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 نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه | تو با بارون زیر

 

 

 

  من قلب

 

 خداست قالی

 هاست فرشته پر از پودش و تار

 مرا دل او کرده پهن

 آفتاب خراش آسمان در کوچکی اتاق در

 زند می برق

  من نوار نو و قشنگ قالی

 آفتاب تالش از

 خدا شود می که شب
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  دلم قالی روی

  رود می راه

 کنم می گریه کنم می ذوق

  شود می ستاره من اشک

 رود می ماه سمت به ای ستاره هر

 نبود من حواس شبی یک

 دلم قالی روی ریخت

 سیاه مرکب ای شیشه

  آن جای مانده هاست سال

 اشتباه های لکه جای

  بگو من به خدا ای

  را مرده چرک های لکه

 کنند؟ می خاک کجا

 قلب پود و تار میان از

  را گناه جوهر جای

 کنند؟ می پاک چطور

 آه

 اشتباه و گناه همه این از آه

 است تو دیگر نام آه

 تو سوی به زند می بال آه

 است تو کبوتر

 زند می تند تند دوباره من قلب

 خدا هم باز که این مثل
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 گذاشته قدم دلم قالی روی

 دلم نازک های رشته میان در

 کاشته پرنده و درخت یک نقش

 است قیمتی قدر چه من قلب

 اوست باف دست و ظریف قالی که چون

 است نشسته آن پود رو تا الی که ای پرنده این

 است هدهد

 .....دوست قاف های قله سوی به پرد می

 

  بزنم دوری یه بیرون برم دوستام با بتونم که بود اون از سردتر هوا و بود ماه اذر

 های دونه که پناه بی و لخت درختای به خونمون اندشت در حیاط به زدم زل اتاقم ی پنجره از

 .بود پوشونده تنشونو برف بلوری و سفید

 نگــــــــــــو که شده خوشگلی ی منظره یه

 کرد پاره افکارمو رشته مادرم صدای که میکردم فکر داشتم و بودم حیاط تماشای محو

 تلفن پایین بیا دختر کجایی...... عاطفه... عاطفه-

 میام االنه جونم مامانی باشه-

 دراومد صداش فورا که کردم گونش از ابدار ماچ یه و پریدم مامان به رسیدم و شدم سرازیر ها پله از بدو

 کردی لمبو اب منو تو باز اههـــــــــه-

 کیه؟ جونم مامی-

 امیر-

 دیگه نیستم میگفتی خوب ایـــــــــــــــــــی-

 بردار بازیا مسخره این از دست کن حیا نیستی گفتم زده زنگ بار دو حاال تا زشته-
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  میگفتما بلن اگه گفتم دلم تو رو اینا)ایی وسطی قرون افکار این دست از مردم من خدا ای

 (بود ساخته کارم

 بفرمایید؟ الو-

 (شد شروع چاپلوسیش این باز اهههه)نایابم ی عمه دختر بر نازنینم ی عمه دختر بر سالم-

 خوبن؟ اینا عمه شما خوبی-

 خوبن؟ اینا دایی خوبن همه ممنون-

 مرده صاب دل این اال خوبن همه جان پرنسس عالی جناب لطف از-

 ـــــــــــــــــر امیــــــــــــــــــــــ-

 ـــــــــــم جونــــــــــــــــــــــ-

 

 واسه هی که نمیشه دلیل اما پشتته مامان درسته..... اخه بگم بهت دفعه چن بردار بازیا مسخره این از دس لطفا-

 من به بزنی زنگ هم هی و برداری دور خودت

  نمیتونم عاطفه نیست خودم دسته کارام عاشقتم من بفهمی میخوای کی تو بابا ای-

 کردی خستم-

 کردم قفلش و همو به کوبیدم محکم و اتاق در اتاقم سمت رفتم سریع دسگاهو رو کوبیدم رو گوشی بعدم

 میکردم و کار این میشدم عصبی وقت هر ناخونم جویدن به کردم شروع تخت رو انداختم خودمو

 میکنم تموم پیشمو ی دوره دارم و سالمه 81 ام مرفه نفره 5 ی خانواده یه عضو کوچیکترین من

