشتم یر  م یرو  را وانیل تیعصبان با

  .دیکش نیم نیا از شیر یب اعصابم قتایحق و

س به ها حرف نیا دنیشن با که بود دیل یکار  اصل  و اسیر

  !افتاده دلشوره

  .نشستم مبل یرو  و دمیرس مامان کنار

 

  !گذره؟یم خوش !زدلمیعز  :میمر  عمه

 

  !ستین بد....یاِ  :_
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 منم به رس هی !عمه بره ماهت یرو  نیا قربون :میمر  عمه

  !معرفت ن   بزن

 

 زدم لب و دمیخند

 

مندم خدا به :_   !روزا نیا شلوغه یلیخ رسم....رسر

 

 رو شما رس بودن شلوغ روزا نیا که ما طراح خانوم :کاوه

  !میدیند

 

 طبق و شد حبس ام نهیس در نفس شیصدا دنیشن با

 به را دانیم شیها تپش با که بود قلبم باز نانوشته یقرار 

 !گرفت دست

 کار به زبانم و برسد مغزم و رس به یانرژ  تا کندم جان

  .فتدیب
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  !سیرئ یآقا ن  یبینم رو ما که شما :_

 

 و راحنر  لباس با کند لعنتت خدا و زد جذان   ی خنده تک

 !...است دلی   ِانقدر که شلوارت و کت بدون

 

 !من؟ به ای ادهیز  کارت که یزد اشاره خودت به االن :کاوه

 

تیت نیا دانستیم خدا فقط و زدم یلبخند  دیسف رسر

 !است کرده باترشیز  چقدر

 

_:  
 

  !نییر بگ نیبخوا رو جی  خودتون داره بستیک

  397# پارت_ 

 دونمیهست اما من که م اد یز  یلیالناز : راه حل که خ

 هم نیم ..... پس حرف   یخواد باهاش بر  خودت دلت یم

گفت و خنده ام را   یسر یمونه ! قدردان نگاهش کردم که ا

 بلند کرد ... ! ا
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 ییر  به عارف چ د ینبا دمینگام نکن خودم فهم نجور یلناز : اا

 میاز طرح روبرو  شکالو مشغول گرفتر  ا دمیبگم ! خند

 کردم .   هم اضاف یم ییر  کردم و چ  پاک یم ییر  بودم . چ

از  ی؟! : نکنه تو خی   یاز بهار ندار  ی.... خی   الناز : راسنر 

کاغذ   یو مداد در دستش را رو  د ی؟! بلند خند یر عرفان ندا

 و جواب داد و د یبه مقنعه اش کش رها کرد . دسنر 

عرفان از خونه رفته  وشحالمالناز : نه بابا .... من تازه خ 

 !  میر ازش بگ رساغ   واسه جی 

به  یکارت کرده بنده خدا ؟ اون که کار   : مگه عرفان جی 

 کارت نداره اصال ! 

 چیه شد یالناز : آره بابا اصال بودنش تو خونه حس نم 

..... به خون همه تشنه م !  شنایسیمن رو که م وقت ویل

 بلند شد و با نگایه گویسر   یبودم که صدا دنیدر حال خند

جمع کردن  لبلند شدم و مشغو «  سیجناب رئ» به اسم 

 شدم !  لیوسا

 !  یتر  پا یالناز : دستور داد که بر 

 : الناز ! 
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! تازه انقدر واسه من عشوه  گمیخو ؟ راست م هیالناز : چ

 یا لهیکه وس  فیمنتظرته ! ح یتر  اون پا یاصل کار  ز ینر 

برخورد  شعور یب نیکند و به تن و بدن ا  نبود تا جان فشان  

 !  اورد یکند و حال من را جا ب

 398_پارت#

 

 

 

 

 

 سمت به و گرفتم دست به را فمیک یا غره چشم با

 مشیک یباال مدل تر  ماش آن دنید با .رفتم نگیپارک

  !بود کرده عوض تر  ماش باز انگار و زدم سونر  رنگش،

  .شدم یر جاگ جلو، صندیل و کردم باز را تر  ماش در

 

  !مبارکه :_
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  !ممنون :کاوه

 

  !؟یدار  تر  ماش شگاهینما :_

 

 از را ستمشیس و چرخاندم تر  ماش رس تا رس را نگاهم و

  .گذراندم نظر

 

  ؟پریس یم چرا.....نه :کاوه

 

 تر  هم واسه نمتیبیم تر  ماش مدل هی با یرس  هر که نه :_

سم گفتم   !بیی

 

 یا خنده ینخود من و رفت سمتم یا غره چشم باز

  .دوختم ونیر ب به را نگاهم و کردم
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 من و بود کرده ییر تغ ن  یغر  و بیعج شکل به حالم امروز

 !نداشتم دمیجد رفتار نیا از دریک چیه

 

  !؟یاومد من با داره خی   عارف :کاوه

 

 و چرخاندم سمتش به یرس  !کردم تعجب ام دهیشن از

  .کرد یر گ ها اخم آن تر  ب نگاهم

 

  !شده؟ ییر  چ مگه باشه؟ داشته خی   دیبا چرا :_

 

 کنهیم چک....شده مادر از تر مهربون هیدا که نه :کاوه

  !نشم جنابعایل کینزد

 

  !داشت؟ ربیط چه نیا....خب :_
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سم سوال هی اصال بزار :کاوه  عارف و تو تر  ب نکنه.....بیی

ل رو تو و من نجوریا که هیخی    !کنهیم کنیر

 

 !دندیشن میها گوش که را حرف   دیگنج نیم باورم در

  !کرده؟ فکر خودش شیپ چه مردک

 

 بعد کن مزه مزه رو بزن   یخوایم که حرف   اول بنظرم :_

 !ونیر ب بندازش

 

 399_پارت#
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 چیه ن   من و دیکوب تر  ماش فرمان به مشنر  شده عصن  

  !ماندم ساکت میجا رس حیس

  ...کردم نگاهش فقط من و کرد یم مشت

 ونیر ب به من نگاه و بود زدن ونیر ب حال در دستش رگ

 ...بود دوخته

  !داشت؟ ادامه یک تا اش یخور  خود

 جان به دارش خش یصدا سکوت، یا قهیدق از بعد

  .افتاد تر  ماش

 

  !بزن حرف :کاوه

 

 نداره ربیط چیه من به تو ضیمر  مغز   بگم؟ جی  :_

  !؟یدیفهم

 

 هر رسخش چشمان و دیکوب فرمان به گرید بار دست با

  !شدیم پرتاب من سمت به یا هیثان
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 هم با بگو دروغه بگو....توام با....لعننر ....لعننر  :کاوه

  ؟!تر  ستین

 

 یم جی  فهیمیم تو کاوه :_
 

  !اصال؟ فهیمیم !؟یک

 !داره؟ ربیط چه تو به ها؟ چه؟ تو به

 

د گاز پدال یرو  پا و شد قبل از تر عصبان    با و فرسر

 به که تریس با من و کرد حرکت یتر  آور رسسام رسعت

  !کردم نیم باز کام تا الم  بود شده ختهیر  جانم

 

  ؟تریس نیم :کاوه

 قرار انگار رسعت نیا با چون بزن حرف   هی شجاع خانم

  !فتهیب خون   اتفاق ستین
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 نثار توجیه ن   و دادم ادامه کردنم نگاه جلو به همچنان

لز و جلز  !کردم میدست کنار و 

 پنج و یس و آمد یتر  پا تر  ماش وحشتناک رسعت کم کم

  .شد متوقف تر  ماش انبار، یروبرو  بعد ی قهیدق

 هنوز من و زد یم نفس نفس تیعصبان شدت از هنوز

 !کردم یم تجربه را ایلیخیب

 

 400_پارت#

 

 

 

 

 

  .شدم ادهیپ و کردم باز را در

 من و بودند داخل به ها پارچه بردن مشغول ها کارگر

  !پور سلطان جناب آمدن منتظر

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  .افتادم راه به من و گذشت کنارم از

 و گرفت را دستم راه ی انهیم که رفتم ها پارچه سمت به

  .کشاند خود دنبال به

 آرنج و نخورد مان تور   به کیس راه در کردم یم دعا فقط

 اصال من و بود عصبان   !نندینب را داشت دست به که من  

 خوب حالش که بود قلن   جمع  ....نبود او جمع حواسم

  !بود افتاده تپش به و نبود

 .دیکوب هم به را در شدت به رسش پشت و شد اتاق وارد

 که دیکش خود سمت به را آرنجم بعد و ستادیا یا هیثان

 قلن   دست از آخ و کنم برخورد اش نهیس به شد باعث

 یم ام نهیس ی قفسه به را خودش تپش پر همچنان که

  !دیکوب

 

  !نگاه منو :کاوه

 

 در نگاهم و کرد یلرز  ادشیفر  از تنم و بود زده ادیفر 

  .نشست نگاهش
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  !نرو طفره ِانقدر بده منو جواب :کاوه

  ه؟یچ.....عارف.....و.....تو....ی رابطه

 

 و هوش ی همه من و کرد ادا را کلمات شمرده شمرده

 که نفیس و دیکوب یم محابا ن   که بود قلن   شیپ حواسم

  !شدیم تر تنگ رفته رفته

  !بود؟ چه از حال همه نیا

  !بود؟ مردک نیا بودن آغوش در از

 

  !کاوه؟ :_

 

  !هوم؟ :کاوه

 

  ...شد آرام اما بود که چه هر
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 زدن؟ صدا کی با

 

 401_پارت#

 

 

 

 

 

  !؟چون  یبپ منو که صدات تهِ  َچسبون   یم ناز :کاوه

 

 میصدا و داشت شدن دهیکش به یادیز  لیم لبم گوشه

  !داشت؟ ناز مگر

 

 یم....جی  :_
 

  !خودت یبرا یک

  !صدام نداشت هم ناز
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 و داد چشمم به چشم بارانش، ستاره چشمان با و شد خم

  !چرخاندم مخالف سمت به را میَ رو  خجالت شدت از من

  !بود؟ بردار دست مگر و دمیگز  لب

 

 اعصاب که یِانقدر .....!داشت ادیز .....ناز؟ !ه   وم :کاوه

 تموم آرامش با خوام یم من و کرد آروم رو من المصب

سم دوباره ازت  بیی

  !تونه؟ تر  ب یا رابطه

 

 رفته رفته که یا فاصله همان با و شدم کمر به دست

 دمیغر  حرص با صورتش در شد،یم کمیر 

 

سم سوال هی خوام یم منم :_   !بیی

م سوالو نیا که چته تو
َ
 هوم؟ ؟پریس یم از
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 پر باز من و رفت باال به یکیش حالت به لبش ی گوشه

 من چاندنیپ در سغ که ن  او دست از شدم حرص

  !داشت

 

  !؟کن  یم بازخواست منو یدار  جوجه توِعه :کاوه

 

  !آورم؟ یم کم کرد یم فکر

  !َبَرد یم رس به اشتباه در کامال

 

  !؟کن  یم بازخواست منو یدار  والیه توِعه :_

 

 ی گوشه از نگایه و انداخت باال ابرو ،یا خنده تک با

 مان تر  ب که خون   حال نیا من و انداخت من به چشمش

 ُپر یصدا ای بودم یم عارف ونیمد دیبا را داشت انیجر 

  !نازم
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 صورتم به کیم را صورتش و برد فرو بیج در دست

 .کرد کینزد

 

 402_پارت#

 

 

 

 

 

 سوخت یم قلن   یبرا دلم و خورد یم صورتم به نفسش

  !شدیم ُمتحِمل کجای را جانیه از حجم نیا دیبا که

 

  !خانم جوجه درازه زبونت :کاوه

 

 در و بودم شده نائل خانم جوجه مقام به طراح خانوم از

  !اند کرده پر خود در را ن  ایدن ها اسم نیا حالنر  هر
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 نگاهش غرور با و انداختم باال ن  ابرو ،یخونرسد حالت با

  .کردم

 

  !غوله آقا ن  پررو یادیز  هم شما :_

 

 تو و جذاب چقدر و زند یم یخند تک حرفم دنیشن از

  !کرد یم ام هویل به حایل !مردک بود برو دل

 به فونر  و نشست ام مقنعه از زده ونیر ب تار یرو  نگاهش

  .کرد نقطه همان

 گانه بچه کار نیا از خواست یم خنده دلم و کردم تعجب

  !اش

 

  !یبنداز  ِفنگ کمیر  من یکارا تو کن سغ :کاوه

 

  !دلش کردن نرم جهت در.....دمیخند ناز با
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 یم حد از داشت یادیز  مردک و بود ام خنده یر گ نگاهش

  !گذراند

 

  !کن  یم دخالت من یکارا تو که ن  تو نیا بنظرم :_

 

  !یی  یم تر  ب از کارام تو رو من تمرکز که ن  تو نیا اما :کاوه

 

   ی حوضه تو گهید نیا :_
  !ستین من استحفایط 

 

 همه و دیلرز  یم شیها شانه خنده از و انداخت یتر  پا رس

  !است عارف با گشتر   اتیر تأث از ها نیا ی

  !دمیبلع یم را شیها کار ی همه کرده کج رس

 کرد نگاهم مهربان و دیکش دندان به لن  

 

  !بده منو جواب :کاوه
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  !بود یر گ هم هنوز و

 !بردارد دست که دادمیم جوان   چه

 

 403_پارت#

 

 

 

 

 

  !گه؟ید شد تموم االن.....!ستین !نه :_

 

 مخالف سمت را رسش بیج در دست و کرد آرایم هوِم 

 زد لب حالت همان در و چرخاند
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  !آره االن تا :کاوه

 

  !داشت ن  رو چه مردک !شدم حریص

 قبل از مرا که یشخندین با او و شدم پا آن و پا نیا کیم

 رفت اتاق وسط چون   یر  م سمت به ساخت یم تر حریص

  .داد لم دار، چرخ مشیک صندیل یرو  و

 گویسر  مشغول را خودش یخند تک با او و دمیکش پوف  

  !زدم یم حرکنر  دیبا هم من بود نطوریا که حاال .کرد اش

 چشمان با که دمیقاپ دستش از را اش گویسر  و رفتم جلو

  .کرد شکار مرا ی خورده چاک شین اش شده گشاد

 دیرس گوشم به شیصدا که بردم گویسر  در رس

 

  !پناه :کاوه

  !یدیم لیتحو  من به خودت االن تر  هم رو گویسر  اون
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 را اخَمش چشیم ریز  .کردم نچی  و انداختم باال یا شانه

  !بودم ام خنده از ییر جلوگ حال در حال، و زدم دید

 

  !پناه :کاوه

 

 شد؟یم ام حایل ییر  چ من مگر و زد صدا دهنده هشدار

  !دیر بگ هم را جوابش دیبا کند یم تیاذ مرا

 

 در و بودم آَپش واتس ی برنامه کردن رو و ریز  حال در

 یسارا و خودش تر  ب یدعوا ی متوجه میها گشتر   تر  هم

  !داشت خویسر  به لیم قلبم چرا دانمینم و شدم

  !بودم؟ نشده که بد ِانقدر من

 شیها عکس یگالر  وارد و انداختم باال یا شانه هم باز

  !خودش از عکس ای بودند طرح از عکس همه .شدم

 !فتهیخودش مردک
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 !گهید َبِسِته :کاوه

  !پناه

 

 شد تر یجر  ام خنده دنید با .دمیکش لن   و کردم نگاهش

 و بود حرکت حال در سمتم به .شد بلند صندیل یرو  از و

  !گذاشتم یم عقب به پا قدمش هر با من

 

  !بده رو گویسر  اون :کاوه
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ر از بعد من، و کرد ادا را جمالت وارانه دیتهد
َ
 آوردن د

دا
َ
 تا و دمیدو  در سمت به و کردم گرد عقب ش،یا

 و نشست در یرو  دستش بکشم، را در ی دسته خواستم

  !نشد باز

 کردن ثبت حال در مغزم و زد یم تند تند جانیه از قلبم

  .بود دلچسب یها هیثان نیا تک تک

 نیا و برگشتم آرایم به بود یر اس که کوچیک یفضا آن در

  !ُبرد یم را حواس و هوش فضا، در اش پراکنده عطر یبو 

 عیل .نشاندم چشمش در چشم و دادم قورت را میگلو  آب

  !بود مهربان   و خنده از پر چشمانش لحنش، رغم

 

ِمشینم :_
َ
  !د

 

  !دارم ازشین بچه بده رو گویسر  !فوضول :کاوه
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 تیاذ کمیر  منو خواسنر  یم !نداره....ربیط....من....به :_

  !کن  

 

  !نطوریا که :کاوه

  کردم؟ تیاذ رو تو کجا من

 

 قول تمام امروز من !لعننر  نزن !زد؟ یم تر  همچ چرا قلبم

 مرا گرید تو کردم دفن خاک، خروارها ریز  را میها قرار و

  !نکن رسوا

 

  !االن تر  هم :_

 

  !آخه؟ ادیم دلم چطور من :کاوه

 

 ن  یهم نهیس در نفسه شدن حبس و شدن تر  سنگ یمعنا

 !کردم؟ تجربه قهیدق نیا و هیثان نیا در که بود
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 405_پارت#

 

 

 

 

 

 چشمانم به کردن رسوخ حال در که ن  یعج شدت به حال

 !اشکم یها قطره زشیر  امکان و بود

 نیا از دیبا چطور من و آمد و رفت در سخنر  به نفسم

  !بکنم؟ دل داشتن   دوست یجا

  .نشست ام زده ونیر ب یتارها یرو  دستش و بستم پلیک

  !...بود نشدن   وصف حالم

 

  !دمید چشمام به رو شدنت داغون من :کاوه
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 خود به مرا که بود چشمانم ی کاسه به گریم عیما هجوم

  !...بود دهید پس .آورد

 

  !یدیند چشمات به رو شکستنم تو ویل :کاوه

 

سمی خواستم  آن از یاثر  من !؟شکسنر  هم تو مگر یی

  !دمیند

 

  ...نشکستم من :کاوه

  !ُمردم

 

 چشمان یتماشا به ام اشیک چشمان و کردم باز پلک

بش مانند
َ
  !نشستند ش

 

  !میزندگ از من   حق تموم تو :کاوه
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 را وارده احساسات همه نیا دیبا چطور من و دمیگز  لب

ل   !کردم یم کنیر

 

مو :کاوه
َ
  از حق

 
 داشته جون که زمان   تا.....میر گیم زندیک

  !باشم

 

  غم نشست، میموها َرستنگاه یرو  که اش بوسه
 
 را بزریک

 درون نشسته حس آن ن  بایز  منکر اما داد نشان من به

  !شوم نیم اش بوسه

 ونیر ب گرم دنج   یجا آن از من و گذاشت عقب قدیم

 !برگشت یعاد حالت به نفسم کیم و آمدم

  !شود؟ یم مگر اما میایب خودم به کیم دیبا

 تمام سنگ مانند تو و شود یباز  قلبت و روح با تر  نچنیا

 !؟سنر یبا شیجلو 
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  !بود نشدن  

 درون نشسته نم آن خود چشم دو با خودم وقنر 

  !کردم شکار را چشمانش

 یم یتر  پا و باال رسعت با که دمید را اش نهیس قفسه وقنر 

  !شود

  !دمید را اش دهیگز  لب آن وقنر 

  !َبرد نیم رس به خون   حال در او دمیفهم

  ...دارد درد او

  ...است درد از پر
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  ...دارم درد منم

 ...دردم از پر هم من

  !است شیر یب او درد....ن  گو اما

ده چشمان آن به من   !دارم تر  قی شده فرسر

 .زدم ونیر ب یر  انگ ِسحر اتاق آن از و کردم گرد عقب

  !اتاق نیا دارد کشیسر  عجب

  !کرد؟ یم یار ی مغزم مگر اما رفتم ها پارچه سمت به

 و بارها را امروز لمیف و نمیبنش ها ساعت خواست یم دلم

  !نشوم هم خسته حنر  که یقدر  به .کنم ِپیل اول از بارها

  !شدم گرفتار که بود بدبخنر  چه

  !است عارف یر تقص ها نیا ی همه

  !باشم؟ امروز اتفاق مقرص هم من نکند....نه

 بدهکار قلب نیا به گرید....چون ندارم ییر تقص من

  .ستمین

 و گشت یم تر  نچنیا یا جمله دنبال ها ماه که قلن   نیا به

  !کرد عذادار را خودش تینها در
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  «میزندگ از من   حق تموم تو»

  از حقمو»
 
  «باشم داشته جون که زمان   تا میر گیم زندیک

  !لعننر 

 !شود؟ خارج ذهنم از جمله نیا یا لحظه شود یم

 را ساز دردرس ی پارچه نیا تا شود آزاد فکرم کیم شود یم

 !کارش نیِ  برود و کنم دایپ

  .خورد یم وول ذهنم در ییر  چ

 !میبگو  او به خواهد یم دلم

 

 407_پارت#
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  «!بدهکارم را تو میزندگ تمام از هم من»

 شیجا اما برود ونیر ب مغزم و رس از فکر نیا تا بستم پلیک

  .ختیر  یتر  پا اشیک ی قطره

 !ختندیر  یم یتر  پا نگونهیهم هم، یبعد یها قطره

 یبعد یها قطره کردم، یم پاک را قبیل یها قطره چه هر

  !شدندیم نیگز یجا

  ...نبود جالن   یر  چ

  ...نبود من یبرا

 خودم قلب و را خودم کیم و شدم بهداشنر  سیرسو  وارد

  !میر گ آرام کیم تا کردم همرایه را

 که زدم ونیر ب سیرسو  از صورتم یشو  و شست از بعد

  .آمد در صدا به ام گویسر  زنگ

 

 الو :_

 

  !؟یچطور  سالم :الناز

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  !ممنون سالم :_

 

  !؟یکرد هیگر  :الناز

 

 کجا از .کردم جابجا کیم را گویسر  و کردم یا رسفه

  بود؟ دهیفهم

 

  !چرا؟ :_

 

  !قیرف ست گرفته صدات :الناز

 

  .ستادمیا ها پارچه از یکی یروبرو  و دمیکش باال را دماغم

 

 !ستین مشکیل.....نه :_
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  !کن   فیتعر  برام دیبا یاومد ،اویک :الناز

 یرس  هی بازار رفنر  گفتم کردم رس به دست هم عارف

  !باشه حواست ن  یبب پارچه

 

 !ممنون باشه، :_

 

 و درست حال دانست یم خودش و میکرد خداحافیط  

 ریز  را ها پارچه .نداشتم جانانه ی مکالمه کی یبرا درمان  

 پرواز داشت قرار که ن  جا از مغزم کم کم و کردم یم رو و

 !شد رایه کار سمت به و کرد

 

 408_پارت#
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 لمیم باب جنسش، اما دمیکش رنگ مشیک پارچه به دسنر 

 همان باز اما گرفتم دست به هم را یبعد ی پارچه .نبود

  !یتکرار  یر  چ

 تا کردم لمس مختلف ی پارچه و کردم امتحان آنقدر

  .کردم دایپ را نظرم مورد ی پارچه یدیناام اوج در باالخره

 بار که خداراشکر و دمیکش راحت الیخ نیا از نفیس

  
 !شد برداشته دوشم یرو  اضاف 

 قدم یصدا که بردارد میبرا را پارچه تا زدم صدا را کارگر

 ساعت مین و کی یها اتفاق هیثان به هیثان ،کیس یها

  !آورد میرو  به را قبل

 

  !شد؟ تموم :کاوه
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 به بود، افتاده جانم به که یبد جانیه از را میگلو  آب

 .دادم قورت سخنر 

 

  !اوهوم :_

 

 .دادم یفرار  دنشید از را چشمانم و دادم تکان یرس 

  !گرید دمیکش یم خجالت

 میموها یرو  بوسه و بودم داده جوالن بغلش در ناسالمنر 

  !بود کاشته

 

  !دارن؟ بر ش واست گفنر  خب :کاوه

 

 نشسته لبخند آن و شد دشیعا که بود «اوهوم» هم باز

 !کردم؟ یم چه را لبش ی گوشه

ت و برد یم دل هم باز عطرش و شد کینزد  چه المروَّ

  !اورد؟یب رسم به تا بود مانده ن  بالها
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  !طراح؟ خانوم کن  ینم نگام چرا االن :کاوه

  !ها ستمیرئ

 

  !نگذاشت اما شوم دور خواستم یم

 به رحیم خدا و شد دهیکش انگشتان آن یر اس باز آرنجم

 !شده کار پر ِانقدر امروز که کند قلب نیا

 

 409_پارت#
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 گریم که بود عطرش نیا و بود مخالفش جهت هنوز، رسم

  .دادیم نشان را وجودش

 

 نیا و خورده رو زبونت موش نکهیا مثل.....خب :کاوه

  !هیواقع یر غ کمی بنظرم

  !بنظرت؟ نه

 

 سغ !دادم؟یم را جوابش و شدیم وا زبانم شدیم چه حاال

  !شد؟یم مگر اما کنم نگاهش کرد یم

  ...نبود شدن  

 یصدا یرایپذ میها گوش نباریا که دمیکش دندان به لب

  !بود خندش تک

 

مه خانوم :کاوه  حداقل ویل !نکن نگاه !قبول.....محیر

  !میبر  قراره چون باشه جلوت به حواست
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  .برسانم گوشش به را میصدا و کنم باز زبان تا کندم جان

 

 میر م گهید یکی با....من :_

 

ل را اش خنده کرد یم سغ و کرد هویم  من   اما کند کنیر

 رو شد، ریرساز  جانم به حرص اش خنده دنید با که

  .کردم نگاهش تمام محکیم با و گرداندم

 .کرد نگاهم تمام ن  بایز  با و انداخت باال ن  ابرو

 

  چ :_
 کی نیا.....نبود یدار  خنده یر 

 نمیا.....میر م گهید یکی با عن  ی میر م گهید یکی با گمیم وقنر 

 دو

 

 باال صورت .برد فرو بیج در و برداشت آرنجم از دست

 زد لب یر  آم غرور نگاه همان با و گرفت
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 برسوِنت کن دایپ رو یکی بگرد ابونیب نیا تو :کاوه

 !ندارم مشکیل من صورت نیا در....تهران

 

 فقط من و شود نیم رد نجایا از کیس بودم دهیفهم خوب

مپوز
ُ
 !آوردم یم کم من مگر اما ام کرده در ق

 .کردم کیر ینزد کیم را صورتم و بردم کمر به دست

 

 410_پارت#

 

 

 

 

 

  !کنمیم دایپ :_
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 شیر یب داشت که یلبخند با و داد یمخترص  تکان را رسش

 کرد نگایه گرفت، یم جان قبل از

 

 راح خان وم کن دایپ :کاوه
َ
  !ط

 

  یکش آن
 
 بود گرفته ام خنده و کرد نابودم طراح، خانوم دیک

  .میر بگ را شدنش گشاد یجلو  تا دمیگز  لب و

 که حایل در و شد خم ن  پررو با که بود شده متوجه

 زد لب داشت نگه صورتم کینزد را صورتش

 

 کیس یدار  قبول هم خودت تر  بب.....بانو بخند :کاوه

  !ادینم تیر گ

 

 را گویسر  کردم، یم وارد لبم به یشیر یب فشار که حایل در

 گرفتم باال
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 کیس بدم نشونت تا دنبالم انیب بزنم زنگ یخوا یم :_

ه نجایا از منو هست   !بی 

 

 ِعه :کاوه

 

 رس و کرد ِاهیم .انداختم باال ابرو غرور و ن  رو خوش با

  .راند عقب به

 

 !ستین هم بد :کاوه

 

 شده قبل از شیر یب ام خنده حال، من و بود شده عیضا

  .نداشتم آن از ییر جلوگ یبرا رایه و بود

  ...دیخند و دید

 ...زدند برق چشمانش و دید

  ...آمد کش قبل از شیر یب لبخندش دید
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 بسته نقش آرامش از گرفت خون   حاِل  دلم بیعج من و

  !رنگش مشیک ی لهیت در

 

  !رفتم من خب :_

 

  !خب لهیخ :کاوه

  !میبر  ایب

 

 !ام؟یم تو با گفتم من االن :_

 

 411_پارت#
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ش خدا و زد یا کالفه ی خنده و دیکش پوف    که دهد صی 

 نقش در کامال هم من .است زدن کله و رس حال در من با

وع ونیر ب سمت به و کردم کسیف را فمیک رفته، فرو  به رسر

 نیا سمفون   اش خنده و شیها قدم یصدا .کردم حرکت

  !من قلِب  تپش لیدل و شد بزرگ نسبت به انبار

 ناز با من و شد متوقف میپا یجلو  نشیماش حرف   چیه ن  

 همراه به را لبخندش شدن کج باز و نشستم جلو تمام،

  .داشتم

 

  !گه؟ید خونه ییر م :کاوه

 

 !آره :_

 

  .میبرد یم رس به کامل سکوت در و آرام
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 ستمیس و آهنگ از یخی   نه بود ویراد از یخی   نه

  نبض و قلبم تپش جز بود آرام یر  چ همه !...صونر 
 
 که ریک

 حال نیا کرد یم دعا من و بود خوب یر  چ همه.زد یم

 و میبود دهیرس خانه دم به !نشود گرفته من از خوب

 کالیم او نه و زدم حرف   من نه .شد خاموش تر  ماش

 و میکرد یم نگاه روبرو به صامت و ساکت .کرد صحبت

 یر گ نفس و ناب لحظات نیا شدن تمام از دو هر انگار،

وع دستم، رگ نبض هم باز .میبود یفرار   .کرد زدن به رسر

 دست به را دستم مچ اما شوم ادهیپ تا برداشتم را فمیک

 شیها لب گریم یرایپذ دستم رگ بعد، یا هیثان و گرفت

  .شد

 جرقه چنان دستم پوست با ها لب آن برخورد ی لحظه

 همانجا را کردن هیگر  ن  توانا که شد جادیا بدنم در یا

 که آنقدر !بود ن  بایز  اریبس و نشدن   وصف حس .داشتم

 ِپیل میبرا بارها را کهیت نیا دیبا کردم زد گوش مغزم به

  !کند

 هیر خ نقطه همان به نگاهش اما گرفتند فاصله شیها لب

  .ماند
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 !بزنه رگ نیا نکهیا واسه دمیم رو رگم :کاوه

 

 412_پارت#

 

 

 

 

 

  ...برگشت یعاد حالت به نفسم چطور دانمینم

  ...دیرس میَ پِ  و رگ به خون چطور دانمینم

 و رساندم در هیر دستگ به دست چگونه و چطور دانمینم

  !...انداختم ونیر ب را خودم تر  ماش از

  !دمید تخت یرو  کرده لش را تنم و آمدم خودم به فقط

  ...اما دانستمینم خودم را کردم یم یر ِس  کجا در
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  ...بود که چه هر

 ...داشتم خون   حال یقدر  به

 !داشتم را یکار  هر انجام ن  توانا حاظر حال در که

  ...نشود تمام کاش یا

  !بود گرفته دست به کاوه اسم را نبضش که قلن   نیا

 شکار را مشیک یها لهیت آن فقط و فقط که چشمان   نیا

 ...کردند یم

  !کرده عادت لبش گریم به که دسنر  رگ نیا

اف هزارم بار یبرا من و   ...کنم اعیر

  !«عاشقشم»

 

*** 

 

 هیمشک ساپورت با با رو یا سورمه یر  شوم نیا بنظرم :_

  !نظرت؟ !کنم ست
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 تر رسیم تازه تره کیش.....بپوش شلوار کت بنظرم :الناز

  !هس هم

 

 یرو  اخیم ام دهیشن بابت و کردم جابجا کیم را گویسر 

  .نشاندم صورت

 

 رسیم لباس که بهیغر  مهمون   برم خوام نیم !وا؟ :_

  !بپوشم

 

 قراره که ن  جا یدیفهم یم که داشنر  عقل اگه تو دِ  :الناز

  !یبر  سوز خانمان دیبا یبر 

 

 شلوار و کت با جان احمق.....!سوز خانمان !ها :_

 !برم؟ سوز خانمان
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 !ادیم بهت یلیخ شلوار و کت بخدا :الناز

 

 هی ِچشم االن برم شیپ تو ی قهیسل به ستین ازین :_

  !پوشمیم رو همون گرفته رو یا گلبهه هن  یر پ

 

 یر  م یقاجار  عهد پیت فقط عن  ی :الناز
  !ن 

 

 دو من .کردم خداحافیط   باالخره و دمیخند حرصش به

 از یها هیگر  کیل و بودم گرفته تماس بهار با شیپ ساعت

  رس
 

 ناراحت کمیر  یبرا و دمیخر  جان به را اش دلتنیک

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 از یعار  میصدا کردم تالش و کردم بغض کمیر  شدنش،

  هر
 

  !باشد دلتنیک

 

 !؟یشد آماده !جان؟ مامان پناه :مامان

 

  !یتر  پا امیم االن مامان آره :_

 

 و رس از بعد و کردم مرتب را ام ساده دیسف یمانتو 

 کنار مامان .رفتم یتر  پا به رنگم، اهیس یرورس  دادن سامان

 رس به رس مشغول معمول، طبق بابا و بود ستادهیا بابا

  !بود مامان گذاشتر  

 

 مگه....جون دلربا کردن تیاذ حال در شهیهم مثل :_

 !نه؟

 

  !؟یتر  پا یاومد شما باالخره....خانوم پناه یدار  اریاخت :بابا
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 !بله :_

 

 دو تر  ب را خودم شهیهم مثل من و میرفت تر  ماش سمت

  .رساندم صونر  ستمیس به را دستم و دمیکش جلو صندیل

  کردن ِپیل از بعد
 

 تمام آرامش با و دمیکش عقب آهنیک

  .دادم هیتک صندیل پشنر  به و بستم چشم

 

 حالش خانومم پناه چون افتاده اتفافر  انگار امروز :مامان

  !بود خوب یلیخ

 

 تماس آن و نیا با ای دمیرقص ای را روز کل .گفتیم راست

 .گرفتم
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  .کردم خایل را جانمیه و را خودم حسان  

 

 !امروز بود خون   روز کال.....اوممم :_

 

 گهید ما باش خوب تو.....بخند تو.....خداروشکر :بابا

  !خوام نیم خدا از چی یه

 

  همه نیا دیبا چطور من و
 

 به کردم یم گوشت را قشنیک

  !جانم؟

 خدا شهیهم مثل و دمیبوس را دو هر ی گونه و رفتم جلو

  .کردم شکر شان داشتر   بابت را
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  ی همه برم قربونت :مامان
 
  !مامان زندیک

 

  .میدیخند یم کیل و میکرد یم شوج   تر  ماش طول در

 شدن، ادهیپ از بعد و دمیرس شان خانه در به باالخره

 یکیش و بزرگ آپارتمان   مجتمع .دمیکش ن  باال بلند سوت

کت کی سیرئ از چند هر و بود  خانه تر  همچ بزرگ، رسر

 تر  همچ ،ن  دارا همه نیا با بنظرم اما نبود ذهن از دور یا

  !بود کم شیبرا ِملیک

 و میشد پریس احوال و سالم مشغول و میدیرس باال به

  !کرده دعوا کجای را خاندان کل کنم فکر

 

  !؟ییر گیم شگونین مرگته چه :_

 

 خودش به چجور ِصحاب ن   نیا کن نگاه :الناز

ا هی !گفتم یدید....دهیرس  !خودم جان هییخی 
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  هم شما :_
 
 تو کن ول !نیدار  شک جی  همه به خانوادیک

  !خدا رو

 

 !؟داشنر  الناز.....شتهیپ :عارف

 

 یدار  خنده حالت و زد سونر  دنمید با و دیرس کنارمان به

  .گرفت خود به

 

 wow :عارف

 

  .کردم یا خنده و گفتم لن   ریز  کوفِت 

 

 !very good :عارف
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  !گهید کن ول.....َعه :_

 

 باال ن  ابرو خنده با و زد چشمیک عارف سمت الناز

  .فرستاد

 

  !سوز خانمان پیت گنیم نیا به.....یکرد حال :الناز

 

 بعد و گرفت نشانه را پمیت که بود شصتش انگشت بعد و

  .زد ییر  آم غرور پوزخند

 گفت و افتاد خنده به هم عارف
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 رسم با االن که دونستمینم رو سوز خانمان پیت :عارف

  !دمیفهم شکل

 

  !ازهین ندتیآ واسه یر بگ ادی عا :الناز

 

 دو هر که برادر و خواهر نیا دست از شدم منفجر من و

 .بدترند گریکدی از

  !نبودند بردار دست

 

 حال در حالم زده آور خفقان پیت هی طرف عن  ی :عارف

  !خوردنه بهم

 

 و زده تن بر یقرمز  لباس که رفت یسارا سمت نگاهم

 شینما به زنانه اندام متاسفانه و تنگ زانو تا اش ماکیس
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 نیم یکار  چیه ضفا زانو یتر  پا بودن کلوش اون و گذاشت

 !کرد

 

  !اصال کرد نابودم ظشیغل شیآرا اون :الناز

 

  !ها بچه تر  کن ول :_

 

وع باز و شد بمینص ایلیخیب جفت کی فقط  غر غر به رسر

 کارم فقط من و دندیچیپ حرف کیل یسارا پشت و کردند

 !بود شان حریص لحن آن به دنیخند و شانیتماشا

 

 هم شما خوره یم بهم فضا نیا از داره حالم ها بچه :انایک

  !؟تر  هست ینطور یا

 

  !نهیر  م موج فضا تو سم فقط چون :عارف
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 !خوره؟ نیم تکون جاش از کنهیم ناز انقدر چرا نیا :الناز

 

 416_پارت#

 

 

 

 

 

  !الناز :_

 خوادیم که جور هر بزار !نکن دخالت مردم کار تو انقدر

  !باشه

 

  !تونم نیم لعننر  تونم نیم :الناز

  !دلمه رَس   قشنگ
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 ست کاف   .بکوبم رسم بر دست دو با مانده کم دستش از

  ...دهد یر گ که

  !ستین کن ول گرید

 را گوشم باز و کردم مرتبش و دمیکش لباسم به دسنر 

  .دادم یجار  بحث

 

 خون   حس منم اما باشه سخت برات باورش دیشا :انایک

  !نداشتم مهمون   نیا به

 

  !...دهیعق هم چقدر :عارف

 

 انیم از تیعصبان با .بود نمانده شدنم منفجر به ییر  چ

 دن  ینوش از پر کانیر  سمت به و کرد ییر گ کناره شان

  .کردم حرکت

 انیم دمیترس یم و کردم یم شان نگاه یمتفکر  حالت با

  !باشد کرده خوش جا الکیل یها دن  ینوش شان
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 !زم؟یعز  شده ییر  چ :یسارا

 

  .آورد زبان به را مثال نیا دیبا لحظه نیا در

  «شهیم سی    خونش جلو ادیم بدش پونه از مار»

 و دهم یتر  اخالق خوش حالت صورتم به کردم سغ

  !بودم مهمان ناسالمنر 

 

  !نداره؟ وجود الکیل که ها دن  ینوش نیا تر  ب آره :_

 

 کنمینم بساط گهید رو ایر  چ نجوریا اصال زمیعز  نه :یسارا

ه برام ناسالمنر    !مرص 

 

  نارنچ   عیما آن در که وان  یل و بردم جلو دست
 

 رنیک

 .گرفتم دست به را زد یم چشمک
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ه که دیافتاد فکر به االن چرا حاال :_   !مرص 

 

 زد لب و کرد روانه سمتم چشمیک

 

 !بماند حاال :یسارا
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 بماند که نخواهم اگر من و نشاندم لب بر زوریک لبخند

 حرکت ها بچه سمت به وانیل همان با و کردم پوف   !چه؟

 !باشد شده تمام شان بحث که بودم دواریام و کردم

 

  !شدن فرما فیترسر  پرنسس :عارف

 

  !کردم گشادش شین آن نثار یشعور یب و گرفتم یا افهیق

 

 یم وول خانما تر  ب ِانقدر دایجد چرا تو دونمینم من :_

 از بودنت نر حس حداقل ستیِبا مردا شیپ کمی !؟یخور 

  !نره تر  ب

 

 خنده به را الناز و انایک که رفت سمتم یا غره چشم

  .انداخت

 

 !گفت؟یم بهت داشت جی  تهیِافر  اون :انایک
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 ی خنده الناز و شدند نیم گشاد حد نیا از چشمانم

  !زد ییر  آم غرور

 

  !شوهره خواهر واقغ یمعنا به طرف :الناز

 

 داداشش زن پشت آدم ستین خوب بنظرم انایک :_

  !بزنه حرف نجوریا

 

دا موقع را خودم قلن   حال دیبا
َ
 داداش زن جمله کردن ا

 هم کیس هر !نبود پنهان   یر  چ چند هر کرد، یم سانسور

 !شکست یم بدتر بود من یجا

 

 منو نطوریا که هیچجور  داداش زن تر  هم بدون   اگر :انایک

 !یکرد نیم حتینص
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 و کرده ها چه دانمیم هم خوب میبگو  خواست یم دلم

  !گفته ها چه

 !ها دهینشن و ها دهیند از بعیص   حنر 

 

 418_پارت#

 

 

 

 

 

  !هست برادرت همرس کن   چه هر اما

  !است جان زیعز  خودش برادر

م اری از یخی    حوصله ن   و کالفه کیم کار نیا و نبود دلی 

  !بود کرده ام

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 زیعز  دیبا هم زنش.....زهیعز  برادر صورت هر در :_

  !باشه

 

  !رو روز اون نمینب :انایک

 

 را جمع یدلخور  با که عارف   یجا و زد خنده ریز  پفر  الناز

 تکان را دستم تحرک ن   وانیل !بود خایل بود، کرده ترک

  .دمینوش درونش عیما از کیم و دادم

 

  !باالخره گفت جی  نگفنر  :الناز

 

  !ها؟ تر  ستین کن ول :_

 و الکل وقت هی وانایل نیا تر  ب که دمیپرس نیا راجب من

اب دونمیم چه ر واسم گفت که نباشه حرفا نیا و رسر  ض 

  !رو ییر  چ تر  همچ ذارمینم و داره
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 بعد من و دوختند من به را شان نگاه تعجب با دو هر

  !دادم تکان «هیچ» یمعنا به را رسم خوردن، قلنی 

 

  !زد؟ رو حرف نیا بهت اون :انایک

ر واسش گفت خودش عن  ی   !داره؟ ض 

 

  !ه؟یچ مگه.....خب آره :_

 

 باال زد یم کیپِ  بسکه کرد یم جمع یکی دیبا نویا بابا :الناز

ر واسم گهیم حاال   !داره؟ ض 

 !دهینشن و دهیند یایر  چ حق به

 

  !داره یا نقشه هی دمیرس تر  قی به گهید االن :انایک

 

 غره چشم و بودم کرده دایپ تیحساس نقشه ی کلمه به

م در یها صورت سمت یا
َ
  !رفتم شان ه
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 !کند یر بخ دو نیا با را من آخرت و عاقبت خدا

 

  ن   از نجایا دارم من :الناز
 
 رسگرم یر  چ چرا میر میم حوصلیک

 !ست؟ین یا کننده

 

 419_پارت#

 

 

 

 

 

  !ایخدا ایخدا :_

 رو رسم.....شدم روان   تا دو شما دست از من

  !تر  کنیم نقشه نقشه ای تر  نیر  م غر ای......نیخورد
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 شدم دور آنها از و گذاشتم یر  م یرو  را وانیل تیعصبان با

  .دیکش نیم نیا از شیر یب اعصابم قتایحق و

س به ها حرف نیا دنیشن با که بود دیل یکار  اصل  و اسیر

  !افتاده دلشوره

  .نشستم مبل یرو  و دمیرس مامان کنار

 

  !گذره؟یم خوش !زدلمیعز  :میمر  عمه

 

  !ستین بد....یاِ  :_

 

 منم به رس هی !عمه بره ماهت یرو  نیا قربون :میمر  عمه

  !معرفت ن   بزن

 

 زدم لب و دمیخند

 

مندم خدا به :_   !روزا نیا شلوغه یلیخ رسم....رسر
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 رو شما رس بودن شلوغ روزا نیا که ما طراح خانوم :کاوه

  !میدیند

 

 طبق و شد حبس ام نهیس در نفس شیصدا دنیشن با

 به را دانیم شیها تپش با که بود قلبم باز نانوشته یقرار 

 !گرفت دست

 کار به زبانم و برسد مغزم و رس به یانرژ  تا کندم جان

  .فتدیب

 

  !سیرئ یآقا ن  یبینم رو ما که شما :_

 

 و راحنر  لباس با کند لعنتت خدا و زد جذان   ی خنده تک

 !...است دلی   ِانقدر که شلوارت و کت بدون

 

 !من؟ به ای ادهیز  کارت که یزد اشاره خودت به االن :کاوه
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تیت نیا دانستیم خدا فقط و زدم یلبخند  دیسف رسر

 !است کرده باترشیز  چقدر

 

_:  
 

 !نییر بگ نیبخوا رو جی  خودتون داره بستیک

 

 420_پارت#

 

 

 

 

 

 رو راه همه نیا هیر م یک !اوهو :کاوه
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 ی گوشه نگاه آن کرد یم شکار من و دندیخند همیک

 کرد یم سغ که حایل در و بود من به که را چشمش

  .دهد یجا مامان و عمه بحث انیم را خودش

 

  !ومدن؟ین نایا دیناه :میمر  عمه

 

 لب ریز  نچی  ش،یَ ابرو  بردن باال با و داد هیتک مبل به کاوه

  .گفت

 

 !نکرد؟ دعوتشون یسارا مگه !بابا یا :میمر  عمه

 

 یم بعد بودم خی   ن   مهمون   نیا از خودمم من :کاوه

  !باشم؟ داشته خی   نیا از یخوا

 

 نشانده لب به زدنش، حرف از بعد که بود پوزخندش و

  !بود کرده اخیم بابت نیا از عمه و بود
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  !ارمیدرنم تو زن نیا یکارا از رس من واال :میمر  عمه

 

هِ  من و
َ
 او ی شانه یرو  که ن  بارها از سوخت یم وجودم ت

  !کردند یم خایل

 

 نیم گهید که کنهیم ن  اشتباها هی آدم وقتا بعیص   :کاوه

 !کنه جمعش تونه

 

 به گویسر  هی هم ها اشتباه اون انجام از قبل کاش یا :عمه

 تا بندازن کار به رو شون عقل کمی و نیر بگ بزرگیر  مثال اون

  !خوان نیم رو بدشون نایهم بفهمن

 

  !بچن نایا :مامان

 و پدر که شنیم بزرگ زمان   فقط موننیم بچه هم اخر تا

  !بشن مادر
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 گفت تمام تمسخر با و زد یشخندین کاوه

 

 درست هم شدن بابا با من معلومه که نجوریا :کاوه

 !شمینم

 

 بابا خواست یم مگر و گفتنش بابا آن از شکست قلبم

  !بشود؟ هم

  دیام تنها و ماند نیم بافر  میبرا جان   من که نجوریا
 
 زندیک

 !رفت یم تر  ب از ام

 

 421_پارت#
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 کامال عروسش از بودنش دلخور و داد تکان یرس  عمه

 و بود کردنش آرام حال در واشیکی مامان .بود واضح

  .نبود جانم آرام و من انیم دل دوئل به حواسش کیس

 نبضم دم،یدیم انعکاسش در را خودم که چشمان   همان با

 از که خنیک مینس از دلم یهوا و حال و گرفت یم انیجر 

  !بود دن  ید شد،یم رد کنارش

 دمیترس نیم و کرد یم نگاهم پروا ن   که ن  او از گرفتم رو

  !شود رسوا و ندیبب را اپ کیس اگر

 

  !داره کم رو من فقط !َجمعه َجمع :عارف

 

  .دمیغر  آرایم به گوشش در حرص با من و نشست کنارم

 

 تو ت وامونده یصدا برم جا هی موندم دل به آرزو :_

  !نباشه گوشم
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 کارد حرص از که من   و بود شده خم خنده شدت از

به دست با آمد، نیم ونیر ب خونم یدیر  م  کمرش به یا ض 

ش یصدا که زدم
َ
 به را کاوه یها اخم و شد بلند آخ

  .داشت همراه

 

 !ها؟ بچه شدیچ :مامان

 

 رو من داره مشکل تیوحش دخیر .....ن  زندا چی یه :عارف

ب مورد  !دهیم قرار ِشتم و ض 

 

دا
َ
به دوباره و آوردم در را شیَ ا  ی روانه یتر  محکم ی ض 

  .کردم شیپهلو 

 جالن   تضاد عجب و کرد یم اخم کاوه و دیخند یم مامان

  !بود شان انیم
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 یر  م الیک حرف چقدر :_
  !؟ن 

 دهیچسب من به بختک مث میر م جا هر چرا نمیر  م غر دارم

  !چهیپیم گوشم تو صداش یه

 

تو کار یکرد تیرؤ  که خودت جون ن  زندا :عارف  !دخیر

 !واقعا فهیح یلیخ

 

 422_پارت#

 

 

 

 

 

  !فه؟یح ویچ جی  :_
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 !عارف داره حق م بچه :مامان

 

 انگار و زد لن   ریز  ی خنده کاوه و کرد گرد چشم عارف

 شده باز هم از شیها اخم که بود شده راحت الشیخ

  !بودند

 

 بودم شما جا منم.....نیدار  هم حق البته !خدا ای :عارف

  !کردم یم رو م بچه یطرفدار 

 

 
 

 ییر  چ تنها عمه حرف که بودند دنیخند حال در همیک

  .کرد جمع را خنده که بود

 

 !؟ییر بگ زن یخوا نیم گهید تو خاله عارف :میمر  عمه

 توِعه نوبت حاال رفت که عرفان !بچه یشد یر پ گهید

  !بچه گهید
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 آن و نشسته غم به نگاه آن دمید خود چشم با من و

 ،آدیم جان به اش تلچ   طعم رفته رفته که یلبخند

  !کرد یم تیرُسا

 

  !ندارم قصدشو فعال......خاله نه :عارف

 

  چرا؟ وا؟ :میمر  عمه

 شیباق خودم بگو خودم به اصال یخوا یم رو کیس اگر

  !کنمیم حل رو

 

  ...زد لب ناراحنر  با عارف و دمیگز  لن   و شدم ناراحت

 

  !خاله ادینم بَر  دستت از یکار  :عارف
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 و شد جابجا کیم شیجا در بود برده ن  بوها انگار که خاله

 عارف ی شانه و بردم دست من و کرد اخیم فکر، مامان

دم کیم را   .فرسر

 و بود یتر  پا رسش و داشت قرار زانو دو یرو  آرنجش

  .نداشت دید اش چهره به کیس

 .دیکش جلو را خودش شده کنجکاو هم کاوه

 

 قبولشون نایبابات یخوایم رو کیس عارف :میمر  عمه

  !ست؟ین

 !یخواستگار  میر م خودم اصال !بگو خودم به
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 زد لب و زد تلچ   یپوزخند عارف

 

  !خونواده؟ از شدنم طرد یازا به حنر  :عارف

 

 عمه .دیکش دهانش دور دسنر  و دیکش عقب ناباور کاوه

 عارف یروبرو  کاوه، کنار و شد جابجا اش ذانر  مهربان   با

  .نشست

 

  !کنمیم حل رو یر  چ همه من :میمر  عمه

 

 تر  تون نیم هم شما پس نشده درست ساله چند :عارف

  !تر  کن درستش

 

 حلش یجور  هی خودمون ما بگو تو ن  زندا عارف :مامان

  !میکنیم
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  !عارف :کاوه

 

 به چشم و برد باال رس کاوه محکم لحن دنیشن با عارف

  .دوخت چشمش

 به و گذاشتم ام چانه ریز  دست شده ناراحت بار هم من

  !نشستم شانیتماشا

 

 انجامش دیبا بزنم حرف   !گه؟ید شنایسیم منو !بگو :کاوه

 خودم من بگو !ستین مرام تو ندادنش انجام.....بدم

 !کنمیم حلش برات

 

 به دسنر  و خورد تکان کاوه، حرف دنیشن با عارف

   .دیکش صورتش
 

 .زد یم موج شیَ رو  و رس از کالفیک

 

  !معتاده پدرش چون :_
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هیم رو خاندان کل یآبرو  پدرش چون  چقدر ؟تر  نیبیم !ی 

 !بدبختم

 

 !بده بهم رو آدرسش لیفام و اسم وقت اول فردا :کاوه

 

  تمام با که بود خوب چه و شد خندان نگاهم
 

 ،خستیک

  !بود ستادهیا همه پشت محکم

 اش دردانه یباال و قد افتخار با عمه و زد یلبخند مامان

 .کرد رصد را

 

  ...اگه اما :عارف

 

ش گفتم :کاوه  !میندار  اگه و اما !تر  هم....من به بسیی
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  !بود؟ چه بیعج یر  چ

 .نشست عارف سپس و من لب یرو  همزمان که یلبخند

  !بود لبخند روز امروز انگار

 ی خنده که من به مشیمستق یها نگاه آن مخصوصا

  .کرد یم شیر یب را قلبم

  !من داشتن   دوست سیرئ

 زد یم موج غم باز چشمش، یها ته ته آن هنوز اما عارف

  .دانستمینم را لشیدل و

 

  !؟ناراحنر  هنوز چرا !چته؟ :_

 

خوادم اگر :عارف
َ
  !؟جی  ن
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  !؟جی  نکنه قبولم و بکشم بدبخنر  همه نیا اگر

  !میر میم اونموقع گهید

 

 نگاه حال در که دادم یا کاوه نگاه به را نگاهم و دمیگز  لن  

 و شدم بلند و دیایب دنبالم که زدم یا اشاره .بود کردنمان

  .ستادمیا هیبق درسید از دور ن  جا

 که ن  جا سمت به و شد بلند یا قهیدق چند مکث بعد

  .آمد بودم ستادهیا

 

  جانم؟ :کاوه

 

 بکوبم شیبازو  و َبر به مشت با خواست یم دلم همچنان

  .بردارد مردن یدلی   از دست فعال طیخ اوضاع نیا در که

 .کردم زمزمه دهیگز  لب با و رفتم یا غره چشم شیبرا

 

سهیم عارف :_  !یر
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  !؟جی  از :کاوه

 

ه اما بشه دهیکش زحمت همه نیا نکهیا از :_  قبولش دخیر

  !نکنه

 

 لیاستا نیا خدا و برد بیج در دست و داد تکان یرس 

  .کند لعنت را دلربت

 !مردک دیهیم دستم کار

 

 425_پارت#
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ه نجایا گهید خب :کاوه   !داره حق دخیر

 

 باعث که بود یط  یغل ی غره چشم گرفت من از که جوان  

د چانه به دست و دیبکش لن   شد   .بی 

 

 !برخورد؟ هیعال خانم رسکار به االن :کاوه

 

 کن ول .داشتم را کردنش ترک قصد و دمیکش پوف   کالفه

 !نبود که

 به یباد تا گرفتم یم کناره دیبا و بود اوج به رو قلبم تپش

 ونیر ب تنم از گرما نیا بلکه کنم تازه نفیس و برسد مغزم

 !گردد آرام تپشم و برود

 

 یدیم حیترج قرار بر رو فرار و یدار  یآورد کم :کاوه

 !ط راح؟ خانوم
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 راح خانوم لفظ آن از امان
َ
  !ط

 بر جانم رس از دست که شیصدا آن و خودش از امان

  !داشتند نیم

 

 !گه؟ید االن میهست کجا هست حواستون سیرئ جناب :_

 

  !دونستمینم.....نه :کاوه

 

 را اهشیس ی لهیت در نشسته طنتیش یها برق آن اگر

  .ستمین طراح خانوم که نمینب

  !بود گرفته طنتشیش فاز مردک

 به بگذار گذشتم، کنارش از و کردم کج یلبخند فقط

  !کردن ناز حساب

 

  !مامان؟ یبود کجا :مامان
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  !زدم یم حرف عارف ی درباره کاوه با :_

 

 را مهربانش لبخند کردم دور که گوشش از را رسم و

د دستش در را دستم .کردم کشف  .بست پلک و فرسر

 !اش ذانر  آرامش نیا به ام آورده مانیا من که آخ

 

  !رفته؟ کجا عارف :_

 

ا نیا.....ها بچه شیپ :میمر  عمه  !کجان؟ دخیر
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 لن   .افتادم آنها به دنمیتوپ ادی و کردم یز یر  ی خنده

 خرامان تنگ لباس آن با که دمید را یسارا و دمیگز 

  .رفت یم راه خرامان

  !یر گ چشم و بود بایز  واقعا اما داشت ن  بایز  عمل چه اگر

  !بود تر بایز  غیطب یها صورت از یلیخ از

 .کرد یم تیاذ مرا ییر  چ هر از شیر یب که بود تر  هم و

 !دمیرس نیم هم او یپا گرد حنر  من و بود بایز  او نکهیا

 دلم یرو  که بود غم یرس  نیا و شد جمع کم کم لبخندم

  !شد انبار

 

  !جمعه جمعتون :یسارا

 

 یخار  خودش نیا و نشست کاوه کنار مبل ی دسته یرو 

 !قلبم در شد
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  !؟ینکرد دعوت نارویا دیناه تو یسارا :میمر  عمه

 

 با و دیکش دندان به را نشیر یز  لب و کرد تعجن   یسارا

  .گرفت را لباسش یا گوشه دستش

 

  !کاوه؟ ن  یبیم یوا یا :یسارا

 اصال نفهیم که بودم کردن زیسوپرا دار یر گ تو انقدر

  !رفت ادمی رو نایا دیناه خاله

 

 با کرد سغ مامان .داد تکان یرس  تأسف با میمر  عمه

  .کند شاد کیم را جمع اش خنده

 

 !گهید ادیم شیپ نداره بیع :مامان

  !ه؟یچ زتونیسوپرا حاال
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 من که دوخت کاوه به را عشقش از رسشار نگاه یسارا

  .چرخاندم مخالف سمت را رسم عی    رس 

 

 !تر  شیم متوجه گهید کمی :یسارا

 

 شده مشت دست آن دمید من و بود نشسته کنارم عارف

 .کرد یسارا ی روانه که یپوزخند آن و

 

 427_پارت#

 

 

 

 

 

 سمتم اخم َمن کی با دور از که یدخیر  دو نیا اگر من و

  !کردم؟ یم چه دیبا نداشتم را آمدند یم
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 ام، یکنار  ی نشسته مرد ی عالوه به نفر دو تر  هم

  !من یبرا بودند کوه ن  تنها به خودشان

 هم انایک و نشست کنارم مبل ی دسته یرو  اخم با الناز

  .نشست عارف کنار اخم همان با

 باعث که دیرس گوشم به عارف زیر  یها خنده یصدا

 !شد من سمت از یخند کج

 

 لباستون بودن تنگ شدت از انایاح خانوم یسارا :الناز

 !؟تر  ستین انفجار روبه

 

 شانه و برد دهانش سمت مشت خنده شدت از عارف

  !دیلرز  یم شیها

 

  !بودن؟ تنگ فقط :انایک

  !میشد خاص و عام ی مضحکه واال
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  .گرفت دست به را کاوه ست و مرد اخیم یسارا

 

  !نداره ربیط کیس به من دنیپوش لباس :یسارا

 

هیم قبل از شیر یب رو ما یآبرو  نکهیا جز :انایک   !ی 

 

 نیا از داشت یپر  دل و زد یپوزخند حرفش، بند پشت و

 !شان عروس

 آورد گوشم سمت به رس عارف

 

 دهیورپر  تا دو نیا کن  یم حال یلیخداوک :عارف

 نیا واال !کت   یم نگاه رو یسارا دارن جی  تر  ع......!رو

 االن تا ترس شدت از بودم جاش من جونه سگ یسارا

  !بودم کرده سیخ بار ده رو خودم
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 چه و داد یم جهت ییر تغ رسعت به !بود تر  هم عارف و

 !توانست یم که خوب

  !بودم محروم نعمت نیا از من

 یم همه کند، ییر تغ میهوا و حال آن کی بود کاف  

 .داشت فاصله من با ها فرسنگ که یبهار  حنر  !دندیفهم
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  !واال بگم جی  :_

 

 در و داد هیتک را رسش و کرد پوف   .دیشن و کردم زمزمه

  .زد لب حالت همان
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  !افه؟یق تو رفنر  چته باز :عارف

 

  !بودم؟ گفته را تر  هم قایدق

 ن  بایز  به من و فهمند یم همه گرید فتدیب اتفافر  بود کاف  

 حرف به کاش یا و کردم یم جمعش دیبا تر تمام چه هر

 نیم مهمان   نیا به پا و کردم یم گوش الناز و عارف

  !گذاشتم

 

  !چی یه :_

 

  !دم؟ینفهم یکرد فکر :عارف

 اد؟یم خوشش ختیر  ن   نیا از کاوه کن  یم فکر تو

 هم لباس نیا دنیپوش حنر  براش که ادینم خوشش

  !نداره نر یاهم

 !دوِشِشه رو همه بار !سوزهیم براش دلم
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 خودم یبرا هم دلم......اما بود کباب شیبرا دلم هم من

 !بود داغون

 

  !سوزهیم شیر یب خودم یبرا دلم :_

 

 خودت یبرا دلت که یندار  خی   چی یه از تو ویل :عارف

  !سوزهیم شیر یب

 

  !بزن حرف......بگو یدار  خی   که تو :_

 

 هم من .چرخاند جلو سمت به را رسش و نگفت ییر  چ

 را ییر  چ که بودم شده متوجه اول همان و نگفتم ییر  چ

 !ندارد من به را گفتنش قصد هنوز اما داندیم

 

؟ین نایا دیناه خاله هیچ هیقض گمیم :انایک   !ستر 
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 ام خنده !است کرده پر را جا همه نبودش دیناه عمه و

 !دیپرس یم او از فقط دیرس یم کس هر و بود گرفته

 

 !؟دون  ینم واقعا :الناز
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 سمت ما ی همه نگاه و انداخت باال ن  ابرو تعجب با انایک

  .رفت الناز
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 هر به ادینم خوشش دیناه خاله از خانم نیا که نه :الناز

 !کنهینم دعوتش یا بهانه

 

 ن  انایک و شد من ی خنده باعث عارف لن   ریز  گرِم  دمت

  !عصبان   هم و بود شده متعجب هم که بود

 دیغر  و کرد اخیم

 

 رو ها یز یر  آبرو نیا یجلو  کیس شکر رو خدا :انایک

  !هیر گینم

 

 شدم ناراحت من و بود کاوه به کالمش در نهفته ی کهیت

 !رفتند هم در آن   به که ن  ها اخم آن یبرا

 

 جی  !انا؟یک هیچ یز یر  آبرو !الناز؟ هیچ حرفا نیا :یسارا

  .....تر  گیم
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 همان با و دیپر  انیم به انایک بزند حرف   خواست تا یسارا

 داد را جوابش تیعصبان

 

 خونوادمون تو گذاشنر  رو پات وقنر  که نهیا از یر غ :انایک

  !؟کن   یکار  هی دیبا یرس  هر

  !یی  یم قبل از شیر یب رو آبرومون یرس  هر

 دستت از گشنر  نیم بر یموندیم خارجت همون کاش یا

 !میدیکشیم راحنر  نفس هی

 

  .دوخت من به را نگاهش و زد یپوزخند یسار 

 

 یم رو میزندگ و خونه که گشتم نیم بر اگر :یسارا

  !دنیدزد
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 زوم من یرو  شیها چشم هنوز که کردم نگاهش متعجب

 از حجم نیا واقعا !زد؟ را حرف نیا ن  رو چه با !بود شده

 !کردم نیم باور را شعور نداشتر  

 ی زده ونیر ب رگ یرو  از را نیا و بود شده عصن   عارف

  .بودم شده متوجه دستش مشت

 

 فتمیر م وگرنه نشستر   نجایا مهمونا نیا که فیح :الناز

  هی تر  همچ
 

 !صورتش به دمیر  م چنیک
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 داد جواب یبلند یصدا با بعد و
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  خونه :الناز
 
 اگر تازه !بشه دهیدزد بخواد که نذاشنر  زندیک

 نیا از حداقل میشیم خوشحال کیل ما بشه دهیدزد هم

ت از قیطر    !میشیم راحت رسر

 ت قویل به
 !کم رسرَ

 

 
 

  !میشد متعجب همیک

 که بود یادیز  الناز یرو  یسارا جانب از وارده فشار انگار

  .زد را حرفش پرده ن   تر  نچنیا

 را بودن زشت یمعنا نیا و دیگز  لب و کرد نچی  مامان

 که دادیم مان مجال خنده عارف و من مگر اما دادیم

  !م؟یکن فکر درست

 درسنر  کار اصال شمین شدن گشاد بنظرم بلبشو نیا در

 ؟!کار نیا از بود خشنود اریبس که قلن   کند چه اما نبود

 

  !بکیسر  خجالت دیبا بنظرم :یسارا
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 هیتک بغلش ریز  به را دستانش و انداخت باال ن  ابرو الناز

  .زد

 

  !بکشم؟ ویچ خجالت قایدق :الناز

 

  ها، توجه که کرد ِاهیم اخم با کاوه
 

 او سمت به همیک

  .شد جلب

 

 نینداز یم جنجال و بحث هی یرس  هر......گهید بسه :کاوه

 !وسط

  !باشه خودتون کار به رستون

  !هستم توام با ؟یسارا
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 الناز و آمد نیم ونیر ب که خونش یزد یم کارد را یسارا

ِم  افهیق نیا از هم
َ
 که بود خوشنود بیس یسارا توه

  .زد لب گوشم کنار زنان شخندین

 

افتا :الناز  کم ای کلشیه به زدم گند چطور نیکرد حال رسر

 !بود؟

 

 گردنش به دست و کرد تر گشاد را گشادش شین عارف

 .دیکش
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 گند خواد یم دلم تر  همچ......باشه من به اگه واال :عارف

 رو حرکتت نیا ویل شه بلند گهید نتونه که بهش بزن  

  !بود قبول قابل !داشتم دوس

 

 هم هنوز یدوار یام یجا پس خوبه !انصافا؟ :الناز

  !هست

 

 .دمیخندیم فقط دو نیا به کردن نگاه انیم من و

 و من سمت عارف و شدند ن  رایپذ مشغول خدمتکارها

 دیغر  الناز

 

 !نگاه......ندارن قهیسل هم خدمتکار انتخاب تو نایا :عارف

 !ستر  ین داف هم خدمتکاراشون حنر 

 

م که یا خنده با
َ
 ی سقلمه بود، یط  یغل ی غره چشم با توأ

  .شد بلند آخش یصدا که زدم شیپهلو  به دردنایک
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 !؟یندار  مون  یر س تو مگه بچه......کرد خون   کار :الناز

 

  ندارم؟ دونسنر ینم مگه :عارف

 

  !داره خجالت واقعا :الناز

 

 ونیر ب دو نیا انیم بحث از که شد باعث یسارا یصدا

  .کرد دعوت یر  م سمت را همه .میایب

س با من و میشد بلند تعجب با دم را الناز دست اسیر   .فرسر

س هم او به انگار  به چشم نگران   دل با که شد منتقل اسیر

  .دوخت چشمم

 درست حال هم خودش و کرد مان تیهدا جلو به عارف

 !نداشت درمان   و

 آن وسط مجلیل و بزرگ کیک که خورد ییر  م به چشمم

  .کرد یم ن  نما خود
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  !کاوه؟ مثال !ه؟یکس تولد :_

 

 کیک سمت نگایه اخم با .دادم فاصله گوشش از را رسم

 .کرد نچی  و انداخت
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 در .کرد چاقو درخواست فشیظر  یصدا همان با یسارا

  .خورد یم گوش به ناآشنا یپرس  یصدا انیم نیا
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ه چه :_ ؟ خی    !دخیر

  !کاوه؟ ای توئه تولد

 

 سمت به نازدار نگایه با و کرد نازک چشیم پشت یسارا

 زد لب کاوه

 

 چکدومیه :یسارا

 

 قلبم من و نشاند شان  یپ به اخم باز دنینفهم رس از کاوه

س از گرفت یم تپش  تنم به بیعج که جان  یه و اسیر

 !بود نشسته

 

  !؟جی  پس :کاوه

 

 زبان به که را یا کلمه کردم خوان   لب من و زد لب را نیا

 .آورد
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  .آورد یتر  پا را رسش و ستادیا کنارمان عارف

 

 که رسشه ریز  جی  هی مرموز ی کهیزن نیا ها بچه :عارف

  !کنهیم کاوه نگاه نطوریا

 بهتون که کنهیم یکار  هر اون......تر  ش الشیخیب شما

به  !بزنه ض 

 

س از جانم تمام .نداشتم خایص دیام  کنده حال در اسیر

  !بود شدن

 یها صحبت ی متوجه اصال که بود بد حالم یقدر  به

  .شدمینم انیاطراف

  !چشمم اما

  !چشمم

  ....دنشیپوک از بعد که دید را بادکنک کی فقط

  !رفت هوا به غیج یصدا

  ....بعد و
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 !ُمردم دوباره که بودم من  

ل ن  توانا کردم یم حس حنر  که من    را بازدمم و دم کنیر

 !ندارم
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 نشست یم من رخ مین یرو  خایص یها نگاه

  ...اما

  !بود کاوه ناباور چشمان سمت نگاهم تمام من

  !یسارا ی ستاره پر چشمان و لبخند و

  !شدم تمام گرید من
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  دفیر 
 
  ...من زندیک

 لحظه تر  هم در

 ساعت

 هیثان

 روز و

  !...شد بسته

 

*** 

 

  !تو؟ ن  کجا :_

  !شهیم وصل و قطع صدات

 

 قطع و کردم پوف   ،گویسر  جانب از ن  صدا دنینشن با

  .کردم
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 در که نشستم تخت یرو  کرده پرت یر  م یرو  را گویسر 

  .درآمد صدا به اتاق

 

  جانم؟ :_

 

  !شد انینما طال مامان ی چهره و شد باز در

 

 مادر باشه سالمت جونت :طال مامان

  !ینخورد که هم ناهار بخور شام یتر  پا ایب

  !یخور  نیم چی یه تو که میر بم من آخ

 

 آغوشش در و کردم حرکت سمتش به شده ناراحت

  .گرفتم

 

  !ه؟یچ حرفا نیا بگردم دورت :_
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 االن ویل نتونستم بود شلوغ یلیخ رسم ظهر من

 !گه؟ید قبوله....یتر  پا امیم خودتون با اصال.....چشم

 

 .کاشتم نرمش ی گونه یرو  یا بوسه من و زد یلبخند
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خانه سمت به و میزد ونیر ب اتاق از هم با  آقا .میرفت آشیی 

 مطالعه حال در دست به روزنامه نشسته، یر  م گرد بزرگ

  .بود

 

  !یر بخ شبتون سالم :_
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  !یر بخ هم شما شب جان بابا سالم :بزرگ آقا

 

 در .داد قرار یر  م از گوشه را آن و بست را روزنامه سپس

 من به نگایه دیکش یم دشیسف شیر  به دسنر  که حایل

  .انداخت

 

 نه !خانوم پناه ستین ازت یخی   روزا ابن :بزرگ آقا

 اونم بلکه شام هی فقط تازه !ناهار نه ِمتینیب یم صبحونه

  !یایب بزنه زور طال

 

 یلیخ رسم روزا نیا بخدا !خوامیم معذرت من !بابا یا :_

  !نداشتم هم ناهار وقت اصال که ظهر مخصوصا شلوغه

 

 در بدون   گفتم رو نایا اما باباجان کنمیم شوج   :بزرگ آقا

  !تره مهم ایدن نیا تو یر  چ همه از تیسالمت اول َوهله
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  !بود نگرانت بزن مامانت به زنگ هی هم شام از بعد

 

 چشم :_

 

 یرو  یلبخند آلو، ازهیپ دو ظرف گذاشتر   با طال مامان

 یغذاها حسان   از،یر ش به سفرم زمان از .کاشت میها لب

 شدیم گوشت شان ناب طعم بیعج و خوردم یم یاز یر ش

 !بدن به

 َچه َچه و َبه َبه دهانم در گذاشتنش با و گرفتم یا لقمه

ها دست آن از من و انداختم راه به  نبودم سوسول یدخیر

 .بود پسندم باب کیآنت یغذاها فقط که

 

 غذاهات نیا تو جی  !آخه؟ جی  بگم من طال مامان یوا :_

ه؟ ِانقدر که یز ییر م  !دلی 
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َمک یلبخند
َ
 دو از بودم خوشحال چقدر من و زد ن  ین

  نجایا که مایه
 
 !کردم یم زندیک
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  !من برم قربونت :طال مامان

 

  !خدانکنه :_

 

 خوردن مشغول کامل سکوت در بزرگ آقا شهیهم مثل و

 ی  او  میها پرحرف   با اوقات گایه که بودم من نیا و بود

  !انداختم یم خنده به را ساکت ذاتا
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  !میبگذر  بودنم نجایا یروزها لیاو  از البته

م ادی از را روزها آن تا کندم یم جان  .بی 

 راندم ن  رایپذ به را طال مامان زور کیل با غذا اتمام از بعد

  .شدم ها طرف یشستشو  و جمع مشغول خودم و

 و شدیم ام ذهن   چیپ در چیپ افکار ی هیتخل باعث کار نیا

  .کردم یم دایپ الیخ آرامش کیم

خانه نیا کنج را آرامشم تمام من  آن ،یمیر  دوازده ی آشیی 

خانه وسط که نفره چهار چون   یخور  ناهار یر  م  آشیی 

  !کردم یم دایپ کرد، یم ن  خودنما

 

  !خورهیم زنگ تلفنت نیا مادر پناه :طال مامان

 

 به .کردم نثارش ن  باال بلند چشم و بردم آب ریز  دست

 یرو  بسته نقش اسم دنید با و رفتم گویسر  سمت رسعت

وع ن،یاسکر   !کردم غر غر به رسر
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  !؟کن  یم کاریچ یدار  جنابعایل هست معلوم :_

 یدیم جواب نمیر  م دوباره ،یدینم جواب نمیر  م زنگ

  !ادیم دهیبر  دهیبر  ای ادینم صدات

  ؟هسنر  یگور  کدوم بده رو جوابم یجد یلیخ

 

 ی نداشته اعصاب گویسر  پشت از زشیر  ی خنده یصدا

 .رساند فغان به مرا

 

  ؟یخندیم :_

  !سایوا نه نه.....برسه تو به دستم اگه من

 رو خودت خوِن  پس خونه به برسه پات قراره که جنابعایل

 !بدون حالل
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 از یا بهانه منتظر هم من و شد متوقف اش خنده یصدا

  .داشتم هوا به رس آن جانب

 دمیغر 

 

  !صبا؟ :_

 

 برام هم فاتحه دور هی دونمیم که من خب لهیخ :صبا

  !یخوند

 

 !گفتنه پرت و چرت از بهیر  دادن جواب بنظرم :_

 

 یکی دست از اعصابت باز زدلمیعز  جون تیحما :صبا

 !؟یآورد یر گ رو بدبخت من باال زده گهید
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 خدا و افتادم لبم پوست جان به حرص شدت از

 چه ُبرد یم کار به را کلمه نیا میَ رو  در رو اگر دانستیم

  !آوردم یم رسش به ن  بال

 

  گهید بار هی اگه تو......منو تر  بب :_
 

 من جون، تیحما بیک

  !دایناپ رسش اون که دمیم نشونت جهنیم هی اونموقع

 

 بندش پشت و رفت هوا به که بود اش خنده یصدا

 دیرس گوشم به جوابش

 

ِم  کن باز رو در نیا ایب :صبا
َ
  !دَرم د

 

 به ،ن  دمپا کردن پا به از بعد به و کردم قطع را گویسر 

  .درآمدم حرکت به اطیح در   سمت
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 باز را بزرگ آهن   در و بردم در ی دسته سمت به دست

  .کردم

 زد ادیفر  خویسر  حالت با و برد باال را دستش دو

 

  !نباشم خسته :صبا

 

 که گرفتم آن از شگون  ین و بردم آرنجش سمت به دست

ش یصدا
َ
  .رفت هوا به آخ

 

  ؟یکرد غلیط چه یبود رفته قایدق :_

 

 که یا پارچه نوع اون اما برات بازار رفتم بخدا :صبا

  !نداشت چکسیه رو خواسنر 

 

 کردم زمزمه مرموزم و حریص لحن همان با
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 437_پارت#

 

 

 

 

 

  ؟ینکرد دایپ یبد خی   ینزد زنگ چرا :_

 

 نیا باز و شد دهییگرا معصویم حالت به چشمانش

 رخش به گرید بار را شان ن  توانا که بودند من انگشتان

  .نشاندند

 

  !خو ادیم دردم دیز ی آخ :صبا

  !رفت ادمی کافه قامیرف با رفتم بخدا

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 حد که کنم جنازت نجایهم خواد یم دلم ِانقدر صبا :_

 رو لباس خودم دادم قول کهیمرت اون به من بابا......نداره

 فهموندم رایص   خود از اون به تو حرف رو از من !بدوزم

 !کن جمعش و ایب حاال کنمیم خودم رو کار که

 

 دیرس گوشم به مظلومش یصدا

 

  !نمیر  م حرف باهاش صبح خودم :صبا

 

 ن  هوا به رس دست از کشمیم جی  هر من که آخ :_

  ستین یاز ین.....توِعه
 

 خایک چه نمیبب من تو ایب فعال بیک

 زمیبر  رسم به

 

 سمتش نگایه کرد، یم چه هر صبا بحث و َجرر  نیا از بعد

 حال در حرص شدت از دانستیم خدا فقط و نداختمیَ ن

  .بودم مردن
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 که بود طرج   به چشمم در من و میبود نشسته اتاق در

  .شود زده دوختش استار امشب بود قرار

 و انداختم سمتش به نگایه تلفن، زنگ یصدا دنیشن با

 به یص  یغ از پر نگاه تماس، ی ندهیر گ شخص اسم دنید با

  .انداختم صبا

 

  !بله :_

 

 !خانوم دینباش خسته :_

 

  !صبا ی شده موش نگاه و تمسخرش از پر لحن آن از آخ

 

  !متشکرم :_

 

  ه؟یر م شیپ چجور لباس اوضاع :_
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 را گردنش کردن خورد یبنا دلم چقدر و کردم سکونر 

 !دادیم

 

 438_پارت#

 

 

 

 

 

 یم بهم را میر  چ همه تمسخرش و غرور رس تا رس لحن

  !ختیر 

 

  !ِاِهم :_

  !شهیم اویک
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مه خانوم :_  دایپ تون   نیم وجه چیه به رو پارچه اون محیر

  !ینکرد دایپ هم االن تا و کن  

 

 ترس حالت به که رفتم صبا سمت به یص  یغ از پر نگاه

  .داد تکان میبرا یرس  و گرفت باال را دستانش

دم گوش و کردم فوت را نفسم  پشت سکوت به سیی

 .گویسر 

 

 پارچه نوع نیا داده نشون تجربه.....ستین صبا یر تقص :_

 تهران شهر تو تاینها گهید شهیم دایپ زور به رانیا

 

 انگار و زد تلچ   به رو دهانم ی مزه تهران، اسم دنیشن با

  .شد وارد هم خونم و گوشت به تلچ   نیا

 

نش اطایخ همون نشیبد پس :_
َ
  !ِبدوز
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 طرح نیا پس از تونن نیم اطایخ یبود مصمم که شما :_

  !تون  یم خودت فقط و انیب بر

 

  !ف؟یرسر  جناب دیندار  یکار  :_

 

 کرده سکوت که بود شده من تلچ   اوقات ی متوجه انگار

 تیعصبان با و کردم قطع را گویسر  خداحافیط   بدون .بود

  .کردم پرت یا گوشه را آن

 !نبود برو ونیر ب مغزم و رس از تهران اسم

 بهم را وجودم کل ن  تنها به توانست یم اسم کی تر  هم

 .زدیبر 

 

  پناه؟ :صبا

 

 آن بودم، عصبان   قتایحق و آمد یم دنمیکش نفس یصدا

 !ادیز  شدت با هم
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 .دادم ونیر ب را نفسم آرام و دمیکش صورتم به دست

 

 439_پارت#

 

 

 

 

 

 عصبان   ِانقدر که زد حرف   !گفت؟ ییر  چ :صبا

  !پناه......!؟یشد

 

 یها شب ی همه مثل هم او و دمیکش دراز تخت یرو 

  .دیکش دراز تشک یرو  تخت یتر  پا قبل،

 

  !بخواب یر بگ.....ستین ییر  چ :_
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 و شدم پهلو به تعجب با .رفت هوا به اش خنده یصدا

 .کردم اش خنده از رسخ صورت به نگایه

 

  !چته؟ :_

 

  !؟بخوان   یخوا یم شب ده ساعت مرغ   مگه :صبا

 

 بر محکم و گرفتم دست به را رسم ریز  بالشت حرص با

 و انداخت دست مرا شعوریب .دمیکوب خندانش صورت

 کالم هم من با دینبا ندارم اعصاب وقنر  دانست نیم

  شود؟

  !خایل مواقع نیا در الناز یجا آخ

  !الناز؟

 !دم؟ینشن را شیصدا حنر  که ستیوقت چند

  !ستیخال زدن پوزخند کی یجا نجایا
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 ی همه را ارتباطم گذاشتم شهر نیا به پا که وقنر  از من

  !بابا و مامان و بانو جز به کردم قطع تهران   یها آدم

 

 پناه؟ :صبا

 

  !هوم :_

 

  !اومده؟ خواستگار برات یدار  خی   :صبا

 

 زدم لب .انداختم باال ن  ابرو و چرخاندم سمتش به را رسم

 

 !ه؟یک :_

 

 از اخیم من و انداخت باال ندانستر   ی نشانه به یا شانه

  .کردم دنینفهم رس
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 !؟جی  عن  ی نیا خب :_

 

 440_پارت#

 

 

 

 

 

 هیک هم دونمینم.....!دمیشن طال مامان از خودم من :صبا

 و عمرا که گفت خاله بعد گفت خاله به دونمیم فقط

  !بفهمه هم ییر  چ پناه حنر  خوام نیم نکهیا

 

 همان شب آخر   مامان و زدم مامان پاسخ نیا از یلبخند

 چه و بود دهیفهم روانم اشک از را یر  چ همه ن  کذا مهمان  

 !بدبخت من یبرا بود کرده داغون دیل
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 !هست هم خدام از......!بهیر  :_

 

 هی مامانت چرا.....ست؟ین بیعج بنظرت آخه :صبا

 !خواستگارا؟ به نسبت داره خایص واکنش

 

 آن با و انداخت لپش ریز  دست و دیچرخ پهلو به

 .داشت دنیفهم در سغ چشمانش

 

 دایپ منو سال چند از بعد باالخره خب......گهید مامانه :_

  !شم دور ازشون خواد نیم دلشون ادیز  کردن

 

 داد جواب متفکر و کرد غنچه را شیها لب

 

 حنر .....بایسر  نجایا ماه دو شدن رایص   چطور پس :صبا

  !نزدن هم کیکوچ رس هی بهت
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 کردم زمزمه و شدند باز هم از میها لب

 

  !خواستم خودم :_

 

 رسش ریز  دست .شد یر  خ مین شیجا از و شد متعجب

 دیپرس تعجب با و گذاشت

 

  !چرا؟ :صبا

 

 منتظر ی  او  به کردم پشت شه،یهم از تر بدبخت حایل با

 تا آمد یم جلو کم کم که بغیص   یجلو  تا دمیگز  لب و

  !میر بگ را میگلو  کنج کند خانه

 

 !کن  یم فوضویل یدار  یادیز  :_
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 از اشک دادم اجازه و دمیکش باال تنم یرو  را پتو بعد و

  !بزند ونیر ب چشمانم کنج

  یبرا
 

  !بود حالم نگران که یمادر  دلتنیک

 !داندیم را یر  چ همه بودم مطمت    االن تا که یپدر 

 

 441_پارت#

 

 

 

 

 

  !ستمیِبا بابا چشم به چشم دمیکش یم خجالت

  !ستمیِبا مامان رخ به رخ دمیکش یم خجالت

 با که بود اوردهین میبرا بدبخنر  جز بودنم عاشق آخر

  !کنم شان نگاه یرسبلند
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 اطیح میر م اما سنر ین خواب مطمئنم که من :صبا

 ایب خواسنر  اگر......نمیشیم

 

 رفتر   ونیر ب دینو  که آمد در بستر   یصدا بعد یا هیثان و

  .داد یم را صبا

  !بود گناه اسمش آوردن دلم، غمبار همه نیا انیم

  !بود ممنوع اسمش آوردن

بدر کی که ها مجاز یر غ همان از  !خورند یم قرمز ض 

  .ها همان از قایدق

  !شد قطع ایبرد و بهار و عارف و الناز با کردن صحبت

  .نداشت خی   شهر نیا در من بودن از چکسیه

 را کمرم شان بودن تر  سنگ که ن  تنها بار کیل و ماندم من

  .شکست یم

  از من ؟دان  یم
 

  .بستند بدبخنر  با را ام نطفه بچیک
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 نیا گرید ها ن  دا و ها خاله یوجود ی هیسا نبود کم

 !آمد؟ کجا از تیمصب

 قطع به .کردم داد، یم نشان را ازدهی که ساعت به نگایه

  .بودند خواب آقابزرگ و طال مامان تر  قی

تیت همان با  و گذاشتم اطیح به پا رنگ اهیس شلوار و رسر

  .نشستم حوض لب صبا، کنار

 

  ؟!مرغ   بخوان   بود قرار که تو :صبا

 

 !ومدین خوابم :_

 

 یخوا یم که رو یا پارچه گفت زد زنگ بهم مهرداد :صبا

 سونهیر م کنهیم جور و جفت برات گهید روز چند تا

 !دستت
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 حرف به توجه ن   و بردم چانه ریز  به دست و کرد نچی 

 .دوختم حوض زالل آب به چشم صبا،
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  !کنم دایپ خودمو بتونم کاش یا :_

 

 زانیآو  میها لب و دیچیپ گوشم در صبا متفکر یصدا

  .شدند

 

  !؟ینکرد دایپ خودتو هنوز مگه :صبا
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  !نه :_

 

  !؟یکرد کاریچ رو ماه دو نیا پس :صبا

 

  !یدلدار  :_

 

 یبرا یدلدار  .دادمیم یدلدار  را خودم !گفتم یم راست

  !ام رفته دست از عشق

  !بود شده پدر که عشفر  خوشحایل یبرا یدلدار 

  یبرا یدلدار 
 
  !داشت که خوشبخنر  زندیک

  !بودم کاشته دل در ن  تنها بذر حال که من   یبرا

 !هم نبودش به عادت و نبودش بذر

  !بود نابسامان و گرفته امروز حالم
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 ییر  چ مهرداد ؟یشد ناراحت انقدر امشب چرا :صبا

  !گفته؟

 

  زم؟ییر م بهم شنوم یم رو تهران اسم وقنر .....دونسنر یم :_

 

 دهانم، از زده ونیر ب حرف مسلما و کرد نگاهم تعجب با

 .باشد توانست یم مزخرف یآلرژ  کی

 تاب و چیپ میموها بزم را میها پنجه و گرفتم دندان به لب

  .کردم دعوت ام خورده

 

 تر  همچ شهیم مگه اصال !شهینم باورم....یوا :صبا

  !؟ییر  چ

 

 بود مهرداد با امشبم مکالمه هم مثالش......شهیم آره :_

 !زبونش رو آورد تهران اسم که
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 فرط از چشمانش و ستینگر  یم مرا رفته باال ن  ابروها با

 یبرا تالیسر  من اما شدند نیم گرد نیا از شیر یب تعجب

 !کردم نیم شیر یب حیتوض
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 نجایا یاومد که افتاده اتفافر  هی حتما دونستمیم من :صبا

  !بده حد نیا تا دونستمینم.....اما

 

  !بد؟

  !است لحظه کی یبرا فقط بد

  !میها بدبخنر  اوج عن  ی بد
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 شود یکی مال قلبت دنیتپ و آرزو تمام عن  ی

  ...و

  !گرید کس مال او

  !ست؟ین جالب

 !اند نشسته جمله دو تر  هم ِگرد من یها بدبخنر  تمام

  .شد دوخته حوض زالل آب به من مانند نگاهش

 

 پا و دست داشتم بدبخنر  از پر منجالب هی تو من :_

 تا.....ونیر ب زدم نیم درندشت شهر اون از اگر.....دمیر  م

  !بودم ُمرده دیبا االن

 

 رانده زبانم از چگونه و یا هیر  انگ چه با دانم نیم سخن نیا

  !خواهد یم هیر  انگ کیم دلم.....اما شد

 !نداشتم را رفتر   جلو به قدم کی جان حنر  که من   یبرا
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 ف  یضع دخیر  هی کن   فکر اگر اشتباست بنظرم :صبا

  !هسنر 

 

 کسیف گوشم پشت را میموها و چرخاندم سمتش را رسم

  .کردم

 کرد باز لب و چاندیپ دست در دست

 

 وضع تو دمیفهم دمیشن ازت که چیتوض نیا با من :_

  !نکردم حس رو نیا من اما.....ینبود خون  

  !شکسنر  درون از اما یبود یعاد تو

 ازتیر ش رایه و درآورد پا از رو تو شکستر   درون از نیا

  !کرد

 

 فیتعر  کی نیا ایآ و نشست لبم یرو  نرمک نرم یلبخند

 !نبود؟
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 444_پارت#

 

 

 

 

 

 
ّ
  !بود که بوالل

 !بود دم،یدیم خورده تر  زم را خودم که من   یبرا

 

  !حرف نیا دنیشن به داشتم ازین :_

  !امیب خودم به که وقتشه کنم فکر

 

*** 
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 من تا زحمت ن   نیبد افخیم خانم لیتحو  رو برگه نیا :_

  !کنم لیتکم رو نیا

 

مش امیب شد لیتکم هست ازین :_   !باال بی 

 

 من بشه هم لیتکم اما شهینم لیتکم که فعال زمیعز  نه :_

  !دارم کار یشاهمراد یآقا با شخصا خودم

 

 و دمیکش جلو به دیجد ی برگه در، شدن بسته از بعد

 .شدم زدن طرح مشغول

 به را نوک و کردم مرتب کیم را نامنظمم و کمرنگ خطوط

  .داشتم نگهش همانجا متفکر و بردم کمر قسمت

  .کنم ادهیپ نجایا یبرا جالن   ی دهیا کی دیبا

  !نبود خوب...اما زدم سهیپل را نظر مورد قسمت

 کردم طراج کوچیک ونیپاپ و کردم پاک دست به کن پاک

  .خوردم بست بن به باز اما
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چی 
ُ
 .خورد مغزم به ییر  چ کردن، پاک از بعد و کردم ن

 

  پاکزاد؟ خانم :_

 

 در بدون منیسر  مهم، کار نیا وسط و بستم پلیک عصن  

  !دیپر  داشتم نظر در که ییر  چ کل به .کرد یم چه زدن

 

  !خانم دییبفرما :_

 

منده و دیگز  لن    .دوخت ام عصن   چشمان به را نگاهش رسر

 

 بزنم در رفت ادمی داشتم عجله من دیببخش :_

 

  حاال؟ بود جی  کارت....خب لهیخ :_
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 !دیرس تون پارچه :_

 

 445_پارت#

 

 

 

 

 

 آن و کالمش در نشسته ذوق به دیبا یعاد حالت در

 کی اما دمیخند یم جانشیه پر ی دهیچسب هم به دستان

  .نشست مغزم خیب که بود سوال

  !؟جی  ی پارچه

 

  !پارچه؟ :_
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 رو نما دندان یلبخند و خواند را نشدنم متوجه نگاهم از

 .دیپاش من به

 

  !گهید دیداشت ازین طرحتون واسه که یا پارچه :_

 

 گرد چشمان   با من و رفتند باال من از اجازه ن   میابروها

 هم را دستم ریز  طرح انگار و شدم بلند یر  م پشت از شده

 .ام کرده فراموش

 

 ندادم سفارش یا پارچه من.....نمیبب سایوا :_

 

 !دادن سفارش واستون یشاهمراد یآقا خب :_

 

  !عجبا

  !قتایحق نبود کردن   باور
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 که شد چه اما داشت جنگ رس من با شهیهم مردک نیا

  داده؟ سفارش پارچه میبرا

 .زدم چشمیک منیسر  روبه و شدند غنچه متفکر میها لب

 

 !انا؟یاح ستین یر  برانگ شک :_

 

 چرا یشاهمراد یآقا !هیحرف چه نیا پاکزاد خانم وا؟ :_

  !کنه؟ کارو نیا دیبا

 

 یهزار  دو و تعجبش از پر صورت آن یبرا کردم یا خنده

 یشاهمراد جناب سخت و سفت طرفداران از افتاد ام

 !بود

 

  !کجاست؟ پارچه االن زمیعز  چی یه :_

 

  !یشاهمراد یآقا اتاق :_
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 .آمد نیم ونیر ب خونم یدیر  م کارد !نبود رسمش گرید نیا

 !کردم یم هم خواهش او از دیبا حتما پارچه گرفتر   یبرا
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 طرحم رس تمام، حرص با و کردم نازک چشیم پشت

 آن دوختر   و پارچه آن داشتر   یبرا که درک به .برگشتم

  !داشتم ازشین محرسر  طرح

  !درک به واقعا

 

  !پاکزاد؟ خانوم :_
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 پرتاب سمتش به صندیل و شوم بلند که دیترس نیم

  !کنم؟

 نر یعصبان چه در حاظر حال در بود دهینرس فکر به واقعا

  !نم؟یر  م پا و دست

  .دادم را جوابش و کردم باز لب زور به

 

  !بله :_

 

 براتون رو پارچه اتاقشون برم من دیخوا یم.....هیر  چ :_

 !ارم؟یب

 

 من د؟یر بگ ات خنده تیعصبان وسط است شده بحال تا

  !ام شده دچار حال تر  هم به قایدق

 یم هیما من از و داشت سیرئ جانب از یدلی   قصد دخیر 

 .گذاشت
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  !نمیر  م صداتون داشتم کارتون وقت هر :_

 

 یر ت به نشانگر صورتش یاعضا حرکت اما نگفت ییر  چ

 با را من و بست را در حرف   چیه ن   .بود هدفش نخوردن

 تنها شد یم شیر یب عرضش رفته به رفته که یلبخند

 !گذاشت

  !بود برخورده پستم به امروز جالن   یر  چ واقعا

  !ناکام عاشق کی

  !هوم؟

  !دادیم تلچ   ی مزه دهانم گفتنش با انگار

 از بدبخنر  جز که شدیم تراوش قلن   از همه تلچ   نیا

 .نشد بشینص ییر  چ عشق، ی کلمه

 .زدم ام ختهیر  بهم حال و خودم به یپوزخند

 

 447_پارت#

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 سغ مداد، گرفتر   بدست با و بردم ریز  به رس دهیگز  لب

  !نشد اما داشتم زدن طرح دوباره در

  !دیپر  داشتم رس در چه هر

 فکر چگونهیه ی اجازه مغشوشم ذهن حاظر حال در

  .دادینم من به را یگر ید

  .کردم پرت کاغذ یرو  را مداد و کردم پوف  

 انقدر هم یشاهمراد بودن حنر  که دمیرس ن  جا اوج به

  !کند نیم ام ختهیر  بهم

 راه درونم در که ونیش و هیگر  از مرا در به یا تقه یصدا

  .دیکش ونیر ب بود، افتاده
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  !دییبفرما :_

 

  !برداشته خش یصدا نیا به لعنت

  !دردناک قلب نیا به لعنت

 یم را کیس انتظار لحظه هر که نفیس نیا به لعنت حنر 

 !کشد

 دادیب و داد دست از چشمانم که حایل در شد باز در

ده هم بر محکم مغزم یها  .شدندیم فرسر

 

  !؟خون   پناه :صبا

 

 دیسف شال و یا پسته یمانتو  تارم دید و کردم باز پلک

  .کرد مشاهده را رنگش

 یعاد حالت به دمید تا کردم بسته و باز پلک بار چند

 .برگشت
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  !؟کن  یم کاریچ نجایا :_

 

 یرو  را خودش م،یر  م یرو  فشیک کردن پرت با و آمد جلو

  .انداخت میروبرو  صندیل

 

 رس تو به اومدم اول داشتم مهرداد با یکار  هی :صبا

 !؟یدادیم فشار بهم رو چشات بود ِچت راسنر ....بزنم

 

 دادم فشار بهم محکم رو چشام رفت یم جیگ رسم کمی :_

 !ادیب جا حالم تا
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 ؟یبهیر  االن :صبا

 

 صورتش ُپر قرص و انداختم نگایه اش دهیکش جلو تن به

  !بود زده بهم ن  برو دل تو یر  چ ح،یمل شیآرا آن با

 زدم لب و کردم نثارش چشمیک

 

ه چه :_   !؟یزد پیت که خی 

 

 را خونرسد مارموز نیا من و انداخت باال یا شانه

  .شناختمیم

 

  !ستین ییر  چ :صبا

 

  !کنم باورت کنمیم سغ :_
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 شان  یپ به محکم را دستش و شدند گشاد چشمانش

  .دیکوب

 

 یم که کردم کاریچ :صبا
 

  !کنم؟یم سغ یک

 

 صندیل آن در را تنم و گرفتم خود به یمتفکر  صورت

  .چرخاندم دار چرخ

 

 !کرده؟ یر گ یشاهمراد شیپ دلت نکنه :_

 

 طبق من و بود افتاده رسفه به بد.....بود که چه هر

 !خال در بودم زده معمول،

د، یم را میگلو  بغض که حایل در  نیا و دمیخندیم فرسر

 .چسباند یم تنم به راه به راه بدبخنر  و زجر کیل خودش
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  نویا رفنر  ن  جا.....خدا رو تو هیچ حرفا نیا :صبا
 

 االن نیک

 !ارنیدرم حرف رسم پشت الیک الیک

 

منده :_   !کرد انتیخ بهت بدجور که تمرسفه اون ی رسر

 

 ادی !شد دچار من اقبال به هم او و شد ناالن صورتش

 .دمیپرس عشق ی درباره الناز از که افتادم یروز 

 عاشق من دوست کرد یم فکر که دیکش یزجر  چه او و

 !شده

 دم؟یکش یم زجر صبا شدن عاشق از دیبا من حال و
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 ...خب لهیخ :صبا

 

 اما کرد دعوت یا خنده به مرا اش لن   ریز  «خب لهیخ»

  !بود لیدخ خنده نیا در هم بغضم

  کردم؟ یم حتینص را او دیبا چطور من

  کردم؟ یم اش ن  راهنما دیبا چطور

  کردم؟ یم آرامش چطور

  به
ٰ
  !دیآ نیم بر یدلدار  کار عشق زخیم   کی از که والل

 فراموشش نه و شومیم یقو  نه استیدن که ایدن تا من و

 !کنمیم

 

  خب؟ :_

 

  !داشتم باهاش کار واقعا.....چی یه :صبا
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  .دمیپرس تلچ   لحن با

 

  !ست؟ طرفه کی عشقت :_

 

  !بود دهیرس ماجرا عمق به تازه انگار .خورد کهی

 یم رسش به ن  بالها چه طرفه کی عشق دانست نیم

 !آورد؟

  !بود؟ گفتر   به ازین

  !بود؟ ن  کذا یروزها آن فیتعر  به ازین

 

  !کنم فکر :صبا

 

 !پس یبود نکرده فکر بهش :_
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 مشت کی دیبا چرا و انداخت یتر  پا مظلوم را رسش