 با قد بلند پسر یه احسانه اسمشم سالشه 81 و کرده ازدواج تازگی به برادرم دارم خودم از بزرگتر برادر و خواهر یه

 بینی یه با مغروره هم کمی یه البته میرسه نظر به جذاب هم العاده فوق که مشکی ابروی و چشم و مشکی موهای

 هب برسه چه میره ضف واسش خودم دل نگو که دارم جیگری داداش یه خالصه خوبه هیکلشم متناسب لبای و عقابی

 که دخمل مهندسای از یکی با هم شرکت همون توی کاره به مشغول شرکت یه تو و داره عمران فوق بگذریم بقیه

 کرده ازدواج نیست هم بدی دختر

 رشتشو هم کلی و میخونه روانشناسی فوق واسه داره مهربون خیلی و یه ارومی دختر خیلی سالشه 88 ایدا خواهرمم

 کاره به مشغول بیمارستانم یه تو داره دوس
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 رشتید گوشتی بینی و سفید پوستش رفته مامان چشای به داره وحشی سبز چشماش احسان عکسه بر خوبه قیافشم

  انتظار در و مجرده هنوزم ای قلوه و کوچولو لب با میادا صورتش به البته داره

 

 مدیریت یا بخونم وکالت یا دارم دوس انسانیم و میگذرونم دارم پیشمو دوره گفتم که منم

 دیــــــــــــــهه میاد خوشم خو

 طوراین هم بچگی از میشه عوض رنگش میزنم قاط اوقات بعضی که دارم عسلی درشت چشای پره هیکلمم و بلنده قدم

 ها کمی یه فقط البته شیطونم هم کمی یه شکر رو خدا دارم متناسبی لب و بینی و بازه گندمی پوستمم بودم

 ــ اوفــــــــــــــــــــــ ناخونو این کندم المصب اهـــــــــــــه

 

 هستن پسرداییم خانم امیر جناب این داره خانه مادرمم و داره فروشی فرش حجره چند بازار تو بابامم

  خانوادگیمون دوستای از یکی ارمان شرکت تو و داره کامپیوتر فوق بنده عاشق و سالشونه 85

 کنم چیکار خو ندارم بهش تمایلی اصال من ولی خوبه وضعشم میکنه کار

 دیگه نیستش ناراضی هی بابامم شه دامادش اون میخواد و امیره داره هوا مامانمم

 کنم چیکار نمیدونم نیست بردار دس اونم نهـــــــــــــه امیر میگم هی منم

 شدم خسته دیگه من ولش اههه

********** 

 است اماده نهار پایین بیا عاطفه-

 خوشگلم مامی اومدم-

 شد دراز زبونت تو باز-

 

 ونمج بابایی اما رفت غره چش واسم مامان گفتم میز سر رسیدم وقتی و این)خودم جون به میبینین دراز کوتاهه بابا نه

 (خندید

 نباشی خسته خوبیـــــــــــــــــــی؟ دلم عزیز خوشگلم بابای سالم-
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 بابا؟ میکنی چیکارا من گل دختر مرسی-

 حرص داره مامان میدونستم چون زیر انداختم سرمو سریع و همین فقط میخورم حرص امیر و مامان دست از هیچی-

 اساسی میخوره

 هی بچها با بیرون بریم کنه اکی و قرار زدم اس یه ارزو واسه برداشتمو گوشیمو اتاقم تو چپدم و خوردم ناهارمو سریع

 میشدما دیوونه داشتم دیگه میزدم دوری یه میرفتم بیرون باید حتما ولی سرد هوای وجود با)بزنیم دوری

 باش اماده دیگه ساعت نیم دنبالت خونه دم میایم شبنم و سارا با اومد جوابش

 ول ای-

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

 

 برو راتو تو اخه داری چیکارشون دیوونه شبنم-

 عوضیاا نمیشه اینجوری بگیرم حالشونو باید نه-

 

 دیگه گرفتن سبقت ازت کردن چیکار مگه بابا ای دادا گیر این باز خدااا-ارزو

 بیشوور میکشیمون االن شبنم نکن-سارا

  بگیرم رو پسرا خوشگل این حال باید من عمرا-شبنم

 