  !شدند؟یم دایپ برم و دور عاشق

 عشق و مرا که ستادیا نیم کنارم احسایس ن   نفر کی چرا

 د؟یر بگ تمسخر به را مزخرفم

 !داغونم؟ لحاظ همه از من چرا

 

  !کن ولش الیخیب :صبا

 

 !کردم؟ یم ولش

 !شود؟ من ی لنگه که

 !شود؟ دو من   که
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 جیگ هم خودم و کردم یم یسیی  را لحظاتم نیتر  مزخرف

  ....ها اتفاق نیا

 

 صبا؟ :_

 

 شناختم یم خوب و کرد من ی روانه مظلویم نگاه

خاله ل ی دخیر
َ
غ
َ
 نگایه تر  همچ فرار یبرا که را رکمیز  باز   د

  .انداخت من به

 

  !شمینم خر نگاهات نیا با من :_

 تر  بش درست
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 یم باز را بحث رس دیبا چطور من و نشست درست

  !کردم؟

 کی طرفه، کی عشق فهماندم یم او به دیبا چطور

  !است؟ تلخ رسارس داستان

 مسلما که دادمیم را شیها سوال رگبار جواب دیبا چطور

 !نشست؟ یم ذهنش در صحبتم از بعد

 

  !منو تر  بب :_

 رغم عیل وقتا بعیص  .....ستین رید هنوز....کن فکر خوب

 و بزرگ اشتباه هی !ستر  ین درست م،یدونیم که ییر  چ

  !بایسر  تو قصه نیا داغون نزار.....صبا کن فکر !ُمهِلکن

 

 حس را تعجبش از دهیپر  باال یابروها من و کرد یم گوش

  .کردم

  ...هیر خ نگاه آن

  ...چهره مشتافر  آن
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  !اش چهره در زده موج سوال آن

 یم ام شده کارشنایس صحبت نیا و من ِگرد همه و همه و

 !دیچرخ

  .گذاشت تنها مرا و رفت باالخره

  .کرد یم فکر دیبا

  !شدینم بدبخت من مثل دیبا

 و دوختم دستم کنار ی پنجره به را چشمم و دادم هیتک

 .دیچرخ یم ذهنم حوِل  ن  یعج شعر
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 یدرد به تو از بعد یها شب به لعنت*

 یسیر نم دادم به تو از ماند که 

 *بانهیغر  ماندم خانه شد آواره رفنر 

 

  !قایدق

 تر اواره را من و گذشتند تو از بعد که ن  ها شب به لعنت

 !کرد قبل از

 

 کیس ن   به لعنت*

  دیلرز  نیم آسان تر  چن نیا من قلب

 دیارز  نیم شیها غم به اما عشقت

  ینابود به همراهت یبرد را ایدن

 *یبود نفر چند تو مگر شد غم ایدن

 

  «پور سلطان کاوه»
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  «نیزر  برند»

  !داشتم بزرگ یها فکر رسم در که من   به لعنت

م ن   عالقه و من به لعنت
َ
  !طراج به نسبت حد

  ...امروز نبود اشک بر قرار

 ...امروز نداشتم اشک بر قرار

 

 باران به آتش غمت با دمیبر  ایدن از دل که همانم من*

  دمیکشیم

 *دمیند عشفر  خواستم خواسنر  چه هر

 

  !دمیبر  ایدن از دل تو از بعد من

  !؟دانسنر یم

 را چکسیه من انگار و گذشت تو ن   که یروز  و شب

 !نداشتم
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 انمیپا به را من ها غصه نمانده ادتی چرا را خاطراتم*

  رسانده

 *نمانده ادتی وفا و مهر وفا ن  

 

  .داشتم بغضم دادن قورت در سغ

  .نداشتم خاطره کم

 !بود کنده ها خاطره تر  هم را جانم و
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  !داد نیم را تو فرامویسر  ی اجازه که بود ها خاطره تر  هم

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  .کرد یم میتنظ را نفسم که بود ها خاطره تر  هم

  .دیبخش یم جانم مرا که بود ها خاطره تر  هم

  !ن  یعج یر  چ چه

  !دادیم جانم هم و کند یم را جانم هم

 !درمان هم و یدرد هم ی هیقض همان

 

  دیلرز  نیم آسان تر  چن نیا من قلب*

 دیارز  نیم شیها غم به اما عشقت

  ینابود به همراهت یبرد را ایدن

 *یبود نفر چند تو مگر شد غم ایدن

 

  .دینلرز  کیس یبرا وقت چیه من قلب

  .دیلرز  اول بار همان با که قلن  

  !یکرد وارد جانم به ترس کیل که ن  تو

  .رفتند تو با هم من یها خویسر  کل انگار و سنر ین
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  .دندیرس انیپا به تو از بعد که یها خویسر 

  !راسنر 

 !؟یبود نفر نفر چند تو مگر

 

 را خودم !بودم شده خایل انگار و انداختم یتر  پا را رسم

  .کردم رها و خایل

  .رفتم طرح سمت دوباره و چرخاندم رس

  !داد نیم آمدن کار به یگوا دلم

 آن از امروز انگار و شد باز من دییبفرما با و شد زده در

 !داشت نیم بر من رس از دست کیس که بود ن  روزها

 

  !پاکزاد خانوم دینباش خسته :_

 

 نیا تا باشد منیسر  شده وارد شخص کردم یم فکر من ویل

 !نچسب مردک

  .شدم بلند میجا از مجبورا
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 !یشاهمراد جناب ممنون :_

 

 !بود کرده مهمانم ،تعارف   چیه ن   را خودش مردک
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  !خواست یم دهانش بر محکیم مشت دلم

 در ادیز  اش هیر ت آن   تر  ج و انداخت پا یرو  پا نشسته،

  .زد یم ذوق
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 نیم سمیرئ جناب یپا به پویسر  خوش در......قتایحق

 !دیرس

  !شدینم فراموشم وقت چیه که من   به لعنت

 

  !نیاومد خوش :_

 

 بود ییر  چ آن از تر خنگ اما سمتش بودم انداخته کهیت

َ بگ هوا در که شیر
َ
  !د

 

  !ممنون :یشاهمراد

 

 تعارف انتظار دینبا و نشستم ام صندیل رس پررو هم من

  !داشت من از را

، ور کیم از بعد و برداشت را اش گویسر   یپا به را آن رفتر 

 !رساند گوشش
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 اتاق نیار یب قهوه تا دو زحمت ن   ن  رضا خانوم :یشاهمراد

  !ممنون !پاکزاد خانوم

 

 یتر  پا را گویسر  که بود دسنر  به متعجبم نگاه فقط من

  .کرد قطع را تماس و آورد

 !داشت؟ خوردن قهوه و ماندن بر قرار دسنر  دسنر  عن  ی

  .دادم هیتک دستم به را ام چانه و کردم حریص از پر پوف

 

  خانوم؟ پناه هیر م شیپ چطور کارا :یشاهمراد

 

  .دمیغر  ضیغ با

 

 !هستم پاکزاد :_

 

  !بود رفته ادمی متاسفانه :یشاهمراد
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 از مگر و زدم اش مسخره لبخند به یا مسخره یلبخند

  !بود برو رو

 

 !نره ادتونی بعد به نیا از :_

 

 454_پارت#

 

 

 

 

 

 با من و رفت کنار لبانش یرو  از یزود به لبخندش

  .بودم شیتماشا حال در تمام، یخشنود

 یفضا بر که بود سکوت مدت نیا در و دندیرس ها قهوه

  !بود حاکم اتاق ی پنجره تک کوچک
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  ؟یشاهمراد جناب دیببخش :_

  !د؟یبگ نجایا به رو تون اومدن لیدل ستین قرار

 

کت :یشاهمراد   !نم؟یبش هم نجایا تونم نیم خودمه رسر

 

کت :_  کار به موظف و شمام کارمند من اما خودتونه رسر

  !دیز ییر م بهم منو تمرکز کار ابن با شما و کردنم

 

احت به بنا نویا خب :یشاهمراد  !بدون اسیر

 

  !داشت ن  ییپا اریبس درک و فهم ی قوه بنظرم

 یا ذره شیبرا نه و دیفهمیم نه گفت یم چه هر چون

  !داشت تیاهم

 از شیر یب حرص من و گرفت دست به را اش قهوه وانیل

  .کرد دایپ ورود نیِ  و رگ به شیپ
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 نیا پس میر گ یم حقوق شما از کردن کار یازا به بنده :_

احت در همش که ستین درست  !بگذرونم اسیر

 

  !نباشه تیکار  پس دمیم تو به رو حقوق من :یشاهمراد

 

  و لیب نجایا
 

نیک
َ
ل
ُ
  !بکوبم؟ رسش در تا نداشت وجود ک

 !دیفهم نیم واقعا

 کردم پرت یر  م یرو  را مداد آمده شیپ بحث از حریص

  .دمیکش صورتم به ودسنر 

 !بودم متنفر ن  ها آدم تر  همچ با زدن کله و رس از

 

  !دیبگ رو کارتون یشاهمراد یآقا :_

 

  .انداخت باال ن  ابرو و دینوش یا جرعه
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 داشته صی   کمی.....!دخیر  تو عجویل چقدر :یشاهمراد

 !باش

 

 455_پارت#

 

 

 

 

 

 از بکشد مرا مرد نیا امروز بود قرار انگار و کردم هوف  

  !حرص شدت

 و گرفت کیت تیعصبان شدت از یر  م ریز  راستم یپا

  .دادیم فشار را ام چانه محکم دستم
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 رو حرفتون شمیم ممنون دارم کار من یشاهمراد آقا :_

  !دیبزن زودتر

 

 نیا در ماندن تنها قصد که بفهمانم او به کردم سغ و

  .دارم را اتاق

  .داد قرار یر  م یرو  و آورد یتر  پا را فنجانش

وع و ستادیا نهیس به دست   .کرد صحبت به رسر

 

 تون  یم دنیرس تازه دادم سفارش برات پارچه :یشاهمراد

  !خودت با شونیبی  

 

 !د؟یگرفت منو وقت از ساعت دو تر  هم واسه :_

 

  !د؟یشد رو به رو مشکیل چه با قایدق :یشاهمراد
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 یر  م به محکم را دستم و شدم بلند جا از تیعصبان با

  .دمیکوب

  !گرفته تمسخر به مرا کار نیا با

 

 بودم مهم طرح هی رس االن من یشاهمراد یآقا :_

  !نیپروند رو بود ذهنم تو که جی  هر اومدنتون با جنابعایل

 ای دیش مزاحم اصال دینبا زدن طرح زمان تر  دون نیم شما

 !بفهمونن؟ بهتون دیبا نویا

 

  !بود؟ هم طلبکار انگار و کرد اخیم

  !را نفهیم از حجم نیا شدینم باورم

 

 طرح حال در شما دمیفهم یم کجا از من :یشاهمراد

  !خانم؟ تر  زدن
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 رو چوب نقش که منیسر  اون نیندار  خی   وقنر  شما :_

  !نیدادیم اطالع اون به....!نداره

 

 بیج به دست طلبکارش اخم و نگاه همان با و شد بلند

 .برد

 

 456_پارت#

 

 

 

 

 

کت تو انگار :یشاهمراد  هم یکار  چیه جرأت خودم رسر

  !ندارم
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 بود رسانده اعالء حد به کنم فکر را بودنش شعوریب

 را دهانش بر دنیکوب مشت به یوافر  ی عالقه.....گرید

  !داشتم

 

کتتون تو دیخوا یم :_   !؟تر  باش راحت رسر

 

 زد لب دیبار  یم غرور که نگایه با و داد تکان یرس 

 

 آره :یشاهمراد

 

 !ستین من یجا نجایا پس :_

 

وع معطیل ن   من و شدند یناباور  از پر چشمانش  به رسر

  .شدم لمیوسا کردن جمع

 

  !؟کن  یم کاریچ یدار ....دا :یشاهمراد
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  !بود متعجب و درمانده غرور، یجا لحنش درک به

 ایرو  از پر که من   درد به نکند عمل فشیوظا به که یسیرئ

 !خورد نیم بودم،

 

 کاریچ دارم دینیبیم......دیدار  چشم د،یستین که کور :_

  !کنمیم

 

 ناگاه به که گذاشت ام آماده فیک یرو  دست و آمد جلو

 .شد وارد صبا و شد باز در

 را فیک از طرف   که خورد من   دست به صبا چشمان

 که جانش مهرداد همان ای یشاهمراد دست و بود گرفته

  .بود گرفته را فیک گرید سمت

 دنیچیپ حال در دانستمیم و بودم کامل عقیل سالمت در

 با و دمیکش دستش از را فیک عایرس  است، سوءتفاهم

 متعجب صبا که برداشتم قدم اتاق ونیر ب سمت به اخم

 .کرد نگاه مرا
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  !پناه؟ کجا :صبا

 !نجا؟یا شدهیچ مهرداد

 

 457_پارت#

 

 

 

 

 

  .رفتم ونیر ب در از توجه ن   من و

 رسانده اعالء حد به را ن  پررو که یمرد از بودم عصبان  

کت بودن منظم به عادت من .بود   .کردم خودمان رسر

 !شود نیم پور سلطان کاوه کجا چیه رفت ادمی
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 در نی  یها تماس به واکنیسر  چیه و دمیچرخ شهر در کیم

  .نداشتم گویسر  یرو  افتاده نی 

  .دمیرس خانه به که بود شب به کینزد

  !آخ

  !بودم برده ادی از را طال مامان

س چقدر االن تا خدا بنده   ...دهیکش اسیر

 از پر ی چهره به که شدم اطیح وارد و انداختم دیکل

  .شدم مواجه صبا نگران  

 

س؟ از مردم دون  یم !تو؟ یبود کجا :صبا  سکته اسیر

 به نگاه اصال کردم رو و ریز  رو شهر نیا کل کردم

 !؟یکرد هم تیگوش

 

 که بودم کرده گز میپاها با را شهر نیا یقدر  به من و

 !دهم حسان   و درست را جوابش بودم آن   از تر خسته

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 صبا؟ :_

احت کمی داخل برم االن بده اجازه خستم یلیخ من  اسیر

 !گمیم بهت رو جی  همه بعد کنم

 

  .کرد اخیم و برد کمر به دست

 

  هم ییر  چ چون  یبپ منو باز که :صبا
 

  !نیک

 

 !سه؟یر م که فردا :_

 چند هر گمیم بهت رو ازشیپ تا یر س میر نم ن  جا فردا من

 !گفتر   یبرا ستین یادیز  یر  چ

 

  !خب لهیخ :صبا

 تا گفتم آوردم طال مامان واسه بهونه هی من تو میبر  ایب

کت تو داشنر  کار وقت رید  !یومدین که رسر
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  با
 

 مامان نگران ی چهره ورودم با .برداشتم قدم خستیک

 باور را صبا ی بهانه انگار او و زدم یلبخند .شد آرام طال،

  !بود نکرده

 

 نبایسر  خسته !یاومد باالخره برم قربونت :طال مامان

  !زمیعز 

 

 زیعز  یقدر  به زن نیا و دمیبوس را اش گونه و رفتم جلو

 .دیگنج نیم انسان باور در که بود
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 خونه عرص دیبا بگو ستیرئ ی کهیمرت اون به :بزرگ آقا

  !ارمیم جا رو حالش خودم وگرنه بایسر 

 

 و....گرید بود تر  هم بزرگ آقا .میافتاد خنده به صبا و من

 !بود جذاب بودنش گونه تر  هم

 

  !سالم :_

 

  !سالم کیعل :بزرگ آقا

 

 

*** 

 

  !بکشم دست دیبا کنم فکر :صبا
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 و گذاشتم نکیس یرو  را مالقه .کردم نگاهش تعجب با

  .نشستم ینهارخور  صندیل یرو 

 

  !رو؟ جی  :_

 

 سخت حدسش .گرفت شکل لبانش یرو  تلچ   یلبخند

  !نبود

 

 !رو م طرفه کی عشق :صبا

 

دم را آن کیم و گرفتم را دستش و بردم جلو دست  .فرسر

 بود، متحمل که یدرد عمق و بود رفته هم در اش چهره

 !بود درک قابل

 

 و بکیسر  دست ازش که نبود نیا حرفم ی همه صبا :_

  ....ایر  چ نجوریا
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بولون   خودت به دیبا که بود نیا حرفم ی همه
َ
 که ِبق

 !داره وجود هم دنینرس امکان

 

 459_پارت#

 

 

 

 

 

 نیا یک تا بود قرار و رساند لبم به را جانم تلخش ی خنده

  !نم؟ینب را خوشحالم یصبا

 

  !رسم نیم درصد صد.....نه دنینرس امکان :صبا

 

  .دمیشن که ییر  چ از شدم متعجب
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  .دادیم ن  یعج یبو  حرفش نیا

 !بودن مطمت    یبو 

 

  !؟جی  عن  ی نیا خو :_

  !؟مطمئن   کجا از

 !ه؟یچ حرفا نیا یدیرس دیشا

 

  !بود سخت شیبرا زدن حرف انگار .دیکش فر یعم نفس

 

 نبودم من که امروز !دونم؟ینم من که شده ییر  چ :_

  !ن؟یزد ییر  چ حرف  

 

 همه انگار .ماندم مبهوت من و آمد یتر  پا اشکش ی قطره

  .دیرس یم نظر به واقغ یر  چ
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  !شده عاشق :صبا

 

 بلند .نبود من شدِن  شکه زمان حال و دیلرز  یم لبانش

 نیا من و کردم بغلش .گرفتم یجا کنارش و شدم

  !بماند ناکام من مثل بود قرار هم او .گذراندم را لحظات

 

  !؟مطمئن   کجا از صبا؟ :_

 

 خودش بعدش.....اما کردم حسش خودم....اولش :صبا

  !شده گهید یکی عاشق گفت

 

 کردم یم چه .گرفتم دندان به را نمیر یز  لب و کرده نچی 

  !حالش؟ نیا یبرا

  .دیرس نیم ذهنم به حیل راه واقعا

 

  !نشد تر قیعم حست حداقل خداروشکر :_

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 ذهنم به ییر  چ نیا از شیر یب....تیواقع و داد تکان یرس 

  !دیرس نیم

 .دمیکش کمرش یرو  وارانه نوازش را دستم

 

 460_پارت#

 

 

 

 

 

  .زد نیم حرف   اما بود شده آرام کیم

 ضیتعو  یبرا حیل راه دنبال به .کرد یم ناراحتم کیم تر  هم

  .بودم اش هیروح
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  !صبا؟ :_

 

  !بله :صبا

 

 کهیمرت نیا کردم یم چه من و بود شده دار خش شیصدا

 !را شعوریب ی

 

  !باشه؟ !ارین نه گمیم ییر  چ هی :_

 

 دهیچسب بهم سشیخ مژگان .کرد بلند آرایم به را رسش

 نرفته جلو یقدر  به حسش خب اما بود ناراحت .بودند

  .اوردیدرب پا از را او که بود

  !بود نشده من مانند صورت هر در

 

  ؟جی  :صبا
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  ون؟یر ب میبر  :_

 

 را کار نیا من و بست چشم فر یعم ناراحنر  با .زدم لب

 !کردم یم خودش یبرا فقط و فقط

 

  !میبر  باشه :صبا

 

 دنبال به و گرفتم را دستش و دمیپاش شیرو  به یلبخند

  !کشاندمش خودم

  .میبود نشسته تاکیس در آماده، دهیپوش لباس

 هیتک پنجره به رس حایل ن   با و نداشت صحبت به لیم

 .بود داده

دم کیم را دردناکم شان  یپ و بردم باال دست هم من  .فرسر

وع زمان االن  !نبود رسدرد رسر

  پارک یجلو 
 
  .میبود ستادهیا بزریک
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 به هوا .داشتم ابانیخ از شدن رد قصد و گرفتم را دستش

 کرم شال دیوز  یم که یمیمال  مینس و بود خوب شدت

  .کرد یم َور آن و َور نیا را رنگم

 ی آماده و چرخاندم آمدند یم ها تر  ماش که سمنر  به رس

 .بودم گذر

 

 461_پارت#

 

 

 

 

 

  .رفتم جلو قدیم

  ...اما

  !رنگ اهیس تر  ماش کی فقط

  .کرد مختل را مغزم کار تر  ماش کی تر  هم
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  !دندیشن یم را وحشتنایک بوق یصدا میها گوش

  !را صبا غیج و ادیفر  و داد

  .بود شده تر  ماش آن زوم چشمانم اما

 نفسم توانستم تازه من و دیکش عقب به مرا دسنر  ناگهان

  .دهم ونیر ب را

 انیم آن نفیس کنم فکر که بودم شده شوکه انقدر

  .نگرفتم

 تا چشمانم و گذشت یبلند بوق با رنگ اهیس تر  ماش

 !نکرد ولش شدنش، دیناپد ی لحظه

  .آورد خود به مرا صبا غیج یصدا

 

 به خودتو داشنر  دسنر  دسنر  !؟یشد   وونهید !پ   ن   اه :صبا

 بزنه تر  ماش بود کینزد بود تیحال اصال !؟یدادیم کشتر  

 !نرفنر  هم کنار زد بوق جی  هر نهیماش !بهت

 

  .دمیر  م نفس نفس
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  !لعنت !آشنا تر  ماش آن به لعنت

  .نشست ام نهیس ی قفسه یرو  دستم

 

 شوکه هوی....فقط.....!شد جی  دونمینم....اصال :_

  !کنم کاریچ....دونستمینم.....شدم

 

 .داد ماساژ را ام شانه کیم و کرد پوف   صبا

 هوش تمام من اما شد دیناپد چشمم یجلو  از و شد بلند

 !نبود؟ نجایا که حواسم و

 

 جا حالت کن   تازه نفس کمی بخور رو آب نیا ایب :صبا

 !ادیب

 

 .گرفتم دستش از را بشکه و بردم جلو دست

 

 462_پارت#
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  .داشتم آب یتقاضا ام شده خشک یگلو 

 هنوز .بستم را آن رَس  نفس نفس با بعد و خوردم آب کیم

  .بود امدهین جا حالم

 نشسته بلوار لب من و گذاشت میزانوها یرو  دست صبا

  !من یروبرو  او و بود

 

  !؟یبهیر  االن؟ خون   :صبا

 

 تکان شیبرا یرس  .بود برگشته یعاد حالت به کیم نفسم

  .دادم
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  !بود؟ آشنا !کرد؟ ت شوکه که داشت جی  نهیماش :صبا

 

 تر  ماش آن لعننر  .میبگو  توانستمینم .کردم نگاهش درمانده

  !بود تر آشنا هم خودم از

  .خواندم یم را پالکش کاش یا

 کم خودم .فرستادم تر  ماش آن به لعننر  و بستم چشم

 !شد اضافه هم نیا داشتم، یفکر  ییر درگ

 

 !نبود ییر  چ :_

 

 کردنم بلند به وادار دستم، گرفتر   با و داد تکان میبرا یرس 

  .کرد

  .تکاندم را رنگم اهیس مانتو پشت و شدم بلند

  .میکرد حرکت پارک سمت به

  !بود دار خنده

 !بود شده عوض هیثان به صبا و من یجا

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 نیم نظر به نگونهیا او اما نداشتم خون   اوضاع من حال،

 !بود شده عوض حالش کیم پارک دنید با انگاذ .دیرس

 

  !؟خون   :_

 

  .چرخاند رس

 

سم؟ ازت دیبا من نویا کنم فکر :صبا  !بیی

 

 زانو چهار من سمت و شد جابجا مکتین یرو  کیم

  .کردم نشستنش طرز به نچی  .نشست

 

 !انگار شد عوض جاهامون !رو ما نگا ن  خدا :صبا
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  !کردم یم فکر تر  هم به داشتم منم :_

 

 نیا به را ییر تغ نیا انتظار .شدم متعجب من و زد یلبخند

  !نداشتم رسعت

 

 یر  م لبخند :_
 یم هیگر  داشنر  شیپ قهیدق چند تر  هم !؟ن 

  !؟یکرد

 

 شال ریز  از زشیر  فر یموها .چاندیپ هم در را دستانش

  .افتادند باد رقص به و آمدند ونیر ب

 !داشت چیمل ن  بایز 
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  !اومد زورم....کردم فکر خودم با :صبا

 

  !؟جی  از :_

 

 و گردش در خوش و راحت الیخ با اون نکهیا از :صبا

  !من؟ بعد عشقشه، با حال و عشق

 !نمیر  م زار دارم نشستم نجایا من

 

 به سنش که تجربه کم دخیر  نیا .دیر  م موج دلم ته ییر  چ

 دیشا که کوباند صورتم به را ییر  چ د،یرس نیم هم من

  !نداشت را آن ن  توانا چکسیه

 

 باشه خوش اون چرا دمیرس جهینت نیا به منم خب :صبا

 چرا من !نکنم؟ من کنه حال عشق اون چرا !نباشم؟ من
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 من که درصورنر  میر بگ عذا نداره دوسم اون نکهیا حکم به

 !ندارم تیاهم براش هم یا ذره

 

 را تر  ماش ی هیقض کل، به که بود نییر ش صحبتش انقدر

 .بردم ام چانه ریز  دست و کردم فراموش

 

 کجا کردن هیگر  همه اون که ستین معن   نیا به نیا :صبا

 !کجا ساعته چند فرامویسر  نیا و

 رو دلم یها ته ته اون هنوز چون نکردم فراموشش من

 !دارم دوسش هنوز کنمیم حس !کنمیم حس

 

 دنیشن منتظر اقیاشت با .زدم میها دهیشن به یلبخند

 !بودم

 

 !کنمینم تیاذ داشتر   دوست جرم به رو خودم من :صبا
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  .بستم پلک

 یادعا یاند و سال کی که من   که داد من به دریس صبا

 .دمینرس جهینت نیا به دارم، عاشفر 

 حال شد باعث کم کم بود، دنیوز  حال در که خون   یهوا

  !شود باز دلم ی گرفته

ه دلم یها ته ته آن هنوز.....اما
َ
ه ل

َ
 تر  ماش آن یبرا دیر  م ل

  اهیس
 

  !بود آشنا بد که رنیک

  .شود تمام کابوس نیا کاش یا

  !شوم تمام خودم نکهیا از قبل
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*** 

 

 ادینم اصال صدات !کن گوش من به !صبا؟ جی  عن  ی :_

 ادیب صدات که ن  جا هی برو

 

  .کردم جابجا دستم در را گویسر  و کردم پوف  

 

  !الو؟ :_

 

 االن؟ ادیم صدام :صبا

 

  !بگو حاال آره :_

 

 دمید زدم اتاقت به یرس  هی شانیس گفتمیم داشتم :صبا

  !شون؟یبی   یخوانیم !نجانیا هنوز هات طرح
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 دست کیس کاش یا .دمیکوب شان  یپ بر محکم دست با

  !باشد نکرده شانیکار 

 

  !ارشونیب خودت صبا....!یوا یا....چرا چرا :_

 

  .دیرس گوشم به اششده آرام یصدا تن

 

 ذارهنیم مهرداد چرا دونمینم رفتم واشیکی من بابا :صبا

 !بره کیس

 

کت آن به پا خواستنیم دلم .گفتم یبلند اوف  لعننر  رسر

  .بگذارم

وع و گفتم اومدیم ناچار  اعصاب .کردم شدن آماده به رسر

 واقعا را یشاهمراد مهرداد با روان   جنگ و ن  رو ایرؤ 

 .برگردم و شود تمام کارم دنشید از قبل کند خدا .نداشتم
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 بدون .بود اشگویسر  پرت رسش که دمید را منیسر 

 من بد شانس از که رفتم جلو به توجیه جلب نیکیر یکوچ

  .دید مرا و آورد باال رس

  !شانس نیا بر تف

 

 از مگه !د؟یکنیم کاریچ نجایا پاکزاد خانوم !وا؟ اِ  :_

کت   !د؟یبود نرفته رسر
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 حرص حال در درون از و نشاندم لب بر زوریک لبخند

  .بودم خوردن

 

 و دارم َبر شون اومدم موند جا هام لهیوس از یرس  هی :_

 فعال !برم

 

 برداشتم جلو به رو قدیم و دادم تکان شیبرا هوا در دسنر 

  .گرفت قرار میجلو  و آمد ونیر ب شیر  م پشت از عی    رس  که

 

  !تو دیبر  شهینم :_

 

 کنم پنهان مزخرفم لبخند پشت را حرصم کردم سغ

 !صورتش همه به انداختر   چنگ لیم آن مخصوصا

 

  چرا؟ :_
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  .ستادیا نهیس به دست

 

 دینبا چکسیه گفتر   یشاهمراد یآقا که لیدل نیا به :_

 هم شما شامل پس چکسیه گفتر   وقنر .....بشه وارد

  !شهیم

 

 نجایهم تا دهد یصی   من به خدا و کردمیم نگاهش فقط

 میبرا چشمیک و شد دایپ سمت آن از صبا .زمینر  را خونش

  .زد

  .آمدیم نظر به خون   ینقشه و دمیگز  لن  

 

  !چرا؟ دون  نیم.....خب :_

 

 نشأت کجا از غرور نیا دانمنیم من و انداخت باال ن  ابرو

 .گرفتیم
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 تیاذ رو یشاهمراد یآقا نکهیا مثل ویل نه :_

 !متأسفم براتون واقعا.....دیکرد
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کت تر  هم وسط تا داشتم یادیز  لیم  به و نمیبنش رسر

 خشنودم نجایا از رفتر   چقدر که داندنیم .بخندم قهقهه

  !کرده

 نیا حواس دیبا هنوز من و ونیر ب بود نزده اتاق از صبا

  .کردمیم پرت را کهیزن
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 یشاهمراد یآقا که نکردم یکار  من ویل !جالب چه :_

  !شن تیاذ بخوان

 

 انگار کردیم رفتار من با یجور  .کرد نگاهم تمسخر با

  .است همرسش

 

نیم که منو دیبزن گول دیبخوا رو هیبق پاکزاد خانوم :_

 رو که دمیشن رو صداتون روز اون خودم من.....دیتون

  .دیزد داد رسشون

 

 سمتم به وزمندانهیر پ یلبخند با و زد ونیر ب اتاق از صبا

 .برداشت قدم

  .داد دستم را ها برگه منیسر  یرو  یجلو 

 

 ن  ییر خودش و کردن تور واسه ایبعض.....زمیعز  یر بگ :_

 م ن  کارا چه به دست
  !متأسفم براشون واقعا.....ننیر 
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 متعجبش صورت به یپوزخند و دادم نشانش را ها برگه

 کی .رفتم کنارش از کند دادیب و داد خواست تا .زدم

 !نبود مهم یشاهمراد دنیفهم میبرا درصد

 گوشم به یشاهمراد یصدا که بود ها برگه یتو  رسم

  .دیرس

 

  !؟یذار یم پا ریز  منو تر  قوان :یشاهمراد

 

 سمت کدام از صدا نیا دانمنیم که بودم من   نیا بعد و

  .کردم برخورد کیس به ِتِلنی  اما دیرس گوشم به

 از لمیوسا تک تک و رفتم کیس بغل به افتاده ریز  یرس  با

  .افتادند دستم

  .ستادمیا همانجا شده شوکه من اما

 !بود کرده استپ لحظه و نقطه همان در قایدق ایدن ن  گو
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  !بود؟ چه لشیدل

  .کرد نوازش رو مشامم که یعطر  آن

  !بود؟ آشنا

 !بود گرفته حرص دلم بودنش آشنا از که یآنقدر  !یلیخ

 !فرامویسر  از حرص

 .افتادند لرزه به عطر نیا حس با دلم و دست

دم باال به رس ترس از اما   .نی 

 یکی یکی و شدم خم .گرفتم فاصله کیم و آمدم خودم به

 را ها برگه از یکی یامردانه دست .کردمیم جمع را ها برگه

  .بردم باال رس ناالن من و برداشت
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 !شده خشک بدنش که داشتم را یاگرفته برق حس

  .نداشتم را یکار  چیه انجام ن  توانا و بودم شده شوکه

 !درآرت پدر چشمان به لعنت

 

 پور سلطان یآقا دیاومد خوش یلیخ :یشاهمراد

 !سمته نیا اتاق دییبفرما اومد، شیپ مشکل نیا دیببخش

 

  .نبود خوب حالم !بودم مانده من اما

  !آمد؟نیم کمکم به کیس چرا

  .کند کمکم پور سلطان جناب نیا هنوز خواستمنیم من

 

  !یشاهمراد ممنون :کاوه

 

 خم تر  زم یرو  من مانند .دوخت من به را نگاهش بعد و

  .بود شده
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  رس از که بغیص   .دادم قورت را بغضم
 

 جنگ به دلتنیک

 !بود رفته میگلو 

 

 کمک خودم من پور سلطان یآقا.....هیر  چ :یشاهمراد

  !کنم جمعش خودم شو بلند پناه !دییبفرما شما کنمیم

 

 چرا لعننر  .شدند گرد چشمانم زبانش از اسمم دنیشن با

  .کرد وحشتنایک اخم کاوه !حاال؟

 .زدیم موج چشمانش در تعجب برق

 

 !هم؟ با دیدار  نسبنر  :کاوه
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 آنها به یدید من و بودند رسم پشت کاوه جز به همه

  .نداشتم

 

  !هستند نامزدم :یشاهمراد

 

 کل که شدم عصبان   یقدر  به اما نداشتم کاوه به یکار 

 کردم جمع را ها برگه ناگهان   حرکت کی یط .دیلرز  بدنم

  .شدم دور آنها از و

  !نه حاال اما دمیرسیم روز کی را مردک نیا حساب من

  .دیآیم باال کیس یبرا جانم که ن  حاال

 

  !پناه؟ !پناه؟ :صبا

 

  .کردم ستیا میجا رس و شد دهیکش دستم
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 امیم پشتت دارم ساعته هی من !؟ییر م کجا معلومه :صبا

 !ایب....سمت نیا ایب....ستین حواست اصال

 

 هوا و حال نیا در .دیکش سمنر  به و گرفت را دستم

 گرفت دستم از را ها برگه .دارم قرار کجا بدانم که نبودم

  .داد قرار فیک درون و

  !قلبم آخ .کردیم درد قلبم من اما

 

  !؟یشد نجوریا چرا شدهیچ !؟خون   پناه :صبا

 

 که کیس یبرا !باشم خوددار نتوانستم .نتوانستم من ویل

  شدت از نجوریا
 

 دهانم یرو  دسنر  .زدیم تند قلبم دلتنیک

 .زدم هیگر  ریز  و گذاشتم
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یم نگاهم فقط تعجب از پر صبا و بود بلند میها هیگر 

 من   از دانستیم چه !دانست؟یم چه !داشت حق .کرد

 !امشده متأهل پدر کی عاشق که

 

  !؟یشد ناراحت مهرداد حرف از !خدا رو تو پناه :صبا

 

 پر که قلن   !کردیم درد بیعج که یانهیس !آمدنیم بند

  به انگار که خون   .زدیم توان
 
 بود شده میها رگ وارد تازیک

 !دم؟یکش نفس چگونه او ن   من و

 !داشت تحرک فقط که بودم یامرده قطعا

  !چمیه عشق ن   من

 !ستمین چی یه او عشق ن   من
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 .کنم کم را امهیگر  دنیکش نفس کیم با که کردم سغ

 نیا در دانمنیم اما بکشم نفس تا و زدم چنگ را دستش

 را رسم وحشت با !شدیم استشمام عطرش یبو  چرا تر  ب

 یبو  نیا پس .نبود او از یاثر  .کردم طرف آن و طرف نیا

  .گفتیم چه عطر

  .دادم تکان را صبا

 

 هی کن بو !عطره یبو  !؟کن  یم حس رو بو نیا !صبا؟ :_

  !لحظه

 

  !چرا؟ .کرد نگام ناباور صبا

 

  !ستین نجایا یعطر  یبو  چیه :صبا
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 جنون دچار نکند .چرخاندم سمنر  به باز را رسم دهیترس

  !باشم؟ شده

 

 !تلخه عطرش یبو .....کنمیم حس دارم من بخدا چرا :_

  !خدا رو تو صبا !هیجور  هی

 

  .گرفت را دستانم نگران   با صبا

 

  !شو بلند !میبر  ایب پاشو !؟خون   پناه :صبا

 

 !م؟ییکجا االن ما :_

 

  .آمدنیم بر دستش از یکار  .دیگز  لن   صبا

  .بود کجا مقصد دانمنیم .شدم روانه دنبالش
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 اما .ستادمیا ها کجا و کردم عبور ن  جاها چه از دانمنیم

 گرید و بستم پلک درد از که آمدم خودم به یالحظه

 !اوردمین ادی به ییر  چ

 

*** 

 

  !؟نگران   الیک چرا مامان جانم :_

 

 دکیر  داشنر  تب شبید گفت خودش طال مامان :مامان

 منو ادیب هتل از بابات منتظرم االن من رست باال آوردن

 !امیب عی    رس  که فرودگاه برسونه

 

 صبا !است نگران حد چه تا دانستمیم .گفتم مامان   ناالن

 هم دور کی و بود کرده هیگر  صبح دور کی بود گفته

  !االن
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 !برم؟ قربونت کن  یم هیگر  چرا آخه :_
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 !افتاده؟ اتفافر  :مامان

 

 از یخی   هم خودم .نشستم و شدم بلند جا از سخنر  به

  .نداشتم شبید تب

 

 ستین چی یه کن  یم شلوغش انقدر چرا من مادر :_

 گهید که کنم جمع دیبا رو بساطم و بند من تازه !بخدا

 !برگشتنمه وقت
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 یدید !شده؟ ییر  چ !؟یبرگرد دیبا چرا !؟جی  عن  ی :مامان

  !شده ییر  چ گفتم

 

  !نبود کن ول .دمیخند

 

 گهید !شد تموم نجایا گهید کارم....ستین چی یه بخدا :_

 !یایب ستین هم الزم برگردم گفتم

 

  !یایب تا ینجور یا کنمیم دق که من بابا یا :مامان

 

یم یابهانه نیکوچکیر  دنبال .بود گرفته امخنده وحشتناک

 یجلو  دیبا ینحو  هر به من اما دیایب ازیر ش به تا گشت

  !میر بگ را آمدنش
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 الیک پس شتمیپ هم گهید روز چند خوبم که من واال :_

  !یایم کن  یم ضف راه همه نیا

 

 تالش کیل .گذشت منوال تر  هم به هم گرید یقهیدق چند

 را نگاهم و کردم قطع را گویسر  .شد رایص   باالخره تا کردم

 .دادم گویسر  در غرق یصبا به

 

  !صبا؟ :_

 

  !هوم :صبا

 

 !شد؟یچ شبید :_

 

 کنار صندیل به .کرد خاموش را اش گویسر  آورد باال رس

  .زد هیتک یر  م
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 ونیهز  داشنر  همش خونه برسونمت که زمان   تا :_

 بعد یدیخواب تخت رو بردمت هم یدیرس تا.....گفنر یم

 !یکرد تب که بود روت فشار کیل انگار !یدار  تب میدید

 خایص یر  چ گفت که رست باال میآورد دکیر  خالصه

 .ستین
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رد جسمم کردمیم حس
ُ
 در یز یر  درد .است یر خاکش خ

  .کردمیم حس بدنم

 

  !ن؟یکرد شلوغش مامان یبرا انقدر چرا پس :_
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 اصال شهیم که تو بحث کال ؟شنایسیم که رو خاله :صبا

  !شهیم گهید ادم هی

  !؟یدار  مشکیل پناه

 

 یرو  را پتو و زدم هیتک تخت پشنر  به را دردناکم جسم

 .دمیکش باال بدنم

 

  !آخه مشکیل چه نه :_

 

 حالت .رساند اشچانه به دسنر  و دیکش طرف   به را لبش

 آدم که ها جور آن از !بود ن  یعج جور کی صورتش

  .دیرسیم ناخودآگاه

 

  !گفنر یم ونیهز  داشنر  شبید آخه :صبا
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 ِانقدر که نبود نیا قرارمان ایخدا !شدند گرد چشمانم

 یکار  چیه .بستم پلک درد با و دمیگز  لن   !شوم بدبخت

  .آمدنیم بر دستم از

 

 !گفتم؟یم جی  :_

 

یم بر دینبا.....شدم بدبخت گفنر یم :صبا

  !شده تنگ یلیخ برات دلم......برگشت باالخره.....گشت

 

 و شد باز چشمانم .دمیکوب شان  یپ بر محکم دست با

  .دمینال صبا سمت

 

  !دن؟یشن ایک :_

 

نیم متوجه نایا طال مامان و نبود واضح ادیز  صدات :صبا

 یم یدار  جی  که شدن
 

  !شدم متوجه من اما یک
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 رسم از .دمیکش فر یعم نفس و گفتم یشکر  را خدا

 !بود گذشته

 

  !خته؟یر  بهم رو حالت که یدید رو کیس :صبا

کت تو بهش که مرده همون نکنه......نکنه  یخورد رسر

 حالت که بود اون از بعد از قایدق......آخه.....بود آشنا

 !شد بیغر  و بیعج
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 سغ باز گفتمنیم مسلما .نداشتم دادنش جواب جز رایه

  .بکشد را زبانم ریز  کردیم

 

  !بود آشنا :_

 

سد سؤایل خواستیم دلش که بود نیا صورتش حالت  بیی

 لب نامطمئن   با او و دادم تکان شیبرا یرس  .بود مردد ویل

 زد

 

  !؟عاشقیسر  نکنه :صبا

 

  .شد گرد چشمانم

  .یدیکوبیم صورتم به واضح ِانقدر دینبا !صبا آخ

 !شدم دهیکش ونیر ب منجالب از تازه من

  .گفتمیم دینبا
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 درونم ینهیآ چشمانم اما دادم تکان نه ینشانه به یرس 

 و بود دایپ لرزان یها مردمک همان از یر  چ همه .بود

 .نبود هم اضاف   سؤال به یاز ین

  .ماند ساکت و نگفت ییر  چ

  .شد وارد طال مامان و شد زده در

  .ستمین خودم مراقب نکهیا بابت ناله و آه کیل با

 کیس اگر کردیم دیتأک که شیها اخم همان با آقابزرگ

  .است طرف خودش با بکند تمیاذ

 !یدلی   یخانواده چه.....و

 

*** 

 

 خوب کامل هنوز من !ون؟یر ب میبزن بود ازین واقعا حاال :_

  !نشدم

 

  .نزدم حرف   گرید و شدم متحمل را صبا یغره چشم
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 را سی    رسارس پاریک چشمانم با من و ستادیا ن  جا تر  ماش

  .دمییپا

 در فقط ای بود خوب شهیهم ازیر ش یهوا .میشد ادهیپ

 !آمدنم؟ ماه دو نیا

 

 !خوبه نجایا هوا چقدر....یوا :_

 

 !مینیبش کمی نجایا ایب :_
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  ...اما کردم نشستر   عزم

 ...اما

  ...اما

 !دیدیم دینبا چشمانم اما

 یرو  اشرایص   خود از پوش شلوار و کت قامت آن

  .بود روانم و اعصاب

  !دنشید یر س لحظه کی یبرا زدمیم دل دل

  !خودخوایه نیا یبرا زدمیم حرص حاظر حال در اما

  .دمیغر  صبا به رو

 

  !امیم االن من تر  بش نجایا تو :_

 

 سمتش به و دادم دستش به تمام تیجد با را فیک

 برداشته دنیتپ تند یبنا که قلن   درک به .کردم حرکت

 !بود
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 وجب را شیباال و قد خواستیم دلش که چشیم درک به

  !کند

  ...است دادن پس حساب وقت االن

  .کردیم تماشا را من آمدن ب،یج در دست

  .دمیکوب اشنهیس به دست تمام تیعصبان با و دمیرس

  .نرفت عقب هم قدیم اما نداشت انتظار

 

  !پور؟ سلطان یکاوه کن  یم کاریچ نجایا :_

 

 تر عصبان   هم قبل از مرا کار نیا با .زد یشخندین

  .ساخت

 

 !گذار و گشت اومدم !ست؟ین معلوم :کاوه

 

 یانفجار  دوباره بود آمده .دمیکشیم نفس تمام حرص با

 !برود؟ بعد و کند پا به قلبم در
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 ...خودخواه عویص   مردک

 

  !حتما کنمیم باور منم !....هه :_

 من که گذار و گشت ن  جا یاومد َورداشنر  قایدق

 !ها؟ !هستم؟

 

 !داره؟ مشکل هیقض نیا جی   االن :کاوه
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 یباز  نقش در استعدادش واقعا .کردم نگاهش تعجب با

  !نداشت حرف کردن

 باال را اماشاره انگشت بعد و گرفتم نفیس حرص شدت از

  .بردم

 

 من یرو  تو باشه آخرت بار.....ویل دمینفهم نکن فکر :_

کت تو روزید از اون !شهیم داتیپ  تو امروز از نمیا رسر

 !واال کنهیم شک باشه هم وونهید....پارک

 

 بیج از را دستانش .دوخت من به را نگاهش تمسخر با

 بلندش یصدا .فرستاد هوا به را اشقهقهه و آورد ونیر ب

به گرید بار من و بود شده توجه جلب باعث  محکم یض 

 !کردم سنگش مانند ینهیس یروانه یتر 

 

م؟ خانوم ییر ام تابان ای پاکزاد پناه بگم دیبا :کاوه   !محیر

َوهمات....صورت هر در....البته
َ
 بنداز رو رست تو ت

 !رسته تو که ییر  چ نه اومدم کار واسه نجایا من !ونیر ب
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 شخندین از هم بود گرفته حرصم مزخرفش حرف از هم

  !لبش کنج

  ...اما

  !گرید بودم من

  .نشاندم شعف و شور چشمانم به و زدم ن  دندانما لبخند

 

  !واقعا؟ :_

 خوشحایل نیا قراره یک !رفتنت از شمیم خوشحال یلیخ

 نمت؟ینب قراره که یبد من به رو

 

 بایسر  تو تا .زدیم داد چشمانش در شدنش حریص

  !کن   من بار مزخرفات

 عصن   تب آن انتقام که بودم بسته کمر من چند هر

  .میر بگ جانش از را شبید

 !نبود کارم در ن  ینش عقب
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 در ن  یعج یخنده گرفت دندان به که را نشیر یز  لب

 .زدیم موج صورتم
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 چه و بود مشخص وجناتش یهمه از شدن عصبان  

  !کردنش پنهان یبرا داشت هم تالیسر 

 

 !نجایا موندگارم متأسفانه برسونم عرضت به دیبا :کاوه

 

 حالت لبانم به .ستادمیا نهیس به دست و زدم یشخندین

  .دادم ناراحنر 
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  !شدم ناراحت چقدر !آج ِ  :_

 ...سؤال هی اما

کت هی واسه پِرنر  رسر  از پور سلطان جناب سیرئ یآقا ز 

 !گه؟ید کار واسه هم حتما از؟یر ش ادیم شهیم پا نیزر  برند

 

 کاوه من نفع به چیه کی فعال .بود عصن   اشچهره حالت

 !پور سلطان

 

  !باشه؟ یادار  کار دیبا حتما گفته یک :کاوه

 

  !سپارچه مورد در حتما پس :_

چ
ُ
 تو !واقعا بود دیبع ییر  چ تر  همچ نیزر  برند سیرئ از !ن

 یایم یسر یم پا بعد بره رشیز  آب که خوان  نیم ن  جا

 مرغوب و خوب یپارچه تون  یم زور به که ن  جا !نجا؟یا

  !؟کن   دایپ
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 !ستین ادیز  پارچه تنوع باشه داشته خی   دیبا مسلما تازه

 !پور سلطان جناب سنر ین درک قابل

 

 نجایا کار یبرا ستین قرار کردم ذکر قبل یجمله تو :کاوه

  !باشم

 

  یخوایم پس :_
 

 مدت ازم بعد و یبود قیرف مهرداد با بیک

  ؟بزن   رس بهش یاومد ها

 

 را حدش تا کردم خطاب مهرداد را یشاهمراد عمد از

  .داد عکس یجهینت انگار اما بداند

م اخمان   با
َ
 آرنجم د،یبار یم آن از خشم که چشمان   و دره

 .کشاند خود سمت به محکم و گرفت دست به را
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 نیا از شهیهم من و شدیم بسته و باز اشن  یب یها پره

  .دمیترسیم او ی  رو 

 

 به....گمیم جی  تر  بب کن گوش قشنگ.....گهید کباری :کاوه

 به رو یچسبوند مردک اون و خودت تر  ب مزخرف   اون

  هم کهیمرت اون اسم.....اون بر عالوه یار یب لب
 

 من....بیک

  !دایناپ رسش اون که دمیم نشونت جهنیم هی

 !افتاد؟

 

 لحن از اشجمله بودن ترسناک .دادم قورت را دهانم آب

 و نگفتم ییر  چ .بود مشخص اشطوفان   شدت به اما آرام

  .کرد ولم
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  .ماندم جا همان من و رفت

ر اما دمیکش رخش به را امیقو  مثال خود   .کردم ض 

  !مردک دیکش نشان و خط میبرا رس آخر

یم قیعم نفس فقط و برگشتم صبا کنار به تیعصبان با

 .دمیکش

 

 امیب دمیترسیم نیبود عصبان   ِانقدر شاهده خدا :صبا

 !دادمیم نجاتت ومدمیم وگرنه جلو

 

 .داشت را کشتنم قصد کاوه انگار نجات گفتیم تر  همچ

  .دادم تکان یرس  فقط و نگفتم ییر  چ

 

  !ه؟یک مرده نیا :صبا

 

 !معمه پرس :_
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 واال !عمته پرس هم یاکهیت عجب لعننر  اوف :صبا

 !خوشبحالت

 

 رو فقط که مزخرفشه اخالق اون اصیل یکهیت :_

 !روانمه و اعصاب

 

 خوردیم تا خواستیم دلم و بود مخم رو صبا یخنده

 راحت کاوه قتل یها یفانیر   از مخم بلکه بزنم کتکش

 !شود
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 امکان چون کن جور و جمع رو گشادت شین اون صبا :_

  !بره سمت اون به دستم داره

 

  .شد ساکت و گذاشت دهانش یرو  دست عی    رس 

 رس درختان به نگاهم .دادم هیتک مکتین به عصن   هم من

  .نبود نجایا مغزم اما بود بلند و سی   

 کار و کردیم مرور را دعوا یلحظه به لحظه داشت مغزم

 .دادیم قلبم دست

 اندک با داشت نابسمان   اوضاع مایه دو یکی که قلن  

 !تپیسر 

 

  !شد؟ دعواتون جی  رس حاال :صبا

 

  .دمیکش صورتم به دسنر  و کردم پوف  
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 منم داد لمیتحو  خزعبالت پرت و چرت مشت هی :_

 !دمیپر  بهش شدم عصن  

 

  .داد یباز  را شیمو  هیتک دست با و چرخاند سمتم رو

 

 که اول همون از تو دمید من که ییر  چ با ویل :صبا

 تیعصب باشه زده حرف   اون نه یشد عصن   شیدید

 !باشه کرده

 

 با من و گفت را تیواقع تر  ع میبگو  دیبا متأسفانه خب

  .ختمیر  بهم شدت به دنشید

  .کرد نگاهم متعجب شدم، بلند و گرفتم را دستش

 

 آروم کمی اعصابم نیا میبخر  جی  هی بازار میبر  شو بلند :_

  !شه
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 تر  ماش منتظر و میرفت ونیر ب پارک از .شد بلند دیخند

  ...که میبود

 جانم به اعصان  ن   که رنگ اهیس تر  ماش آن دست از امان

 !کردیم ریرساز 

 

 نیا تر  ماش نکنم فکر !هستم من نییر م نیدار  ن  جا :کاوه

 !بشه دایپ ورا

 

 روستا در کردمیم حس که زدیم حرف مطمت    یجور 

 
 
 .گذردیم آنجا از تر  ماش بار کی سایل که کنمیم زندیک
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 دییتأ منتظر الیخیب اما کردم روانه سمتش یاغره چشم

 جواب صبا کنم، َردش و میایب حرف به خواستم تا .بود ما

  .کرد باز هم را عقب درب عی    رس  و داد مثبت

  !شدیم کشته صددرصد که بود کنارم اگر

 داشتم، غرورش از که شناخنر  با اما نمیبنش تا رفتم جلو

 به و دیکشیم جلو مرا ینحو  هر به نشستمیم عقب اگر

 .نشستم جلو ناچار

 دست با را لبش یگوشه لبخند آن خواستیم دلم چقدر

  !بکنمش جا از ای دهم فشار

 

 !م؟یبر  کجا خب :کاوه

 

 نیخوانیم شما راسنر ....لیوک بازار میبر  دور هی اول :صبا

  !ن؟یبخر  سوغانر 
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 الزم حتما اشرایه تو یبچه و زن یبرا سوغانر  !نیآفر 

  !است

 

  !ن؟یدیپرس چرا ویل بله :کاوه

 

 هییاونا خوراک بازار نیا !لیوک بازار نیایب ما با خو :صبا

 !سوغاتن دنبال که

 

 کنم آرام را خودم قیعم نفس چند دنیکش با کردم سغ

  !نکنم وارد صبا دهان به مشنر  و نگردم بر که

ک  !پررو دخیر

 

  !ن؟یندار  که مشکیل !هیخوب فکر :کاوه

 

  !مشکیل چه بابا نه :صبا
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 با یها انسان یادا قشنگ چه .دمیجو  را لبم یگوشه

 !آوردیم در هم فرهنگ

 

 !؟جی  شما پاکزاد خانم :کاوه

 

  !پاکزاد؟ خانم

 ای کند میصدا ییر ام بود مانده شیپ قهیدق چند تا واال

  !پاکزاد

  !پور سلطان تو دست از آخ

 رست به ها هوس نیا از گرید که اورمیب رست ن  بال من

 !نزند

 

 479_پارت#
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  !کن پاکزاد پاکزاد من یبرا و تر  بنش حاال

 

 مهم من حرف پس یایم باالخره که تو آره بگم اگر من :_

  !ستین

 

 آن از !شد؟ ناراحت حرفم یکجا از قایدق و کرد اخیم

 دو دیبا اصوال و بود کلفت پوست کال که گفتم جهت

  !کردیم بارم گرید یر  چ

  .کرد پارک یاگوشه و میدیرس

 تر  ماش از عایرس  صبا میر بگ دست در را لمیوسا خواستم تا

  .دیپر  ونیر ب

  .کندیم را خودش گور امروز دخیر  نیا

 زد لب آوردیم ونیر ب چی ییسو  جا از را چییسو  که حایل در
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  !باشه شیدوم نیا که نباشه مهم حرفت ادینم ادمی :کاوه

 

  .برگشتم واضچ حرص با

 

 یم یدار  االن :_
 

 !شهینم باورم یوا !مهمه؟ من حرف یک

  !برو کاوه !برو مهمه اگر پس

 

 مانده کم .انداخت جلو به را چییسو  و دادن تکان یرس 

  .بودم ختهیر  بهم بد .بزنم هیگر  ریز  بود

 

  !میر نم :کاوه

 

سم واضح دوباره بزار پس :_  !؟کن  یم کاریچ نجایا.....بیی

 جز لعننر .....نجامیا من یدیفهم کجا از !؟یاومد چرا

 تو نجامیا من نداره خی   چکسیه بانو و بابا و مامان

  !؟یدیفهم چطور
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  .بود بسته چشم مدت نیا تمام در و بودم زده داد

 کردم فرار او دست از من .داشتم حق بخدا .داشتم حق

 !بود آمده دنبالم به کابویس مانند اما

  .زدمیم نفس نفس و دمیکش صورتم یرو  را دستم

 کردیم سغ که میر بگ را اشیک یجلو  کردمیم را تالشم تمام

 !کند خانه چشمم یکاسه در

 

 480_پارت#

 

 

 

 

 

  .آمدم خودم به قیعم نفس دو با
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 از پا نرسم هدفم به تا....اومدم که داشتم هدف :کاوه

  !زارمنیم ونیر ب نجایا

 

 .دمیکش دندان را نمیر یز  لب

 گفتم مکن   از بعد

 

 به باش مطمت    نویا !منه آزار و تیاذ هدفت پس :_

 خوب حالم کنمیم جون االن دارم چون یدیرس هدفت

  !باشه

  !نداشت حرف کارت زادیمر  دست

 

 هم به محکم را درب و شدم ادهیپ من و بست چشم

 .دمیکوب

یم پشتم حرف   چیه ن   صبا و رفتمیم راه ناخوش حایل با

  .آمد
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  .کردمیم رد را ها مغازه هدف ن  

 

  !کن؟ نگاش....قشنگه نیا سایوا پناه :صبا

 

  ن   با
 
 .انداختم دستش در یرورس  به را نگاهم حوصلیک

  .نداشتم گفتر   یبرا ییر  چ

 

  !؟ییر بگ یخوایم یک یبرا :کاوه

 

 نه داشتم را رفتر   انتظار .کردم نگاهش و برگشتم تعجب با

  .شود روانه رسم پشت نکهیا

  .رفتم جلو و گرداندم رو

 زدنش پس یبرا تالش در و نشست لبم یگوشه یلبخند

  .بودم

 !شدیم پاک شیجا دیبا شدن دهید از قبل تا

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  یر  چ.....رفتنیم کردمیم چه هر
 

 زده رقم میبرا را قشنیک

  .بود

  .ماند کنارم و نرفت

 .آمد دنبالم و نرفت

  از حجم نیا به بستمیم دل دیبا
 

  !؟قشنیک

 !بود؟ رفته توانش و تاب که دیل نیا به

 

 481_پارت#

 

 

 

 

 

 راه بخند و بگو که بودند شده اقیع حسان   کاوه و صبا

  .خوردمیم حرص قبل از شیر یب من و بودند انداخته
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  !یر بگ خواهرت واسه نویا هینجور یا که حاال :صبا

 

 ریز  و دیکش شیرو  به رو جاتیبدل ست به دسنر  کاوه

 زد غر لب

 

ا شما دونمینم :کاوه  بنظرت !نیدار  ن  ها قهیسل چه دخیر

  !خوبه؟

 

  .کردم شاننگاه میمستق ناگهان   میتصم کی یط من و

 

 نیا از....ییر بگ زنت واسه نمونه هی تون  یم حنر  آره :_

  !ادیم خوشش َوجق عجق یایر  چ
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د هم به لب  به یپوزخند هم من .بست پلیک محکم و فرسر

 نر یاهم .کردیم  ماننگاه متعجب صبا و زدم شیرو 

 !است قرار چه از هیقض بفهمد بگذار نداشت،

 !بودند رسم پشت که کسان   از الیخن   .افتادم راه به

 قلبم از ن  جا در یدرد کلمات، تک تک کردن ادا هنگام

 .کردم حس

  .شدم توجهن   اما

  !زدن زخم یبرا توجهن  

  !کردنیم که زدن زخم یبرا ها کار چه آدم و

 

 یر گ یبهیر  یر  چ دیشا جلوتر میبر  نیایب.....هیر  چ :صبا

  !اومد

 

  !نبود هم دید قابل و زدم یپوزخند

 بود من حرف کردن جور و جمع حال در همچنان صبا

 !نبود انکار قابل که بود محض قنر یحق....اما
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 بیعج سکوت یمتوجه انیم نیا اما رفتمیم را خودم راه

  !شدم پور سلطان کاوه بیغر  و

  !عجبا

 .بود دیبع او از شدن ساکت

 

 482_پارت#

 

 

 

 

 

 هم ییر  چ نیکوچکیر  حنر  که صورنر  در شد تمام دیخر 

  !نداشتم یخی   هم هیبق دیخر  از و نکردم دیخر 

 به را نگاهم هدفن   و دادم هیتک تر  ماش یپنجره به را رسم

  .چرخاندم ونیر ب
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 !؟یدار  زن که.....کاوه آقا یبود نگفته :صبا

 

 پشنر  به و کردم دور پنجره از را رسم و زدم یپوزخند

  .دادم هیتک صندیل

 بدبخنر  همه نیا من زد،یم حرف   تر قبل یلیخ اگر کاوه

 !آمد؟یم کارم چه به گرید

  !هیگر  همه آن

  !درد قلب همه آن

  !یر  چ همه از فرار همه آن

 شده بدبخت من ییر  چ نگفتر   و حلقه دنینپوش کی با

 !بودم

 

  !ندارم گهید :کاوه

 

  !آمد بند نفسم

  .آمدنیم شیصدا نزد، قلبم
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  !بود؟ دهیشن اشتباه گوشم

 .دوختم چشمانش به را امشده گشاده چشمان

 به انیم نیا من و بود دوخته چشم رو به رو به اخم با

 .گشتمیم چشمانش انیم ییر  چ دنبال

  .برگشتم نفیس ن   با

  ...گامپ گامپ

وع   !بود کرده رسر

  !نو از یروز  و نو از روز که آخ

 

 !سالته؟ چند گمیم....هیر  چ :صبا

 

  !سالمه کی و یس :کاوه

 

  !خورهنیم بهت :صبا
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  .گرفتیم افهیق من یبرا فقط مردک نیا و دیخند

 !بودم؟ من فقط مشکلش

 

 483_پارت#

 

 

 

 

 

 قلبم یکننده کر یصدا به ای خوردمیم حرص دیبا االن

  !دادم؟یم گوش

  !بودم افتاده یر گ وضغ عجب

 

  !خوره؟نیم بهم چرا :کاوه
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  !بایسر  پنج ای چهار و یس خورهیم بهت شیر یب :صبا

 

  .نشاند لب بر تلچ   لبخند

 

  !سالمه کی و یس وگرنه کردن میر پ :کاوه

 

  !کرده؟ شیر پ کیس چه نمیبب بودم منتظر و بودم ساکت

  .بود ساکت متفکر صبا

 

  !گه؟ید شدم یر پ یکرد اقرار االن :کاوه

 

  .دادم تکان هوا در را دستش و دیخند صبا

  !شدیم وارد قلبم به یخار  مثل شانبحث حسادت

 اما کردمیم حسادت صبا بخاطر که دمیکشیم خجالت

  .نبود خودم دست
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 !بود کاوه ضینق و ضد یها اخالق یر تقص

 

 چهار، و یس مگه اصال.....دهنم تو نزار حرف بابا نه :صبا

  !ه؟ییر پ زمان پنج

 

 !؟دونسنر ینم !یدار  اریاخت :کاوه

 

 ن   من و دیرس بود، داده صبا اول همان که آدریس طبق

  .زدم ونیر ب و کردم باز را در دو، هر به توجه

 .بود گرفته سکوت آن از امخنده

 او و بود من از مشکل انگار کردیم رفتار یجور  کاوه

 !طلبکار

 پرت ن  جا به را فمیک و شدم اتاق وارد خایص تیعصبان با

 .رساندم دردناکم شان  یپ به را دستانم و کردم

  !بودیم بدم حال عامل دیبا شهیهم

  .آمدیم اتاق سمت به ن  پا یصدا
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  ...عجب گمیم پناه :صبا

 

 !شو ساکت :_

 

 484_پارت#

 

 

 

 

 

نیم .دینرس گوشم به گرید صبا از ن  صدا و دمیغر  بلند

  !دیفهمنیم چرا واقعا دانم

  !زدیم دنینفهم به را خودش ای دیفهمنیم واقعا ای

  .بود حرام میبرا ماندن خانه حالم، به توجه با و کردم پوف  
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 صبا مکرر یها زدن یصدا به توجه ن   و برداشتم را فمیک

 .زدم ونیر ب

  ...رفتم راه و رفتم راه

  ...افتادند گز گز به میپاها که یقدر  به

رد اعصاب که یقدر  به
ُ
 حواسم و شد فراموش امشده خ

  .شد میپاها درد جمع

  ...نشد اما کردم شدن یقو  یبرا را تالشم تمام من

  ...نشد اما دادم قول خودم به من

  ...شد وزیر پ او عشق

  !نمانده میبرا هم جان   که من   بر

  !نمانده میبرا هم توان  

م گور به خود با را شدن یقو  یآرزو  دیبا انگار   !بی 

 زمان   کی .افتاد شماره به نگاهم و برداشتم را امگویسر 

 نتوانست که یمغز  به لعنت اما، کردم پاک را اششماره

  !کند فراموشش
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 الو :_

 

  !؟ن  کجا :کاوه

 

  !خونه :_

 

 رو سگم یرو  اون پس ن  کجا پرسمیم ازت آروم دارم :کاوه

  !ارین باال

 

 کرده دایپ خون   جاسوس !ستمین خانه دانستیم پس

  .بود

 

 !داره؟ ربیط تو به بگم دیبا منم پس :_

 

 !بده آدرس.....ستمین تو با من مگه :کاوه
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م یآقا :_  مفهوم قابل برات حرفم یکجا دونمنیم محیر

 !ستین

 

 485_پارت#

 

 

 

 

 

  !پناه !پناه !پناه :کاوه

 با پس نزنم داد رست کنمیم رو تالشم تموم دارم من تر  بب

 !بفرست برام رو شنتیلوک گمیم بهت خوش یرو 

 

  .بود آمده خوشم حسان   یباز  نیا از
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 انداخته، پا رو پا و نشستم آن یرو  و کردم دایپ مکنر ین

  .دادم را جوابش

 

سم ازت خوامیم منم پس :_  که اون   !چه؟ تو به قایدق بیی

سه من از دیبا   !عمم پرس نه نامزدمه ن  کجا بیی

 

 از را گویسر  دلهره با من و رفت فغان به ادشیفر  یصدا

  .دادم فاصله گوشم

  !امکرده یرو  ادهیز  بنظرم

ده لن   با س و کردم قطع را گویسر  فرسر   .افتاد جانم به اسیر

س  تر  الکاتب کرام با حسابم که بندازد میر گ اگر نکهیا اسیر

 !است

  .برگشتم خانه به گرفتم تاکیس عی    رس  و شدم بلند

 !دمیترسیم سگش، او قول به ای عصبان   یرو  از من

 

*** 
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 رو من راه همه نیا دیبگ شمیم ممنون یشاهمراد یآقا :_

  !بوده؟ یلیدل چه به نجایا دیکشوند

 

  .درآمد صدا به اتاق تلفن دهد، جوان   خواست تا

 

  !داخل ادیب دیبگ :یشاهمراد

 

  .شدم متعجب

 

  !اومده؟ کیس :_

 

 یکار  من با پور سلطان یآقا نکهیا مثل :یشاهمراد

  !اومدن داشتند،
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 شده تمام .گرفتم دندان به لب و دمیکش ن  یه ترس از

  !بود

 .کندم را خودم گور

 

 486_پارت#

 

 

 

 

 

 ستاد،یا من کینزد و گرفت فاصله یر  م از که یشاهمراد

  .دمید جانم تمام با را امبدبخنر 

 هم مرا افتاد، یشاهمراد به نگاهش تا و شد وارد که دمید

  .دید

  ...خورده گره یابرو  آن

  ...شد مشت که دسنر  آن
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  ...گردنش برجسته رگ آن و

 قورت را دهانم آب سخنر  به تا شدند باعث همه و همه

  .دهم

 

 سلطان یآقا دیاومد خوش یلیخ :یشاهمراد

 !دینیبش دییبفرما....پور

 

  !داشتم؟ هم گفتر   یبرا ییر  چ من و

  !ان؟یم نیا هم آن

  .نشست من ن  روبرو مبل یرو  و نداد جوان  

  !ند؟یبنش من کنار یشاهمراد نکند

  !خدا یوا

 

 لحظه چند هی من پور سلطان یآقا دیببخش :یشاهمراد

  !رسمیم خدمتتون گهید
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  .رفتنیم کاش یا و رفت

 .بماند یشاهمراد خواستیم دلم که بود بار تر  اول

  .زد ن  یزهرآگ یپوزخند

  .بودند انداخته ریز  به ده،یترس چشمانم

 

 !هوم؟ یباز  قلوه و دل نجایا یاومد....پس خوبه :کاوه

ش داره خی   ن  دا   !کنه؟نیم که کارا چه نجایا دخیر

 

 ن  گو .کرد اصابت مغزم به ییر ت مانند حرفش ناگهان به

 !شد فراموش تیعصبان از ترس آن

 

 !کن  یم دیتهد رو من یر یم راه به راه !کاوه؟ چه تو به :_

  یکارهیچ تو !چه؟ تو به قایدق گمیم بهت دارم
 
 زندیک

 !ها؟ !؟من  

 

 .کرد لیمتما شیزانوها سمت به را خودش کیم
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 487_پارت#

 

 

 

 

 

 چشمانم و شدندیم بسته و باز حرص از امن  یب یها پره

  !کردیم تماشا را رایص   خود از خودخواهِ  مردک نیا

 

ه خب :کاوه  عادت تیزندگ تو من وجود به دیبا بگم بهیر

  !کن  

 

 لب به تمسخر یرو  از یپوزخند و انداخته باال ن  ابرو

  به ربیط چه او قایدق .نشاندم
 
  !داشت؟ من زندیک
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 !بفهممت خوادنیم دلم هم اصال و.....!فهممتنیم :_

  !کاوه کن باز رو گوشات

  جی  هر که ستمین شیپ ماه چند دخیر  اون گهید من
 

 بیک

 حفر  چیه حاظر حال در تو.....نزنم حرف   و کنم خم رس

 رو کار نیا یبد دستور من به یبخوا که یندار  من رو

  !رو کار اون ای کنم

  ُمفِتش
 
  !جناب سنر ین من زندیک

 یکار .....من دل َور   یایب پایسر  نکرده مجبورت هم کیس

 !شیپ یر ِخ .....پس یندار  نجایا هم

 

 پلیک و دمیکش صندیل پشنر  به را تنم تمام، آرامش با

 به نیا از شیر یب را اعصابم و نزند یگر ید حرف تا بستم

  ...اما نکشد لجن

  !شنوم؟نیم را اشزمزمه یصدا کردیم فکر
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 ستمین شیپ ماه چند دخیر  اون من گهیم یجور  هی :کاوه

  جی  هر که
 

 بهش جی  هر شده باورم که کنم خم رس بیک

 !باشه کرده عمل رو گفتم

 

 افتاده، جانم به که یاخنده مبادا دمیکش دهان را لبم

 !کند میرسوا

 و کردم باز پلک من و آمد در شدن بسته و باز یصدا

 شان  یپ بر اخیم چه یشاهمراد دنید با که دمشید

  .نشاند

 !رفتنیم جوب کی در برسر  نیا با آبش

 

 قهوه سفارش رفتم من نیشد معطل دیببخش :یشاهمراد

 .هیمرخص امروز ممنیسر  نیا بدم نایا و
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 .گفت یانداره مشکیل و کرد باز لن   زور به کاوه

 که شکر را خدا و نشست امیکنار  مبل یرو  یشاهمراد

  .ندیبنش کنارم دینبا دیرس عقلش

 از شیر یب کاوه یها چشم درون خشم بود، که چه هر ویل

 خوش مذاقش به یشاهمراد کار نیا انگار و شد شیپ

 .امدین

 

  !شماست با گوشم پور سلطان یآقا جانم :یشاهمراد

 

چهره حالت کیم کرد سغ و دیکش اشچانه به دسنر  کاوه

  !نبود شدن   اما کند عوض را اش

  .آمدنیم بر کار نیا او از
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  !اومدم کار همون با رابطه در :کاوه

 

 فراموش کال وگرنه نیآورد ادمی که خوب آها :یشاهمراد

  !کردمیم

 و هستند استعداد با که میدار  کارمند یتعداد نجایا ما

  !دیکن استفاده اونها از دیتونیم شما

 

  .دوختم کاوه به کرده، زیر  را چشمانم

 !دارد یانقشه بفهمم اگر که آخ

 با کردن صحبت از انگار و دیکش گوشش پشت به دسنر 

  !بود شده کالفه یشاهمراد

 

  !خوامیم رو نشیبهیر  من ویل :کاوه
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 باال میبر  االن دیخوایم اگر حنر .....چشم بله :یشاهمراد

  !دینیبب شخصا خودتون رو کارهاشون و رسشون

 

 .کرد هویم و انداخت باال ن  ابرو کاوه

 

؟ین جزوشون پاکزاد خانوم عن  ی :کاوه   !ستر 

 

 یانقشه چه دمیفهمیم اول از دیبا و شدند گرد چشمانم

 !....نبود یشاهمراد اگر که...دارد رس در

 

  .انداخت من به نگایه و برگشت یشاهمراد

 

 ندارن رو تهران به رفتر   قصد پاکزاد خانوم نه :یشاهمراد

 !شن موندگار قراره نجایا چون
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  !جانم؟

  !شوم؟ ماندگار نجایا است قرار من

  یبرا مرد دو دسنر  دسنر 
 
  .گرفتندیم میتصم امزندیک

یم استفاده کاوه دادن حرص یبرا یشاهمراد از که فیح

 هم کردن بلند رس ن  توانا که دادمیم جوان   وگرنه کردم

 !مردک باشد نداشته

وع حرص از  چه داندیم خدا و کردم لبم دنیجو  به رسر

  !بود؟ چه هیقض جالن    اما خوردمیم دو نیا از حریص

  !صورتش یقرمز  و بود پور سلطان جناب دست مشت

  !چرا؟
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 صدا نفس و دیکش صورتش به دسنر  عصن   حالت به

  .داد ونیر ب یدار 

  !بود کرده یکار  عجب یشاهمراد

 .بود شاهکار

 

  !کنم رایص   رو شونیا بتونم من دیشا :کاوه

 

 که دوئیل از گرفت امخنده من و کرد اخیم یشاهمراد

 !بود گرفته شکل دو نیا انیم

 گفتر   نه جرأت .بود مانده مستأصل و کرد صاف ن  گلو 

  !نداشت مسلما را یکشور  برند نیبهیر  به

 

  !تونه لیم جور هر :یشاهمراد

 

 نیا در دانستمنیم من و شد بلند جا از یوز یر پ با کاوه

 !داد؟یم معن   چه امخورده فرو یخنده ،تر  ب
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 با کاوه اما دییپایم را ما شیر  ت چشمان همان با یشاهمراد

 
 

  .کشاند اتاق از ونیر ب به مرا تمام زرنیک

  .فرستاد فرو بیج در دست و داد هیتک وارید به

 به من و افتاد تپش به قلبم که بود دلی   یحد به ژستش

  .فرستادم یتر  پا ن  گلو آب سخنر 

 

 من با قراره که کن  یم اعالم بهش و داخل یر یم :کاوه

 !یایب تهران
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 .نشستم شیتماشا به رفته باال یابروها با
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 !دادیم هم یدستور  چه

  !زدیم حرف نانیاطم با چه

  .دیگنجنیم بودن پررو همه نیا باورم در

 

  گهید بار هی...شهیم دمینشن :_
 

 !؟بیک

 

 چپ به را رسش و نشاند لب به حریص و مزخرف یخنده

  .داد تکان راست و

  .دیکش دهنش دور به و آورد باال را دستش

 

 !کن استفاده سمعک از حتما بنظرم :کاوه

 

 !؟کن   استفاده جی  از دیبا دون  یم تو ویل :_
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 با لعننر  و دیکش شیموها به دسنر  و انداخت باال یرس 

ر  کارش، هر
ُ
  !ختیر یم را دلم یه

 

  !روانیی شک هی از :_

 

  .فرستاد جلو را رسش و کرد اخیم

 !داشت هدفم خوردن یر ت به از نشان لبش، یرو  پوزخند

 

 یم یدار  جی  باشه حواست :کاوه
 
  !ط راح خانوم یک

 

  !تو به لعنت

  !کن  یم لفظ را ط راح خانوم بایز  ِانقدر که ن  تو به لعنت

 .کن  یم وانهید شیپ از شیب را وانهید من که

 یبرا که قلن   گردد آرام و شود منظم نفسم تا بستم پلک

  .دادیم جوالن وسط آن خودش

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 جی  باشه حواست تو !گمیم جی  هست.....حواسم :_

 یم یدار 
 
  !یک

 

  !گفتم جی  هست حواسم منم خب :کاوه

 

 جابجا کیم نهیس به دست !اندازد؟ن   را یباز  داشت قصد

  .شدم

 

 یم یدار  جی  مشخصه کاوه :_
 
 !بزن رو تیاصل حرف !؟یک

 

 !؟ن  یزر  برند به متعلق هنوز تو یدار  خی   :کاوه
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 یراهرو  در .زدم هیتک رسم پشت وارید به خودش مانند

 
 

خانه به منتیه که تنیک  نیا از کیس کمیر  و شودیم آشیی 

 .میهست زدن حرف مشغول کند،یم گذر سمت

 ...کلکل و دعوا شیر یب !نه که زدن حرف

 

کت اون به تعلفر  چیه بنده :_  کنم فکر....ندارم برند و رسر

  !شهیم مایه دو

 

  .گفتمیم دروغ

کت آن عاشق دل ته از من  .بودم برند و رسر

  تمام من
 
 .افتمی برند آن در را میآرزو  و زندیک
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 و....دمیند شما از یانامه استفاء چگونهیه من ویل :کاوه

 !نکرده فسخ رو تو قرارداد اون کس چیه

 

 جدا هم از تعجب از دستانم و گرفتم فاصله وارید از

  .افتادند یتر  پا و شدند

  .نشاندم لبانم یرو  مزخرف   لبخند

 

 ینم که....یجد :_
 

 !؟یک

 

  .گفت هویم و انداخت باال ن  ابرو

 

 ماه دو بابت تونمیم حنر  !میجد کامال من ویل :کاوه

 ازت قرارداد اون به نکردن عمل و کارت رس ومدنین

 !بمون   نجایا که نمیبنیم یلیدل پس.....کنم تیشکا
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 شوج   چگونهیه یجد لحن نیا از و شدم متعجب

  !شدنیم افتیدر 

 

 !؟کن  یم دیتهد منو....یدار ....تو...ت :_

 

 یلبخند .گرفت وارید از را اشهیتک و برد بیج در دست

  !بود بدتر هم حرف تا صد از که دیپاش میرو  به

 

  :کاوه
 

 !یبد نشون واکنیسر  چه خودت داره بستیک

 

 را من و رفت کنارم از خاصش لیاستا همان با بعد و

 !گذاشت یجا بر شده مات و شیک

 چه دانستمنیم که بود مانده باز تعجب از دهانم چنان

 !کنم
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  ...نداشتم رایه

  ...دیرسنیم ذهنم به یفکر 

 خندان یها لب ورودم با و گرفتم شیپ را اتاق راه ناچار

  .زد شمین یشاهمراد

 که خنده نیا از خورد خنجر بد ن  گو و دید هم کاوه البته

 از را یشاهمراد توجه و دیکوب یر  م وسط به محکم مشنر 

  .کرد دور من

 !روان   یر درگ خود مردک

 نشستم یاکاوه یروبرو  خودم قبیل یجا رس و رفتم جلو

 !بود گرم نظاره رفته باال یابرو  با که
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 !برم باهاشون.....که موافقم.....عن  ی.....من :_

 

 فکر و گذاشت تر  زم را اشقهوه فنجان ناباور یشاهمراد

  .بودند دهیرس ها قهوه نبودمان در کنم

  .بودم مشغول انگشتانم با و بود یتر  پا رسم

 

  !یبر  تو ندم اجازه دیشا.....خب.....اما :یشاهمراد

 

  !ن؟یند اجازه که تر  باش یک شما :کاوه

 

 ...رفت نفسم و آوردم باال را رسم

  !شود عصن   کاوه نکند خدا و

 !نزند حرف   که ختمیر یم التماس چشمانم با

نیم را امچهره ترس که بود شده کور چشمانش ن  گو اما

  !خواند
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  !نامزدشم بودم گفته :یشاهمراد

 

 ترس با و شدم بلند همزمان هم من که شد بلند کاوه

  .رفتم جلو قدیم

 .بود کرده ترسناکش اششان  یپ یرو  کور نقطه آن

 !بود شیابروها نقایسر  بر متضاد که کرد یاخنده

 

 !ندارم خی   من که یشد نامزدش حاال تا یک از :_

 

  !طوفان   و آرام ،یجد لحن آن از امان.....اما

 !آدیم جان به کردیم زیر  رس ترس که طوفان  

 

 493_پارت#

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 تماشا را بودنش بیج در دست و زدمیم نفس نفس

  .نداشتم را سمتش به برداشتر   گام توان .کردم

  !دمیترسیم چون

  .کنم عادت اشیکینزد به باز نکهیا بابت ترس

 !است مرض موجب عادت ترک و کنم عادت

 و دیخند چ  یگ حالت به و شد بلند تعجب با یشاهمراد

 .نزند حرف   که کردمیم دعا دعا دل در من

 

  !بدم؟ پس جواب شما به دیبا چرا من :یشاهمراد

 

  .دمیکوب دهنم به را دستم و کردم ن  یه
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 منفجر را کاوه توانستیم ن  تنها به که بود یاشعله تر  هم

  !کند

 نبود، دستم که حرکنر  کی یط من و رفت سمتش به کاوه

 .نشاندم تنش به را دستم و انداختم کاوه یجلو  را خودم

  !نه؟ ای تر  ب نیا در زدیم قلبم

 داده انتقال من به کاوه از نیا و شد آتش از یاکوره بدنم

  .شد

 بود حیس و قلب شیپ حواسم تمام دعوا نیا تر  ب در من و

  !بود فوران حال در که

 

  !کاوه :_

 

 نبود به ناباور یشاهمراد تا بود کاف   گفتر   کاوه همان و

 .کند نگاه او و من یفاصله
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 خدا و شدم ماندگار کاوه آغوش در همچنان و دمیگز  لن  

 با و گرفت دست به را دستم که را یمرد کند لعنت

  .کرد حرکت در سمت به فمیک برداشتر  

 به .بودم روانه پشتش فراوان قلب تپش با همانطور من و

  .کرد رو یشاهمراد سمت به و ستادیا ناگاه

 

  !بزن   دست دینبا کیس اموال به باشه ادتی :کاوه

 

 نداد من به مهلنر  او اما امدهیشن از کردم گرد چشم من و

 .رفت ونیر ب در از و
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 نم،یر یز  لب دنیگز  با و بود خوردن چاک حال در شمین

  .گرفتم را شیجلو 

 نگاه و کردندیم نگاه او و من دست قفل به تعجب با همه

 بزرگش دست انیم که بود کوچکم دست تر  ب هم خودم

  !بود شده گم

  .کرد باز را در و ستادیا تر  ماش یجلو 

 را امخنده یجلو  نتوانستم من و کرد ول را دستم اکراه با

  .میر بگ

 پلیک .داد هیتک صندیل پشنر  به را رسش و نشست کنارم

  !لبم کج   یگوشه کردن پنهان دار و یر گ در من و بست

 

  !شد تموم کهیمرت نیا کابوس :کاوه

 

 به آرامشش از پر یصدا که دوختم ن  او به را نگاهم

  .دیرس گوشم
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  !تهران برگردوندم هم تو و :کاوه

 

  !دیتهد با البته :_

 

 با و گرفت روبرو از را نگاهش .کرد باز پلک و دیخند

 
 

  .کرد رصد را صورتم تمام، قشنیک

 

 .خواسنر  خودت !گهید نه دِ  :کاوه

 

 باال به میها ابرو و گرفتم فاصله صندیل از متعجب

  .دندیپر 

 

 به بسنر  دیتهد َمن هیِ  !پور سلطان جناب قربون تو رو :_

 یم االن بعد رگم
 
 !؟خواسنر  خودت یک
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  !ه؟یچ اصال دون  یم :کاوه

 

  .انداختم باال به یرس  تخیس با

 

  !ه؟یچ بگو شما !دونمنیم نه :_

 

 داغ   از کردم حبس نفس که یقدر  به .آمد جلو دیخند

  .شد ختهیر  جانم به که

 ...جلوتر هم باز

 !این لعننر ...َو 
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  ...من و گرفت قرار صورتم ی  میر  یلیم صورتش

  !بودم مرگ مشابه یاتجربه حال در

  .نداشتم هم را دهان بزاق دادن قورت ن  توانا حنر 

  !پور سلطان کاوه بود یجادوگر  چه

 یکی ،ن  یعج شکل به که قلن   و یکینزد نیا از دمیگز  لب

  .زدیم انیم در

به دماغش با  زد لب و نواخت دماغم به آرایم یض 

 

  !خواست دلم :کاوه

 

به تک آن منگ و جیگ اما من و  و هوش که بودم یاض 

 !بود ربوده را حواسم

 اول از بودم هوش به*
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 نسپارم کس به دل که

 دمیبد تو لیشما

 *...هوشم نه و ماند عقل نه

 (یسعد)

 در تنم ن  گو که کردمیم یر س یواد در من و افتاد راه به

  !نداشت حضور آن

 

  !پ  ناه :کاوه

 

 .دمیکوب امنهیس یقفسه به را دستم و دمیکش یبلند تر  ه

 !بود ترسانده مرا ادشیفر  یصدا

 

 !تر  واشی خ  و؟ چ ت ه :_

 

 تو انگار نه که انگار زنمیم صدات دارم ساعت هی :کاوه

 !ن  ایدن نیا
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 را امنهیس یقفسه دستم، کف با و کردم اخیم عصن  

  .دادم مالش

 

  !کرد ستیا قلبم :_

 !کن   برخورد هم تر میمال  تونسنر یم

 

  وسط واال :کاوه
 
  .دینرس ذهنم به نیا از تر میمال  رانندیک

 

 مردک و رفتم انداخته برق چشمان آن به یاغره چشم

 !دنمیترس از بود برده لذت
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ان برات نویا اگر من پور سلطان کاوه :_  پناه که نکردم جی 

  !ستمین

 

 اما کردم نثارش یزهرمار  عصن   من و زد خنده ریز  پفر 

  .شدم مانیپش بالفاصله

  یهمه شدیم مگر
 
  !باشد؟ زهرمار امزندیک

 !عمرا

 شکل به که بود نگاهش بعد یاهیثان و شد متوقف تر  ماش

  .شد دوخته من به ن  یعج

 

 حرکت که کن   جمع رو لتیوسا یبر  مونمیم منتظر :کاوه

  !میکن
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 .گذاشتم دهانم رو دست یناباور  با و شدند گرد چشمانم

  !گفت؟یم چه

 

 یم جی  االن تو !؟جی  عن  ی !جانم؟ :_
 
  !؟یک

 

  .انداخت باال شانه

 

  .یدیشن که همون :کاوه

 

 گران ساعت به نگایه و آورد باال را دستش مچ بعد و

  .انداخت رنگش مشیک متیق

 

 !قبوله قهیدق پنج و چهل :کاوه

 

 رخنه جانم به شک نیا دیبا و دوختیم و دیبر یم من یبرا

  !نداشت؟ من از شناخنر  که کردیم
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نیم فیتکل و یتر  تع من یبرا تر  نچنیا که داشت اگر چون

 !کرد

 

  !پور؟ سلطان جناب :_

 

 ،کیم کردم حس من و رفتند باال خنده با کاوه یابروها

 .بود شده سخنم قایط ناز کیم مقدار فقط

 

 !پاکزاد خانم بله :کاوه

 

 شما کردم کار تونشیپ من سال کی به کینزد انایاح :_

 !د؟ینکرد دایپ شناخنر  من از

 

 سمت به بعد و رساند اشچانه به دسنر  متفکر کاوه

 .برگرداند رو روبرو
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 مهیم ینکته هی تازه بره ادمی شهیم مگه !اتفاقا چرا :کاوه

  !نهیشیم دلم به یلیخ که هست وجودت تو

 

 همچنان کنم، پنهان را امخنده کردمیم سغ که حایل در

 چشمان به و کند روبرو از دل باالخره او و کردم نگاهش

  .کرد نگایه من مشتاق

 

 که هست من وجود تو جی  دیبگ شمیم ممنون اونموقع :_

  !نهیشیم دلتون به یلیخ
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  !یدار  خایص یشنو  حرف هی من از :کاوه

 

 امخنده یصدا دادم اجازه و گذاشتم دهانم یرو  دست

  .برود باال

 خواهش قدم کی حنر  نبود حاظر مغرور خودخواه مردک

 !کند

یم را حرفش لفافه در و دادیم دستور راست و چپ چنان

 !ماندیم متعجب خلقتش در آدیم که رساند

 و شدم ادهیپ تر  ماش از و کردم باز را درب خنده همان با

  .افتادم راه خانه یسو  به

  !نبودم خسته

  !شوم؟ خسته و باشم کنارش شدیم مگر

 تر  هم تا حنر  بودم عصبان   دستش از روزید تر  هم تا من

  ...اما شیپ قیدقا

 همه از و ن  کهوی آغوش آن کرد عوض مرا کال که ییر  چ

 .گرفت َبر در مرا کوچک دست که بود دسنر  تر، مهم
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 تا !؟یکرد رفتر   عزم ن  هوی چطور تو.....نمیبب سایوا :صبا

 تهران از من که گفت شب هی من به یکی ادمهی که ن  جا

 !متنفرم

 

  !بودم متنفر تهران از ن  یعج شکل به هم هنوز

  .نبود شدن   عوض

  اتفاقات نیبدتر  و نیتر  تلخ چون
 
 تجربه همانجا را امزندیک

 .کردم

 

  !برم دیبا من ویل :_

 

  !یبر  که کرد تیراض باالخره :صبا
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 سمتم به چشمیک و دیخند که کردم نگاهش مشکوک

  .کرد روانه

 

 اما نیدیم جون هم واسه تون دو هر !ه؟یچ دون  یم :صبا

اف هم به تر  ستین حاظر  دعواهاتون اگر البته تر  کن اعیر

  !بده رو اجازه نیا

 

  .افتاد تپش به قلبم

  !داشت؟ دوست مرا هم او عن  ی

  .نداشت امکان....نه

  !خواستیم خود منافع بخاطر مرا فقط او

  .کردم یبلند نچ
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 قراره گفتم مامان به خودم !ه؟یچ حرفا نیا بابا نه :_

 بره خوادیم و هست هم کاوه که حاال بعد برگردم

ه برام ینجور یا   !بهیر

 

  .داد لم تخت یرو  نکرده، باور زدیم داد که صورنر  با صبا

 

  !چون  یبپ منو تون  نیم بکن   جون تو :صبا

 

  .دیخند که کردم نگاهش

 

 تیخر  به زن  یم خودتو یدار  !گفتم یجد یلیخداوک :صبا

  !داره دوست اون اما

 !نجایا اومده َورداشته تو بخاطر فقط زنهیم داد

 

 یها لباس صامت و ساکت .بازماند حرکت از دستم

  .کردمیم تماشا را ساک درون دهیچپ
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  !کردم؟نیم باور که بود چه لشیدل

  !بود؟ من به کاوه انتظار از دور عشق

  !؟یسارا نام به شخیص وجود ای

  !داده؟ طالق را یسارا که معلوم کجا از اصال

  .نداشت گذاشتر   حلقه به عادت کال که او

 

ن نیا :صبا
َ
ت  کمیر  !یبد ادامه و یبر  جلو زارننیم که افکار 

 .کن فکر
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 ساک درون را لیوسا یادامه و بردم دست آرام و مغموم

  .گذاشتم

 

  !تونمنیم :_

 

  !کن اعتماد بهش پس :صبا

 

 من .گرفتم نفیس و بستم پلک .ستادیا حرکت از دستم

  .نداشتم را او به اعتماد ن  توانا

  !خورد شکست اما کرد اعتماد او به قلبم تمام کباری من

  .چرخاندم رو سمتش به و کردم پوف  

 

  !کنم اعتماد بهش ترسمیم.....صبا تونمنیم :_

 

  !نمیبنیم دنیترس یبرا ییر  چ من حاظر حال در :صبا
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 !یخور نیم اما یبخور  شکست هم باز که تریسیم االن تو

 .کنه یکار  هر حاظره بخاطرت اون چون

 

 عی    رس  و کردم ن  یه خورد یر  م یرو  ساعت به که چشمم

  .شدم کردن جمع مشغول

 را میآبرو  پور سلطان جناب تا بود مانده رب  ع کی فقط

د   .نی 

 دیاین در یجلو  میکرد رایص   را طال مامان تا آمد باال جانم

  .نبود خانه هم آقابزرگ که شکر را خدا و

 

 !گهید دنبالت اومدمیم داشتم....عجب چه :کاوه

 

  .کرد روشن را تر  ماش او و رفتم سمتش یاغره چشم

 

 عی    رس  کن   یکار  تر  همچ قراره دونستمیم منم واال :_

  !اومدم
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  بود؟ اومدنت عی    رس  االن نیا :کاوه

  !یکرد رید قهیدق پنج

 

 وسواس نیا .دمیکوب صندیل پشنر  به محکم را رسم

  .رفتیم راه اعصابم یرو  اشگونه ساعت

 

 کن   روان   منو تهران خود تا قراره قهیدق پنج واسه :_

 !گه؟ید

 

 !بانو یدار  اریاخت :کاوه
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  .زدم یلبخند و چرخاندم پنجره سمت به را رسم

 زمان ایآ و بخنداند مرا تا زدیم حرف   لحظه به لحظه

  !ده؟یرس اعتماد

 !دارد؟ را دوباره اعتماد ن  توانا قلبم ایآ

  .دینرس ذهنم به پاسچ   چگونهیه

 آن در که ن  ایدن از شد باعث و دیکش را امگونه دسنر 

  !بزنم ونیر ب بودم غرق

 

 منو که ِانقدر رس آخر یدیم مسکته !صدبار نیا کاوه :_

 !ترسون  یم

 

 با تون  یم نمیبب ببند کاوه من به شما راه به راه دایجد :کاوه

 !یبد مسکته کارت نیا
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  .کردم نگاهش خندان و متعجب

  !گفت؟یم چه

 

  !بزنم؟ صدات سیرئ جناب یخوایم نکنه :_

 

ش :کاوه
َ
ه کاوه از تلفات   !کمیر

 

 نیا یبرا دلم .دمیخند بلند و گذاشتم دهانم یرو  دست

 !بود شده تنگ میهاخنده

 

 !دهیم تلفات هم هاتخنده نیا البته :کاوه

 

  !رساند؟یم منظور زیر  زیر  !شد متوقف دنمیخند ناگاه به
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 ؟جی  تلفاِت  :_

 

 زدمیم حدس که ییر  چ آن بودم دواریام .کردم زمزمه آرام

 !نباشد

 

  !؟جی  عن  ی تلفات معن   دون  یم :کاوه

 !کشته....عن  ی....زخیم عن  ی

 

  !زدنیم و زدیم قلبم

  .افتاد تنم و جان به ن  یعج لرزش حس

 به که احسایس همه نیا از !کردم؟یم دیبا کار چه.....من

 !شد زیر  رس جانم
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  !اندشده مشکل دچار هم، میها نفس کردمیم حس

 !بود شده کند ن  یعج شکل به آمدشان و رفت چون

  ...اما کرد پیل فر یموس و برد جلو دست

  !نداشت حواس انیم نیا در پنایه

 خود قبیل حال به تا کندیم جان انیم نیا در عاشق پنایه

  !بازگردد

 پناهش تا بود معشوفر  منتظر نامش برخالف که پنایه

 !شود

 

  !شو ادهیپ.....میدیرس خب :کاوه
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  .چرخاندم رس تعجب با

 یمتوجه که بودم غرق خودم یهوا و حال در یقدر  به

  .بودم نشده چی یه

  .کردم رایه تر  ب رستوران به نگایه و شدم ادهیپ

 

  !باشه؟ باکالس و کیش دیبا یبر  ن  جا هر یدار  عادت :_

 

 کهیت من به شهیم جی  هر یدار  عادت هم تو :کاوه

  !؟یبنداز 

 

  .دمیگز  خنده از لن  

 

  !نده جواب سؤال با منو سؤال :_

 

 به دسنر  .دمیخند دنبالش به هم من و زد خنده ریز  پفر 

  .شوم وارد من تا کرد باز را درب و دیکش دهانش دور
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 !گفتند؟یم جنتلمن کار نیا به

 ُ
ٰ
مالل

َ
عل
َ
 !...ا

 

  !؟یخور یم جی .....خب :کاوه

 

  !بودم رایص   هم چی    ساندو  هی به من بخدا :_

 

 معلوم نه که استیچیساندو  اون از بهیر  رستوران :کاوه

  !زنیر یم توش جی 

 

  .کردم باز را ِمنو و بردم جلو دست کرده اخیم

 

 !دهیکوب :_
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 .کرد نگاهم

 

  !؟یخور یم دهیکوب که :کاوه

 

 و چرت دونمیم چه.....نیا از تو تر  ع یخوایم نکنه :_

  !بخورم پرتا

 

 من حرف .گذاشت دهانش یجلو  را مشتش و دیخند

 !داشت؟ خنده
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  !ه؟یچ :_

 

 یم رو خورمیم من که ن  ایر  چ :کاوه
 
  !پرت؟ و چرت یک

 

  !کن   نگام شکیل نیا ستین ازین ترسمنیم ازت....اوهوم :_

 

 تمام، تعجب با و دیرس رس گارسون بزند حرف   خواست تا

  .داد سفارش دهیکوب

 

 !پرته و چرت هم یخور یم تو که ن  یا.....که؟ ن  یبیم :کاوه

 

 عقب را خودم خنده با و نداشتم گفتر   یبرا حرف  

  .دمیکش

  !نشود تمام روزها نیا کاش یا

  با من که ن  روزها
 
  !دمیخندیم الیخ آسودیک
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  !کردیم نوازش را دلم تهِ  آن بیعج آرامیسر 

 !دیبخشیم جان هیثان به هیثان که عشفر 

 

 حواست.....ترسونمیم رو تو من یه بگو بعد :کاوه

 !آخه؟ کجاست

 

  !گفتیم راست

 ...نگذاشته میبرا حواس

 نظر از را محکمش یچهره آن و گذاشته چانه ریز  دست

 .گذراندم

 

 !شدم؟ پسندت :کاوه

 

  .دمیخند باز من و

 !اششایک زبان و رس نیا یبرا زدمیم دل دل
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 تر  ماش در و میزد ونیر ب رستوران از غذاها خوردن از بعد

  .میشد یر جاگ

 مرتبا کاوه اما بخوابم تر  ماش در نداشتم عادت که من

 !برود خوابم مبادا که پراندیم کهیت

 

ه خوابت تو کنم تالش دیبا من کنمیم حس :کاوه  تا نی 

  !من
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 و گرداندم رو سمتش به حرص با .دمیکش پوف   عصن  

 از را لبش کنج کج شخندین آن دست با خواستیم دلم

  !بکنم جا

 

  !کاوه تر  بب منو :_

 

منده :کاوه   !کنمیم تصادف کنم نگات اگر رسر

 

 به یوافر  یعالقه چه که است شاهد خدا فقط و

  .داشتم شیموها دنیکش

 

  .تو و دونمیم من بزن   حرف اگر :_

 

 !شه؟یم جی  بزنم حرف اگر مثال :کاوه

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 تراشش خوش فک آن به که شدیم مشت مرتبا دستم

  !گرفتمیم را شیجلو  ادیز  مقاومت با یرس  هر اما بچسبد

 تیاذ همه نیا یجلو  توانستمیم زدن زبان زخم با حداقل

  .میر بگ را کردنش

 

یم عمرا اون چون بودیم همراهت هم زنت دیبا بنظرم :_

ه خوابت ذاشت  !بی 

 

 داشتم، را انتظارش چون و دیکوب فرمان به محکیم مشت

س   .دمینیر

 شیر یب خودم انگار و کردمیم نگاه را پنجره نهیس به دست

 !شدم پنچر

 

  !ه؟یچ دون  یم.....جالبه یلیخ :کاوه

 !یندار  اعتماد من به !یندار  باور منو
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  !...نبود که خودم دست

 یتر  پا را بود آمدن باال حال در که را بغیص   کندم جان

  .بفرستم

 