 شبنم البالویی 802 کنار از مشکی مورانوی یه نمیرسید که نمیرسید شبنم این به زورمون بود کرده کف دهنمون دیگه

 ول بیشوور شبنم این اما کرد خواهی عذر زد بوق رانندش که گرفت سبقت بد همچنین مقداری یه که بود شده رد

 که نمیکرد

  بود شده قبول دانشگاه تازگی به و بود بزرگتر ها ما از سال دو شبنم

 داره تاب مخش کمی یه همچین و میخونه اقتصاد رشته

 ودستم یه ترکید سرم که من ترمز رو زد و مشکی مورانوی جلوی کشید و فرعی یه تو پیچید بیشوور این دفعه یه

  دادن فحش کردم شروع سرمو به گرفتم

 عوضی ببرن شورتو مرده بمیری الهی شبنم-
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 اخه؟ داری مرض مگه خانم هی-

 و مودهن اب سریع فقط نپرس و نگو که بود عصبی همچین زدم زل پسره عصبانی چشای به و باال اوردم سرمو دفعه یه

 زدن داد کرد شروع و بیرون رفت خانم بله دیدم که شبنم سمت برگردوندم سرمو و دادم قورت

 اخه؟ بود کردن رانندگی طرز چه اون بیشوور-

 !بگما باید من اینو خانم-

 خوله این کن ولش بریم شو سوار بیا نوژن-

 میزد حرف داشت و پنجره از بیرون بود اورده سرشو که بود پسره دوست

 لطفا خفه تو فرشید-

 نگفت چیزی و تو برد سرشو سریع فرشیدم

 

  رو اقا اوههـــــــــــــو-

 رانندگیتون وضع این با بود شما تقصیر دیگه کنید بس خانم-

 رفتی شدی رد من ماشین کنار از اونطوری که اقا شمایی مقصر نخیر-

 اخه د کردم خواهی عذر که من عجبا-

 شماست با حق بود شبنم از اشتباه میکنم خواهی عذر دوستم طرف از من اقا-من

 

 داد تکون سرشو و من به زد زل نافذش مشکی چشمای با پسره

 افتادیم راه و کرد پسره اون و من نثار فحش تا چن لبی زیر رفت غره چش واسم اونطرف از شبنمم

 ــم جونــــــــــــــــــــــ شبنم دیگه بخند-

 

  مرض و درد-

 دیوونه میاورد سرمون بالیی یه میزد نمیرسید اون به که زورت تو تازه چل و خول دیگه بود تو تقصیر بابا ای-

 عاطفه بابا ای-
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 احمق توی دست از بودیم مرده ما عاطفه نبود-ارزو

******** 

 نه مامان نه-

 نیستم ادم من مگه گرفتید تصمیم خودتون واسه بپرسید من از که این بدون چرا بابا ای

 میخوایم و صالحت ما حرفیه چه این-مامان

 احمقه ی پسره اون با ازدواج در صالحمم حتما اره-

 دختر بزن حرف درست-

 

  نمیکنم شرکت مسخرتون مراسم این تو امشب من-

 میکنی شرکت خوبم میکنی شرکت-

 ــــــــــه نــــــــــــــــــــــــ-

 نکن لج عاطفه-

 

 اتاقم به رسوندم خودمو و باال اومدم پلها از تندی

 امشب واسه گذاشتن خواستگاری قرار بگن من به که این بدون وضعشه چه این بریدم واقعا دیگه

 چل امیر اون با اونم

 نداشتم خودمم حوصله اصال کردن گریه کردم شروع

 

 سارا به زدم زنگ و برداشتم و گوشی

 بله؟-

 سارا-

 شده؟ طوریه؟چت این صدات تویی؟چرا اتی اوا-

 گفت سارا شد تموم که حرفم کردن تعریف سارا واسه چیو همه کردم شروع منم
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 استاد دیگه کن پیاده نقشه یه دیوونه خوب-

 هان؟-

 بگم بت تا بزار بابا ای درد-

***** 

 

  مامانی باشه-

  دخترم گل افرین-

 اینا؟ دایی میان شام واسه-

 دخترم اره-

 برسم درسام به کمی یه اتاقم تو میرم من خوب-

 مادر باشه-

 نگو که بیارم سرت بالیی یه فقط باش منتظر برات دارم خان امیر اره

  میومد بدش باز لباسای از امیر چون میشدم حاضر اتاق تو داشتم منم و بود شده عصر دیگه

 نبودن خالی محض نازکم خیلی جوراب یه بود زانوهام باالی تا دامنش که شب واسه کردم انتخاب دامن و کت یه منم

 کردم پام عریضه

  نداشتم ای چاره خوب ولی میکنه دعوام بابامم میدونستم

 دیگه میساختم باید منتهی نبودم راضی وضع این از خودمم

 سمت دوییدم تندی و کردم مالیمم ارایش یه بیرون ریختم شالم از و کردم درس جلوشو و کشیدم سشوار موهامم

 اشپزخونه

**** 

 

 دادم باال و بلند سالم یه و پایین رفتم منم اومدن اینا دایی دیگه حتما میومد صدا پایین از

  ـــــــام سلـــــــــــــــــــــــ-
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 چیزی و زیر انداخت سرشو شد سرخ و کرد کوتاهم دامن و من به نگاه یه سمتم چرخید علی امیر سر همه از اول-

  بله که مامانمم رفت غره چش واسم بابامم نگفت

 بود زده قاط اصال دیگه هیچ که احسانم

 نشستم ایدا کنار اروم منم نشستن همه

 کاریه؟ چه این دختر اخه-

 چیه؟ مگه-

 !چیه مگه معلومه پات جای همه-

 جونی اجی دیگه کن ول ایدا اه-

 که واقعا-

 

 کردم گوش حرفاش به و زیر انداختم سرمو منم و کردن صحبت کرد شروع دایی

 میگفت چیزا این کارشو و علی امیر مورد در همش

 دیدی بگه میخواست من وضع این با هم حاال نبود راضی اولشم از اون خوب میکرد نیگاه منو پوزخند یه با زندایمم

 نبود خیالم عین که منم انتخابت این با خان امیر

 گفت و من سمت کرد رو بابا شد تموم که حرفاشون

 (البته اخم یه با)بزنید حرفاتونو باال برید علی امیر با-

 چشم-

 دنبالم به امیرم و رفتم جلو من

 بشینه تخت رو کردم تعارف امیرم به نشستم تحریرم میز صندلی رو بدو کردمو باز اتاقمو در سریع

 زری منم پرید سریع شدو سرخ درد از صورتش نشست که همین بشینه تخت رو رفت و انداخت من به نیگاه یه اونم

 نیوردم خودم رو به خندیدمو

 شدی؟ چی-

 نمیکشم پس پا بازیات مسخره این با من خانم عاطفه میرسه منم نوبته باشه-

 کردم؟ چیکار مگه وا-
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 تخت رو ریختی که پونزایی این از از اینم لباست از این-

 پنجره سمت گردوندم سرمو و باال زدم هامو شونه

 کنی؟ ثابت چیو کارات این با میخوای-

 میفهمی؟ متنفرم ازت که-

 میکنم قبول منم باشه بیار برام کننده قانع دلیل یه چرا؟ اخه نمیفهمم نه-

 ندارم دوست من-

 دارن؟ دوس همو طرف دو هر اول از همه مگه نده کشش پس میدونی خودتم حرفا این با نمیشم راضی اصال-

 اههه بفهم نمیخوام من ولی-

  پایین میرم االنم نمیفهمم-

 پایین رفتم بعد دیقه چند منو پایین رفت سریع

 یگامن شیطانی پوزخند یه با داره دیدم کردم نیگاه و امیر برگشتم میکنن نگام لبخند یه با و زدن زل من به همه دیدم

 میکنه

 زدید؟ زل من به همتون چرا چیه هان-

 شد بلند زندایی صدای

 متعجبیم همه که اینه کنی فکر علی امیر با ازدواجت مورد در گرفتی تصمیم دفعه این اخه-

 گفت شونمو به زد ایدا نشستم ایدا کنار و رفتم امیر به غره چش یه

 بیا چایی برو-

 باشه-

 عوضی مرتیکه منه نوبت حاال

 دمب چای بش میخواستم نفر اخرین چون کنم تعارف علی امیر به که گذاشتم همه از تر دور اخریشو و ریختم رو چاییا