  !بره فرو گوِشت تو دیبا و گمیم بار کی یبرا :کاوه

  .ندارم زن اسم به ییر  چ گهید من

  تو یسارا اسم به کیس گهید
 
  .ستین من زندیک

  !بزن زنگ یک هر به یخوایم
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 خودم درون از فقط .نداشتم شدن چشم در چشم جرأت

  .خوردمیم را

 

  !داشنر  بچه :_

 

  !ندارم گهید االن ویل :کاوه

 

دم لب یرو  لب یم دنیشن یبرا یشیر یب یر  چ دلم .فرسر

 .شدنیم اما خواست

  .نشد زده گرید حرف   چیه

 ای تشنه دیپرسیم گایه فقط و گذشت سکوت در راه کل

  !ستمین گرسنه

س لحنش، آن با چند هر  .بود بهیر  دنشینیی

 تر  ماش از ها ساک برداشتر   با من و میدیرس شب آخر

  !بود میگلو  ته آن ن  یعج بغض .شدم ادهیپ

  .خواستنیم رفتر   دلم
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  .خواستیم ماندن دلم

 !اوردیدرب دلم از که ماندن  

  .بود خانه به من ورود منتظر...نشد اما

 

  !خدافظ :_

 

 که درآوردم را دیکل .دمینشن ییر  چ اما بودم منتظر

  .دیرس گوشم به شیصدا

 

  .خداحافظ :_

 

 دادنیم را جوابم اگر خداشاهده .کرد دایپ انیجر  نفسم

 !دادمیم جان وسط نیا

 

 505_پارت#
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  .آمد نشیماش گاز یصدا بستم که را در

 .نداشت را بودنش قهر طاقت دلم و زدم بغیص   پر لبخند

 عادت دشیجد رفتار و خودش به مرا که حاال مخصوصا

  !داد

 در من و بودند خواب ساعت نیا در معموال بابا و مامان

 یرو  را خودم بعد و رفتم حمام ،ن  صدا و رس نیکمیر 

 .انداختم تخت

 

*** 

 

 !گفنر یم داشنر .....خب :عارف
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  !؟یدیم گوش نیا یحرفا به یدار  واقعا االن :الناز

 

 واسه آهنگه هی مثل زدنش حرف یصدا چون نه :عارف

 !خوبه فکرام نهیزم پس

 

 بود نمانده یاکهیت ظهر از .کردم جمع را لبم یرو  لبخند

 !باشند کرده بارم که

 زد غر و کرد اخیم خنده با مامان

 

  !تر  کن تلخ رو من کام نیبنداز  کهیت فقط ها شما :مامان

 

 برگشت یبرا میتوننیم ما جون دلربا دیببخش :عارف

 !میباش خوشحال توننازدونه دخیر 

 

  !نایا دنید از خوشحالم یلیخ من انگار حاال :_
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 اما دار خنده بیس رفتند سمتم یاغره چشم چنان دو هر

 !ستمین برو رو از من

 گذشته ساعت چند نیا یهمه مثل و نشست کنارم بابا

  .گرفت آغوشم در

 

  !؟یاومد یک :بابا

 

 فکر که کرد هیگر  واسم بهار که یانقدر  !ناهار از بعد :_

  !باشه کرده هیگر  انقدر برام کیس نکنم

 

 کمه شتخته هی بهار نیا گمیم شهیهم من :الناز

 !شد ثابت االن تر  هم....ایب

 

 506_پارت#
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 .کاشت میموها یرو  یابوسه خنده با بابا

 .کردم جا به جا کیم بابا آغوش در را خودم و دمیخند

 تر  هم و بودند خوردن حرص حال در مرتبا عارف و الناز

 !گرفتیم شانیها هیکنا و کهیت از مرا انتقام

 

  !دایجد شیار ینم !جان؟ ساحل از خی   چه :مامان

 

 دسنر  خنده با عارف .نشاندم شان  یپ به تفکر رس از اخیم

  .کردم نگاهش ناباور من و دیکش رسش به

 

 بشه که خلوت....شلوغه رسش کمی روزا نیا :عارف

 !ارمشیم
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 نگاهش پوشاند را صورتم رس تا رس که یلبخند با من و

  .کردم

 

یکفر  بد دستت از که ببند رو شتین اون زهرمار :عارف

  !ام

 

 ادهیز  یدار  گهید گمنیم بهت چی یه من یه عارف :بابا

 !کن  یم یرو 

 

 بابا گوش در من و چرخاند را رسش کرده ترش رو عارف

  .زدم لب

 

  !کت   یم تمیاذ یلیخ....بود حقش :_
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ده  گرید بار بعد و کردم حس دورم را دستش شدن فرسر

 !امشان  یپ یرو  اشبوسه

 نی  جهینت نیا به تازه دم،ید را گردشان چشمان که صبح

  !دلتنگم چقدر من که بردم

یم دورم فقط که ها نیزتر یعز  نیا یبرا دهمیم جان من و

 !گردند

 

 رد رو خواستگارت باز که گفت مامانت خانم الناز :بابا

 !یکرد

 

 .بود اعصابم رو :الناز

 

 ما راسنر .....گذاشنر  مردم رو بیع بازم بابا یا :مامان

س رفت ادمونی اصال  با شبید شما مامان   پناه ها، میبیی

 !؟یاومد یک
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 507_پارت#

 

 

 

 

 

  .شدند گشاد چشمانم

 !بودم کرده وحشت واقغ یمعنا به

 و دیپر  میگلو  به دهانم بزاق که بودم شده شکه یقدر  به

 .افتادم رسفه به

 خدا اما داد دستم به را آن و کرد پر آن   وانیل عی    رس  مامان

  ...بشناسد را تو تر  ب نیا در کیس که نکند

 هی ،نگران   یجا که بود یالناز  و عارف منظورم قایدق

 !بود شده نهفته چشمانشان در یمرموز  حالت

 

  !بابا؟ خون   :بابا
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  .دمیکشیم نفس تند تند و دادم تکون یرس 

 .دادیم قرار شیها نوازش آماج را کمرم مرتبا هم بابا دست

  .زد ن  یخب شخندین الناز

 

  !نگفت؟ بهتون مگه :الناز

 

س با من و دادند تکان نه یمعنا به یرس  بابا و مامان  اسیر

  .دوختم چشم او به تمام

 !نداشت؟ که دادن لو قصد

 

  !بود آشنا :الناز

  !نگفنر  بهشون ییر  چ چرا تعجبم در
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 بود بسته رو از یر شمش .زدمنیم هم نفس گرید کنم فکر

  .داشت را کردنم بدبخت قصد و

 

 هم کیس به خودش هم طرف اون البته :الناز

 !نه؟ مگه داشت زیسوپرا قصد کنم فکر.....نگفت

 

 در !بود نمانده کردنم سکته به ییر  چ .کردم نگاهش فقط

 !حداقل نداشتم مردن قصد جوان  

 

  !کردن یکی به دست خوب بهیعج واال :الناز

 .دادن قرار شده انجام عمل تو رو همه

 

 !شدم تمام من و بود شده تمام

 کنم ن  یب شیپ را بابا و مامان العمل عکس توانستمنیم

  ...اما

 !نبود سخنر  یر  چ بابا شدن عصبان   حدس
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 508_پارت#

 

 

 

 

 

  !؟چون  یپیم رو ما یدار  دهیورپر  ی  تو  که بود یک :مامان

 

  .نداشتم که کردن نگاه یرو  .انداختم یتر  پا را رسم

 

  !حایم :الناز

 

  .فرستادم باال یرس  تند
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  !؟جی  :_

 

  چقدر تو دخیر  آوردت بود حایم گمیم :الناز
 

  !خنیک

 

  دمیفهم تازه و شد آزاد امشده حبس نفس
 
 چه زندیک

  !دهدیم ن  معنا

 زیر  بود، گذاشته دهانش یرو  دست که حایل در عارف

 خنده واقعا من کردن سکته دور کی و دیخندیم زیر 

  !داشت؟

 !اورند؟یب باال کف و خون که زدمیم چنان را دو هر دینبا

 

  نداد؟ خی   من به ییر  چ چرا پس....زدلمیعز  :مامان

 

  !گهید زهیسوپرا گفتم :الناز
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 که نهیا منظورم.....رفت؟ راه همه نیا چطور آخه :مامان

 !ازهیر ش بچه نیا دونستیم کجا از اصال

 

  !بده حیتوض دیبا خودش پناه رو نجایا کنم فکر :عارف

 

  !ن  گو بردمیم رس به شوک در هم هنوز من

یم حرف به زودتر دیبا من و کردند نگاهم منتظر همه

  .آمدم

 

یم حرف داشت که صبا......عن  ی......هیر  چ.....ِام :_

 !زدیم حرف حایم با عن  ی......زد

 

 !خب :مامان

 

س از قلن   تپش  زودتر مهلکه نیا کاش یا و گرفتم اسیر

 !دمیدنیم خودم در دادن ادامه جان من که شود جمع
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 رو صدام گهید اونم.....زدم صدا رو صبا من....بعد :_

 !نجامیا دیفهم و دیشن

 

 509_پارت#

 

 

 

 

 

 !جان؟ مامان دنبالت اومد اسایس چه بر خب :مامان

 

  !نبودند که کن ول

 هوش از یمین هنوز که من یبرا بودند دهیکش قتل نقشه

 سال و سن نیا در که بود یآلود اخم فرد شیپ حواسم و

 .بود گذاشته کردن قهر یبنا
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  .آورد خود به مرا که بود همه هیر خ نگاه نیا هم باز و

 

 داشت واجب کار هی.....اون خب :_

یم گفت.....زد زنگ صبا به.....یر  چ.....به.....بعد......بعد

مش خودم با که ادیم پناه اگه تهران برم خوام  منم.....بی 

 !اومدم باهاش گهید

 

  !بود نجوریا پس....آها :مامان

 

 بود یر  چ همه یایگو  ناالنم یافهیق و دمیکش فر یعم نفس

 !داشتند شانخنده کردن پنهان در سغ عارف و الناز که

  !بودم نکرده تجربه ییر  چ کم

 

 خونه انیب امشب کنم دعوت رو ها بچه پاشم من :مامان

 !میباش دورهم شام
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  !انیب بگو هست هم پناه که حاال آره :بابا

 

  .جون ن  زندا میستین هم زحمت به رایص   :الناز

 

  !پررو بچه :مامان

 

  از همه و رفت باال ها خنده
 
  .داشتند خی   الناز لودیک

 خارج ن  رایپذ از دادن جواب یبرا و خورد زنگ بابا تلفن

 محکم و گرفتم دست به بالشت کرده، تر  کم من که شد

 .کردم پرتاب سمتشان به

 

 !زهرمار :_

 

 تیرؤ  چشات تو رو مردن مراحل خداشاهده :عارف

 !کردم
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 !شعورایب نیداد مسکته....کردم تیرؤ  و درد :_

 

 510_پارت#

 

 

 

 

 

 جمع را اشخنده بدبخنر  کیل با و نشست درست الناز

  .کردم ماده و نر گاو دو نیا نثار یاغره چشم من و کرد

 

  !باشم گفته....یبدهکار  حیتوض هی من به تو :الناز

 

  .دندیپر  باال میابروها

  ح؟یتوض
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  !نیا فقط نه یبدهکار  حیتوض منم به :عارف

 

 باال یرس  غرور با و دیکش خودش سمت به دست و

  .کردمیم شاننگاه متعجب هم هنوز من و انداخت

  !داشتند؟ هم حیتوض انتظار

 

 کنهیم نگاه داره جور هی.....خدا رو تو کن نگاش :عارف

  !بره در رشیز  از قراره مشخصه که

 

 بزم به یگر ید بالشتک تیعصبان و حرص با من و

 .کردم دعوت صورتشان

 یهم اری یجا و بودند خنده حال در شده خم
 

 خایل امشیک

  .شوند ساکت دو نیا و کند اخیم تا بود

  !شیبرا شده تنگ هم دیل چه

  !المصب نیا بود شده تاب ن   چه
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  !ها؟ توام با.....شتهیپ :عارف

 

  .گفتم یاحوصله ن   هوِم 

 !خواستنیم و خواستیم را بودنش دلم

 !نبود؟ که من حال نیا گفتند،یم که قطن   دو قطن   دو

  .دینباش که دوارمیام

 

 از شبید که همون   شیپ !؟کن  یم یر س کجا :عارف

 تهرون؟ آوردت ازیر ش

 

 الیخ با که زدیم یادیز  تنشان به رسشان دو نیا ن  گو

  .زدندیم را حرف   هر راحت

 !بود رفته غره چشم بسکه بود شده لوچ چشمانم

 

 !خدا رو تو تر  ش ساکت :_
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 511_پارت#

 

 

 

 

 

 حال ادی تازه انگار من و کردند جمع صورنر  الناز و عارف

  .افتادم نمیغمگ دل

  !...گرید بودم دلتنگ خب

 

 هیقض ته تا خودمون.....یر نگ افهیق بابا خب لهیخ :عارف

  !میدیفهم رو

 

  .کرد باز لب و داد تکان یرس  هم الناز .کردم نگاهش فقط
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  !دنبالت؟ اومد قشنگ بگو فقط :الناز

 

 ونیر ب دهانش از حرف نیا که ن  او به مزخرف   حالنر  به

 .دوختم چشم زد،

  !داشت؟ پور سلطان کاوه از بودن قشنگ انتظار

 عقب یرس  که گرفت صورتم حالت آن از را جوابش انگار

  .نگفت ییر  چ گرید و برد

  .انداخت قلم از را نفر کی بابا انگار و آمدند ها مهمان

  !نشاندم لب به لبخند آمدنش دیام به من که همان  

 چقدر و برسم بنظر یعاد تا کندم جان من و امدین اما

  ....بود سخت

 .بود ختر  یر  فرو حال در درون از که یظاهر  حفظ

 

*** 
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  !کن   کار اصال تو داره لزویم چه بدونم اگر من :بابا

 

  .دمیشن را جمله نیا بار صد صبح از من و

کت از را من هدف انگار که مامان  بود، شده متوجه رسر

  .کند آرام را بابا کردیم سغ و زدیم یلبخند فقط

 

 !شده هم یکیتراف چه :بابا

 

 بنده که نیار ین من یبرا کیتراف بهونه پاکزاد جناب :_

 !باشم کارم رس وقت رس دیبا

 

 اشپنجره سمت به را رسش بود، گرفته اشخنده که بابا

  .چرخاند

 

 !رسکار یبر  که واجبه پس :بابا
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 512_پارت#

 

 

 

 

 

  !ن؟ینشد متوجه واقعا.....واجبه یلیخ :_

 

  .گذاشت گاز پدال یرو  پا و داد تکان یرس 

کت به پا یر تأخ رب  ع کی با من و بود شده باز کیتراف  رسر

  .گذاشتم میآرزوها

  !اشطبقه به طبقه یبرا بود شده تنگ دیل چه آخ

 .کردم کیعل و سالم همه با

 یهم طبقه به
 

  رس تا رس نگاه و دمیرس شیک
 

 به را امدلتنیک

  .دادم اطراف یها وارید
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کت نیا وجب به وجب من   !داشتم خاطره رسر

 

  !باالخره یشد فرما فیترسر  :الناز

 

  .چرخاندم سمتش به را رسم لبخند با

  .کردیم نگاهم لبخند با

 

  !؟کن  یم نگام نطوریا چرا !ه؟یچ :الناز

 

  الناز؟ :_

 

  .کرد نثارم یبلند زهرمار و کرد اخیم

 

 لرزهیم بدنم ستون چهار کن  یم صدام نجوریا وقنر  :الناز

 !ن  خدا
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 را دستش .کردم حرکت سمتش به ذوق با و دمیخند

  .ختمیر  چشمانم در التماس و گرفتم

  .داد تکان چپ به را رسش و کرد پوف  

 

  !کن یکار  هی برام :_

 

  !کار؟یچ :الناز

 

 و ن  جا برم من که کن جمع رو من نبود یجور  هی :_

  !برگردم

 

 شده متوجه .رساند عرضم به وضوح به را شخندشین

 در که ن  ها هیکنا کهیت کند یر بخ خدا و کردم اوف   !بود

 !شوم متحمل است قرار ندهیآ
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 آره؟ !حال و عشق تنها تنها.....بابا جون :الناز

 

 513_پارت#

 

 

 

 

 

 دمیغر 

  !«الناز»

 

 به دست هم من .دیخند و گذاشت دهانش یرو  دست

  .کردم شیتماشا کمر

 

  .یبخند آب رو !کوفت :_
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  !برو و بده فتویک.....بابا باشه :الناز

 

 لیدل به .دادم دستش به را فمیک و کردم بغلش ذوق با

 صی   ن  توانا بود، گرفته را وجودم رس تا رس که جان  یه

 مورد یطبقه به پله با و نداشتم را آسانسور یبرا کردن

  .رفتم نظر

نهیس یقفسه قسمت دست، با و ستادمیا زنان نفس نفس

  .دادم مالش را ام

 که انداختم سالنش درون به نگایه شدم بهیر  که کیم

  .دمید را منیسر 

  .رفتم عقب عی    رس 

 از یمین که بود شده قسمت دو به لیتبد طبقه نیا

  اتاق که بود استیر  دفیر  به مربوط قسمت
 
 و بود بزریک

  .داشت قرار کاوه اتاق بزرگ، اتاق نیا درون

کت کادر یباال یاعضا به مربوط هم بافر    .بودند رسر
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 منیسر  شدن بلند متوجه و انداختم داخل به نگایه دوباره

 پشتش و رفتم سالن وسط ستون سمت به عی    رس  .شدم

  .گرفتم جا

 قرار در پشت و رفتم داخل به منیسر  شدن دیناپد با

  .گرفتم

س هم کیم و بود گرفته باال قلبم تپش  وسط نیا اسیر

  .زدم در به یاتقه .شد قایط

 

  !داخل ایب :کاوه

 

 !باشد طلبکار دیبا شهیهم و درآوردم لب با را شیادا

  !دمشید زونکن در رس و شدم داخل و کردم باز را در

 .بستم رسم پشت را در
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 ادیب یعبد بگو یحسابدار  بزن زنگ هی ن  آقا خانم :کاوه

  اشتباهه کامال محاسبات نیا....باال

  !بوده کجا حواسش ستین معلوم مردک

 

  !کن   دادیب و داد رسش ای کن   اخراجش یخوایم حتما :_

 

 تعجبش از پر نگار و نقش خوش چشمان و آمد باال رسش

  .نشست نگاهم در

 .بودم شیتماشا حال در نهیس به دست

  .کرد اخیم و آمد خودش به
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  !بود؟ کجا ن  آقا خانم :کاوه

 

  .انداختم باال یاشانه

 

  !دونمنیم :_

 

 قبیل یجا به را رسش و دیکش دهانش دور به دسنر 

  .گرداند

  !بود؟ قهر هنوز

 

 !؟یاومد داشنر  یکار  :کاوه

 

 که ن  یبب منو خدمتت امیب یحضور  خواستمیم.....آره :_

  نزن   جار فردا پس
 

  !کار رس ومدین بیک
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  .انداخت چپش دست یرو  مچی  ساعت به نگایه

 

 !یر تأخ رب  ع کی با :کاوه

 

  !د؟ییپایم مرا آمدن !بود گرفته امخنده

  !بگذارم؟ رسش به رس بود شیجا

 

ه :_  !دمیرس رید من و گرفت اوج مخالفت کمی میبگ بهیر

 

 به فقط اما است دنیپرس کنجکاو چقدر که دانستمیم

  !کرد بسنده رسش دادن تکان

 مردک نیا قهر دست از خوردمیم را خونم خون دیبا من و

 !بزرگسال؟
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 رس متأسفانه اما رفتم یاغره چشم و گرفتم دندان به لب

  .نکرد شکار را ییر  چ اشانداخته یتر  پا

  .زدم لب حوصله ن  

 

  !برم؟ یندار  من با یکار  :_

 

  !کن صی   لحظه هی اتفاقا چرا :کاوه

 

 پرت یر  م یرو  را دستش در خودکار و انداختم باال ن  ابرو

  .کرد
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 پر که رفت یر  م چپ سمت یقفسه سمت به و شد بلند

  !بود زونکن از

 .بودم منتظر نهیس به دست همچنان هم من و

  آن   زونکن دست با
 

 ونیر ب ها زونکن انبوه انیم از را رنیک

  .زد ورق را آن من، سمت نگایه مینن   و آورد

 

  یخوانیم :_
 

  !کنم؟ کاریچ دیبا بیک

 

 زدن حرف به مجبور را درار حرص مغرور یاو  دیبا من و

 !کردمیم

 

  !گمیم کنم داشیپ :کاوه

 

 یر  م یرو  را زونکن که دمشید و کردم مشت را دستم

 من سمت را نگاهش ،یابرگه برداشتر   با و گذاشت

 .انداخت
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 دقت با تر  نچنیا که بود بار تر  اول اتاقش به ورودم زمان از

  .کردیم نگاهم

  !گرید بودم نداده انجام وارید یبرا دوزک بزک همه نیا

 انیم یاگره ن  یعج شکل به که دید چه دانمنیم

 !شد جادیا شیابروها

 

 هی مال....ییر بگ رو اشکاالتش خوامیم رو طرح نیا :کاوه

 !کاره تازه

 

 و رفتم سمتش به غمزه و شیقم و ِقر با میبگو  است بهیر 

  .گرفتم دستش از را برگه

 بیج به دست و دیجوش چشمانش در ییر  چ رفتر   موقع

 .برد فرو شلوارش یها
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کت تو کوتاه مانتو :کاوه  راح خانم ممنوعه من رسر
َ
 !ط

 

  .دمیغر  شده گشاد چشمان   با و برگشتم

 

 !؟یچ   عن  ی بل   ه؟ :_

 

کت از خوادیم دلت اگر عن  ی :کاوه  بیسر  اخراج من رسر

 !بپویسر  ن  مانتو تر  همچ هی دوبار یکی فقط هیکاف

 

 کیس !بود کرده نفوذ تنم سلول به سلول در حرص

 مردک؟ چه تو به دیبگو  ستین
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 ریز  کار کردن دایپ امکان کردیم اخراجم اگر که فیح

 را حرف   چیه ستادنیا لیاستا و اخم نیا و دیرسیم صفر

 !رفتیپذنیم

 

کت یاعضا بافر  چطور :_  بپوشن که ندارن مشکل رسر

 !بپوشم؟ دارم مشکل من فقط

 

  .شد شیر یب شیها اخم یگره

  !گرید نداشت جواب حق حرف

 

کت یاعضا بافر  مسلما :کاوه  با که ندارن رو ن  بایز  نیا رسر

 !بشه برابر ده شونن  بایز  ن  مانتو تر  همچ دنیپوش

 

بان اف نیا از قلبم ض  وع حی    ض  اعیر  .کرد تند تپش به رسر

 !خواستیم شیر یب یلجباز  دلم اما چرا دانستمنیم

  .نشست اشصندیل یرو  غرور با
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 جور هر و کارمندم هی هیبق مثل منم !نداره ربیط من به :_

 ربیط کیس به نکنم فکر و پوشمیم لباس خوادیم دلم

 !باشه داشته

 

 تند پا سمتم به و شد بلند استشیر  بزرگ یر  م پشت از

 وارید به محکم را بدنم و داد هل را امشانه دستش با .کرد

 !شد خارج دهانم از دردناک آج   .کوباند

 !ستینگر یم مرا سابقهن   خشیم با

 

 ها؟....میک بدم نشونت یخوایم :کاوه

 

 تکان   ترس از تنم که کرد ادا محکم و بلند چنان را ها

 .خورد
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  .دادم قورت ن  گلو آب ترس از فقط و نگفتم ییر  چ

 .کردم حس را گرمش نفس و آمد جلو کیم صورتش

 دست زدن از قلبم هم حال نیا در که داشت چه مرد نیا

 .داشتنیم بر

 

  !ادیم بر دستم از ن  کارا چه تر  بب کن نگاه خوب :کاوه

 

 و دیکوب لبم به لب انهیر گ غافل حرکت کی یط در بعد و

 .کردم میتسل نیآفر  جان به جان من

  ...بود فیتوص یر غ حالم
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  !شد متوقف تپشش که گرفتمیم رساغ قلن   از دیبا مثال

 !بود؟ قرار چه از هیقض

 چند نهادن لب یرو  لب کی شد سهمم من و رفت عقب

 !است؟ انصاف نیا و یاهیثان

 

  دینبا من به بفهم پس :کاوه
 

  !نداره ربیط کیس به بیک

 

  .میزد نفس نفس دو هر بعد و

 فقط که است شاهد خدا و میبود دهیدو  لومیر یک دو انگار

  .بود داده رخ کوتاه حرکت کی

  .رفت عقب و برد دهان به لب

 خود به تا دادم تکان   را اممانده مات و شده خشک جسم

  .دیایب

 از را خودم باالخره که دانمیم اما چگونه و چطور دانمنیم

 خودم متعجب، منیسر  به توجه ن   و انداختم ونیر ب اتاقش

 .رساندم کارم دفیر  به را
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 !کن وا آدم مثل رو در ابوی یهو  :الناز

 

 و دست از جان که قلن   تپش با .کردم نگاهش فقط

  .دیکشیم ونیر ب میپاها

 

  !؟یدید جنازه انگار تو چته :الناز

 

  الناز؟ :_

 

  .زدم لب دار بغض و ناالن

 .شد بلند یر  م پشت از کرده اخم
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  !دیبوس منو :_

 

 راه وسط خدا بنده .افتاد رسفه به که شد چه دانمنیم

 !کردمنیم یر س ایدن نیا در ن  گو من اما بود کرده ستیا

 

  االن؟ گفنر  جی  جانم؟ :الناز

 

  .رساندم شیگلو  به دسنر 

 

  !دیبوس منو :_
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 اما دانمنیم را هیبق حال .ختیر  یتر  پا اشیک قطره بعد و

  !بود باران   حال

 !طوفان   هم دیشا ای

 به دست بود، بهت از پر خودش که حایل در و آمد جلو

  .کرد تیهدا امصندیل سمت به را من و رساند میبازو 

  خروس مثل روزید تا
 

 ...االن اما میدیپر یم بهم جنیک

 

  !آخه؟ کن  یم هیگر  چرا :الناز

 

  .دندیلرز  میها لب

  .میدیدیم یسیخ از یاهاله در را صورتش

 .بودند کرده دایپ را خود راه میها اشک

 

  !دونمنیم :_
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  .دیکوب اششان  یپ به دست

 

 مثل شیکار  چیه که کنم نفهمش احمق رس بر خاک :الناز

 !ستین آدم

 

  .نگفتم ییر  چ

 .کرد پاک را میها اشک دست با

 

 کمی یبخور  ارمیب آب وانیل هی برات برم من بمون :الناز

 !بشه خوب حالت

 

 ونیر ب اتاق از اشگویسر  برداشتر   با و رفت شیر  م سمت به

  .رفت

 لرزش نیا لیدل و دمیکش صورتم به را لرزانم دست

 !بود؟ چه بدنم ناگهان  
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  .کرد حضور اعالم تلچ   عطر و شد باز در

  ...و برگشتم متعجب اشک، از سیخ صورت همان با

  !دمشید

 ...در بر زده هیتک و درهم شیها اخم یگره

 و گرداندم رو هم من .آمد من سمت به و گرفت هیتک

  .دوختم روبرو وارید به را نگاهم

 

  !پناه :کاوه
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 پا به دلم در یشور  چه داندیم خدا فقط و زد لب آرام

 سمتم به و گذاشت امصندیل طرف دو دست .کرد

  .شد لیمتما

 .کردمنیم نگاهش جسورانه همچنان من و

 

  ؟یکرد قهر :کاوه

 

  !قهر؟

  !گرفت؟یم نظر در قهر را من روز حال

شان  یپ یرو  یس  یخ که بودم خودم با روان   جنگ حال در

 .آورد خود به مرا ام

 به چشم باالخره و بردم باال رس متعجب من و شد جدا

  .دادم چشمش

  .نشاند لب یرو  یلبخند

  !بردیم را دلت عمر آخر تا که ها همان از
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 پس نکردم اشتبایه کار دارم دهیعق همچنان من :کاوه

 !کنمنیم هم خوایه معذرت

 

 دهیکش حد از شیب لیم البته کردم تعجب شیپ از شیر یب

 .میر بگ نظر در دیبا هم را لبم کنج شدن

  !مغرور خودخواه مردک

 

  !نجا؟یا یاومد چرا پس :_

 

 .بست نقش لبانش یرو  باتریز  و تر پررنگ لبخندش

 

 !کردیم هیگر  داشت نفر هی دمیشن چون :کاوه

 

 !زد؟یم دسنر  کی .دمیجو  را لبم
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  !برو بنظرم :_

 !برو...بود اشتباه اومدنت

 

  .آورد جلو را رسش

 

 نشونت رو خودت و من تر  ب ارتباط الزمه باز انگار :کاوه

  !بدم

 

  !گفت؟یم چه .شد حبس امنهیس در نفس
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 یرو  چانه و کرد رد صورتم راست سمت کنار از را رسش

  .گذاشت امشانه

  !بود گرفته بغل در مرا عمال

 

 رس مهین و نصف هم شینجور یهم !یر بگ بهونه کمیر  :_

 !َبرهیم هم رو مهین و نصف اون خرابت حال فکر....کارم

 

دم بهم پلک  به قلبم یصدا کردمیم خدا خدا و فرسر

 .نرسد گوشش

  .گرفتمیم نفس هم من و گرفتیم نفس

 بود دیل و بود شده تمام میها اشک که بود وقت یلیخ

 .دادیم جوالن وسط نیا که

 

  !میر گنیم بهونه....من :_

 

  !بود؟ جی  تهیگر  نیا پس :کاوه
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 دست خنده با که دمیکوب اشنهیس به مشت حرص پر

 آغوش به مرا تر رسیم حال، همان در و چاندیپ تنم گرد

 .گرفت

  !مشیر نگ بغل به محکم کندمیم جان

 

  !بده یر گ یه هم تو :_

 

  .ندادم یر گ من :کاوه

 

  !اریدرب منو حرص کمیر  کاوه :_

 

  .دادم هیتک اششانه به را امشان  یپ خندان هم من و دیخند

 

 !؟یبهیر  :کاوه
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  .اوهوم :_

 

د خودش به مرا تر محکم  بعد کیم کردمیم حس من و فرسر

 خواهد منفجر احساس، همه نیا تحمل شدت از قلبم

 .شد

 

  !کنم ولت خوادنیم دلم :کاوه

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 دست .شد جمع چشمم در اشک وارده احساس شدت از

 .چاندمیپ گردنش دور باالخره و بردم باال را امشده مشت

 یرو  از مرا و شد تر محکم کمرم یرو  دستانش قفل

  .دیکش باال صندیل

 یامورچه مانند را خودم و بودم آغوشش در ستادهیا حاال

  .دمیدیم لیف بغل در

 .بود گرم و بزرگ یادیز  من یبرا آغوشش

 

  کاوه؟ :_

 

  !جانم :کاوه

 

  !دم؟یشنیم جانم بود بار تر  چندم

  ...نبود مهم اما !بود بار تر  دوم کنم فکر

 جان نیا یبرا دادمیم جان یرس  هر که بود نیا مهم

 !گفتنش
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  !ست؟ین یرو  ادهیز ......کمی.....بنظرت :_

 

 کندنم دل بر قرار منم و کندنیم دل .گفت یاخفه نه

 !نبود

 

 رسم به جی  دون  نیم چون ستین یرو  ادهیز  :کاوه

 تر  هم با یآوردیم رسم به ن  بال چه دون  نیم....گذشت

 !گفتنت کاوه

 

  !دانست؟یم او مگر

  .بود او نام به تر قبل یلیخ که جان   از

 .بود خودش نام به سندش که قلن   از
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ل حنر  که من   از   .نبود خودم دست هم نفسم کنیر

 گرفته دست به را نفسم و بود نفس که بود ن  او دست

 .بود

  .رفت عقب هم او و رفتم عقب

  .نشست امشان  یپ یرو  اششان  یپ و افتادند یتر  پا دستانم

 

  !باشه خودت کار تو رست :کاوه

 

یم دستور دیبا .کنم کمیر  را امخنده عرض تا دمیگز  را لبم

  !داد
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  !بوده خودم کار تو شهیهم رسم :_

 

انیم آرامش نیا .میزدیم حرف هم با بسته چشم دو هر

 لق دهن الناز ای بودمیم میها اشک ونیمد دیبا را مان

 !زم؟یعز 

 

 رست !بانو گفنر  اشتباه رو کهیت هی نیا....گهید نه :کاوه

  !بوده من کار تو شهیهم

 

 اتصال .گفتم یاگونه هشدار یکاوه و کردم باز پلک

 هنوز دستانش قفل اما بود شده قطع مانیرسها انیم

 .بود برقرار

 

  !کارت رس برو :_
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 نیا با را من آخرت و عاقبت خدا و شد تخس اشافهیق

 .کند یر بخ مردک

 

 هم راحت الیخ با که نذاشنر  برام حواس و هوش :کاوه

 !رسکار برم

 

 !ن؟ینشد یر گ بهونه یادیز  پور سلطان جناب :_

 

  .نشاند امشان  یپ به لب و آمد جلو خندان

 ن  گو مانانیم یها پل که حاال .بود سخت شدنش دور

 !بود شده ختهیر 

 .شد شکسته عاقبت دستش قفل

 

 523_پارت#
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  .بود همراهش که دیل و ماندم من و رفت

  !نبود نجایا گرید که حوایس

  !نبودم من گرید که ماندم من   و افتی کاهش که تپیسر 

 .بودم کاوه من   گر،ید من

 

 مورد رو وارید نیا و من یدار  ِبر ِبُر  ساعته دو :الناز

 !بز به رحمت صد.....یدیم قرار تیعنا

 

 نگاه و ها اخم به چشم و گذاشتم امچانه ریز  دست

  .دوختم چندشش

 

 !داره خون   حس چقدر :_
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  دمیم وقت بهت هیثان ده :الناز
ُ
 کن   جمع رو پوز ت َپک

 !یتر  پا ندازمتیم پنجره نیا از خداشاهده وگرنه

 

  .دیغر  یطلبکار  با که انداختم سمتش ینخور  بدرد نگاه

 

 !؟کن  یم نگام نجوریا چته :الناز

 

  !یسر  آدم کن سغ :_

 

  افهیق
 

 نگاه و گفتم ن  بابا برو خنده با .گرفت خود به گنیک

  .دادم میروبرو  برگه به را جمیگ

 !مانده جیگ هم مغزم که پور سلطان تو به لعنت

 یبرا حواسم و هوش متأسفانه اما بردم قلم به دست

  !نبود همراه من با مقابلم طرح ییر گ اشکال

  ...گرم آغوش آن حوایل ن  جا
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  ...گفتنش زور

  ...اشبوسه

  ...اشخنده

  ...نفسش

 !مانده بافر .....شیر  چ همه میبگو  است بهیر 

 

 زشت یطراحا به دینباش خسته عرض و َس   الم :عارف

   زباله نخور بدرد
 !نیزرر  بزرگ برند دون 

 

 از .نشست صورتم یرو  دستم و دمیپر  هوا به ترس با

 !دمیکشیم نفس دهیبر  دهیبر  ترس
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 کرد پرت عارف سمت به را جفتش زونکن حرص با الناز

 تر  زم پخش ها برگه تک تک و کرد برخورد شکمش به که

 .شدند

وع و شد خم کمر به دست هم عارف   .کرد ناله به رسر

 

 نسل انتقال ن  توانا گهید....طهیسل نگذره ازت خدا :عارف

  !ندارم هم رو

 

  .دمیخند پرتش چرت به و گذاشتم یر  م یرو  رس

 !نداشت فیحر  گفتر   پرت و چرت در مردک

 

  !بهیر  !درک به :الناز

 !کنم َوق َوق رسم باال عارف تا ده ستین قرار
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 دست از قراره ساحلم.....!عویص   بخواد هم دلت :عارف

  !بکشه جی  ذالجوشن بن شمر تو

 

 صورتم به دسنر  خنده با و برداشتم یر  م یرو  از را رسم

  .دمیکش

 

 گند به رو خودش بخت دسنر  دو ساحل که آخ :الناز

 اما.....ها کردم زد گوش بهش قبلش من تازه !دیکش

 !خورهیم رو چوبش داره تازه نکرد قبول متاسفانه

 

  .ستادیا صاف شکم به دست کرده اخم عارف

 

 !؟یکرد کاریچ باز فتنه توِعه :عارف
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 و برد مقنعه به دست یخونرسد کمال در هم الناز

  .کرد درست را شیموها

 

  !؟تر  کنیم کار نیدار  االن ها شما :عرفان

 

 
 

 بندش پشت و شد وارد که میستادیا شده هول همیک

 .نهاد اتاق به پا ن  اخمو بیج به دست شخص

 !بود؟ شده تنگ شیبرا دلم میبگو  اگر بود دار خنده

 

 !هدف بدون و فکرن   !کارن   !نظمن   :کاوه

 اتاق نیا که بده انجام دیبا کارمند هی که مهیم عوامل از

 !ستین بندیپا بهش اصال
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 ن  یعج قلب تپش با من و برداشت قدم عارف سمت به

  .انداختم یتر  پا رس

 

  !؟کن   کاریچ بود قرار تو :کاوه

 

 لیتحو  پارچه نوع با همراه طرح یرس  هی بود قرار :عارف

  !امیب و میر بگ

 

  !؟یداد انجام :کاوه

 

  !نه :عارف
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یم یجد که مواقغ در .دیچیپ اتاق در شیها قدم یصدا

  .نداشتم زدن کیج جرأت ترس از هم من حنر  شد

 

  !؟تر  کن کاریچ امروز بود قرار شما ن  یحس خانم :کاوه

 

  .زد موج اتاق در سکوت کیم

 

  !یبد جواب دمینشن :کاوه

 

 لیتکم....رو طرحم.....وقت انیپا.....تا....بود قرار :الناز

  .بدم نشونت و کنم

 

  !؟یداد انجام :کاوه

 

  .شد انداز تر  طن اتاق در الناز لرزان یصدا
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  ! ه...ن  :الناز

 

 با من و بود من سمت که ن  ها قدم یصدا دوباره و

س   .کردم مشت را دستانم تمام اسیر

 .نشست یر  م یرو  دستش

 

  !د؟یکن کاریچ بود قرار شما :کاوه

 

 میصدا بلکه دمیکش فر یعم نفس و گرفتم دندان به لب

  !نشود لرزان

 

 !میر بگ رو دیجد طرح اشکاالت .....بود قرار :_

 

ا  و بود شده حاکم فضا در ییر گ نفس و سخت طیرسر

 
 

  !میکردیم تجربه را ن  یعج ترس همیک
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 !دمیپرستیم خونم، و گوشت با را او که من   حنر 

 .بود یتر  پا هنوز رسم

 

 526_پارت#

 

 

 

 

 

  !؟یداد انجام.....خب :کاوه

 

  .اورمیب دست به را شجاعتم تمام کردم سغ

 عطر با عطرش شیپ ساعنر  تر  هم که بود همان   او پناه؟

  !شد ادغام تنت

  .نشاند اتشان  یپ به بوسه که همان  

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !یداد جوالن آغوشش در سخت که همان

 چشمانم در ترس یها هیما ته هم هنوز .بردم باال را رسم

  !کنم دفاع حقم از خواستمیم اما زدیم دو دو

 

  !یر خ :_

 

 کند حرکت که برداشت قدم تا .انداخت باال ن  ابرو تک

  .آمدم حرف به

 

نیم رو ندادن انجام لیدل چرا پور سلطان جناب :_

  !؟تر  پرس

 

 را نگاهش رفته باال ن  ابروها با و برد فرو بیج در دست

  .دوخت چشمانم به

 

  !کن خر سیرئ و مزخرف یهابهانه حتما :کاوه
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  !یر خ :_

 

 ل؟یدل پس :کاوه

 

 نیا که کردم تر  تلق خودم به و دادم قورت را دهانم آب

  .ندارد تریس مردک

  !است من قلب محبوب یکاوه همان

 

 !ن  شما خود لشیدل :_

 

 کردیم سغ که یاکاوه حنر  .شد گرد هابچه چشمان

  .کند پنهان را تعجبش

 

  !من؟ چرا :کاوه
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 .شدم جابجا کیم نهیس به دست

 

 و حواس و هوش که افتهیم اتفاق ایر  چ بعیص   چون :_

  !برهیم تر  ب از رو آدم تمرکز

 که؟ نیدیفهم
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  ...دمید بخدا من و

  !را چشمش یگوشه تر  چ آن دمید
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 لو اشخنده مبادا پوشاند را دهانش دور که دسنر  آن

  .برود

 نگاه از امان اما کردندیم نگاه گنگ عرفان و عارف

  !الناز بار طنتیش

 

  !شد؟یچ :عارف

 

  .میکردیم نگاه بهم دو هر

  ...و خنده از پر چشمان   با او و مصمم چشمان   با من

  !بیعج یر  چ هی

 ...دلنواز میبگو  است بهیر  و قشنگ شگفنر  کی

 

  کاوه؟ :عرفان

 

  .برگشت سمتش هویم گفتر   با کاوه
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 با عرفان و بود انینما صورتش در خنده از ن  هارگه

  .انداخت باال ن  ابرو تک دنش،ید

 !خنده؟ و پور سلطان کاوه تیجد وسط

 

  !میبر  :کاوه

 

  .افتادند راه ونیر ب سمت به سه هر و

 صندیل یرو  و گذاشتم قلبم یرو  دست شانرفتر   از بعد

 .کردم ول را خودم

 

 اون تر  ب ییر  چ اصال من تر  کن فکر اگر که نینامرد :الناز

  !دمیفهم تون دارمعن   نگاه

 

*** 
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 روان   رو ما که داره جی  زدت جوونه شکم اون آخه :_

  !؟یکرد

 

 !بگو نویهم قایدق :بهار

 

  .دیکش شکمش یرو  دسنر  اخم با نرگس

 

 کال داشتر   عمه.....!ها نیسر  ناراحت مامان؟ پرس :نرگس

 !هینجور یهم
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 هی کال مامانت.....!ها نیسر  ناراحت عمه؟ خوشگل :بهار

  !داره کم نمه

 

 بهار سمت به بالشتیک حرص با نرگس و زدم خنده ریز  پفر 

 .کردم پرتاب

 فاصله پنجره از و دیخند صحنه نیا دنید با عرفان

  .شد یر جاگ بهار و من ن  روبرو مبل یرو  و گرفت

 

 !خانوم؟ نرگس چطوره حالتون :عرفان

 

  !ممنون خوبم :نرگس

  !گذره؟یم چطور بار و کار

 

 جانش شوهر یجلو  و کرد پر وهیم از بشقان   بهار

  !دمیکوب پهلوش به آرنچ   خنده با .گذاشت
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 !گذرهیم....شکر :عرفان

 

 از پور سلطان یآقا که دمیشن من راسنر  :نرگس

  !درسته؟.....گرفتر   طالق همرسشون

 

  مانند من و
 

 حال .کردم تماشا را میروبرو  بحث سنیک

 !داشتم حرف نیا دنیشن از ن  یعج

 

  !شهیم یاهفته چند بله :عرفان

 

 که ن  جا تا چون چرا؟ ینکرد فیتعر  عرفان راسنر  :بهار

  !بود حامله ادمهی

 

  !نبود کاوه مال بچه ویل بود حامله :عرفان
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 !نبود؟ کاوه مال بچه !شدند گشاد چشمانم

  !بود؟ کرده انتیخ یسارا.....عن  ی

 !بود؟ چه برنامه و حرف و نقشه همه آن پس

 !نداشتند من از کیم دست تعجب در هم نرگس و بهار

 

  !؟جی  عن  ی :بهار

 

 یپرس  هی با رو یسارا حایم نکهیا مثل....واال :عرفان

 شوهر ای برادرشه پرس، نیا کنهیم فکر بعد !نهیبیم

 !چکدومهیه نهیبیم کنهیم جو و جست هیر م.....خواهرشه
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  .دیکوب شان  یپ به دسنر  یدیناام با بهار

 

  !ممکنه؟ چطور آخه !لعننر  :بهار

 

 چون نبود خوب ادیز  یسارا و کاوه یرابطه کال :عرفان

 خرج تنه کی که بود کاوه نیا و بود سفر شهیهم یسارا

 دوست با هم ها سفر نیا قضا از !دادیم رو یر  چ همه

 !رفتهیم زشیعز  پرس

 

 !شهینم باورم رو وقاحنر  تر  همچ اصال :نرگس

 

  !اصال شوکم تو هنوز من :بهار

 

  من؟ اما

  ناراحت؟ ای بودم خوشحال

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  !دانستمنیم

 یسارا به عالقه یاذره کاوه اگر حنر  بود، که چه هر اما

  !بود خورده شکست بد نداشت،

  .ستین کیم یر  چ مرد کی غرور

 آرامش بودنم دیشا !نبودم کنارش که بودم ناراحت من و

 !کردیم

 

 ازدواج اصال چرا.....بودن نطوریا که نایا.....خب :نرگس

 !کردن؟

 

 که هم الناز !بود الناز دانشگاه یدوستا از یسارا :عرفان

 مینبود ما که وقتا بعیص   داشت کاوه با خون   ارتباط کال

 تو.....!رفتیم دنبالش خونه به برگردوندنش یبرا کاوه

کت  از یکی با میداشت ازین که اومد شیپ مشکیل هی رسر

کت  میبش قرارداد هی وارد عی    رس  پارچه کننده وارد یها رسر

 ....و کرد معرف   یسارا پدر الناز و
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 !؟جی  َو  عرفان :بهار

 

کت نکهیا یبرا کاوه :عرفان  به مجبور ارهین باال بدیه رسر

کت و ما بخاطر که شد نطوریا و بود ها مدل فروخت  رسر

 قرارداد زودتر یسارا پدر تا شد یسارا با ازدواج به مجبور

 بهش یکار  !باالخره بود دامادش کاوه....خب و ببنده رو

 .نداشت

 

 530_پارت#

 

 

 

 

 

 نیا بود دهیکش چه .پوشاند غم از یاهاله را چشمانم

 !چسباندمیم تنگش حرف   یرس  هر من که یمرد
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  !کرده تحمل که بوده مرد چقدر :نرگس

 

  !مرده چقدر و !بوده مرد آره

 قبول هنوز کردم بارش که ن  ها حرف تمام با مرا که مرده

 !دارد

 

کت اون ما و.....آره :عرفان   خود از بخاطر رو رسر
 

گذشتیک

 !میدار  ش

 

  .کرد اشچانه گاه هیتک دست بهار

 

  !باشه باال تحملش تونهیم آدم چقدر :بهار

 

یم چه دنبال .بود حرکاتم و من به عرفان نگاه ،تر  ب نیا در و

  !گشت؟
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  !عشق؟

 !بود عیضا آنکه

 

 تونیکی تر  نشست کاریب ن  رایپذ اون تو که ن  شماها :بانو

 !کمک ادیب

 

 به یوز یر پ لبخند با و گذاشت شکمش رو دست نرگس

  .داد هیتک مبل پشنر 

 .شد بلند و درآورد را شیادا بهار

 

  :نرگس
 
  !گذره؟یم چطور ما دخیر  با زندیک

 

 !نبود کن ول .گذاشتم دهانم یجلو  دست خنده با

 

 االن یک باشه بد هم اگر تازه !باشه؟ بد شهیم مگه :عرفان

  بده؟ بگه داره جرأت
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 من و زد خنده ریز  نرگس .بود من به واضحش یاشاره و

  .نشاندم لبم یرو  یلبخند هم

  !بود راست
 
 !بود یر  چ همه من یبرا بهار یندهیآ و زندیک

 

  !جمعه یادیز  جمعتون.....کمیعل سالم :ایبرد

 

شان  یپ و شد خم عارف، به دادن دست از بعد .میدیخند

 .داد قرار تیعنا مورد را ام
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EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 عرفان کنار همرسش، با کوچیک گفت و گپ از بعد

وع و نشست   .کردند صحبت به رسر

 

  !سیپ سیپ :نرگس

 

 از شد گرد چشمانم و چرخاندم نرگس سمت به را رسم

  .شدند لوچ من یبرا که چشمان  

 

  !ه؟یچ :_

 

  !بگم بهت جی  هی کینزد اریب رو گوِشت :نرگس

 

 و بردم گوشش کینزد به رس ،یکنجکاو  با توأم تعجن   با

  .شدم دنیشن یآماده
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  !عمته؟ پرس که هست پور سلطان کاوه تر  هم :نرگس

 

 فقط که را جنبهن   من   کند لعنت خدا و گرفت تپش قلبم

  !ستکاف   امینابود یبرا اسم کی

  .دادم تکان شیبرا دییتأ ینشانه به یرس 

 

 خب؟ :_

 

 قضا از....دمیشن بابات رو بانو صحبت یرس  اون :نرگس

  !تیخواستگار  اومده پرسه نیا

 

 !شود باز توانستیم نیا از شیر یب دهانم نکنم فکر

  !؟یخواستگار 

 !کاوه؟ هم آن

 دییتأ را حرفش تا دوختم نرگس به را لرزانم یها مردمک

 !شود من الکردار قرارن   دل نیا قرار و کند

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 میرو  به ییر  چ اما بود شده متعجب من حال نیا از نرگس

  .اوردین

 

 االن مال نیا البته تیخواستگار  اومد گهید آره :نرگس

 !یبود ازیر ش هنوز که هیزمان مال ستین

 

 را رسم .بستم پلک درد با و گذاشتم دهانم یرو  را دستم

  .دادم فاصله

  !نداشتم گفتر   یبرا ییر  چ

 ...چی یه
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 !بودم مانده یجا بر مبهوت که ماندم مات و شیک چنان

 

 !بفهممت خوادنیم دلم هم اصال و.....!فهممتنیم»