 و لیع امیر سمت رفتم رفته پیش خوب االن تا که شکر رو خدا کردم تعارف تکشون تک به رو چایی و سالن تو رفتم

 و ایدا کنار نشستم برداشت چای و من به زد زل تردید با اونم زدم بش لبخند یه و کردم تعارف بهش و چای اخرین

 ه بلـــــــــــــــــــــــ شدم مرگ ذوق منم دهنش سمت برد و استکان امیر لحظه چند بعد موندم منتظر
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 میده تکون سر و میپیچه خودش به داره هی امیر دیدم بعد دیقه ده یه

 کنیم اماده و شام که اشپزخونه سمت رفتیم هم ما

 کلم پس زد یکی و اشپزخونه تو اومد ایدا هو یه

 ریختی؟ چی امیر چای تو احمق-

 ایدا که نکردم من؟کاری وا-

 بشینه جاش سر نمیتونه هم دیقه یه اصال دستشویی میره همش خودت جون اره-

 کشتت مامان دیوونه

 نکردم کاری که من-

 میگی راس اره-

 خنده زیر زدم بلند و مسهل داروی کوچولو یه فقط-

 دیوونه درد ای-

 بردی امشب و من ابروی کشتمت عاطفه-مامان

 من؟نــــــــــــــــــــه-

 

 کندس پوستت برن اینا بزار برات دارم کوفت-

 نشستم امیر پیش من شده حساب ریزی برنامه یه با و چیدیم و میز بیرون رفت بعدم

 صوصتهمخ کرده درست ماکارونی ساالد ظرف یه امیر برای عاطفه گفت و کرد نیگام لبخند یه با مامان دیقه بیس از بعد

 جان عمه

 بیار برو پاشو

 کوچیک ظرف یه بهله زد جرقه مخم تو چیزی یه دفعه یه اشپزخونه سمت رفتم پاشدم زور با میگن چی اینا خدا ای

 خان امیر مخصوص

 زدم لبخند و بفرمایید-

 گرفت و ظرف و کرد نیگام استفهام با امیر
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 بخوره شد مجبور مامان اصرارای با دیگه

 غذامو ادامه و بهشو زدم ژکوند لبخند یه منم میکرد نیگاه من به و میکرد سرفه تن تن همانا سوختن و همانا خوردن

 خوردم

 شدی؟ چی گفت و امیر دست داد اب لیوان یه سریع احسان

 شد خیره من به و گلوم تو پرید هیچی-

 قرمزه؟ انقد چرا چشات-

 هیچی-

 برات دارم کوچولو خانم-

 لیو میکردن نیگا بد من به هم همه گذشت دسشویی به امیر امد و رفت به فقط شب بقیه کرد تاکید کوچولو روی و

 کردم حال کلی منم نمیگفتن چیزی خوب

****** 

 شد؟ کم شرش شد چی بگو زود خوب-سارا

 میگم واست بعدا بیرون میکنه پرتمون نجومی االن سارا اه-

 شده؟ چی بیشورا هوی-ارزو

 فضوال واستون میگم سرمون رو جلو بیاری یورش پشت اون از تو بود مونده همین-

 میکنید؟ چیکار خبره؟دارید چه اونجا-نجومی

 خانم ببخشید-

 کنید گوش درس به باشه اخرتون دفعه-

 ایی دبیرمون شده اینم که فلسفه این از میاد خوشم هم خیلی من خدا ای

 

 بودن شده بر روده خنده از هم اونا کردم تعریف واسشون و چی همه

 نرفت رو از اقا دیگه هیچی-

 کنی؟ چیکار میخوای حاال عجبا-سارا
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 میدم رد جواب و مجرده هنوز ایدا زوده میگم-

 نمیچیدن خواستگاری برنامه واست بگن تو به اینکه بدون که میخواستن رو تو نظر اگه اینا کیو ای اخه د-ارزو

 و زد غر انقد دیگه هیچ که مامانمم کرد قهر باهام بابا هم کرد دعوا باهام احسان هم رفتن اینا دایی وقتی که نگو اه-