  !کاوه کن باز رو گوشات

  جی  هر که ستمین شیپ ماه چند دخیر  اون گهید من
 

 بیک

 حفر  چیه حاظر حال در تو.....نزنم حرف   و کنم خم رس

 رو کار نیا یبد دستور من به یبخوا که یندار  من رو

  !رو کار اون ای کنم

  ُمفِتش
 
  !جناب سنر ین من زندیک

 یکار .....من دل َور   یایب پایسر  نکرده مجبورت هم کیس

 «!شیپ یر ِخ .....پس یندار  نجایا هم

 !کن  یم دیتهد رو من یر یم راه به راه !کاوه؟ چه تو به»

  یکارهیچ تو !چه؟ تو به قایدق گمیم بهت دارم
 
 زندیک

 «!ها؟ !؟من  
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  .خوردندیم چرخ مغزم در جمالت تک تک

 !بودم نگفته که ها چه

 

سم ازت خوامیم منم پس»  که اون   !چه؟ تو به قایدق بیی

سه من از دیبا  «!عمم پرس نه نامزدمه ن  کجا بیی

 «!داره؟ ربیط تو به بگم دیبا منم پس»

  !واقعا؟»

 خوشحایل نیا قراره یک !رفتنت از شمیم خوشحال یلیخ

 «نمت؟ینب قراره که یبد من به رو

 

 در یگر ید یهایر  چ بلکه دمیکش صورتم به محکم را دستم

  .نخورد چرخ مغزم

  .بودم شدن روان   حال در

  !بودم نگفته که ها حرف چه من

 !بود ننداخته که ن  ها کهیت چه
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 ؟خون   پناه؟ نچ تابان :نرگس

 

 .دادم تکان یرس  و دادم قورت سخنر  به را دهانم بزاق

 

 533_پارت#

 

 

 

 

 

  .میایب خودم به کردم سغ زور به

  !بود سخنر  کار

 !ناراحت هم و زدیم خوشحال هم که قلن   یبرا مخصوصا

 

  !شد؟یچ.....خب؟ :_
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 .کرد مرتب را شیموها و دیکش اشیرورس  به دسنر  نرگس

 

 با داشت هم بانو.....!ستین قبولش بابات قضا از :نرگس

 !کنه شیراض که زدیم حرف بابات

 

  !دندیپر  هوا به میابروها

  !گر؟ید زدیم حرف بابا و کاوه راجب

 دوست را کاوه که یقدر  به بابا داشتم، خی   که ن  جا تا

 دوست را برادرش و خواهر یها بچه از چکدامیه داشت،

  !نداشت

 

 !گه؟ید مطمئن   تو نرگس :_

 

 گفتر   کرد قیتحق کیل راجبش ایبرد تازه....بابا آره :نرگس

 زن قبال فقط....حرفا نیا و فالن و نداره مشکیل چیه
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 و پاک خودش که نهیا مهم ستین مهم اون که داشته

 رایص   هنوز بابات چرا دونمنیم اما باشه خوب و درست

 !نشده

 

  .بودم متعجب هم من واال

 !بود دیبع واقعا حرکت نیا بابا از

 من و درآورد یاوهیم جا از ن  یس و برد شیپ دست نرگس

 !یپرخور  نیا از زدم یلبخند مغزم، یبلبشو  نیا در

یم فکر که شکمش درون زیر  موجود آن به اوقات گایه

 حس چه شدن عمه....آخ و شدیم آب دلم در قند کردم،

 !دارد خون  

 

 !خب گشنمه !؟کن  یم نگام نجوریا چته :نرگس
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 زدم لب و دمیپاش صورتش به یلبخند

 

  .جونت نوش بخور :_

 

  .کرد زمزمه مشکویک لحن با همراه و کرد نازک پلیک پشت

 

 کور !منو تر  بب.....!یشد مهربون انگار یشد عمه :نرگس

 !باشم گفته یار یب مبچه رس ن  بال یبخوا یخوند

 

 .دادم رفته کنار یپرده به را نگاهم و دمیخند آرام
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 و دهیشور  چرا دل بحر عشق بهر که دیگو  کیس گر*

 شود؟ دایش

 ناپروا و آرام ن   قطره بحر شوق اندر :که ده جوابش تو

 *شود

  (موالنا)

 

*** 

 

 تر  نازن ها.....!بود؟ جی  اسمش اومد نگهیمدل نیا :الناز

  !ییر بگ رو شاندازه شخصا یخوایم یبود گفته....جالیل

 

  !امیب تا کنه صی   بگو بهش آره آره :_

 

 پلوغ و شلوغ یها کاغذ در خم کمر تا که حایل در بعد و

 !گشتمیم نظرم مورد طرح دنبال در به در بودم، یر  م یرو 
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  !گه؟ید هیاوک هاشون قرارداد نایا الناز :_

 بره بزنه بعد ِبله و ِاله قراردادم من بگه ورداره کار وسط نه

  !بمونه دستم رو لباس من

 

 !داره خی   عرفان ویل دونمنیم :الناز

 

س ازش :_  شیپ ماه چند مدل اون مثل خوامنیم چون بیی

 نو از و کردم دایپ رو یکی هولیک هول رس آخر که بشه

 !زدم دوخت لباس

 

 یکنار  به بعد و کردم چک را میروبرو  یبرگه اخم با

  !راندَمش

 

 محکم هست حواسشون هیقض تر  هم رس کنم فکر :الناز

 !کت    یکار 
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 دست به و کردم جدا را نظرم مورد یهابرگه اخم با

  .گرفتم

 

 جذاب لرزهیم بدنم ستون چار کن  یم که اخم اصال :الناز

  !لننر 

 

یم ازین .دمیخند   !داشتم کار نیا به می 

 !بود نمانده میبرا اعصان   روزها نیا که یقدر  به
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پارچه هی قراره عارف باشه حواست فقط رفتم من الناز :_

  !شلوغه امروز رسم چون باشه شیر گیپ....ارهیب برام یا

 

  .شدم خارج اتاق از من و بست پلیک الناز

  .رفتم بود، من منتظر مدل که اتافر  سمت به

 کرده تر عصبان   قبل از هم را عصبان   من و بود قلق بد

ل را خودم قیعم نفس چند با داشتم سغ اما بود  کنیر

 .نشوم خراب رسش و کنم

 

 رو توناندازه من دیستیبا تر صاف لطفا جالیل خانم :_

  !میر بگ درست

 

 عجب یها مدل تر  همچ دیبا چرا دونمنیم من :جالیل

اندازه نیدار  اضار شما خوامنیم که گفتم !بپوشم وجفر 

  !نییر بگ رو من ی
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  .فرستادم ونیر ب را نفسم و بستم پلیک دست به میر 

 دفیر  وارد را شماره و گرفتم قیدق را اشاندازه و شدم خم

  .کردم یر  م یرو 

 حالت مغزم شد باعث جالیل رفتر   و بود شده تمام کارم

  .کند دایپ یبهیر 

  .بود یتر  پا رسم همچنان من و شد باز در

 

  ....مد یکی اون صداقنر  خانوم :کاوه

 

 !دمشیدیم هفته کی از بعد قیدق و آوردم باال را رسم

  !بودم؟ دلتنگ

 !...ادیز 
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  !اد؟یز  فقط

  ...ادیز  یلیخ

 !شودنیم افتی یاکلمه چیه معادلش که یآنقدر 

  .کردمیم نگاهش و کردیم نگاهم

 
 

  .شدیم دهید وجناتش تمام از خستیک

  .بست رسش پشت را در و آمد داخل

 

  .سالم :_
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 و راند لب به یلبخند نهیس به دست و داد هیتک در به

 دل نیا قرار لبخند کهیت کی تر  هم که است شاهد خدا

 !است من تنِگ 

 

  !طراح خانوم دینباش خسته :کاوه

 

 یتر  پا را رسم و زدم کوچیک لبخند حرفش دنیشن با

 یعطر  و دیرسیم گوش به شیها قدم یصدا .انداختم

 .کردیم نوازش را مشامم که

 به که شیصدا بعد و نشست یر  م یرو  که دمید را دسنر 

 .دیرس گوشم

 

  !؟خون   :کاوه

 

 .دوختم نگاهش به را نگاهم و گذاشتم امچانه ریز  دست
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  !ستمین بد :_

 

  .شد متفکر اشچهره حالت و آمد جلوتر

 

 !اومده شیپ مشکیل هی عن  ی ستمین بد :کاوه

 

 فقط که نداشت خی   .کردم نگاهش فقط و نگفتم ییر  چ

 !شده؟ خوب حالم شیصدا دنیشن با

 

 ها؟ جوابم منتظر طراح خانوم :کاوه

 

 صبح تا شب خواستیم دلم !نداشتم گفتر   یبرا ییر  چ

  .کنم نگاهش و نمیبنش

 .برود صحبتش طرز آن یبرا دلم من و کند صحبت او
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  !ستین خایص یر  چ :_

 

 .بود

 .بود ویل

  !بود نگذاشته بافر  میبرا اعصان   روزها، نیا یفکر  ییر درگ

  .داد او به بابا که یرد جواب ییر درگ

 لبخند یپرده پشت را اشنگران   کردیم سغ که مامان   و

  .کند پنهان

 .داشتم را او با بودن یآرزو  که من   و
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  .داد تکان راست و چپ به را رسش

 

 شده؟یچ بگو !شناسمیم خوب رو تو من.....گهید نه :کاوه

 

  !نشده خایص ییر  چ واقعا :_

 

  !دشانیکش و گذاشت دستانم یرو  دست

 قرار شیرو  به رو قایدق و شدم بلند کار نیا موجب به

 .گرفتم

  .یتر  پا از من و بود هیر خ من به باال از او

  !ن  ییر ش و فاحش یقد اختالف چه و

 

  !بگو حاال :کاوه

 

  .کردم باز لب خنده با
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 اسایس ییر تغ هی االن یکرد بلند منو یکرد فکر عن  ی :_

  گم؟یم ویچ همه برات کردم

 

  !؟کن   باز لب کنم کاریچ پس :کاوه

 

 !بود فکر به چقدر .کردم نگاهش مهربان

 

 .کن   یکار  ستین الزم :_

 

 امشان  یپ به را اششان  یپ و آمد جلو رسش و زد یلبخند

  .داد هیتک

 !بود تپش پر و سخت چقدر حوایل نیا در دنیکش نفس
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  !بود ن  جدا بر قرار که بود گرید فر یدقا آن از تر سخت و

 وابسته بودنمان هم با یهالحظه تک تک به لعننر  من  

 !بودم شده

 

 !کنم خوب دیبا حالتو من ویل :کاوه

 

 !بود شده انداخته راه ستارگان رقص میها پلک پشت

 ویل کردنیم درک کیس که را بودم حایل چه در من و

 !نروم حال از دوارمیام

یم را جانم و دادیم قلب تپش من به راه راه مرد نیا بسکه

 !گرفت
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  کاوه؟ :_

 

  !جان :کاوه

 

  جان؟

 !سالمت جانت فقط خودت یبرا جانم

  داد؟یم گفتر   سخن یاجازه صحاب ن   دل حال نیا مگر

  .میبگو  چه بود قرار رفت ادمی ِبالکل

 

  !منتظرم :کاوه

 

  .رفت ادمی :_

 

 .کشاند آغوشش به مرا و کرد جدا دستانم از را دستانش

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کاش*

 ستیچ گفنر یم

 تو چشم از آنچه

 *…ستیجار  وجودم عمق تا

 (ییر مش دونیفر )

د خود به مرا تر محکم  یدرد نیا یبرا دادم جان من و فرسر

  .کرد نفوذ میها استخوان به که

 تر؟ نییر ش نیا از چه و
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  رفع آغوشش در چقدر دانمنیم
 

 را عطرش و کردم دلتنیک

 با و آمدم خودم به یالحظه دانمیم فقط دم،یکش هیر  به

 .بزنم ونیر ب آغوشش از کردم سغ خجالت از رسخ صورنر 

  !گذاشت؟یم مگر

 در کردیم سغ خنده با که بود دهیفهم را خجالتم انگار

  آغوشش
َ
  .دارد منگه

 

  !کاوه :_

 

 نجایا از بهیر  مگه ؟یبر  یخوایم جی  یبرا االن خب :کاوه

  ؟!هست ن  جا هم

 

 گذاشتم شیبازوها یرو  را دستم و دمیخند اشن  پررو به

 ونیر ب یر گ نفس یجا نیا از و بکاهم فشارشان از بلکه

 .بزنم
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  !؟جی  تو ادیب یکی االن کاوه :_

 

  !شهیم راحت من کار فقط چی یه :کاوه

 

 پور سلطان کاوه .کردم نگاهش و بردم باال رس تعجب با

  !بود؟ زده حرف   تر  همچ

 

  !؟خودنر ...نیا...یا :_

 

  .زد یلبخند

 

 !کنهیم عوض ُبن و خیب از رو من داره بابات :کاوه

 

 کشمش از .راندم لب به یلبخند و کردم نگاهش مهربان

 !داشتم خی   شانیها
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  .آمد جلوتر کیم صورتش

 

  توِعه؟ واسه کارا نیا یهمه دون  یم :کاوه

 

اف .انداختم باال یرس  تخیس با   !خب خواستمیم اعیر

 

  .نه :_

 

خنده از تا دیکش دندان به را لبش و رفت باال شیابرو  لنگه

 !بودم؟ نامحرم من مگر و شود ن  رونما مبادا اش
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https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

ه بنظرم پس :کاوه   !بدون   بهیر

 

 یجمله کی امدلخویسر  یبرا حنر  نبود حاظر مردک و

  .براند لب به کوتاه

 چقدر آمدنش با و رفتم ونیر ب زور و زحمت کیل با باالخره

  !بود شده خوب حالم

 مرموز شخندین آن البته که کردم صحبت کار راجب کیم

  .ختیبرانگ را تمیعصبان کم کم لبش یگوشه

 

 !گم؟یم جی  دارم یدیم گوش االن :_

 

 که یاسورمه شلوار و کت آن با و برد بیج به دست

 خود به یجد یافهیق بود، کرده پوشش کیش حسان  

  .گرفت
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  !بله :کاوه

 

  .کردم نازک شیبرا چشیم پشت

 

 .دارم شک :_

 

  !لبش یگوشه دار معن   یشخندین آن از یوا و

 

 

 !قا؟یدق یدار  شک جی  به کن   معن   برام شهیم :کاوه

 

 مرا زبان ریز  داشت قصد او ای .دمیکش صورتم به دسنر 

  !من ای دیبکش
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 را یر  م یرو  یها برگه و دفیر  و کردم درست را اممقنعه

  .برداشتم

 

 الیک پس یند گوش وقنر  بزنم حرف صبح تا که من :_

 .دینباش خسته....نمیر  م حرف

 

  .کرد نگاهم تعجب با توام یاخنده با

 

  !شما تر  همچن :کاوه

 

 نگه یبرا مردک .نشاندم شان  یپ به اخیم و زدم ونیر ب

 !نزد هم کوچک زور کی داشتنم

  !مغرور

 !خودخواه
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  !او یبرا بد یها نسبت تمام اصال

 فقط و شودنیم رسش که هم کوچک دنیکش ناز کی

لدروم
ُ
 .کندیم بارمان را شیها ُبلدروم ا

 کوتاه و فیظر  دخیر  کی کنار را الناز و شدم اتاق وارد

  .دمید

 حضور یمتوجه دخیر  آن و دوختم چشم الناز به سؤایل

  !بود نشده من

 

 خانم نیا جون ساحل و عارف نامزد ساحلن شونیا :الناز

دا همون   !پناه....مان معروف ن  دخیر
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  .دوختم ساحل به چشم یادیز  جانیه با

 .بود ناز و فیظر  چقدر

 صورنر  کوچک لبان آن با دشیسف یادیز  و گرد صورت

 !بود کرده جادیا اشمشیک یرورس  به ن  بایز  تضاد رنگش

 

  .سالم :ساحل

 

  !باشد عاشقش انقدر داشت حق عارف الحق و

  .کردم دراز را دستم و رفتم جلو خنده با

  .داد دستم به دست

 

 !دنتید از شدم خوشحال یلیخ....سالم :_

 

مگ لبخند   .گرفتند رنگ شیهاگونه و شد ن  یرسر

  !خالق جلل
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  !عارف با متفاوت درجه هشتاد و صد قایدق

 

 !نطوریهم منم ممنون، :ساحل

 

 مشیک یمانتو  بیج در دست خنده با الناز .رفتم عقب

  .برد رنگش

 

 ختیر ن   داداش اون به شیچیه اصال؟ یکرد حال :الناز

 !خورهنیم من

 

 .رفتم سمتش یاغره چشم
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ک  شدیم آب خجالت از حرف   نیکیر یکوچ با خودش دخیر

م تیرعا اصال که هم الناز نیا و   .کردنیم را شیایح و رسر

 

  خو؟ هیچ :الناز

 رو عمرت یسر  من داداش زن گفتم بت من بخدا ساحل

  !ینکرد گوش حرفم به خودت کن  یم تباه

 

 اغفال رو من زن شما دیبا چرا فهممنیم من :عارف

  !تایتربن  ....!تر  کن

 

 دور را دستش عشق با و ستادیا ساحل کنار و آمد داخل

  .فرستاد کمرش
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ر ت به راه از کافرن قوم نایا میبر  زمیعز  ایب :عارف
َ
  !کت   یم د

 

ک  حظ من و افتاد شیها لب جان به دندان با گرید دخیر

  !صورتش و چشمان در نهفته ن  بایز  و پایک نیا از کردمیم

  .برد خود با را ساحل عارف

 

یم خجالت کیل شینجور یهم خدا بنده دخیر  نیا الناز :_

 !خدا یرضا محض نکن تشیاذ انقدر کشه

 

 هاشگونه نیا وقنر  دون  نیم....شاهده خدا تونمنیم :الناز

  !شهیم ناز چقدر شنیم رسخ

 

 میر  م سمت به و دادم تکان شیبرا تأسف ینشانه به یرس 

  .برگشتم
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 نبود ساحل اگر....دیکش طول کارت چقدر راسنر  :الناز

  !دنبالت بودم اومده بود وقته یلیخ

 

 !کردمیم ساحل جان به دعا دیبا پس

 

 اعصابم رو همش عن  ی....بود قلق بد یلیخ مدله نیا :_

 .گرفتم رو هاشاندازه تا شدم یر پ.....!بود

 

 رفتیم داشت دمید رو کاوه کردم حس من ویل :الناز

 !یتر  پا
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  .دادم قورت را میگلو  آب

 به دست خنده، و نانیاطم با .کردم نگاهش یجور  هی

  !بود داده هیتک یر  م به نهیس

 

اف وقت :الناز   !پاکزاد خانوم دهیرس فرا اعیر

 

  .ستادمیا یخطاکار  حالت به و کردم قفل پشتم را دستانم

 

  ؟تر  باهم :الناز

 

 .نداشتم سؤالش نیا یبرا درسنر  جواب

 

  !یحدود :_
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 !کن   مشخص برام رو یحدود یمعنا شمیم ممنون :الناز

 

 یر  م پشت خندان خودش که انداختم ریز  به رس خنده با

  .نشست

 به کنان خداراشکر من و بود شده ماجرا کن ول ن  گو

 .رفتم میر  م سمت

 

  ؟یدار  یخی   حایم از :_

 

  .کرد نازک میبرا چشیم پشت

 

  !ها هیجنابعال یپرسخاله :الناز

 

*** 
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 حرفم یکجا دمینم دخیر  من آقا.....بابا یا :بابا

  نامفهومه؟

  !دمنیم چکسیه به دخیر  من هاالناسیا

 

 بابا یادهایفر  یصدا .گذاشتم قلبم یرو  دست ترس با

  .بود برداشته را خانه کل

  .بودم شده جمع اتاقم از یاگوشه ترسان هم من

 دهد؟ تیواقع یبو  شیها حرف نکند

 

یم قطع رو ارتباطمون یهمه یبد ادامه بازم یبخوا :بابا

 !کنم
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  کنم؟ چه میگلو  کنج کرده خانه بغض نیا با من آخر

  داشتم؟ را کاوه از گذشتر   ن  توانا

  !عمرا

  !هیثان کی یبرا حنر 

شده شیها محبت و آغوشش یوابسته ِانقدر که حاال

  !ام

  .بود نشده بلند بابا از ن  صدا بود وقت یلیخ

 شانس وقت چیه من چرا .گذاشتم میزانوها یرو  رس

 !بابا حاال و بود یسارا وجود اول نداشتم؟

 اششماره و رفتم امگویسر  سمت به زد رسم به که یفکر  با

 .گرفتم را

 

  !جانم :کاوه
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  کاوه؟ :_

 

  !بود لرزان واضح میصدا

 

  شده؟یچ پناه جانم؟ :کاوه

 

  فرستم؟یم برات که آدریس یایم :_

 

 پشت نفس و کردم نگاه نهیآ در را خودم لرزان چشمان   با

  .کردم حبس نفس

 

  !اومدم :کاوه

 

 را دیرس فکرم به که ن  هاپارک از یکی و کردم قطع را تماس

  .فرستادم را آدرسش و کردم انتخاب
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  اهیس یمانتو 
 

  .رفتم یتر  پا به عجله با و زدم تن رنیک

 ونیر ب خانه از و دادم حیتوض مامان به چجور دانمنیم

 .بودم نشسته تاکیس در دانمیم فقط زدم،

 

  برم؟ کجا خانم :_

 

 روشن را نشیماش ضبط و برد دست .زدم لب را پارک نام

 .کرد

 !کرد شده پیل آهنگ آن غرق هم را من
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 .بستم پلک و دادم هیتک تر  ماش پنجره به را رسم

 

  «برات کوکه دلم ساز»

 «صدات واسه دل زده لک»

 «برات هیکی که کیس واسه باش یکی»

 

 قبل از تر دردناک و افتاد میگلو  جان به .آمد باالتر بغضم

  !کرد ن  خودنما

 !بگذرم؟ بود، قلبم تمام که کیس از شدیم

 

  «زدم تو سنگ نهیس به»

  «قسم خورمیم جونت به»

 «کم بشه موهات از تار هی ذارمنیم»
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دمش و رساندم میگلو  به دسنر    !فرسر

 !را میَ زندگ تمام....نه و بزنم کنار توانستمیم را بابا نه

 

  «عشق هیچ بدون   ینشد عاشق»

 «عشق هیبیغر  و بیعج حال هی»

 

  !بود حایل بد بودنم عاشق حال

  .مرداب در کردن یر گ مانند حایل کی

 .یرو یم فرو شیر یب بزن   پا و دست

 

  «بیسر  وابسته ینشد عاشق»

 «بکیسر  دست آدم و عالم از»

 

  .بود لحظه کی یبرا فقط وابسته؟
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 کندن دل گرید شدم آغوشش به دعوت که دم آن از من

  !شد سخت میبرا

 به و آوردم ونیر ب را هیکرا پول و بردم فیک به دست

  .دادم دستش

  .کردم فرار همه از او، از فرار یبرا من

 ...خودش خود از حنر 

 

  «بشم وونهید زد رسم به امشب»

دار که گفتم»  «شهر مردم شن خی 
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 ید اوضاع نیا در من کار
 

 !نبود؟ محض وونیک

  !بودم کرده فرار خودش سمت به یر  چ همه از

  .رفتم رساغش دنینرس ترس از من

  .آوردم یرو  سمتش به اوردنش کم ترس از من

  !کشتیم زنده زنده را من دادنش دست از

  !امآورده کم عشقش برابر در است وقت یلیخ من

 .گذاشت ازیر ش به پا که یروز  همان از

 

  «کم نشه تهیسا عشقم بمون من با»

  «هم شیپ میباش هست نفس جی  هر تا»

 

  .بودم دهیرس

  .زدم ونیر ب تاکیس از
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 تر  ماش از انبویه انیم من دنبال چشم با که کردم شیدایپ

  !گشتیم ابانیخ یها

 

 «!عاشقتم من»

 

  .رفتم راه تند سمتش به

 .دمیدو  !نه رفتر   راه

یم نفس نفس هراسان که شد من   زوم چشمانش دنمید با

  .دمیدو یم دستم درون فیک با همچنان و زدم

 

  «هیچ بدون   ینشد عاشق»

  «عشق هیبیغر  و بیعج حال هی

 

 را دستم و انداختم بغلش در را خودم دهینرس و دهیرس

  .انداختم گردنش دور
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  «بیسر  وابسته ینشد عاشق»

  «بکیسر  دست آدما و عالم از»

 

  پناه؟ :کاوه

 

 «!عشق یا»

 

 پارک، یروبرو  یکیتار  آن در و شد قفل دورم دستانش

 بود؟ ما به حواسش کیس
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 غرق من و آمدندیم یتر  پا یگر ید از پس یکی میها اشک

 .کردمیم هیگر  آغوشش در

 ِتکه کی نیا از توانمیم من و بود گرفته آغوشم در سفت

 شوم؟ رانده بهشت

 

  !شمیم لب به جون دارم :کاوه

 

 همان با و دادم فاصله گردنش از را انمیگر  صورت

  .کردم نگاهش اشک پر چشمان

 

  !زد؟ داد رست امروز بابا :_

 

  لبخند
 

 صورتم رس تا رس در را نگاهش و زد قشنیک

  .چرخاند

 کرد؟ آرامم که بود لبخند نیا پس در چه
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  باشه؟.....ستمین دنیکش پس آدم من :کاوه

 

  !دمشیکش دندان به و دندیلرز  میها لب

  .گذاشت امشان  یپ یرو  یابوسه و آمد جلو

 

 هوم؟ بلرزن؟ لبا نیا بذارم که مردم من مگه :کاوه

 

  ؟کن   کاریچ یخوایم :_

 

 امشانه دور و کرد جابجا را دستانش و زد یشخندین

  .کرد وادار حرکت به را من و گذاشت

 آمد گوشم کینزد لبانش

 

  !یخواستگار  امیب خوامیم دوباره :کاوه
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 !دانمنیم را شد دایپ کجا از لعننر  یخنده نیا یکله و رس

د خود به تر محکم مرا او و گرفتم دندان به لب  به و فرسر

 .کرد کج راه ها کافه از یکی سمت

 برساند بابا گوش به و ندیبب هم با را ما کیس نکهیا ترس

 توان ها لحظه نیا از اما بود افتاده تنم به خوره مثل

 !نداشتم گذشتر  

 رفتیم جا همه نگاهم من و میبود نشسته هم یرو  به رو

 !من به دوخته چشم منتظر   ی  او  یرو  اال
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  !تره جذاب روبروت یو یو  بنظرم :کاوه

 

 اشرایص   خود از و مغرور صورت به چشم تعجب با

  .زدم خنده ریز  بعد و انداختم

 !بود گذاشته فرار به پا ن  گو دلم ی  ابر  یهوا و حال

 

 سلطان جناب دیمطمئن خودتون از شما که چقدرم :_

  !پور

 

  گهید قراره یِک  :کاوه
 

  پور؟ سلطان جناب نیک

 

 با .کردم نگاهش و گذاشتم چانه ریز  دست لبخند با

  !داشت نظر ریز  مرا تماِم  اشیور  کی لبخند

  تر  چ آن مثال
 
 یدهنده نشان چشمش یگوشه خوردیک

  .بود نگاهم نوع از اششگفنر 

 !جلب مردک
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 ؟جی  خودت بنظر :_

 

 به دست هم من .کندیم نگاهم متفکر چانه، به دست

  .ستمیایم شیتماشا به نهیس

 

 !کن   تموم ُف یکث ی  باز  نیا وقتشه االن بنظرم :_

 

 زد رقم یدار  خنده ریتصو  بود، زده که حرف   و چهره آن با

 میهاشانه خنده از دهن به دست که من   شد اشجهینت و

 .دیلرز یم

 سیرئ جناب قهوه و امعالقه مورد پک سیآ با گارسون

  .دیرس رس

 زدم لب کاوه به رو رفتنش و سفارشات لیتحو  از بعد

 

 چطوره؟ سیرئ جناب :_
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 نگاه خنده و ناز با من .کرد نگاهم یطلبکار  حالت با

 دیبا هم کافه نیا وسط که کند لعنتش خدا و گرفتم

بان ماتیتنظ  .دیر بگ دست به را قلبم ض 

 

 یلیخ دستت بندازم زودتر چه هر رو حلقه کنم فکر :کاوه

 !شهیم بهیر 
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 .آمد باال آن   به نگاهم

  گفت؟ چه قایدق
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 سغ که من   به توجهن   و شد اشقهوه مشغول ریز  به رس

 .داشتم میها نفس شدن منظم در

  ...و کردم میروبرو  خورایک مشغول را خودم

  .کنم حفظ را ظاهرم تا کندمیم جان و

 از داشت قصد باطن   لیم خالف بر که یظاهر 

  خوشحایل
ُ   رسر

ُ  کیم را قلبش دست با و کند هیگر  رسر

  !بود اشنهیس یقفسه دنیدرنورد حال در که بفشارد

 

  !هیباحال و دنج یجا :کاوه

 

  .دادم تکان شیبرا یرس  گنگ

 از دست توانستنیم که زن   .بود زن من جنس

 .بردارد اشباف   ایرؤ  و احساسات

 

  نجا؟یا میایب بعد به نیا از بنظرم :کاوه
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  بعد؟ به نیا از :_

 

 اون تو هُم  عقد بعد تا یدار  انتظار نکنه....گهید آره :کاوه

کت یم فوضویل فقط پاش تا رس از که مینیبب کوفنر  رسر

 !باره

 

  جواب؟

  !نداشتم تیواقع

 شهیهم من و کردیم فکر من از فراتر شهیهم او چون

کت در مانیدارهاید به محدود مغزم  .بود رسر

 

  !؟یبخور  قهوه تون  یم چطور :_

 

  .دیخند و انداخت امشده جمع صورت به نگایه

 

 مگه؟ چطور :کاوه
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 !آخه تلخه یلیخ :_

 !نخوردم اون از بعد گهید خوردم بار هی من

 

 به دسنر  .داد هیتک اشصندیل به و شد نهیس به دست

 !دمشیکش جلوتر کیم و بردم رنگم سی    شال
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 خب؟ :کاوه
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  .دادم یمخترص  تکان را رسم و دمیخند

 

یم دلم بودم کنجکاو یلیخ اول بگم بهت ویل خب؟ جی  :_

 من گفتیم همش....ذاشتنیم ایبرد اما بخورم خواست

 و فالن و ییر میم یبخور  تلخ یر  چ هی اگر شناسمیم رو تو

 اونموقع البته خوردم واشیکی روز هی منم بعد.....حرفا نیا

 و خوردم من خالصه.....بودم شده ستانیر دب وارد تازه

یم رد ایبرد هم لحظه هر دادم،یم جون داشتم بعدش گهید

 نزدم لب اون بعد گهید ن  خدا ویل کردیم بارم کهیت هی شد

 !بخورن قهوه توننیم چجور کنمنیم هم درک اصال و

 

  !دمشید

  !را اشستاره پر و خندان نگاه آن

 !لبخندش مهربان   آن

 

  ه؟یچ :_
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 نجوریا شهیم هم رابطمون کل تو.....فقط چی یه :کاوه

  ؟بزن   حرف

 

  بزنم؟ حرف چجور .فرستادم باال ن  ابرو لنگه

 

  ه؟یچ منظورت :_

 

 قهیدق چند که درازته و لیطو  سخن اون منظورم :کاوه

  .یرسوند عرضم به شیپ

 

 .دمیگز  را لبم

 

  !دیببخش.....زدم حرف ادیز  من باز :_
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 جلو را تنش و کرد قفل یر  م یرو  را دستانش و کرد اخیم

  .دیکش

 

 اشتباه؟ کار کدوم بابت !د؟یببخش :کاوه

 

  .زدم حرف ادیز  که :_

 

 شهیهم خوامیم ازت من پس اشتباهه نکاریا اگه :کاوه

 حله؟ ؟یبد انجام رو اشتباه نکار  یا
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  .شدم متعجب

  !بزنم؟ حرف ادیز  شیبرا خواستیم

  !چرا؟

  .چرخاندم اطرافم در را نگاهم جیگ کیم

 

 !چرا؟ :_

 

  .رساند لبش به را اشقهوه فنجان

 

  چرا؟ جی  :کاوه

 

  !بزنم حرف ادیز .....برات یخوایم.....نکهیا :_
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قبیل یجا رس را آن بعد و خورد فنجان یمحتوا از قلنی 

 را اشنهیطمأن پر حرکات تمام لحظه هر من و داد قرار اش

 .دمیبلعیم

 

 که وقنر  ای.....دارم دوست رو زدنت حرف چون :کاوه

 نجایا ای میَ ک من هیر م ادتی اصال یسر یم صحبت غرق

 چه دون  نیم و یسر یم غرق خودت یایدن تو.....کجاست

 !هیقشنگ حالت

 

 نگاهش از نگاه و گرفتم دندان به را نمیر یز  لب خجالت با

 !آمدیم بنظر نهیگز  نیبهیر  پکم سیآ خوردن بنظرم .گرفتم

 

 ؟یدیکش خجالت االن :کاوه

 

  گرفت؟یم امخنده دینبا
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  یهالحظه به لعنت
 

خلسه نیا از و یساز یم که قشنیک

 .ستمین برو ونیر ب ناب یها

 

  !بخور رو تقهوه :_

 

  .شد بلند اشخنده یصدا و دمیغر 

 

 زبون تو   خجالت کنمیم باور ایدن که ییر  چ نیآخر  :کاوه

 !درازه

 

  !گر؟ید بود من با .کردم بلند رس اخم با

 

 !بکشم؟ خجالت دینبا که کمه میچ !چمه؟ من مگه :_

 

 552_پارت#

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

 

 

 

 یگر ید سمت به لبانش و دیکش دهانش یگوشه به دسنر 

  .شدند دهیکش

  ...من اما کردندیم اشتلفر  لبخند

  خود
 
  !گفتمشیم زندیک

 

 کار زبونت اون از یادیز  فقط.....که ستین تییر  چ :کاوه

  !کیسر یم

 

 چشم یگوشه از و کردم جمع را لبانم ،یظاهر  حریص با

  .کردم پرتاب سمتش نگایه
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 از شهیم ظلم بهم داره کنم حس که مواقغ در من :_

 !دونمنیم یدراز  زبون اصال رو نیا و کنمیم استفاده زبونم

 

  .دیگز  را لبش خنده با

  !پررو

 

  !جالب چقدر :کاوه

  !شهیم ظلم بهت کن  یم حس من   با که ن  زمانا فقط عن  ی

 

 و فرستادم راستم گوش پشت به را میموها دستم، با

  .کردم صاف ن  گلو

 

  !ییر گیم زود رو کار اصل ادیم خوشم :_
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   خوردن مشغول بعد و
 سیآ نیا و شدم پکم سیآ بافر

 آب یبنا یزود نیا به که داشت ن  ماجرا عجب پک،

 !بود گذاشته شدن

 

  !شد آب هم پکم سیآ که یزد حرف ِانقدر عن  ی :_

 

 حرص جی   .شد پرت عقب به رسش پ زد خنده ریز  بلند

  داشت؟ خنده من خوردن

 

یم تر  همنش تو با وقت هر من عن  ی !یبخند آب رو :_

 !متأسفانه کنمیم استفاده زبونم از ادیز  شم

 

 بد؟ ای خوبه من با ن  ینشیهم حاال :کاوه
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  بد؟ ای بود خوب

  .کردمیم مراجعه قلبم به دیبا مورد نیا در کنم فکر

 .دانستیم را سؤال نیا جواب کیس هر از بهیر  او

  .دادم تکان راست و چپ به را رسم یلبخند با

 

  !دونمنیم :_

 

 را مرد نیا و شد بمینص که بود جذاب لبخند همان باز

 مکش لبخند یر   به یر   بسکه شد،یم شییر  چ کی امشب

 .کردیم پرتاب ما مرگ
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نیم آخه....باشم خون   تر  همنش کنم دعا خوامیم :کاوه

  !یدار  یناز  بد چشات اون با دون  

 

*** 

 

  !یسادیوا اونجا ساعت هی کنار ایب دخیر  :الناز

  !شهنیم بتینص چی یه بخدا

 

  .چرخاندم سمتش به رس کنان اخم

  .کرد باد را آدامسش الیخیب

 

  ؟کن  یم نگام نجوریا....هیچ :الناز

 

  .گرفتم یجا کنارش و رفتم تخت سمت به
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  !گن؟یم جی  دارن االن بنظرت :_

 

 شتحفه دخیر  بلکه افتر  یم ن  دا یپا به دارن چی یه :الناز

  !بده نیزر  برند شاهزاده به رو

 

 به درازکش حالت از درد، از که دمیکوب شیپهلو  به آرنج با

 .شد لیتبد یر  خ مین

  .آمدند ِکش یور  کی حالتش، نیا از میها لب

 

 تو؟ ترکون  یم رو من مرگته چه آخه :الناز

 

س وقنر  :_  !کن صحبت درست من با دارم اسیر

 

س از من و کرد روانه سمتم متأسف   نگاه  خود در اسیر

 بابا و بود آمده بابا با صحبت یبرا عمو .شدم مچاله

 .آوردنیم حرفش یرو  حرف اصوال
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 554_پارت#

 

 

 

 

 

 دهیشن ها حرف و ها واکنش یرس  هی مدت نیا تو اما

  .کند قبول را عمو حرف نباریا داشتم شک که بودم

 

  !شدهیچ انگار گرفنر  افهیق جور هی :الناز

 

س یلیخ :_   !نکنه قبول کال بابا ترسمیم.....دارم اسیر
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 .خاراند را یاکهیت و رساند رسش به دسنر  متفکر الناز

  .چرخاند سمتم به را رسش سپس

 

 طالق رو یسارا خواستیم کاوه که زمان   دون  یم :الناز

نیم االن اما بود پشتش و بود خوشحال یلیخ ن  دا بده

  .هیر گیم رو تو انتقام داره دیشا !کنهیم نطوریا چرا دونم

 

 گفتنش پرت و چرت .کردم نثارش یاوونهید و دمیخند

 !نداشت حرف

 

  !گمیم الناز :_

 

  هوم؟ :الناز

 

 نشستنش طرز به را نگاهم و دمیکش دراز پهلو سمت به

  .دادم
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،یم طالق داشتر   که زمان   :_  چطور نجایا اوضاع گرفتر 

  بود؟

 

 دست با کیم و زد کنار صورتش یرو  از را شیموها

  .زد باد را خودش

 

  مثال؟ باشه چجور خواسنر یم :الناز

یم کنهیم جو و پرس بعد کنهیم شک اول که بود حایم

  !ارتباطه در پرس هی با طرف بله، که نهیب

  جشن که بگه کاوه به خواستیم حایم بعدش
 
 حاملیک

 نره ای بره که وجدان عذاب هم حایم ،یسارا گرفت

 !بگه بره هیر گیم میتصم خالصه

 

 دراز به را نشستر   که آمد بنظر جذاب یحد به داستان

 .دادم حیترج دنیکش
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 555_پارت#

 

 

 

 

 

  خب؟ :_

 

 هم کاوه گه،یم کاوه به رهیم روز همون یفردا بعد :الناز

 تموم تو آخه باشه خودش مال بچه نیا که کنهیم شک

 از حرف یسارا یجلو  داشت جرأت یک ازدواجشون مدت

  و بچه
 
یم شما گفتیم خوردیم بر بهش.....بزنه حاملیک

 مانیزا از بعد که شم کلیه بد ای شم زشت من نیخوا

  !برو و بذار رو بچه تر  بگ
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 !گر؟ید بود منطفر  و عقل چه نیا .شدند گرد چشمانم

 

  آخه؟ جی  عن  ی :_

 

 دینبا گهید هیسارا مزخرفه یحرفا از....بدونم چه :الناز

  .کرد تعجب

 رهیم حرفا نیا و بچه سالمت یبهونه کاوه گهید چی یه

 عن  ی !ستین خودش از بچه که فهمهیم هیر گیم تست

  !اصال شد پا به امنر یق هی نجایا....ینبود که خوبه

 یسارا یخونواده یآبرو  همه از اول !فقط دادیب و داد

 یر تقص همش که دادیب و داد اومد یسارا بعد....رفت

 ما که زدش چنان برداشت و نگذاشت هم کاوه توعه،

ه میگفت  !مونهنیم زنده دخیر

 

  .کردمنیم باور

 !داشت؟ بزن دست کاوه
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 !حامله؟ زن کی زدن کتک هم آن و

 

  !شهنیم باورم :_

 

  رو؟ جی  :الناز

 

  !باشه زده رو یسارا کاوه نکهیا :_

 

 میکردیم شک بودنش مرد به دیبا که زدشنیم اگر :الناز

 زنش بخاطر شهیهم....ساال نیا تموم تو دینکش کم !گهید

 !پروندنیم کهیت بهش دیبا
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 تاج به و راندم گوشم پشت را میموها از یاطره دست، با

  .زدم هیتک تخت

 

  !شد؟ بد یلیخ یسارا حال :_

 

 باباش ور اون از.....بود شلحظه هی واسه شدن بد :الناز

  گهید زدم حدس من !کاوه ور نیا از زد کتکش
 
بچه جدا

 !شد سقط ش

 

 جهت را رسش و گفت یسر یا .کردمیم نگاهش همچنان

  .چرخاند زدن دید
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 چه !اومدیم خوشم ن  زندا یقهیسل از شهیهم :الناز

  .کرد گریج رو اتاقت

 

 شاخ اومدم ازیر ش از که زمان  ....گفنر  رو اتاق یوا :_

 ییر تغ کال مامان دمیفهم بعد اتاقمه نجایا اصال درآوردم

  .داده ونشیدکوراس

 

  .گذاشت دهانش یرو  دست و کرد یاخنده الناز

 

 کیس ستین قرار دنیفهم که جهت اون از کنم فکر :الناز

 حداقل کردن تر قشنگ رو اتاق اومدن ت،یر بگ ادیب

 
 
  !ییر نگ افرسدیک

 

به چند دست با  کار نیا با و زدم صورتش و رس به ض 

  .رفت هوا به اشقهقه

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 شعوریب !داره ربیط چه آخه دِ ....مرض :_

 

 سمتش یاغره چشم هم باز من و دیخندیم همچنان

  .شود بسته گشاد شهیهم شین نیا بلکه کردم روانه

 

 ن؟یکرد چه حایم و تو باالخره :_

 

 !م؟یکردیم یکار  دیبا مگه :الناز

 

  !الناز امیجد :_

 

 .زد هیتک تخت تاج به خودم مانند کنارم، و آمد سمتم به

 

  !گفتم یجد منم :الناز
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 تونتر  ب خایص اتفاق چیه من رفتر   از بعد عن  ی :_

 !فتاد؟ین

 

 557_پارت#

 

 

 

 

 

  .کرد فوت را نفسش و گذاشت امشانه یرو  را رسش

 

  !کرد؟یم یکار  دیبا مگه :الناز

 

 هنوز و بود نزده حرکنر  چیه حایم معلوم، قرار از پس

  !بود کوچه کی خم اندر
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  .دمیفهمنیم را کردنش دست دست همه نیا لیدل

 

  !باالخره شهیم درست :_

 

 !کندم شدنش درست از دل وقته یلیخ که من :الناز

  .ستمین منتظرش گهید وقته یلیخ

 

 که بود یاخسته کی مانند .نبود شاداب گرید لحنش

  !نمانده بافر  شیبرا جان   گرید

  .ندارد خویسر  ی  رو  شهیهم بودن عاشق

  و تلچ   دیبا گایه
 

 .دیخر  جان به را اششکستیک

یم و شوندیم گوشت چنان ها نیا یهمه اوقات، گایه و

  راه که بدنت به چسبند
 
  !کن  نیم دایپ انیم نیا آسودیک

 

  !تر احمق هم تو احمقه اون :_
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 خودش آدم دارم؟ حس بهش که فهموندم بهش کم :الناز

 !فهمهنیم بفهمه، نخواد

 

  .شد باز بعد و خورد یاتقه اتاق در

 

  ؟تر  نشست جا همش نینشد خسته :مامان

 

  !تون؟یخواستگار  مجلس وسط میایب یدار  انتظار :الناز

 

 و شد متعجب اول هم مامان .گرفت نفسم و شدم شوکه

  .کرد یاخنده بعد

 تا فقط البته دانمنیم چی یه من که کردندیم فکر همه

 !لحظه تر  هم

 

 !نجا؟یا تر  نشست َبس که تر  دونیم پس :مامان
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 رو دخیر  نیا نیدار  دوست که یک هر رو تو ن  زندا :الناز

 !شم راحت من بره نیبد

 

 558_پارت#

 

 

 

 

 

به امشانه با   .زدم اششانه به یاض 

 

  !دلتم؟ رس من مگه :_

 

  !نه کم :الناز
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 دیسف ریتحر  یر  م صندیل یرو  و آمد جلو خنده با مامان

  .نشست داشت، قرار تخت کنار که رنگم

 

 وسط ندازهیم ِفنگ یه چشه شوهرت جون دلربا :الناز

  !برسن؟ بهم دوتا نیا ذارهنیم

 

  !بکشد زنده زنده مرا امشب داشت قصد الناز قطعا

وع و انداختم ریز  به رس خجالت از  لبم دنیجو  به رسر

  .کردم

 !کند یر خ به دخیر  نیا با مرا امروز عاقبت و آخر خدا

 

 فنگ وسط نیا شما اگر البته درسته کارش اون :مامان

  !داره مشکیل من شوهر یننداز 
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یم هم شوهرش ی  طرفدار  چه بابا جونم یا :الناز

 دو به داره چون ستین درست شوهرت کار....نچ....کنه

 !کنهیم اسایس ظلم نفر

 

  !کنهیم لطف داره هم دیشا :مامان

 

  !هم؟ از کردنشون جدا با :الناز

 

 مهربان   با و دیکش رنگش فندفر  یموها به دسنر  مامان

  .کرد نگاه را الناز اشذانر 

 

  رو اون :مامان
 
  !دیفهم دیخواه بعدا

 

 و دادیم را الناز جواب مامان خواستیم دلم چقدر من و

 .دمیرسیم نظرم مورد پاسخ به من

 !نداشتم که شانیس از فیح صد و فیح ویل
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  ما به رو شنمه هی شهنیم حاال :الناز
 

 عنوان به بیک

 ؟ن  راهنما

 

 یتر  پا از یاهمهه یصدا آمدن با اما گرفت امخنده

 .شدم متوقف

 

 559_پارت#

 

 

 

 

 

 نگرانم یها چشم .رفت ونیر ب و شد بلند رسعت به مامان

  .کردم الناز یروانه را
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 ستادهیا پله یپا .رفتم ونیر ب و شدم بلند و نکردم تحمل

 داشتند عمه و عمو .دمیکشیم رسک یتر  پا به و بودم

  .کردندیم خداحافیط  

  !بود؟ نکرده قبول هم باز عن  ی

 من و بود یتر  پا یصحنه به کردن نگاه حال در هم الناز

  .رفتم اتاق سمت به ناراحت

 

 پناه؟ :الناز

 

 یلیخ دستت بندازم زودتر چه هر رو حلقه کنم فکر»

  «!شهیم بهیر 

 کی تر  هم را مغزم تمام حایل در کردم نگاه الناز به گنگ

 .بود کرده پر جمله

 شد بلند اشزمزمه یصدا

 

  !نباشه کن  یم فکر که ییر  چ اون دیشا :الناز
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*** 

 

 فردا یبرا ؟یار یم برام یک رو پارچه کهیت اون عارف :_

  !دارم ازشین

 

  .کردم دست به دست را گویسر 

 

 هم پارچه گهید کنم، یشمار  رس هی دیبا انبار عرص :عارف

  چه بگو فقط ارمیم برات
 

  !؟یخوایم رنیک

 

 که طرج نمیبب خوامیم فقط ستین مهم برام رنگش :_

  !ادیدرم چطور پارچه جنس نیا با ذهنمه تو

 

  !بگو رو پارچه کد فقط حله :عارف
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 دنید با و شد باز در اما بدهم را جوابش تا کردم باز لب

  .دیماس دهانم در حرف شد وارد که کیس

 کنار گویسر  همچنان و کردم نگاه روبرو یصحنه به ناباور

 .دیچیپیم عارف یصدا و بود گوشم

 

 560_پارت#

 

 

 

 

 

 اتاق، درون فرد دنید با و شد داخل دست به گویسر  الناز

  .ستادیا متعجب

 

  .زنمیم زنگ بهت :_
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 زن، نیا .کردم قطع را تماس و آوردم یتر  پا را گویسر  بعد و

  کابوس
 
  !بود من زندیک

 

  ؟کن  یم غلیط چه نجایا :الناز

 

 کرد مرتب را رنگش صورنر  پانچ لبش، یگوشه پوزخند با

 .چرخاند اتاق رس تا رس را نگاهش بعد و

 

 رو آدم شوهر شهیم ن  ترفندا چه با نمیبب اومدم :یسارا

 !زد قر

 

  !دیگنجنیم باورم در حرف   تر  همچ

 را یر  چ همه دیق که من   !زد؟یم را حرف نیا ن  رو چه با

 ای رفتم شهر نیا از و زدم شکمش داخل یبچه بخاطر

 !بود نفر دو با همزمان که ن  او
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  !تو؟ زنه؟یم حرفا نیا از داره یک دینیبب :الناز

 

 رو از ی  او  و ستادمیا نهیس به دست ،حرف   چیه ن   من و

 .کردم تماشا را نرفته

 

 بهت که بحن   وسط یرس  هر چرا دونمنیم من :یسارا

  !یپر یم نداره ربیط

 

 رو شعوریب ی  تو  جواب که دارن شعور شونیا چون :الناز

 !ببنده رو تو دهن باشه یکی دیبا اما دهینم

 

 درست را اششده بلوند یموها و زد یپوزخند هم باز

 .دییسا هم یرو  کیم را قرمزش لبان و کرد

  !بود؟ کرده شیآرا قلم هفت فقط نجایا یبرا

 .درآمد صدا به رسم در یخطر  زنگ
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 یبرا.....ومدمین نجایا تو با صحبت یبرا که من :یسارا

 !اومدم شونیا با صحبت

 

 .کرد فوت را نفسش حرص با و کرد اخیم الناز

 

 561_پارت#

 

 

 

 

 

  !شنومیم :_

 

 جلو قدیم و شدند دهیکش طرف دو به اشرژخورده لبان

  .آمد
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 وسط بودم زنش هنوز که زمان   تونسنر  چطور :یسارا

  
 
  !بدوون   موش من زندیک

 

 یبنداز  رو یداد انجام که اشتبایه کار یدار  سغ :_

 !من؟ گردن

 

 انعطاف چیه ن   من و شدند کینزد هم به شیابروها

  .داشتمش نظر ریز  ،نگایه

 

 حد که چونهیبپ رو حرفم کیس ادیم بدم ِانقدر :یسارا

  !نداره

 

 !نداره ربیط چیه من به شما اومدن بد نیا و :_

 

  .زد کن   عیضا لبخند
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 نیا بسکه بزنمش مفصل کتک فصل کی خواستیم دلم

 !بود نرو دل تو و پررو زن

 

  !نداشنر  ها عرضه نیا از قبال !؟یشد یر ش :یسارا

 

 چیه متأسفانه و بود گرفته که بود جوان   از منظورش

  !نداشت وجود او در یشعور 

 

 کنمیم تیرعا هم زمان   و....کردمیم تیرعا اما داشتم :_

 !شم روبروم فرد شعور یمتوجه که

 

 .شد عصن   قبل از شیر یب یسارا و زد یبلند پوزخند الناز

 !دمیفهم بارش آتش چشمان از را نیا

 !گرفتم؟یم جشن را یوز یر پ نیا دیبا من و دییجو  را لبش

  .ستادیا کمینزد و آمد جلو
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 یبلد خوب ویل یتر  هرزه هم من از حنر  تو :یسارا

یم چون سنر ین گهید چند هر یبد نشون پاکدامن خودتو

  !بگم همه به خوام

 

 .داد امنهیس یقفسه به محکیم فشار دستش با بعد و

 

 562_پارت#

 

 

 

 

 

ل عقب به مرا نوغ به
ُ
ب به من و داد ه  عقب به ض 

  .دیچیپ اتاق در گفتر   پناه یصدا که دمیپر 

 

  !پناه :کاوه
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 یر  م به را دستم بودم، افتادن حال در که راه یانهیم در

  .کردم ییر جلوگ افتادنم از گرفتنش با و رساندم

  .بودم افتادن حال در نکهیا از داشتم یبد حال

 دست و گرفت دست به را دستانم از یکی و آمد جلو کاوه

 .نشست صورتم یرو  گرید

 سمت و گذراند نظر از را صورتم عصن   چشمان   با

 یفضا در که بود یلیس یصدا بعد و کرد تند پا یسارا

 .شد پخش اتاق

 

  !پور سلطان جناب یکرد رم :یسارا

 

 .کرد انیب شده کج صورنر  با را نیا و

 

 ومدیم رسش ن  بال اگه یکرد فکر آشغال کهیزن :کاوه

 !؟بزن   زر خودت یبرا راحت انقد ذاشتمیم
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 .آمد باال رسش

 

رزن هی اندازه بود که من زمان !شده؟یچ :یسارا
َ
 هم ا

 صورت تو زن  یم هرزه نیا واسه حاال یدادنیم تیاهم

  !زنت؟

 

 دوباره و انداختم باال یسارا گفتر   زنت دنیشن از ن  ابرو

 و شد کاشته یسارا صورت طرف آن که بود یگر ید یلیس

 .بود گرفته تعجب را یسارا و ترس مرا

 

 !هرزس یک دمیم نشونت :کاوه

 

 نگاه و خشمش پر صورت آن یبرا جانم تمام من و

 .رفت رسخش و عصبان  
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 بدم بهت یخی   هی خواستم....دارم کارتیچ باشه :یسارا

 خانومتون پناه یبرا ،یندار  خی   بودم مطمت    که فقط،

 !اومده خاستگار

 

 563_پارت#

 

 

 

 

 

 !دیچیپ کبارهی به ام روده و دل تمام که بودم من   و

  !داشت؟ خی   کجا از یسارا....شد تعجب از پر نگاهم

 ن  صدا با و دوخت من به چشم ناباور نگایه با کاوه

 سوق یسارا سمت به من سمت از نگاهش رفته، لیتحل

  .کرد دایپ
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 یم دروغ :کاوه
 

 !یک

 

گونه که حایل در و شدند یور  کی رسخش یها لب

 .زد چشمیک من سمت بود شده قرمز یلیس از شیها

 

س شونیا از:یسارا  !بیی

 

 !کردم وحشت من و

کت به آمدن از قبل صبح خودم  چون و بودم دهیفهم رسر

 لو ییر  چ کاوه به گرفتم میتصم داشتم، را کردنش رد قصد

 !داشت را کردنم نابود قصد یسارا.....انگار اما ندهم

 .لرزاند مرا تن و دیچیپ اتاق در ادشیفر 

 

 !نه؟ ای راسته بگو :کاوه
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یم ییر  چ دنبال به نگاهم در .بود چشمانم به نگاهش

 !م؟یبگو  دروغ توانستمیم من و گشت

 !کردم؟یم آرامش چگونه

 

 !ره...آ...آ :_

 

د بهم را فکش و بست پلیک  یر  م که دینکش طویل .فرسر

 .رفت هوا به یسارا غیج و شد واژگون دستم کنار

 چشمانم با داشتم قصد فقط صامت و ساکت من اما

 !انداخت؟یم سمتم نگایه مین مگر اما کنم آرام را کاوه

 

 !کشمیم رو شونهمه !کشمشیم :کاوه

 

 خود به الناز و من تا و برداشت یر  خ یسارا سمت به

 .گرفت دست در را گردنش م،یبجنب
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 564_پارت#

 

 

 

 

 

 به یزد یگند چه باز بگو !کثافته تو   رس ریز  همش :کاوه

 !م؟یزندگ

 

 به چشم التماس با و گذاشتم کاوه دست یرو  دست

  .دوختم تشیعصبان از رسخ صورت

 

 !خدا رو تو کاوه؟ :_

 

 حنر  که بودند کرده دایپ ن  شنوا مشکل شیها گوش ن  گو

  .نداد نشان حرفم به هم کوچیک واکنش
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 با الناز و بود شده رسخ فشار ریز  از یسارا صورت کل

  .بکاهد کاوه دست فشار از داشت سغ ترس

 

 رو تو کاوه.....احمق گردنت افتهیم خونش شیبکش :الناز

  !کن ولش دمیم قسمت پناه جون

 

 .شد جدا یسارا گردن دور از دستانش که دینکش طویل

  .دیکش صورتش به دست بد، حایل با و رفت عقب

  .دمیترسیم واکنشش از اما رفتم جلو نگران

 نگاهش و گرداندم رو من و بود افتاده رسفه به یسارا

 .کردم

 

  !جونه سگ برسر  نیا عن  ی :الناز

 

 ورشعله را کاوه آتش دوباره تا رفتم الناز به یاغره چشم

 .نکند تر
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 !کرد کمکش بردن ونیر ب یبرا و گرفت را شیبازو  ریز 

 

 بگم بهت نخواستم.....دمیفهم صبح امروز من بخدا :_

 منو اونا....دادم مامان به رو جوابم لحظه همون چون

 !مطمئنم نیا از حداقل کت   نیم ازدواج به مجبور

 

  .نشست میگلو  خیب بغیص   و شد لرزان نگاهم

 نگاه یبرا حنر  که بودم شده نارنچ   نازک ِانقدر یک از من

 !کنم؟یم بغض نکردنش

 

 !کاوه؟ :_

 

 .شد دمیعا که بود سکوت هم باز و

 

 565_پارت#
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  .میر بگ را اشکم زشیر  یجلو  تا دمیگز  را لبم

 لرزانم نگاه به نگاه و برداشت چشمش یرو  از را دستش

  .داد

  .ستادیا کمر به دست و کرد پوف  

 

  !ه؟یک :کاوه

 

  .کردم ن  یف تر  ف و دادم تکان شیبرا را رسم عی    رس 

 

  !ه؟یک جی  :_
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  اون :کاوه
 

  !یخواستگار  اومده ورداشته که پدرسیک

 

  .گذاشتم جلو قدیم و دادم قورت را میگلو  بغض

  .کردم نگاهش نانیاطم با و گرفتم باال را رسم

 

  !جلو این تو !باشه؟ کنمیم حلش خودم :_

 

د بهم را لبانش  .بود متحمل را وحشتنایک فشار ن  گو .فرسر

  .زد لب طوفان   اما آرام ن  صدا با و بست پلک

 

 !ه؟یک بگو گفتم :کاوه

 

  .شد قبل از تر لرزان میصدا

  !دمیترسیم
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  .یشاهمراد :_

 

ش یسی    و برگشت رنگش آن   به
َ
  .شد متورم رگ

  !کنم چه دانستمنیم که شد پا به چشمانش در طوفان  

 کی یط اما برود تا گذاشت جلو به قدم تیعصبان با

 به را تنم و چاندمیپ گردنش گرد دست ناگهان   حرکت

 .زدم سنجاق تنش

 

 از بدتر رو اوضاع خدا رو تو کنمیم درستش خودم :_

  !نکن هست که ن  یا

 !کاوه؟ باشه

 

 دل در من و دیرسیم گوش به شیهانفس بلند یصدا

 .زدمیم صدا کردنش آرام یبرا را خدا

 .نداشتم او از کیم دست هم خودم چند هر
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 566_پارت#

 

 

 

 

 

س از  .زدمیم نفس تند تند اسیر

 !نداشت را کار نیا قصد انگار اما بزند کنارم بودم منتظر

 که بود بعد یاهیثان .شد آرام شیها نفس و کرد پوف  

 باز راحنر  به نفسم راه و کردم حس کمرم دور را دستانش

  .شد

 

  !رمیم که فردا رساغش نرم امروز :کاوه

 

نیم طلب ش،یب یاصدقه قربان من از تخس لحن نیا و

 !کند؟

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 خراب کله حرص ای خوردمیم دیبا را لبخندم اهویه نیا در

  را؟ مردک نیا بودن

 

  !؟سنر ین بردارد دست :_

 

 !گذاشته جی  رو دست انگار ستین تیحال :کاوه

 

 لحن نیا از ن  یعج شکل به دلم تهِ  و کردم غنچه را لبانم

 !رفت غنج جمله و

 !دهد؟ ادامه شیها یدلی   به است قرار کجا تا مردک

 

  گذاشته؟ جی  رو دست مگه :_

 

ده کمرم از قسمنر    .کرد فوت را نفسش و شد فرسر
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  !ستین طنتیش یبرا خون   اوضاع :کاوه

 

 ششیر  ته بزم به را مگونه ،ن  یعج حال با و دمیخند

نیم دعوت جراحت به مرا آن، شیسا کیم و کردم دعوت

  !کرد؟

 به مربوط گرفتیم شکل وسط نیا جراحنر  اگر....هرچند

 را امنهیس یقفسه شکافتر   قصد که بود قلن   تند تپش

 .داشت

 

 !؟یبد ادامه اتیدلی   به قراره یِک  تا :کاوه

 

 !دیدنیم که فیح و زدم ن  نما دندان لبخند

 .کردنیم تیرؤ  را امیدلی   شیر یب مین که فیح صد
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 به ونیر ب از یسارا یصدا خوب، حال و حس نیا وسط

 .دیرس گوش

 دندان و رفتند درهم گرید بار شیها اخم .بردم عقب رس

ده بهم شیها  .شدند فرسر

 

  !خودت جان کن ولش کاوه :_

 

 رگ نبض زدن یبرا رفت دلم من و گرفت دندان به لب

 !گردنش

 

 ن  هرجا یکهیزن !آدیم در کفرش آدم آخه دِ  :کاوه

 !اوف....انگ
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  .کردم نگاهش آرامش از رسشار نگایه با

 

  .امیب و برم تا بمون نجایهم :_

 

 من و دهیفهم را حرفم تهِ  دانستمیم .دیپر  باال شیابرو  لنگه

 !بودم امدنشین ونیر ب دیتأئ منتظر فقط

 

  ...پنا :کاوه

 

 !پس مون  یم :_

 

 نیا از زودتر دیبا اصوال .کردم نگاهش لبخند با بعد و

 !دیکش طول کیم انگار اما شدیم خر ها حرف

 در من و کرد لیما چپ به را رسش و گرفت اشخنده

  !....شدم موفق کارم
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  .زدم ونیر ب اتاق از نانیاطم با و آمدم ونیر ب بغلش از

 با دعوا حال در الناز کردم،یم ن  یب شیپ که ییر  چ طبق

  .کرد نگاهم فقط و شد ساکت رفتم که جلو .بود یسارا

 

  !برو زودتر یدار  دوست جونُت  اگه :_

 

 .دادم نشانش را راستم سمت آسانسور ابرو با بعد و

  .شد عصن   صورتش که شد تمام گران شیبرا حرفم انگار

 !گفت اشرفته درهم روشن   یاقهوه یابروها را نیا
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 شد، دهیکش یور  کی که لن   با و شدم نهیس به دست

  .کردم نگاهش

 

 یبنداز  نجایا از یخوایم منو که هسنر  یک تو تو؟ :یسارا

  !ون؟یر ب

 

 نیا برابر در بودنم ساکت بود بس و زدم یخونرسد لبخند

  .دهیدر  زن

 

کت نیا سیرئ همرس قراره یزود به :_   ه؟یحرف....بشم رسر

 

 کی تر  هم با وگرنه بود شده خایل طبقه نیا خداراشکر

  .شدمیم بدبخت کلمه

 !هدف به بودم زده انگار و شد مشت دستانش
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ر زن هی اومدنیم کاوه به :یسارا
َ
  ...ه

 

 .کند نابود را تمیشخص دادمیم اجازه دینبا گرید من و

 باال دست بدهم، را صحبتش یادامه اجازه نکهیا بدون

  .دمیکوب صورتش به محکم و بردم

 من   و گذاشت اشگونه یرو  دست و بود شده ناباور

 .زدمیم نفس نفس حرص شدت از که بودم

 

 مردم.....نکن تعارف گهید ی  کسا به رو هات لقب :_

 !خندنیم بهت

 

  .شد صاف زور با اش،یور  کی صورت

  .دییسا دندان یرو  دندان

 

 نیا از کال شدم،یم یر تحق همه نیا امروز اگر من :الناز

 !برم ذاشتمیم کشور
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  .ستادیا نهیس به دست و دیخند .کردم نگاهش

 قبل از مان لبخند دنید با یسارا .گرفتم را نگاهم خنده با

 .شد تر عصبان  

 .آمدنیم بر دستش از ییر  چ چند، هر

 !بود کاف   الناز کردن حمله یبرا حرکنر  نیکوچکیر 
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  .نشد اما بزند حرف   تا کرد باز دهان
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 آسانسور سمت به صندیل یرو  از فشیک برداشتر   با

 که دادم اتافر  به را نگاهم بعد کردم نگاه را رفتنش .رفت

 !نزد ونیر ب من، جذاب مرد و نزند ونیر ب بود داده قول کاوه

 

 فصل دو اومدیم یلیخداوک !ومد؟ین چرا برسر  اون :الناز

  !کردمیم حال زدشیم گهید

 

  .کردم نگاهش بد

 

 گفتیم بود یک :_

 

 !درآورم را شیادا میصدا ییر تغ با کردم سغ بعد و

 

 جون رو تو کاوه احمق، گردنت افتهیم خونش شیبکش :_

 !کن ولش دمیم قسمت پناه
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  .شد خم زانو، یرو  دست و افتاد قهقه به

 

 کاریب شدنیم بکشش خواستیم ناموسا :الناز

 یایم کن  نیم دقت قشنگش مفهوم اون به حاال.....بمونم

 !؟یار یم در منُ  یادا

 

  .کردم قفل کمرم پشت دست نما دندان یاخنده با

 

  !قشنگ؟ مفهوم :_

 

 !نگاه ِصحابُش ن   لبخند اون :الناز

 

 رفت جلو .دادم تکان شیبرا یرس  .زد در به یااشاره بعد و

  .زد در به یاتقه و

 

  !یموند زنونه یجا یادیز  چاک به بزن شازده :الناز
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 اومدنیم صدات که کن  یم غلیط هی اونجا یدار  نکنه

  !ون؟یر ب

 

 .زدم خنده ریز  پفر  و گذاشتم دهانم یرو  دست

  .افتاد خنده به هم خودش

ک   !پررو دخیر

 .شد بلندتر الناز یخنده یصدا شد باز که در
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  .کردیم نگاه را خنده در غرق الناز حرص با کاوه
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  .بودم گرفته را امقهقه یجلو  زور با هم من

 اهیس شلوار بیج در دست و زد کنار را دشیسف کت

  .برد رنگش

 

 یم رو پرتات و زرت تر  هم :کاوه
 
 کیس و یدیترش که یک

  !تیر بگ ستین

 

 .داد تکان راست و چپ به را رسش کنان، نچ نچ بعد و

 با حاال که دادم سوق یالناز  به کاوه از را نگاهم خنده با

یم دید را کاوه یسر ینما حرکت و بود ستادهیا صاف حرص

 .زد

 

 ن  دا که جی  رو تو هیر بگ منُ  شهیم دایپ یکی باالخره :الناز

  !دهینم زن بهت
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 را الناز خالدون هایف تا که آنها از .زد ن  نما دندان یخنده

  .بسوزاند توانستیم

 

   تونمیم راحت یلیخ من :کاوه
 تو اما بزنم قر رو ن  دا دخیر

  !؟جی 

 

 !نشود مشخص حرفش از امضعفه دل تا برگرداندم را رسم

 !ازم؟ین قند آب بود عیضا

 

  !یبدزد دخیر  یخوایم دسنر  دسنر  پررو مردک :الناز

 

  .کرد را نگاهش غرور با و انداخت باال ن  ابرو کاوه

 

 !داره؟ ربیط تو به :کاوه
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*** 

 

کم کنه قهر باباش با دخیر  زشته یلیخ :مامان   !دخیر

 

 بر در دست با را میزانوها و دادم جلو ناراحت را میها لب

 .گرفتم

ها قهر بود، ادیز  که ییر  چ ایدن نیا در  شانیپدرها با دخیر

 !بود
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  !که ستمین قهر :_

 

  .نشاند میموها یرو  و آورد جلو دست

 

 نیا از و فهیمیم رو بابات یکارا لیدل یروز  هی :مامان

 !ها یسر یم مونیپش کارت

 

  .کردم نگاهش تخس

 

  .ستمین قهر :_

 

خانه یر  م یرو  را رسم .دیخند  .کردم پوف   و گذاشتم آشیی 

  .کنم دور بابا از را خودم کردمیم سغ روزها نیا در

 

خونه تو دو هر چرا :بابا   !ن؟یشد جمع آشیی 
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  !میزدیم حرف باهم میداشت ستین ییر  چ :مامان

 

 ن   نگاهِ  و دادم قرار امچانه ریز  را دستم و بردم باال را رسم

  .دوختم روبرو به را امحوصله

 !شد نشیگز یجا بابا و رفت مامان

 

  !؟یقهر  من با :بابا

 

  !بودند داده ییر گ چه....بابا یا .کردم اخیم

 

  .من پدر یر خ نه :_

 

 باور را حرفت گفتیم راست کی ها خنده آن از .دیخند

 !کنمنیم
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یم ردش من ستین تر  اول تو یبرا چون کن  یم فکر :بابا

 !کنم؟

 

 موضوع نیا راجب خواستیم بابا نکهیا از .شدم متعجب

  !بزند حرف

 !کرد انیب مرا فکر قایدق که ستین لطف از خایل البته

 .کردم نگاهش ساکت و نگفتم ییر  چ

 

  !من زدلیعز  نه :بابا

 کنمیم امتحانش کار نیا با دارم.....ستین لیدل نیا به

 !واسته پات تونهیم چقدر
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  !بود فلسف   چقدر .کردم نگاهش متعجب

 

  !واسنر  پاش تون  یم چقدر تو نکهیا و :بابا

 

  .کردم گرد چشم ده،یگز  لب

  !من؟

  .آوردم زبان به را حرفم

 

  !من؟ چرا !من؟ :_

 

 دست در دست و دیکش جلو را خودش کیم خنده با بابا

  .گذاشت یر  م یرو  کرده، قفل
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 فکر نفر کی به فقط که نامیا از من یکرد فکر چون :بابا

  !کنم؟

  نیا
 
   ،زندیک

 
  .....ستین نفر کی زندیک

 
 تحت رو نفر دو زندیک

  !دهیم قرار شعاع

  اون نساختر  
 
  تو نساختر   کنه،یم خراب رو تو زندیک

 
 زندیک

 !رو اون

 

  کی بود بار تر  اول
 
  .رفت فرو فکر در مرا انقدر زندیک

  به نجوریا وقت چیه من
 
 !بودم نکرده نگاه ندهیآ و زندیک

 

 نگاه کیل من اما تر  کنیم نگاه جزن   یر  چ هی به ها شما :بابا

  .کنمیم

 

 .نبود دروغ

  !بود راست
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  ...بس و داشتم را کاوه به دنیرس یایرؤ  فقط من

 اما امشده بزرگ کاف   یاندازه به کردمیم فکر شهیهم من

  ...االن

 !شدم منرصف فکر نیا از

 

 شیپ تون دو هر یبرا مشکیل ندهیآ در خوادنیم دلم :بابا

 !ادیب

 اصال چون کن   فکر یسارا بحث به اصال خوامنیم

 .ستین اون به منظورم
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 انداختم ریز  به رس زده، خجالت من و کرد فوت را نفسش

  !کردمیم بابا یدرباره که ها فکر چه و

 

   تو اشتباه یمسئله هی یسارا :بابا
 
 با که بود کاوه زندیک

 که فتهیب رایه هی تو شد باعث بودنش صیحر  و عجله

  !نداره بازگشنر 

 نیا یپرونده و کرد دایپ لیدل هی صورت هر در....حاال

 شیزندگ و رسش تو اشتباه نیا شهیهم اما بست رو اشتباه

 فرق دیبا مسلما تو با برخوردش نوع پس !خورهیم چیپ

  .کنه

 

 !قلبم بخش نیباتر یز  برخورد نوع از نداشت خی   بابا و

 دستانم پشت از .رفتم سمتش به و شدم بلند دهیگز  لب

 یشانه یرو  را امچانه و کردم حلقه گردنش دور را

  .گذاشتم راستش

 

  !دیببخش :_
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 را بود شده دهیچیپ گردنش دور که دسنر  ساق و دیخند

 .بودم نشده زده خجالت انقدر عمرم به من و دیبوس

 !قضاوت بابت خجالت

 

*** 

 

  !بپوشم؟ کدومُ  :_

 

  .دیکوب اششان  یپ به محکیم دست

 

 شتیپ آمیم شمیم خر یرس  هر چرا دونمنیم من :الناز

  من به تهش که
 

  !بپوشم رو کدوم بیک

 .کن  یم وونهید منُ  ن  تنها به عن  ی
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  .دادم لباسم در غرق کمد به را نگاهم و دادم جلو را لبانم

  .شد وارد کنان ِهن ِهنُ  نرگس

 

 !؟ینشد آماده هنوز :نرگس

 

 .راند لب به یشخندین الناز
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راش االن !تو؟ یکار  یکجا :الناز
ُ
وع غ  جی  که شده رسر

 !بپوشه
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 دندیفهمنیم چرا ها نیا و کرد نگاهم تأسف با فقط نرگس

 یبرا هم آن است سخت کردن انتخاب لباس چقدر

  !امشب

 

  !کن جمع رو خودت برو دخیر  پاشو :نرگس

 

 لباس تک تک و شد بلند تخت یرو  از متفکر الناز

 .انداخت تخت یرو  و آورد ونیر ب رگال از را میها مجلیس

 نظر مشغول و میبود ستادهیا تخت یجلو  نرگس و من

  .میبود بحث و جر و دادن

 

  !بپوش رو دهیسف نیا :الناز

 

 تا ده من نجایا واال.....!دادنت شنیلوک اون قربون :نرگس

  !نمیبیم دیسف لباس
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یس یاهو یه نیا انیم رنر  ،اسیر   .زدم خنده ریز  ز 

 

 !شُت ین ببند :نرگس

 

 یها گل با ریحر  جنس ساحیل .دمید را الناز دست لباس

  دیسف باز جلو یر  شوم و صورنر  درشت و زیر 
 

 داشت رنیک

 .دیرسیم میها ران اواسط تا که

 

  !ستین بد :_

 

  .برد درهم یاافهیق

 

 !شیبپوش تا ونیر ب میر یم ما.....ستین بد :الناز
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  .ادین بهم دیشا....خب :_

 

   یرو  را لباس الیخیب
 نرگس دست و گذاشت ها لباس بافر

 .کشاند ونیر ب به خود دنبال و گرفت را

 .کردمیم نگاه را لباس یامجسمه مثل

س  شدنم زشت حنر  ای ندیننش خوش تنم در نکهیا اسیر

 .افتاد جانم به هم،
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 من و شد زده در .دمیپوش را لباس یناچار  با و دمیگز  لب

 .گفتم آرایم دییبفرما
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 وارد بیترت به شکم، یرو  دست نرگس و الناز و بهار

  .شدند

 

ه :بهار
َ
  !آج   ادیم بهت چقدر.....ا

 

س با  یر  م ینهیآ در را خودم دوباره یمشهود نگران   و اسیر

 .کردم برانداز شمیآرا

 

  خوبه؟ دیمطمئن :_

 

  نرگس؟ نه مگه اد،یم بهت یلیخ بخدا :الناز

 

 در و گرفت بر در را میپا تا رس نرگس، یر  برانگ تر  تحس نگاه

 کرد باز لب کردیم نوازش را شکمش دست، با حایل

 

 .ادیم بهت واقعا !یشد ناز یلیخ :نرگس
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 سه که حایل در و رفت تخت سمت به خنده با الناز

 زد یااشاره بهار به گرفت، دست به را ها لباس از تا چهار

  .شود یر  تم و جمع اتاق زودتر تا برود کمکش به تا

 

س ِانقدر چرا :نرگس ؟ یدار  اسیر  ستین ییر  چ.....دخیر

 !سادست یخواستگار  هی فقط که،

 

  .نشاند رگال داخل را لباس و زد یشخندین الناز

 

کت تو شهیهم که هیاتحفه همون بخدا :الناز  شینیبیم رسر

  !....َو 

 

  .دمیفهم را حرفش یادامه که شاهده خدا و

 کیس و رفت هوا به اشقهقه که گرفتم نگاه شده، رسخ

 !نبود من صورت حالت یمتوجه
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 هم پهیت خوش یلیخ پور سلطان یآقا ن  خدا ویل :بهار

 !توپ توپ هم ندهیآ وضع....واقعا ستین کیس کم

 

  یر بگ طالق ناراحنر  :الناز
ُ
 !میبد بهش خودت

 

 فقط شده گرد چشمان   با بهار و افتاد قهقه به نرگس

 .کرد نگاه را لکسیر  الناز

 

 576_پارت#
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  ...من اما

بان با انیم نیا در   .کردمیم تماشا را خودم ن  باال قلب ض 

  .خوردیم چیپ ذهنم در فقط سؤال کی

  !دهد؟یم نشان واکنیسر  چه ندیبب شکیل نیا مرا

 

  !رست رو بنداز نویا یر بگ :الناز

 

 .دادم دستش در کمرنگ صورنر  شال به چشم و برگشتم

 نهیآ در گرید بار را خودم و کردم کسیف رسم یرو  را شال

  .کردم تماشا

 

ت ایب جون؟ دلربا :نرگس  یادیز  یر بگ لیتحو  رو دخیر

 !شده خوشگل

 

  .شدم مامان ورود منتظر و برگشتم
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 همانجا خورد من به چشمش تا و آمد اتاق داخل خنده با

 که یآنقدر  .کرد نگاهم ترتمام چه هر ن  بایز  به .ماند

 زمان نیکمیر  در زن نیا و دیجوش چشمم یکاسه در اشک

 خدا به را نداشتنش شهیهم که یمادر  .شد مادر ممکن،

 .کردم تیشکا

 

 که سنر ین شما بپسنده دیبا که اون   جون دلربا :الناز

  !ها؟ کن  یم نگاهش نجوریا

 

 .گرفت آغوشم در و آمد سمتم به اشک پر چشمان   با

 .بکنم دل خواستنیم دلم ندهند بودن لوس لقب اگر

 

 زدلیعز  یشد ناز چقدر....برم قربونت الیه :مامان

  !مامان

 

  !هیر گیم مهیگر  االن من :بهار
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  حرف نیا با
 

 مامان آغوش از من و زدند خنده ریز  همیک

 .کرد پاک را چشمانش ریز  اشک نم انگشت با .شدم جدا

 

 خوش نجایا تر  گذاشت تنها یتر  پا اون رو بانو و من :مامان

 !؟تر  بگذرون

 

 577_پارت#

 

 

 

 

 

  .زد یشخندین الناز
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 !م؟یگذرونیم خوش نجایا ما نیکرد فکر یلیخداوک :الناز

ت یبرا میداشت....برعکس اتفاقا یم انتخاب لباس دخیر

  !مزخرفش یقهیسل نیا با کند رو جونمون !میکرد

 

  .رفتم سمتش یاغره چشم

 

نیم من....آنیم کم کم که تر  ش آماده....خب لهیخ :مامان

 !کجاست؟ محسن دونم

 

  .اتاق کی ن  تنها و ماندم من و رفتند ونیر ب اتاق از

  !تنگ دل کی با همراه

  !دارمان؟ید نیآخر  از بود گذشته چقدر

کت به پا بابا درخواست به که شدیم یاهفته دو  رسر

  .رفت مالش حرف نیا از دلم ته چند هر نگذاشتم

 !شود دلتنگ پور سلطان جناب بار کی بگذار
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 که بودم ها پله وسط .رفتم یتر  پا ساعت، به نگایه با

  .دیچیپ خانه در فونیآ یصدا

س با   .بود ها پله یتر  پا که دوختم بهار به چشم اسیر

 

  !یتر  پا ایب :بهار

 

س با   .ستادمیا کنارش و رفتم یتر  پا دهیگز  لن   و اسیر

  .زد چشمیک خورد من به نگاهش تا ایبرد

یم بنظر اخالق خوش یادیز  بود شده بابا که زمان   از

 .دیرس

  .شدیم دهیشن ونیر ب از پریس احوال و سالم یصدا

 

 هی فقط ستین ییر  چ !آج   افنر یم پس یدار  :بهار

 !سادست یخواستگار 

 

س همه نیا چرا دونمنیم :_   !دارم اسیر
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د را آن کیم و گرفت دست به را دستم  تا رس نگاهش .فرسر

یم فکر عرفان شانس به دیبا باز هم من و بود آرامش رس

 .کردم

 

 578_پارت#

 

 

 

 

 

  .شدندیم وارد یکی یکی

 .میبود ستادهیا همه آخر بهار و من

  با
 

 مرا و دیبوس را رسم یرو  بابابزرگ .دادم دست همیک

 !کردیم خطاب خود عروس

 .شد وارد کیش شدت به شهیهم مثل هم نفر نیآخر 
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  .میماند تنها او و من و رفت کنارم از چشمیک با بهار

  .داشت تن به یاسورمه شلوار و کت که ن  او

 .کرد وجب مرا کِل  چشمانش با که ن  او

 

  .سالم :_

 

  !دمشیدنیم و بودم انداخته ریز  را رسم

 

 لیتحو  رو هاتون گل ستین قرار پور سلطان خانوم :کاوه

  !د؟ییر بگ

 

 در امشده شوکه چشمان و آمد باال رسعت به رسم

  .نشست لبخندش طرح چشمان

  .گرفتم دستش از را گل سبد و بردم جلو دست

 حواسم و هوش عطرش، و شیصدا اما گذشت کنارم از

  .برد خود با را

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 !ادیم بهت چقدر :کاوه

 

  .شدم ماندگار میجا رس لبخند با

 بارم یشد بایز  چقدر کی حداقل !چیه که دارم دوستت

 .کردیم

  !مغرور مردک

 

خونه ایب بدو !؟ن  نجایا هنوز :الناز  یچا دیبا که آشیی 

 !یبی  

 

خانه سمت به دست به سبد   .رفتم آشیی 

 

م یچا من دیند خدا رو تو :_ یم من افتهیم دستم از....بی 

 !دونم
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 .گذاشتم کانیر  یرو  را گل سبد

 

 579_پارت#

 

 

 

 

 

 ها استکان در یچا ختر  یر  مشغول و زد یشخندین الناز

  !شد

 

 به گهید کرده ازدواج که موقغ از بهار نیا ناموسا :الناز

 نجوریا تو.....اصال گرفته شدن بزرگ فاز !خورهنیم درد

 !ها؟ نیسر 

 

س با توأم یاخنده با   .نشستم صندیل یرو  اسیر
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 .دمیچیپ درهم را دستانم

 

 !برمشیم خودم نکن نطوریا رو افتیق :الناز

 

سم   ...چیه که نشد فروکش اسیر

  !شد هم بدتر

س همه نیا دانمنیم  .کرد دایپ کجا از رس کهوی اسیر

  .کرد نگاهم و ستادیا دست به ن  یس الناز

 

 و بدم رو نایا برم تا زیبر  هم دوم ن  یس :الناز

  !مغولن قوم که، ستین یخواستگار .....برگردم

 

  .رفت هم او و دمیخند باالخره

 الناز که شدم دوم ن  یس کرد پر مشغول لرزان دستان   با

  .شد وارد
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  !ایب گهید قهیدق دو :الناز

 

 و نداشتم یاتجربه تر  همچ بحال تا .شد ملتمس چشمانم

  .بود ختهیر  بهم بدجور را حالم تر  هم

 

 لیگور  اون تازه.....بخورنت وسط اون ستین قرار :الناز

  !بزنه نوک بهت داره جرأت یک هست هم

  .ایب پاشو

 

 آرام را قلن   تپش کردم سغ و دمیکش قیعم نفس چند

 !بود کرده رِس  را میپاها و دست که کنم

  .آمدم خودم به دمیشن بابا زبان از که را اسمم

 .بودم کرده معطل یادیز 

خانه از  .کردم تند پا ن  رایپذ سمت به و زدم ونیر ب آشیی 
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 580_پارت#

 

 

 

 

 

  .شدم یر جاگ مامان کنار یازده خجالت لبخند با

 و لیفام همه نکهیا با !نداشتم تیرسم همه نیا انتظار

 حس نیا که کردیم رفتار یجور  بابا انگار اما بودند آشنا

  .شدنیم تر  تلق آدم به

سم   .شد شیر یب اسیر

  !نکند؟ قبول بابا نکند

 

  !مطلب؟ اصل رس میبر  ستین بهیر ....خب :میمر  عمه
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 آقاجون یهاحرف به گوشش که همزمان و کرد اخیم بابا

  نگاهش بود،
 
 .بود کاوه به تماما

 

  !پور سلطان یکاوه جناب خب :بابا

 

 !گذاشتم؟یم دلم یکجا را امخنده تر  ب نیا در

  !افتادم خودم یها گفتر   پور سلطان ادی

 

 ه؟یچ تحرفه :بابا

 

 هم حالت نیا در حنر  لعننر  و دیکش کتش به دسنر  کاوه

  !بود نشده کم صالبتش آن از کیم

 

کت سیرئ :کاوه ر برند رسر
َ
  ...ز
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 .بگو دیجد یر  چ !دونمیم خودم که نویا :بابا

 

 من و بود شده آرام حرف نیا با.گرفت نفیس و بست پلیک

 !طوفان   دلم

 

  !ننداختم زن   و دخیر  چیه به نگاه :کاوه

 و سابقم همرس شیاول شدن میزندگ وارد زن تا دو بحال تا

 !شما دخیر  شیدوم

 به مجبور که یر اخ وقت چند تر  هم تا نداشتم بزن دست

  !بشم سابقم همرس زدن کتک

 

  !چرا؟ :بابا

 

 هم من دل و بود کرده حفظ را شیها اخم هم هنوز بابا و

 .خوردیم بهم شیابروها یگره مانند قایدق
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 !چرا؟ جی  :کاوه

 

 581_پارت#

 

 

 

 

 

 رو سابقت همرس لیدل چه به....بود واضح منظورم :بابا

  !؟یزد کتک

 

 شده گرد سؤال نیا از همه چشمان که نبود گفتر   به ازین

  !پور سلطان جناب اال بود

  .داد پاسخ تمام یخونرسد با
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تون به چون :کاوه   !زد تهمت دخیر

 

م اگر عن  ی :بابا  ای تهمت بخواد مادرت ای خواهرت به دخیر

  !؟کن   بلند روش دست قراره کنه ن  یتوه

 

  !نه :کاوه

 

  .میکردیم تماشا را نفر دو نیا دوئل وسط نیا ما و

  !جانیه و اضطراب از پرا

 

  چرا؟ :بابا

 

 همرس به دارم شما دخیر  به من که احسایس چون :کاوه

 !نداشتم سابقم

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 یلبخند .انداختم یتر  پا رس و دمیگز  لب زده، خجالت

 تر  چ دنید ن  توانا حنر  من .نشست همه یها لب یرو 

 داشت سغ که داشتم را بابا چشم یگوشه یها

 .کند پنهان را لبخندش

 

   اشتباهات قراره :بابا
 
   قبلت، زندیک

 
 به هم رو بعدت زندیک

  !ه؟یر بگ دست

 

  .اصال :کاوه

 

   تو چون شهنیم :بابا
 
 افتاده برات اتفاقانر  قبیل زندیک

م کن   تر  تضم تون  یم چطور....که  رو ایر  چ تر  همچ دخیر

 !نهینب

 

  .گرفتم را بابا منظور من و

 !فتد؟ین جانت به شک و دید انتیخ شودیم مگر
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 به نه و داشتم عالقه سابقم همرس به نه بگم الزمه :کاوه

  
 
 !قبلم؟ زندیک

 

 582_پارت#

 

 

 

 

 

 نیا در حاظر افراد یهمه بایتقر  .نبود شدن شوکه یجا

  ن   از خانه
 

 .داشتند خی   اشعالقیک

  .خواستیم را لبخندش کی دلم چقدر و کردم نگاهش

  !تخت تخِت  التیخ گفتیم که آنها از

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  !؟یشد مندعالقه پناه به یِک  از :بابا

 

*** 

 

  !کارگاه؟ یر یم :الناز

 

  .زدم باد را امخسته خودِ  دست، با و کردم پوف  

 

 برم راست هی دیبا تازه نمونده تنم تو جون واقعا !نه :_

  .دیخر  یبرا

 

 کیم و رساند اشچانه به دسنر  .دندیپر  باال به شیابروها

  .خاراندش

 

 شیآزما تر  رفت صبح دارم خی   که ن  جا تا !د؟یخر  :الناز

  !دن؟یم شارویآزما جواب زود ِانقدر عن  ی.....که نیداد
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  .انداختم امگویسر  روشن یصفحه به نگایه و دمیخند

 

 به من بردن یجا صبح که بود کاوه به اگر واال :_

  !حلقه دیخر  روندیم راست هی شگاهیآزما

 

  .دیکوب اششان  یپ به دست و زد خنده ریز  پفر 

  .گرفت یجا اشصندیل پشت و دیپر  یتر  پا شیر  م یرو  از

 

 برده ادی از رو کاوه فرد به منحرص اخالق نیا اصال :الناز

  .خندمیم فقط افتمیم شبید ادی که هنوزم !بودم

 

  .کنمیم اصافه خنده با و گزمیم لب

 

 !اصال حرفش با شدم نابود :_
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یم سکته داشتم من دیپرس رو سؤال نیا ن  دا واال :الناز

 !اون تا کردم

 

 583_پارت#

 

 

 

 

 

 را خودم نهیس به دست و زدم ن  بایز  لبخند شبید ادی با

 .دادم هیتک صندیل پشنر  به

 

 !پارسال داد جواب بابا یرو  تو راست هی....پررو مردک :_
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 وضعش االن تر  هم تا شبید از و داد رس یاقهقه الناز

  .بود تر  هم

  .شدند متعجب جوابش دنیشن با همه

  !بابا حنر 

  ...من اما

  .کردم نگاهش فقط

ن  گو راست آن یصدقه قربان ذره ذره خواست دلم فقط

 !شوم اش

 

  .زد زنگ بهم هیهان شبید :_

 

 ییر تغ صورتش حالت .شد جمع اشخنده یصدا کبارهی به

 !بود نام هیهان نیا برادر لشیدل و کرد

 از یر غ ن  جا به را نگاهش و رساند اشمقنعه به دسنر 

  .رساند من چشمان

 .ستین حرفم یادامه دنیشن کنجکاو اصال دهد نشان که
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 از رو یخواستگار  جواب اما زد زنگ وقت رید چند هر :_

  !کنه تحمل نتونست شد زده ذوق یادیز  دیشن ن  دا

 

 کاتالوگ زدن ورق مشغول را خودش و گفت اوهویم

 .کرد شیروبرو 

 

  !دیپرس تو از :_

 

 یاجازه گویسر  زنگ یصدا .کردم احساس را خوردنش جا

 که بود کرده امر پور سلطان جناب .نداد را شیر یب کنکاش

 به الناز دیبا تمام خباثت با من و ماندیم منتظر یتر  پا

 .گذاشتمیم تنها را کنجکاو شدت

 

 584_پارت#
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  !؟یر یم کجا :الناز

 

 سمتش به .نبود خوب حالش .بود شده رگه دو شیصدا

  .گرفتم قرار شیروبرو  و کردم حرکت

 

 یکرد فکر !الناز نکن فرار ازش شیخوایم ِانقدر وقنر  :_

  !دم؟ینفهم رو تگرفته یصدا نیا لیدل من

 

 دستش یرو  دست .انداخت یتر  پا رس و نگفت ییر  چ

دمش کیم و گذاشتم   .فرسر

 

  !اریدرب یباز  رِستق کمیر  :_
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 استخوان مغز تا .آمدیم خودش به دیبا .رفتم بعد و

  !ترسو اما بود عاشق

 .کردیم بدتر را خودش حال فقط کردن فرار

 

  .سالم :_

 

  .دیرس گوشم به سالمم جواب شد، بسته که تر  ماش درب

 

  !پور سلطان جناب دینباش خسته :_

 

 من و کرد کسیف چشمانش یرو  را نکشیع و دیکش لن  

  .ختیر  اصطالح به دلم

 مرا دل حال کارش نیکوچکیر  که شد گذاشته قرار نیا و

 .کند بد
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  !پور سلطان خانوم دینباش خسته هم شما :کاوه

 

  .دمیخند متعجب و انداختم باال ن  ابرو

 

 یبندیم شمیر  به پور سلطان پور سلطان شبید از :_

  !که

 

  .انداخت خنده به شیر یب مرا مغرورش یافهیق

  !خودرایص   از مردک

 

 !آخه؟ سواله نمیا....رفت یشد پور سلطان خب :کاوه

 

  .کردم نگاهش مبهوت

 .بود آمده شیپ یدار  خنده وضع واقعا
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 585_پارت#

 

 

 

 

 

 ییر تغ رو به رو به را خندانم صورت و شدم نهیس به دست

  .دادم جهت

 

  !آخه بشه مشناسنامه وارد اسمتون دمیند :_

 

 کرد عوض را آن و برد دنده سمت به دست و کرد اخیم

 نشان که اخیم آن یبرا بود بسته سهیر  دلم که حایل در

  !ننشسته دلش به حرفم دادیم
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 یبهونه نمیبب یشد که پور سلطان.....بتازون یه :کاوه

  !هیچ من کردن تیاذ واسه دتیجد

 

 .زدم یاقهقه و شد گشاد شمین

 !مرد نیا داشت یاخجسته دل چه

 

  !کجا؟ میر یم االن :_

 

 که یبخور  بهت دمیم ییر  چ هی اول.....!رستوران :کاوه

 نتونستم درست بود مگرسنه من یار یب بهونه فردا پس

 نشناسم رو تو اگر من.....میبر  دوباره کنم انتحاب ییر  چ

 !ستمین کاوه گهید که

 

  .گرفت دست به را دانیم که بود میها خنده باز و
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 ادمی و فتدین عقب عقد خی    تار  که کردیم یکار  هر مرد نیا

 زمان هفته دو فقط اشیشنهادیپ خی    تار  که را شن  ید آورد

 .بود

 

 !طونهیش کار عجله :_

 

  .بچه بزن حرف کمیر  :کاوه

 

 تر  ماش کردن خاموش از بعد و شد متوقف رستوران   کنار

 .دیچرخ سمتم به کامال

 

  !؟یشد ناراحت :کاوه

 

  ناراحت؟

 !داشت؟ اشکایل نیا و بودم زده شدن ناراحت به را خودم

 .گرفتم نگاه ناز با و کردم هویم
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 586_پارت#

 

 

 

 

 

 و قلب و گرفت شیپ در را صورتم راه گونهنوازش دستش

  .نداشت باور را دنیرس بهم نیا را، اتفاق نیا مغزم

 !ن  بایز  همه نیا

 

  !م؟یبر  :کاوه

 

  !بود تر  هم فقط مرد نیا دنیخر  ناز

  ...اما نچسب و زمخت خودش مانند

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 !تپنده یادیز ....بود دلچسب یادیز 

 

  !ن  پررو یلیخ :_

 

 در به در.....هنوز من و برگرداند رو و زد یشخندین

  .بودم دارم دوستت کی دنیشن

 تر  هم افتیدر  یآماده بدنم جزء به جزء اما نبود گناه

 !بود یاشهیکل یجمله

  .کردم حرکت آرایم به رستوران سمت به و شدم ادهیپ

 کردن ناز و قهر و اخم از پر که یناهار  ضف از بعد

 .میکرد حرکت بازار سمت به داشت مرا یها

 

  !ستین قبولم ازدواج نیا من نخوردن بهم خونا اگر :_

 

 که انداخت سمتم مطمئن   نگاه کی و انداخت باال ن  ابرو

  .افتادم شک به
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 ذارمیم دست رو دست من یکرد فکر واقعا :کاوه

  !م؟یبرس بهم ینذار  خون هی خاطر به جنابعایل

 

 بدجور من اما نمودیم بایز  یادیز  دنیرس بهم یکهیت آن

 .بودم افتاده لج یدنده رس

 

  !؟کن   کاریچ یخوایم مثال :_

 

 آن من و شد گذاشته شینما به شیها دندان فیرد

  .افتمی را صورتش در نهفته طنتیش

 !َجلب مردک

 

 به شایآزما جواب قراره کن  یم فکر که متأسفم برات :کاوه

 !برسن دستت
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 587_پارت#

 

 

 

 

 

 .شدندنیم گرد نیا از شیب چشمانم

 از حسان   قلبم که حایل در دادم سوق جلو به را نگاهم

  .رفت مالش حرفش نیا

ر به فقط بحث یادامه بنظرم  و رفتیم شیپ خودم ض 

 ...چیه گرید

 

*** 

 

 تر  تزئ ینهیآ سپس و انداختم دستم درون قرآن به نگایه

  .میروبرو  یشده
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  .بودند منتظر همه

 .داشتند تالیسر  خودشان ینوبه به که کسان   تمام

  .کردمیم باز لب دیبا من و

 .گرفتم نفیس و بستم پلک

 

  ...و پدرم و مادر یاجازه با :_

 

  .دوختم بانو به را نگاهم

  از که کیس
 

 فرفر  چیه و دیکش آغوش به مرا تمام بچیک

  .نگذاشت شیها بچه و من انیم

  .کنم هیگر  بودنش مادر همه نیا یبرا خواست دلم

 .زد دیتأئ ینشانه به پلیک و زد یلبخند

  .شد تمام و زدم یلبخند هم من

 

  !بله :_
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  .زد ِکل هیبق با همراه و شد لیتبد خنده به لبخندش

  ...بعد و دادم خندانم ی  بابا به را نگاهم

  .نگذاشت کم که یبرادر  سمت

 .داشتم را خانواده از شدن جدا حس ویل چرا دانمنیم

 

  !بله :کاوه

 

  .رفت هوا به که بود زدن ِکل یصدا دوباره بعد و

 یصدا یمتوجه اصال که بودم رفته فرو خود در یقدر  به

 .بودم نشده عاقد

 

 588_پارت#
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 از مردان از یتعداد با همراه عاقد امضاها زدن از بعد

 عقد جشن کی فقط بود قرار مثال و زدند ونیر ب تاالر

  .باشد کوچک

 جناب و درآوردم را شنلم بهار، کمک به و شدم بلند

 من دنید ن  توانا و بود کیتی   جواب مشغول پور سلطان

  .نداشت را

 

 ریز  بزنم خوامیم االن یشد خوشگل چقدر آج   یوا :بهار

  !هیگر 

 

  .دمیکش آغوشش در دمیخند

  .بود خوشحال من یبرا یادیز  امروز
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 به دسنر  .آمد ونیر ب و دیکش چشمانش ریز  به انگشنر 

 کسیف را رسم یرو  گل تاج و دمیکش امشده حلقه یموها

 .کردم

 

 عروست سمت نگاه هی یخوانیم پور سلطان جناب :الناز

  !؟یبنداز 

 

 به رس ناغافل بود، شده آزاد کاتیتی   بند از که کاوه

  .خورد من به چشمش که چرخاند الناز سمت

 .بودم زده تن کمرنگ آن   ی  تور  لباس کی که من  

 

 خورش تن انقدر طرحت یبود کرده فکر ن  خدا :الناز

  !باشه؟ خوب

 

  !بود؟ شده محو
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 شیگلو  بکیس رفتر   یتر  پا و باال بود که چه هر اما دانمنیم

 .دمید را

 .خوردمیم چشم به بایز  یادیز  ن  گو

 
 

 و زیر  یها رفتر   قر باعث شد پخش سالن در که آهنیک

  .شد بهار و الناز یخنده از پر

 

 *!نکن ناز نکن ناز نکن، ناز نکن ناز*

 *نکن آغاز رو قهر عاشقوم دل با*

 *چشات خوابه وقنر  لبات ببوسوم تا*

 *اتیس زلف رس یاشانه کشوم تا*

 

 589_پارت#

 

 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

 

  .دمیگز  را رنگم ن  آلبالو یخورده رژ لب

  !....شیها چشم خواستر   حجم نیا از

 

 *یدلی   و خوشگل یبندر  دخیر *

 *یی  یم دلمو ادات و ناز با تو*

 

  .کرد یور  کی را شیها لب آهنگ یکهیت نیا

 نگاه مرا خاصش یخنده همان با و برد بیج در دست

 .کرد

 

 *کارون رود لب شوق یها نخل ریز *

 *مونیپ و عهد بسنر  عاشقوم دل با*

 *!نکن ناز نکن ناز نکن، ناز نکن ناز*
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 *نکن آغاز رو قهر عاشقوم دل با*

 *چشات خوابه وقنر  لبات ببوسوم تا*

 *اتیس زلف رس یاشانه کشوم تا*

 

 من به فقط که حیس از پر .بود تیمالک از پر نگاهش

 .کردیم منتقل ن  بایز 

 

 *یبلند باال کمون ابرو*

  یلیخ بندر اری یا*
 

 *قشنیک

 *بمون   من با یایب کاشیک*

 *یببند یعهد زاروم دل با*

 

همهمه نیا در و شد پرت عقب به رسش ب،یج در دست

 .شد گم اشخنده یصدا شلوغ   ی
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 *دهیکش شیآت دل به چشات*

 *دهیپر  رنگوم تیرو  گل یس*

م به شیآت بزن ایب*
ُ
 *جان

 *دهیرس لب بر فراغت ز جون*

 

 را رسم و دمیخند .زد لب یپور  سلطان خانم و کرد نگاهم

 .دادم تکان راست و چپ به

 !نداشت؟ که شدن باطل بر قرار امخوشحایل همه نیا

 

 590_پارت#
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 زد یلبخند بشیج در دستان همان با و کرد کج را رسش

 .گرفت دست به را وجودم کل و

 

وم یا*  *بلنده قدت دلی 

 *کمنده موهات و اهیس چشات*

 *کرشمه واسم یایم وقنر *

 *پسندهیم دل رو ادات و ناز*

 

 لب متوجه چکسیه و بودند خنده و رقص یر درگ همه

  .نبود آهنگ با اری جناب خوان  

  !من؟

  !داشتم؟ واکنیسر  چه من

 .بودم شدن ذوب و سوختر   حال در

 

 *کناروم تر  بنش دل اری یا*
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 *بذاروم رس مو نتیس یرو  تا*

 *نامهربون   یر نگ رس از*

 *قراروم ن   باز بند دخیر *

 

 و بودند وستهیپ وسط جمع به بود وقت یلیخ الناز و بهار

  .بودند گذاشته تنها را دلی   ی  او  و من

  .داد قرار میروبرو  را دستش و اومد جلو خنده با

  !رقص؟ شنهادیپ

 یها تکون و نهادم دستش در دست تپش از پر قلن   با

 .دادم خودم به یز یر 

 

 *نکن ناز نکن ناز نکن، ناز نکن ناز*

 *نکن آغاز رو قهر عاشقوم دل با*

 *چشات خوابه وقنر  لبات ببوسوم تا*

 *اتیس زلف رس یاشانه کشوم تا*
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  .بودم کردن ناز و ختر  یر  عشوه حال در شدت به

 .کشاند راه نیا به را نابلد من   و بود بلد یدلی   رسم و راه

 

 591_پارت#

 

 

 

 

 

ا*  *دلپسند دلربا بلند قد دلی 

 *کمند زلفت رس بادویم چشم اری*

 *یدار  رعنا قد و مرمر ینهیس*

 *یدار  جا مو چشم یرو  امتیق تا*
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  .گرفت باال را بود گرفته بر در را دستم که دسنر 

  .گرفتم قرار شیروبرو  و زد ن  بایز  چرج   دستش ریز  از

 .زدم اتصال دستش به هم را دستم یکی آن خنده با

وع خواننده با همراه  .کردم تیب خواندن به رسر

 

 *نکن ناز نکن ناز نکن، ناز نکن ناز*

 *نکن آغاز رو قهر عاشقوم دل با*

 *چشات خوابه وقنر  لبات ببوسوم تا*

 *اتیس زلف رس یاشانه کشوم تا*

 

  .دمیخندیم و دمیرقصیم

  .بود نواز چشم نگاهش ابهت، آن با و کردیم نگاهم

 .کردیم نوازش رقص نیا وسط را روحم و قلب

وع یبعد آهنگ و شد تمام آهنگ   .شد پخش به رسر
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 انکار قابل شد ریرساز  دلک به که خون   حال حجم اما

  .نبود

 یرو  من جز کیس انگار که دمیخندیم و دمیرقصیم چنان

  .ستین تر  زم نیا

  گرید کیس
 
نیم دیتهد مرا جان تمام و مرا عشق مرا، زندیک

 .کند

  .چسباند راستم گوش به لب و گرفت آغوش در مرا

 

  !کن ناز کمیر  بسته دست من یبرا :کاوه

 !باش بگو فقط

 

 و رفت به کیموز  با همراه را میهاشانه و رفتم عقب

  .کردیم دعوت کوتاه و ریز  یآمد

 

 .یشد یر س جونت از :کاوه
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 592_پارت#

 

 

 

 

 

  .گرفتم هوا در من و زد لب

 .زدم خنده ریز  بلند که گرفتم هوا در

  .دیکش خودش سمت به کهوی و گرفت را دستم

 یکیتار  انیم ینورها رقص و زد سنجاق اشنهیس به مرا

  .زد بهم مراتب به را ن  بایز  اتفاق سالن

 تر تنگ که آغویسر  ای نشست امگونه رو شیها لب وقنر 

 !دیچسب قلبش تند تپش به که یرس  همان ای شد

 

  !ترسمیم :_
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 تنم وارد ن  یعج شکل به که یاناشناخته ینفوذ حس

  .بود شده

 

س چی یه از هستم من تا :کاوه   !نیر

 

 ییر  چ من اما شد گم آهنگ یصدا در شیصدا نکهیا با

  .دمیشن را خواستم که

 به توانستمیم و بود جمله کی تر  هم در به در گوشم

  .بود بهیر  دارم دوستت تا صد از میبگو  جرأت

  .داشت تیامن

  .داشت الیخ راحنر 

 
 
  .داشت فراغ آسودیک

  ...اما

  !دمیشنیم را دارم دوستت کی دیبا کردمیم چه هر هم باز
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  !نمت؟یبب ساکت تونمنیم تهیحال :کاوه

 

 به جان تمام با را عطرش و کوباندم اشنهیس به شان  یپ

  .کشاندم هیر 

 خاطره عطر و لحظه نیا هیثان به هیثان کنم هیر ذخ بگذار

 !را یر  انگ

 

 !بدم؟ دست از رو چی یه خوامنیم تهیحال :_

 

 .کردم حس میموها یرو  را لبش
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  !آخه؟ یدلی   تو چقدر :کاوه

 

  .زدم یلبخند

 شیپ دادمیم پس درس من د،یدنیم را خودش یها یدلی  

 !استاد نیا

 

  !میرقصیم میدار  باال نیا چرا ما :_

 

  .کردم حس را شخندشین

  !بارش طنتیش لحن آن از آخ

 

 !اتیدلی   نیا دنید یبرا بازه دستم باال نیا آخه :کاوه
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 او اما خوردمیم تکان زیر  زیر  من و بود کمرم دور دستش

 !کردیم تماشا مرا رقص مثال فقط و بود ستادهیا ساکن

 .نشستم مبل یرو  جوشم، و جنب از خسته

 

  !دمتون؟یند من نیکرد فکر ؟یه :الناز

 

  .کرد نگاهم رفته باال ن  ابروها با کمر به دست

 حضور از حواسن   من و رفت سمتش یاغره چشم کاوه

  .کردم باز لب کاوه

 

 میدادیم انجام جدهیه مثبت یکارا میداشت انگار حاال :_

 یم نطوریا که
 
  !یک

 

 به را امخورده درهم یابروها الناز، و کاوه یقهقه یصدا

  .برد باال سمت

  .دمیگز  لب و کردم ن  یه کاوه دنید با
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  نیا به سونر  ایخدا
 
 !چرا؟ بزریک

 خجالت از و دمیکش فر یعم نفس زد، ونیر ب که سالن از

 از یاتکه کردم حس رفتنش با اما بودم شده رسخ بدجور

 !رفته همراهش همچنان قلبم

 

 !برقص باهامون وسط ایب آج   :بهار

 

  .انداخت باال ن  ابرو الناز

 

 .شده شخسته فعال که دهیرقص انقدر تیآج واال :الناز
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  .شد گرد بهار چشمان

 

  !؟آبچ   :بهار

  !دم؟یند من چرا !تو؟ یدیرقص یک

 

 آرنجش به دست با که انداخت باال ن  ابرو غرور با الناز

  .دمیکوب

 

 !زمیعز  کنم شکار تونمیم من فقط رو ایر  چ نیا :الناز

 

  .انداختم سالن وسط خندان و خوش تیجمع به را نگاهم

 تمام که یمرد کنار در !بود سالن از ونیر ب حواسم تمام

  .بود گرفته بر در را میایدن
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لحظه تا آمدن ایدن به بدو همان از .داشتم سخنر  گذشته

  ...اما شدن عاشق ی

 .شد دنیرس بهم داستان نیا تهِ  حداقل که شکر را خدا

 

  !مامان؟ که یندار  مشکیل :مامان

 

  .زدم یلبخند و انداختم سمتش به را نگاهم

 

  .جان مامان نه :_

 

  !یشد ماه چقدر من بگردم دورت :مامان

 

وع و دیخند مامان حرف دنیشن با الناز  کل کل به رسر

  .کرد مامان با کردن
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  و دیرس اتمام به مان کوچک مثال مراسم
 

 سمت به همیک

 بود قرار بابا یاجازه با هم من و افتادند راه به ها خانه

  .بمانم کاوه دیجد یخانه در را امشب کی

 

  !؟ن  کجا :کاوه 

 

  .بستم پلک و دادم هیتک صندیل پشنر  به را رسم

 

 !م؟یرسیم یک :_

 

 !؟یشد خسته....نمونده یادیز  یر  چ :کاوه

 

 دیخندنیم شیها لب .چرخاندم سمتش به رس لبخند با

 .بود خوب صورتش حال اما
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  !بود مهم میبرا تر  هم و

  .دمیکش فر یعم نفس

 

 خسته وگرنه کنهیم درد کمی پاهام.....هوم....!خسته؟ :_

  .دارم جا هنوز !نه

 

  .انداخت خودش سمت بغل ینهیآ به نگایه و دیخند

 

 تموم تیانرژ  یکرد وورجه ورجه همه نیا عن  ی :کاوه

 !نشد؟
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  .انداختم باال یاشانه و دمیخند قهقه به

 دست از را هیثان کی حنر  چشمانم و میشد نگیپارک وارد

  .دادنیم

 .کردم تر کینزد بهم کیم را مانتو و میشد ادهیپ تر  ماش از

  .دیکش پوف   و کرد امآمده ونیر ب یموها به اخیم

 اما نشست اعداد یرو  چشمانم و میشد آسانسور وارد

  .بود من طانیش چشمان یجستجو  در او چشمان

 ستادهیا در پشت ذوق با .میشد خارج اتاقک از و ستادیا

  .بودم

 

  !تونخونه نمیا دییبفرما :کاوه

 

 یاقهوه یهامبل از .چرخاندمیم خانه در را نگاهم ذوق با

خانه تا رنگ   !دیسف تمام یآشیی 

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  .کنم فکر یار یدرب شهیم هاتملباس :کاوه

 

 در را شالم و مانتو خودش کمک به و دادم تکان یرس 

خانه به رفتر   قصد .آوردم  کمرم دور دسنر  که داشتم آشیی 

 .خورد اشنهیس به صورتم و شد حلقه

 

  کجا؟ :کاوه

 

  .کردم باز لب بود مشهود هم میصدا در حنر  که ذوفر  با

 

خونه برم خوامیم :_  !نمیبب رو آشیی 
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  .کوباند امن  یب به ن  یب و آمد جلو یور  کی لن   با

 

خونه نه منم یکار  اصل دونم،یم من که ن  جا تا :کاوه  !آشیی 

 

 در چشم و بردم باال رس فراوان قلن   تپش با و دمیگز  لب

  .نشاندم چشمش

 .شدیم ساطع آن از تیمالک برق که چشمان  

 

 ه؟یچ :کاوه

 

  !کن  یم نگام جور هی :_
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  !بود یر گ نفس یادیز  مانتر  ب جو

 بافر  نفسم شدن قطع به ییر  چ کردمیم حس که یقدر  به

 امنهیس یقفسه از قلبم زدن ونیر ب به ییر  چ....نمانده

 .نمانده

 

  !چجور؟ :کاوه

 

  .کردم نگاهش فقط و نگفتم ییر  چ

  !گر؟ید خواندیم نگاهم از را حرفم

 امشانه یرو  اشچانه .گرفت آغوشم در کامل و دیخند

  .کرد جادیا وجودم در قلقلک حس کیم و نشست

 

 !آخ :_

 

  .دیرس گوشم به آرامش یصدا
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  !شد؟یچ :کاوه

 

 !اومد قلقلکم :_

 

  .شد ادغام آرامم یخنده با اشخنده

 از حجم نیا یک تا دیبا من و شد دهیبوس امشانه یرو 

 !کردم؟یم تحمل را قلبم درون احساسات

  ...بود ادیز 

 !یلیخ

 

  کاوه؟ :_

 

 !بود خودش یر تقص و بود لرزان غیضا صورت به میصدا
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  .جان :کاوه

 

  !نکن :_

 

  .دیچیپ گوشم در که بود اشخنده یصدا هم باز

 یابوسه .انداخت صورتم کل به نگایه و برد عقب به رس

  .نشاند امشان  یپ یرو 

 

  !؟سنر ین گرسنه :کاوه
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  !نبود؟ مشخص که چشمانم زدن برق

 

  !چرا :_

 

  .گرفت آغوشم در تر محکم و زد یاقهقه

  .برد گوشم کنار یتر  پا را رسش

 

  !فوضول یکوچولو  :_

 

خانه سمت به همراهش و زدم یخندیل   .رفتم آشیی 

  .بود دلباز و بزرگ

 یاقهوه یناهارخور  یر  م و بود دیسف دست کی ها نتیکاب

خانه وسط سوخته  .کردیم ن  خودنما آشیی 

  .زدم غر
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 هی حنر  من.....میر بگ ییر  چ من نذاشنر  هم رس آخر :_

  .نگرفتم خونه نیا واسه نخود

 

  .بود آمده جلو میها لب

 کاکائو یر ش وانیل دو با همراه شکالنر  کیک بشقاب تا دو

  .گذاشت یر  م یرو  و آورد ونیر ب خچالی از

 

  !بخور کمی ایب زدن غر یجا جوجه :کاوه

 

 گذاشته، چانه ریز  دست و نشستم صندیل یرو  کنارش

 .انداختم یر  م اتیمحتو  به یرسرس  نگایه

 

 !خو بده تیاهم بهم کمی :_

 

  .بودم شده لوس حسان   بودم گفته

  .کردم حس را رخم مین یرو  متعجبش نگاه
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 یم یدار  عن  ی :کاوه
 
 !دم؟نیم تیاهم بهت من یک

 598_پارت#

 

 

 

 

 

  .اوهوم :_

 

 دورم را دستش کی .بود تعجب رس تا رس اشخنده

  .داد هیتک اشنهیس به را رسم و چاندیپ

 

  !ندادم؟ تیاهم بهت من کجا :کاوه
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 بعد اوردمین خونه یبرا چی یه ناراحتم من....تازه تر  هم :_

 یم تو
 
  !بخور ایب یک

 

 .شد کاشته یابوسه امقهیشق یرو 

 

  .دادمیم تیاهم بهت هم لعننر  زمان اون تو حنر  من :کاوه

 

  .بود یسارا لعننر  زمان از منظورش

 حرف همچنان بگذار .دمیکش عطرش از فر یعم نفس

 !گذردنیم بد که من به....بزند

 یها دنیکش نفس یصدا و نشست میموها یرو  اشن  یب

  .دمیشن را قشیعم

 

  !؟یبخور  یخوانیم :کاوه

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 کی از غی    در  کنمیم ناز همه نیا که من به لعنت عن  ی :_

  .دنیخر  ناز ذره

 

ده آغوشش در تر محکم باز و زدم غر ضیغ با   .شدم فرسر

 رس ن  یه من و کرد بلند خود با مرا ناگهان   حرکت کی در

  .دادم

 

  !آخه خرمیم ناز گهید جور هی من :کاوه

 

  .رفتم تر عقب قدیم که آورد کینزد را رسش بعد و

  .رفتمیم عقب من و آمدیم جلو

 پشت را وارید که یالحظه تا داشت ادامه چرخه نیا و

 .کردم احساس رسم

  .نشاند امشان  یپ یرو  شان  یپ

 

 !کنم یکار  هر حاظرم برات من ویل :_
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  .دیخند

  !زد؟نیم حرف

 

  !ه؟یچ دون  یم :کاوه

  !بدم جونُم  برات حاظرم من ویل

 

  .شد عشق از ماالمال قلبم
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 یبرا دادم جان لحظه کی من و گرفت رس از را دنیرقص

  .لبانم یرو  لبش دنیکوب آن

 من و دیکش باالتر کیم مرا و نشست کمرم پشت دستانش

 .دادم ادامه را یباز  نیا ،نایسر 

نیم بابا حرف ریز  بودم مطمت    جان زیعز  یاو  از...من و

  !زند

 

*** 

 

 خانوم؟ پناه :کاوه

 

 یر  چ تر  اول دارش نم یموها که کردم باز چشم آلود خواب

  .بست نقش چشمانم یجلو  که بود

 

  .هوم :_
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 کمر یرو  و کردم اخیم .زد خنده ریز  و درآورد را میَ ادا

 .دمیخواب

  .نشست میموها یرو  دستش

 

یم مگرسنه داره میبر  شو بلند.....کوچولوم شو بلند :_

 !شه

 

 یرو  رس راستم یپهلو  به و زدم غلنر  و گفتم هویم

  .گذاشت بالشت

 .کردم حس امگونه یرو  را لبش نمنایک

 

  !فوضول؟ شهنیم تگرسنه تو :کاوه

 

 !نچ :_

 

  .دیچیپ گوشم در اشخنده یصدا
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ده آغوشش در که دینکش طویل  پشتم را تنش و شدم فرسر

 .کردم حس

 

 600_پارت#

 

 

 

 

 

 !شهیم مگرسنه من متأسفانه ویل :کاوه

 

  خواب همان با و انداختم باال یاشونه
 
 صورت به آلودیک

  .دمیغر  یجد
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خونه یبر  تون  یم.....!نداره ربیط چیه من به :_  در   آشیی 

 که هست خوردن   یر  چ کیل اونجا......کن   باز رو خچالتی

 !کنهیم پر رو تمعده

 

یم حس پشت از را شیهاشانه دنیلرز  من و دیخندیم

 .کردم

 

  !نره یتر  پا ییر  چ گلوم از ن  تنها من دیشا :کاوه

 

 از کم کم خواب کردمیم حس و دمیکش دهان به را لبم

  .شودیم دور چشمانم

 

ه خوابم کن  یم یکار  هی.....باهویسر  تو چقدر :_  به اما نی 

  !نداره ربیط من

 

  !؟یسر نیم ناراحت بمونم گرسنه من :کاوه
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  !ابدا :_

 

 خشنود حسان   کالیم کل کل نیا از من و زندیم خنده ریز 

 .بودم

 

  !گهید پاشو :کاوه

 

 !کن   یکار  چیه تون  نیم من بدون آدیم خوشم :_

 

  .دیکش خودش سمت به و چرخاند دست با مرا

 گرفتم فر یعم دم من و گرفت قرار اشنهیس یروبرو  رسم

 .ناب عطر آن از

 

 بدوِنت تونمنیم متأسفانه.....که نهیا هیقض اصل :کاوه

  حنر 
 
 .کنم هم زندیک
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دم آغوشش در شیر یب را رسم و زدم یلبخند   .فرسر

  !بهیر  نیا از چه

 دوستت کی دنیشن دنبال در به در که رفت ادمی حنر 

 .بودم دارم
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 !شهیم مگرسنه من متأسفانه ویل :کاوه
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  خواب همان با و انداختم باال یاشونه
 
 صورت به آلودیک

  .دمیغر  یجد

 

خونه یبر  تون  یم.....!نداره ربیط چیه من به :_  در   آشیی 

 که هست خوردن   یر  چ کیل اونجا......کن   باز رو خچالتی

 !کنهیم پر رو تمعده

 

یم حس پشت از را شیهاشانه دنیلرز  من و دیخندیم

 .کردم

 

  !نره یتر  پا ییر  چ گلوم از ن  تنها من دیشا :کاوه

 

 از کم کم خواب کردمیم حس و دمیکش دهان به را لبم

  .شودیم دور چشمانم
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ه خوابم کن  یم یکار  هی.....باهویسر  تو چقدر :_  به اما نی 

  !نداره ربیط من

 

  !؟یسر نیم ناراحت بمونم گرسنه من :کاوه

 

  !ابدا :_

 

 خشنود حسان   کالیم کل کل نیا از من و زندیم خنده ریز 

 .بودم

 

  !گهید پاشو :کاوه

 

 !کن   یکار  چیه تون  نیم من بدون آدیم خوشم :_

 

  .دیکش خودش سمت به و چرخاند دست با مرا
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 گرفتم فر یعم دم من و گرفت قرار اشنهیس یروبرو  رسم

 .ناب عطر آن از

 

 بدوِنت تونمنیم متأسفانه.....که نهیا هیقض اصل :کاوه

  حنر 
 
 .کنم هم زندیک

 

دم آغوشش در شیر یب را رسم و زدم یلبخند   .فرسر

  !بهیر  نیا از چه

 دوستت کی دنیشن دنبال در به در که رفت ادمی حنر 

 .بودم دارم

 

 601_پارت#
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  !نبود....بد -

 

 گوشم در بمش یصدا و شد دهیبوس میموها رستنگاه

 .دیچیپ

 

 تا ییر  چ !میبخور  ییر  چ هی میبر  پاشو....نبود بد که حاال -

  !ها نمونده خودت شدن خورده

 

 اهنیر پ به دسنر  و آمدم ونیر ب آغوشش از کنان خنده

  .دمیکش تنم یمردانه

 مجبور لباس نبود لیدل به رفتنم حمام از بعد شبید

  .بزنم برد دست پور سلطان جناب اموال به شدم

 آن   بلند یادیز  اهنیر پ کی شد زدنم برد دست جهینت البته

  .بود نشسته دلم به بد که یادکمه
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 .خودم یبرا برمیم نویا -

 

 دهانش به لن   و کرد جابجا کیم بالشت یرو  را رسش

  .دیکش

 

  !ستین ییر  چ که نیا -

 

  .کوباندم اشن  یب به را امن  یب و شدم خم سمتش خنده با

 

 !؟یدیم بهم بخوام ییر  چ هر عن  ی -

 

 .کاشت لبم کنج یز یر  یبوسه و برد کمرم دور را دستش

 

 !زنه؟یم برق ِانقدر چشات که یخوایم جی  -
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یم را تو بزنم ادیفر  خواستیم دلم چقدر و کردم نگاهش

 چه تو و زندیم ادیفر  را اسمت وجودم بند بند.....خواهم

  !قرارن   قلب نیا درد از دان  

نیم بر شیها یقرار ن   از دست هم آغوشت در که قلن  

 .دارد

 

  !که ستین ییر  چ -

 

 .شناسمتیم -
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 چشمانش برق شده زیر  چشمان   با و کردم یمتفکر  هوم

  .کردم شکار را

 

  !کن داشیپ خودت پس شنایسیم منُ  اگر -

 

  .دمیکش عقب یشخندین با بعد و

 میپاها بودن برهنه یمتوجه کردم جدا خود از را پتو تا

  .دمیچیپ خودم دور را پتو عی    رس  و دمیکش غ  یج .شدم

 .دیخندیم یادیز  امروز مرد نیا و رفت هوا به کاوه یقهقه

 

 !ونیر ب برو راست هی همونطور کاوه -

 

 رسارس چشمان و شد پهلو به و زد چشمیک طنتیش با

ارت  .داد ملتمسم چشمان به را بارش رسر

 

  کاوه؟ -
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  !خوبه یلیخ تخت یتو  بودن بنظرم -

 

  .شدم کمر به دست

 شیپ در را اشخنده هم باز و دمییسا دندان به دندان

  .داشتم

 

 !دوست؟ تخت جناب نبود تگرسنه تو مگه -

 

  .گرفت خود به یجد صورت و انداخت باال ن  ابرو

  !شوم یهانقشه هم باز

 

  از خواب تخت...که گفتم -
 

ه گرسنیک   !بهیر
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 چپ سمت به را رسم بود گرفته امخنده که حایل در

  .بردم دهان به لب و چرخاندم

 !جلب مردک

 

 !نه؟ ای ونیر ب یر یم -

 

  .داد تخت تاج به را اشهیتک و نشست تخت یرو 

  .کرد نگاهم ن  تماشا حالت به نهیس به دست

 !بود داده دست بهم بودن یباز  اسباب حس

 

 مگه؟ کن  یم کاریچ نرم -
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  .دمیغر  تخیس با توأم اخیم با

 

  !زنمیم غیج -

 

 را تخسم نگاه .شد پرت عقب به رسش و زد خنده ریز  پفر 

 کار نیا قصد انگار اما برود رو از بلکه برنداشتم شیَ رو  از

  .نداشت را

 امگونه یرو  انگشتش .گرفت قرار میروبرو  و آمد جلو

 .دیچیپ اتاق یفضا در شیصدا و نشست

 

 نجوریا وضعمون عمر آخر تا که ستین قرار -

 نمیبب خوامیم و میر گیم رو عرویس یزود به.....باشه

  !کن  یم کاریچ اونموقع
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  .شد رسخ میهاگونه

 در تر  نچنیا لختم یها ران به نکردن نگاه کی بابت من

  .پروراندیم فکر در یگر ید یر  چ او و بودم عذاب

  .بستم پلک و گذاشتم صورتم یرو  دست

 .کاشت آنجا یابوسه و رفت میگلو  ریز  رسش

  .کردم حس را رفتنش

 .دمیکش فر یعم نفس و آوردم یتر  پا را دستانم

 تحمل بود قرار یک تا من و بود راه به باز قلبم تند تپش

 !کنم؟

 نیاسکر  یرو  ایمیپ که رفتم گویسر  رساغ همه از اول

  .گرفت را چشمم

 

 !نکنه تمومت هاپو باشه حواست»

 .خونه یبرگرد زنده کن سغ

 شعور؟یب یدینم جواب چرا
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  «!تر  کنیم یرس  بر خاک یکارا نیدار  ها

 

 .زدم خنده ریز  پفر  آخر امیپ دنید با

  .نبود الناز که زدنیم ونیر ب دهانش از حرف نیا اگر

 

  !؟یاومد -

 

 .کردمیم کار هی دیبا و افتاد خودم به نگاهم
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یم خودم دور جی    و  و جیگ و شدم بلند تخت یرو  از

 .دمیچرخ

  .کردمیم دایپ خودم پوشاندن یبرا ییر  چ دیبا

  .دیبوس را میموها یرو  و شد حلقه دورم دستانش

 

 باشه؟....نکنم نگات کنمیم سغ -

 

*** 

 

  !بود اومده حایم -

 

  !؟حایم .رفت باال سمت به اخمم

 

  !دمش؟یند من چطور !؟یِک  !؟حایم -
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 سمتم مزخرف   لبخند و گذاشت اشچانه ریز  دست

  .فرستاد

 

 کن  نیم وا هم لب...تخمانر  و اخم یر درگ جنابعایل چون -

  که
 

 !شدهیچ بیک

 

 سوالم یادآور ی با که بردم فرو برگه در را رسم حوصله ن  

  .کردم نگاهش

 

 .داشتم سؤال هی الناز -

 

یم کاغذ یرو  راست و چپ را مداد و شد خم برگه یرو 

  .دیکش

 

  !بگو -
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 منتفر یسارا از...شدم آشنا باهاتون که زمان   از من :_

 چوقتیه که بودم خودم درد یر درگ انقدر من اما نیبود

س رو لشیدل   .دمینیی

 

 !هیسارا رس دعواتون پس -

 

 زانیگر  چشمان سمت یمیمستق نگاه و کرد پرت را قلم

  .کرد من

 

 ؟یدیم یر گ بهش چرا -

 !پناه رفته تیزندگ از که اون

 

 ونیر ب یبرا تالیسر  !دهمیم یر گ یسارا به من کردیم فکر

 .کردمنیم فکر نیا از آوردنش
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  .بودم خسته چون

 !هم رس پشت بد اتفاقات نیا از.....موضوع نیا از

 

  !بود کرده انتیخ بهش دوبار قبال -

 

  .دادم چشمش به چشم و آوردم باال را رسم شوکه

 .بودم کرده شک میهاگوش به

  !انتیخ

  !دوبار هم آن
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  !بار سه شهیم کال آخر اتفاق نیا با قایدق -

 .کرد داغون رو کاوه...کرد انتیخ بار سه

 

  .بردم امشان  یپ سمت به را دستم و گرفتم دندون به لب

 

  !چطور؟ -

 

  به -
 
 !بکن رو فکرش...بود دامادشون با اول بار...سادیک

 .نکرد رحم هم خودش خواهر به حنر  طرف

 

  .گفتم آج   و بستم پلک درد با

  .نداشتم انتظار

  !بودم کرده فکر کاوه راجب رحمانهن   چقدر

 

  !ن؟یکرد قهر که شد دعواتون جی  رس...نگفنر  -
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  .زدم هیتک صندیل به و کردم پوف  

 

  ....و بود دهید رو یسارا -

 

  َو؟ -

 

  !بود نگفته من به ییر  چ...خب -

 

  .کرد نگاهم تعجب با و کرد اخیم

  .انداختم یتر  پا را رسم و نگفتم ییر  چ

 

  !نگفته؟ بهت چون فقط -
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 یسارا شیپ وقت چند...ستین خودم دست...خب -

 !دمیترس واقعا اون رس کرد،یم دمیتهد بود زده زنگ
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 در را دستانش و دیکش جلو یر  م یرو  را خودش متعجب

  .کرد قفل هم

 

  !گفت؟ جی  -

 

  !برگردونه خودش به رو کاوه دوباره خوادیم....که گفت -
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  .دیکوب شان  یپ به دسنر  و زد یپوزخند

 

  !یخر  چقدر تو دخیر  آخه دِ  -

 چرا...بزنه بهم ن  جورا هی رو تونتر  ب خوادیم نیا بابا

  !آخه؟ تو کن  یم نجوریا

 

س با   .چاندمیپ هم در دست یبد حال و اسیر

 شدت به یخطا مرتکب کردمیم حس و دمیگز  را لبم

 
 
  .امشده بزریک

 

  !ستین خودم دست...تونمنیم -

  .دارم رو دادنش دست از ترس همش من

 

  .کرد جمع را اشن  یب و انداخت سمتم یبد شدت به نگاه

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

 

  کن جمع -
ُ
یم هیچ پرتا و چرت نیا....زتیعز  جون خودت

 
 
  !؟یک

 کشت خودُش  پرس نیا بابا.....باوره قابلیر غ !کنه؟ ولت

 !هیچ حرفا نیا شه رایص   بابات

 

 رس ن   و مزخرف افکار دچار روزها نیا .دادم تکان را رسم

یه و
َ
 .شدمیم ت

 یهم پناه آن از کردمیم حس
 

 آدم کی به و امشده جدا شیک

 !امشده لیتبد گرید

 روبرو یهابرگه به ن  گذرا نگاه مزخرف حال نیا از ناتوان

  .کردم

 قضاوتم با من که بود نگذشته شیر یب عقد از هفته دو

 
 
 .کردم تلخ دو هر کام به را زندیک

 

 !کن خوایه معذرت برو -
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 607_پارت#

 

 

 

 

 

  .انداختم باال یاشانه تخس و کردم اخیم

 

  !عمرا -

 

  .دندیپر  باال به شیابروها تعجب از

  .نبودم خوایه معذرت اهل من !نداشت ربیط چیه من به

 

 !؟کن  نیم که شوج   -
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 !نچ -

 

 یبرا ییر  چ اما کرد بسته و باز دهان بار چند زده تیر ح

  .نداشت گفتر  

  .کردم نگاهش و گذاشتم چانه ریز  دست

 

  !چته؟ -

 

 خوایه معذرت به حاظر ویل یکرد تو رو اشتباه -

  !؟سنر ین

 

 !ستمین آدمش که نجاستیا مشکل -

 

یم کجا به غرورت و خودخوایه نیا با نمیبب برو...برو -

  !ریس
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هفته دو که حایل در گذشته عقدت از ماه کی االن تر  بب

 که نمونده چی یه پس...تخیم و اخم تو جنابعایل ست

 !یر بگ میتصم خودت بگم، بهت

 

 .رفت ونیر ب اتاق از و گرفت دست به کاغذ چند

وع راستم یپا   .کرد زدن کیت به رسر

 را کاوه زدم ونیر ب تا و گرفتم دست به برگه چند اخمالو

 .دمید خانم یکارمندها از یکی کنار

 !زدنیم ونیر ب خونم یزدیم کارد

 .داشتم هم را دو هر کشتر   ن  توانا که داشتم حرص انقدر

 و رساند انفجارم مرز به شیها زدن حرف و شیهاخنده

 .کردم پرت اتاق داخل را خودم حرکنر  هر از قبل
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 یرو  دست و انداختم یر  م یرو  را دستم در یکاغذها

  .گذاشتم امنهیس یقفسه

  .دمیکش نفس تند تند حرص شدت از

 مردک آن و لعننر  یکهیزن آن قتل ینقشه ذهن در

  .دمیکشیم را مزخرف

 یها قدم با و زدم ونیر ب اتاق از و زد رسم به تاینها

  .رفتم شانسمت به مطمئن  

 دو هر متعجب نگاه که کردم حلقه کاوه یبازو  دور دست

 .آمد من سمت

 

  !گشتم دنبالت کیل !؟یبود نجایا زمیعز  -

 

  .دادم نشیخشمگ نگاه به را مطمئنم نگاه بعد و
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  .است حساس روابط یرو  کار درمورد چقدر دانستمیم

  !جان نوش

 یدار  صدا پوزخند کی شیجا و رفت درهم زن یچهره

 !فیح...بود

 

  !گفتم بهت کردم فکر....زمیعز  آره -

 

 .شد ساطع کلماتش از دیتهد و خشم و حرص و

  !متأسفانه بود تر ُپر او از توپم...من اما

 

 اطالع دیشد کاریب وقت هر پور سلطان یآقا دیببخش -

  .بدم توننشون رو نکات که دیبد

 

  .انداختم باال ن  ابرو متعجب

  !داشتم؟ که حق
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 !بکنم؟ جا از گفتنش حتما بابت را کاوه رس داشتم حق

 صورت سمت به رس زن رفتر   ناراحت به توجهن  

  .چرخاندم نشیخشمگ

  .میکردیم نگاه را گریهمد عصن   دو هر

 

  !تو؟ -

 !کن  یم مردم بار حتما یکرد غلط

 

 609_پارت#

 

 

 

 

 

  !رفت درهم قبل از شیر یب اخمش و دندیپر  باال شیابروها
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  ...درک به

 

 یم جی  یدار  معلومه :کاوه
 
  !؟یک

 همه یدار  عادت چون ستین دیبع کارا نیا تو از چند هر

 !ن  یبب یر  چ همه مقرص و انتکاریخ رو

 

 با خواستیم دلم چقدر و دمیگز  دندان به لب حرص از

 اشخودرایص   از و خونرسد یها چشم جان به مشت

 .فتمیب

 

  !خوادیم دلم اصال....!دارم حق :_

  !چرا؟ دون  یم

 !نمیبیم رو تایواقع من چون

 

 مذاقش به یادیز  حرفم انگار .کرد نگاهم باز دهان با

  !بود امدهین خوش
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  .آمد جلو عصن  

 

 یدار  بفهیم ییر  چ هر کردن بلغور از قبل کن سغ :کاوه

 یم جی 
 
 !یک

 

 عقب را خودم کیم کمر، به دست و زدم یپوزخند

 .دمیکش

 

 دست !نداره حرف خودت دادن جلوه خوب تو کارت :_

 .واقعا زادیمر 

 

  .داد اشکم از لرزان چشمان به نگایه

 .کردنیم باور دیشا شد، متعجب

 شیپ را اتاق راه و انداختم سمتش به یبد نگاه من اما

  .گرفتم
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ک همان شیپ برود
َ
 مرد هی به دینبا دیفهمنیم که نفهم زن

  .شد کینزد متأهل

  .نشستم صندیل یرو  و بستم را در

  .خورد جرقه ذهنم در یبد یر  چ

 .کرد وارد بدنم رسارس به ن  یعج وحشت که ییر  چ

 

 610_پارت#

 

 

 

 

 

 در او با داشت زن کاوه که زمان   هم من....من....من

  .بودم ارتباط

  !ایخدا
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 چند مشغول الناز و شد باز در که بودم فکر تر  هم در

  .شد وارد برگه،

  .رفتم سمتش به و شدم بلند هیگر  با

 

  !الناز -

 

  .برگشت و گذاشت یر  م یرو  را ها برگه

 .کرد گشاد چشم تعجب از و دیپر  باال شیابروها دنمید با

 

 !شده؟یچ -

 

  !آره؟....کردم اشتباه من الناز -

 

 یم جی  !؟جی  اشتباه !؟جی  :الناز
 
  !؟یک
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 زن کاوه که زمان   چون کردم اشتباه....کردم اشتباه من -

یم جی  هر االن....داشتم ارتباط باهاش من داشت

 !دونمیم....نهیا بخاطر افتهیم برام که اتفافر  هر.....نمیب

 

 .رفت سمتم به یاغره چشم

 

  ؟یبود شیپنهون یمعشوقه -

 

  .کردم بلند را رسم

 

  ؟جی  عن  ی -

 

  :زد لب کرده اخم

 

 شیپنهون سمعشوقه...بده جواب رو دمیپرس که سوایل -

  ؟یبود
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  .دمیگز  لب

 

  .نه -

 

  !شو خفه پس -

 

*** 
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 در همچنان شده خم و یر  م رس نیا من و یر  م رس آن او،

 .بردمیم رس به قهر
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 گرید سمت را دستش و شد خم یر  م یرو  خودم مانند

 .گذاشت دستم ریز  کاغد

 

  ست؟هیاصل طرح تر  هم -

 

 .دادم یمخترص  تکان را رسم

 

 .آره -

 

 اشهیر خ نگاه نثار توجیهن   و کردم راست کمر حرفن   و

 .کردم

 تر  هم در که کردم حرکت در سمت به و گرداندم رو

 دستش بعد و دیرس گوشم به شیهاقدم یصدا حوایل

 به تنش حصار در که تن   و کرد برخورد امشانه به که بود

  .شد داده هیتک وارید

 :دوخت نگاهم به ترکینزد کیم را نگاهش
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 کهزمان   برسه دادم به خدا ،یدار  عشوه ِانقد ویقهر  -

 !نبایسر  قهر

 

 به چپش دست فشار که دادم نگاهش به را نگاهم ناز با

 .امشان  یپ مماس اششان  یپ و شد شیر یب میپهلو 

 

 پمن نکهیا واسه و یدار  ناز حال همه در !یدار  ناز -

کت یآیم زن  یم تن کوتاه مانتو کن   تیاذ  ومن که رسر

  !کن   روان  

 

   یبحبوحه نیا در دلم رفتر   غنج ایآ و
 یدعوا زمان 

 !کرد؟یم جادیا مشکیل من قهر بعد و دمانیشد

فتهیش نگاه نیا یبرا جانم تمام و بود جانم تمام که بخدا

 !رودیم اشهیر خ ی  
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 قرار لبانم مماس که بود لبانش حاال و آورد جلو به رس

 لمس با شدیم برابر لبش دادن تکان گونه هر و شد داده

 ...لبانم

 

 612_پارت#

 

 

 

 بدم جر تنت تو رو مانتو نیا ادینم دلم و جونیم یهمه

 رو مانتوت و خونتون یر یم یسر یم پا آدم ی بچه مثل پس

 !کن  یم عوض

کت یمهمونا امروز که مخصوصا  دلم و رسنیم راه از رسر

 !یبد مانور جلوشون مانتوت وضع نیا با خوادنیم
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 یبرا دانستیم خدا فقط و انداختم باال ن  ابرو تمام ناز با

 دل دل چطور بودم محروم آن از هفته دو که لبان   لمس

 .کردمیم

 

  ؟یپسندیم شدن هیتنب پس !آها -

 

یم مخصوصت یهاهیتنب نیا یبرا دلم دم هر میبگو  اگر و

 بود لبانمان برخورد بعد هیثان کی یط ست؟ین زشت رود

 ...و

 جدا هم از را ما اتاق در یصدا که بود نگذشته ییر  چ

  .کرد

 کیم لبان یرو  دستش و فرستادمش عقب به شده هول

 .دمیکش امکرده پف

 و نشست صندیل یرو  و رفت شیر  م سمت به خونرسد

  .کردم مرتب را اممقنعه کیم من
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 .دییبفرما -

 

  .شد وارد ن  آقا خانوم و شد باز در

 

 دنیرس االن تر  هم مهموناتون پور سلطان یآقا دیببخش -

  !کت   یم شونن  راهنما دارن هابچه و

 

  .شودیم بلند یر  م پشت از و دهدیم تکان یرس  کاوه

 

-  
 

 !بده انجام رو هاهماهنیک

 

  .چشم -

 

 رفتر   ونیر ب قصد بالفاصله هم من رود،یم ونیر ب که منیسر 

  .کنمیم
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 !نره ادتی رو گفتم که ییر  چ -

 

 613_پارت#

 

 

 

 که آنجا از اما کنمیم اشروانه یاغره چشم ضیغ پر

 و ندیبنیم ییر  چ است کرواتش و کت کردن مرتب یر درگ

  .کنمیم خایل اتاقش در بستر   محکم بر را حرصم من

 

*** 

 

 

 .کردم غلیط هی من الناز -
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س حجم تواندنیم الناز یعاد یرفته باال یابروها  اسیر

  .کند کم را بدنم

 

 !ستین هم یعاد تر  همچ کن  یم غلط ادیز  تو -

 

 اسمش هم باز ناالن و خوردندیم چیپ هم در رسدم دستان

  .زنمیم صدا را

 

  چته؟ -

 

 از ونیر ب بزنم من کن یکار  هی خدا رو تو شدم بدبخت -

 !نجایا

 

  .درآمد صدا به اتاق در که گذاردیم اشچانه ریز  دست
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 نیبر  شوندنید یبرا گفتر   پور سلطان یآقا پاکزاد خانم -

  !باال

 

  .بزنم هیگر  ریز  بدبخنر  نیا از مانده کم

 کردیم صدا تنم سلول به سلول در که ترس با و شدم بلند

 .رفتم اتاقش سمت به

  .کردم کار چه بود دهیفهم درصد صد

 .نکردم عوض هم را میمانتو  حنر 

 وارد و کردم باز را اتاقش در آرایم به ،یااجازه چیه ن  

  .شدم اتاقش

 !بود من منتظر ن  گو و بود داده هیتک یر  م به

 .رفتم عقب قدیم که امد جلو بیج در دست

 

 614_پارت#
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 رو پات قلم ومدمین تا ایب جونم، به دردت نجایا ایب - 

 !بشکونم

 

 

 شد،یم یتر  پا و باال میگلو  در سنگ مانند که بغیص   با

  .کردم شیر یب را مانفاصله

 

  .آمنیم -

 

اف بغلم تو یآیم یسر یم پا خودت...گهید نه دِ  - یم اعیر

کت تو یزد یگند چه کن     !رسر

 

 چشمان نیا با مرد نیا و کرد تیرسا چشمانم به اشک

  عصن  
 
  .گذشتیم میخطا از عمرا

 .فرستادم باال به را رسم
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 نگه پا رس رو من ادیز  پس بمونم منتظر ادیز  خوامنیم -

 !ندار

 

 در یدیام نور .برخوردم اتاق در به که رفتم عقب یِانقدر 

دسته چه هر اما کنم باز را در تا برگشتم عی    رس  و دیتاب دلم

 بود؟ خی   چه .نشد باز در دادم، تکان را در ی

 .آمدیم رسم پشت از شخندشین یصدا

 

  !؟کن   فرار راحت ذارمیم یکرد فکر -

 

 قدیم کی از کمیر  یفاصله در و برگشتم اشیک چشمان با

 !دمشید

 

  !؟یکرد کاریچ -
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 قرار که اون   دخیر ...صورت تو...زدم...من...من -

 !یببند قرارداد باهاش...بود

 

 بغض همان با .کرد نگاهم تعجب با و دیپر  باال شیابروها

 :دمینال کن خراب خانه

 

 دوست که گفت جا هی حنر  کرد،یم نگات همش -

ته  ؟فهیمیم !داشت چشم تو رو...دخیر

 

 615صفحه#

 

 به رو قلبم تیوضع که رفتند درهم شیر یب شیهااخم

 .دییگرا ینابود

 

ر  چه دون  یم !ش؟یزدیم حتما دیبا عن  ی - کت یض   رسر

 کردن؟ کنسل رو دادمون قرار دون  یم !شده؟ متحمل
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 :دادم جواب هق هق با

 

  !بود گذاشته تو رو دست...خوامنیم -

 

 .نداشتم صورتش حالت به یدید و بود یتر  پا رسم

 

  !کت    اویک رو قرارداد تا بدم بهشون دیبا رو تو گفتر   بهم -

 

 !بدهد؟ لمیتحو  خواستیم عن  ی .کردم نگاهش بغض با

 تیحکا شد رسخ ناگهان   که صورنر  و برآمده رگ آن اما

 !بود یگر ید یر  چ از

 

 و بود تو به چشمش که قرمسافر  اون خورهیم ه*گ -

  !داد رو شنهادیپ اون
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 به را انیگر  من دستش با و زد داد را آخرش یجمله

  .دیکش آغوش

 

 رو دخیر  اون یدار  بغض با دمید که موقع همون من -

  .زدم رو داد قرار اون دیق کن  یم نگاه

 

 لبانم یرو  کوچیک لبخند و گرفت آرام بغلش در بدنم لرز

  .گرفت شکل

 آرامش کردم، حس که میموها رستنگاه یرو  را اشبوسه

 .شد ریرساز  جانم به طبق طبق

 

 تونخونه عرویس خی    تار  یبرا فردا کرده امر بابات -

  .میبش فرما فیترسر 
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 خشیک به کاوه با همچنان بابا و شد صدادار کیم امخنده

 .کردیم رفتار

 

 !کشنر  ومن هاتخنده تر  هم با که شما بخند -

 

 616صفحه#

 

 

 

  !اینر  ن  جا...هیحام و الناز عقد گهید روز چند کاوه -

 

  .نشست رسم یرو  اششان  یپ

 

  گه؟ید امر...چشم به نمیا -
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 را خوب حال نیا و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

  باشم؟ چه ونیمد دیمثبا

 ان یرو  و بود آمده باال خودم از اجازه ن   که دسنر  آن

خارج    .بود آمده فرود زدیم حرف فاریس زور به که دخیر

 

  !ساکنر  -

 

 .باشم ساکت کنمیم سغ فعال زدم گند -

 

  .رفت باال اشخنده یصدا

 

  بودم؟ گفته بهت -

 

 اهنشیر پ را امن  یب و کردم جابجا کیم آغوشش در را خودم

  .چسباندم

 

https://t.me/vip_roman


MOON   نگ سالر  

EXCHANGE GROUP کاری از 

  و؟جی  -

 

  عاشقتم؟ که -

 

 .نداشتم را حرکنر  چیه انجام یجا و بودم شده خشک

  !بود گفته باالخره

 

  !یبود نگفته نه -

 

  !بگم هم رو گهید یر  چ هی الزمه پس -

 

 ایهیس به عشق با و دمیکش عقب را خودم خنده با

 .شدم هیر خ چشمانش

  :زدم لب
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 !بگو -

 

   ساِل  رنِگ ...چشمات رنگ -
 
 !منه زندیک

 

 616صفحه#

 

 

 

  !اینر  ن  جا...هیحام و الناز عقد گهید روز چند کاوه -

 

  .نشست رسم یرو  اششان  یپ

 

  گه؟ید امر...چشم به نمیا -
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 را خوب حال نیا و کردم حلقه گردنش دور را دستانم

  باشم؟ چه ونیمد دیمثبا

 ان یرو  و بود آمده باال خودم از اجازه ن   که دسنر  آن

خارج    .بود آمده فرود زدیم حرف فاریس زور به که دخیر

 

  !ساکنر  -

 

 .باشم ساکت کنمیم سغ فعال زدم گند -

 

  .رفت باال اشخنده یصدا

 

  بودم؟ گفته بهت -

 

 اهنشیر پ را امن  یب و کردم جابجا کیم آغوشش در را خودم

  .چسباندم
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  و؟جی  -

 

  عاشقتم؟ که -

 

 .نداشتم را حرکنر  چیه انجام یجا و بودم شده خشک

  !بود گفته باالخره

 

  !یبود نگفته نه -

 

  !بگم هم رو گهید یر  چ هی الزمه پس -

 

 ایهیس به عشق با و دمیکش عقب را خودم خنده با

 .شدم هیر خ چشمانش

  :زدم لب
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 !بگو -

 

   ساِل  رنِگ ...چشمات رنگ -
 
 !منه زندیک
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