 شدم سیر زندگی از که بهم داد فحش

 دوردونشی عزیز که تو حله باباتو کن ماچ تا دو-ارزو

 کنم؟ چه و علی امیر ولی حله اون اره-

 هبدی پسر امیر که بدیم اینا مامانت تحویل و بگیریم عکس سری یه بعدم دام تو بندازیمش بیاید میگما-سارا

 کشیدی؟ نقشه خودت باز نمیگه مامان وقت اون اهان-

  ها اره-سارا

 بیاد باهام تون یکی ببینم و حامد برم میخوام فردا من ها بچه-ارزو

 نمیومد خوشم من ولی نبود بدی پسر ظاهرا هم رو بود ریخته پسرا از یکی با اونجا و بود عضو مجازی جامع یه تو ارزو

 شدن هم عاشق حامد و ارزو که حاال ولی نشناخته و ندیده ها چرا نمیدونمم نداشتم بش خوبی حس پسره این از

 برو سارا با گلی اجی بیام نمیتونم که من-

 میای؟ بام سارا اجی باشه-

 کرد نیگا رو ما و کرد خمار و چشاش بعدم بگیرم اجازه اقامون از بزار-

 عجبا ما بابای همکار پسر این به داده دل طرفه یه فقط باره به نه داره به نه درد-من

 نیست خطا این تو اصال ارمان جون سارا

 میدارم دوستش من خو حاال-

 نه؟ یا میای من با حاال-ارزو

 میام بابا باشه-سارا

****** 

 دیگه میکنم خواهش جون ایدا -

 دارن و مردی همچین با زندگی ارزوی همه عزیزم نیست منطقی دلیالت تو اخه عاطفه-
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 بهش زدم زل و کردم درشت و چشام

 همونا پیشکش پس-

 نیست منطقی دالیلت من گل اجی... جون دختر بابا ای-

 ندارم دوسش که منم مجردی بعدم و بزرگتری تو اوال هست-

  نباشم من بهونت پس انتظارم در روشنه من تکلیف میدونی که تو-

 ا منطقی شما دالیل همیشه چرا بابا ای-

 نکن لج من خواهر جان عاطفه-

  بود شده بلند هم صندلی صدای بود شده خورد اعصابم جام سر خوردن وول کردم شروع و زیر انداختم سرمو

 ینا دارم تنهایی یه نیاز االنم و نیستم بشو ادم من که میدونست نمیزد حرفی و بود زده زل بهم نازش چشای با ایدا

 بیرون رفت اتاقم از اروم که بود

 فکر دنیا یه و موندم من

********* 

 هست چی ببینیم بده نشون ما به رو تحوه این عکس حاال-ارزو

 هست کامپیوترم تو بزار-

 زودتر-سارا

 عزیزم؟پرو دیگه امر-

 جیگل تویی-سارا-

 اووف-

 علی امیر عکس اینم بیاید-

 افتاده راه لوچشون و لب از اب و باز دهنا رفتن وا دیدم کردم ارزو و سارا به نیگا یه

 داره گنا حاال نخوریدش-

 علی امیر این ای تیکه چه سرت تو خاک-سارا

 خلی خیلی واال اره-ارزو
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 ندارم دوسش من نفهما زبون اخه د نکنین شرمندم وای-

 خوبی این به مرض و درد ای-ارزو

 المصب نداره ایرادی و عیب هیچ کن نیگاش بابا اره-سارا

 من خوب ولی جذاب و زیبا واقعا چهره یه و سبزه پوست نافذ و عسلی چشای ورزیده هیکل با بلنده قد پسر یه امیر

 خو کنم چیکار نمیده راش دلم

 ـــخوام نمیــــــــــــــــــــــ-

 بمیر-ارزو

 شد؟ چی دیروز حاال خوب-

 میدارم دوستش تیپه خوش و مهربون چقد بدونی اگه وای-

 بودی اگه میاوردن در بازی لوس ولی خیلی بود خوب اره-سارا

 هان منه تقصیره مگه تنهایی تو عوضی هوی-

 میشه دیرمون االن که اموزشگاه بریم بیاید خبرتونه چه حاال خوب-

 زدید؟ و تستاتون

 نکردم وقت نه-سارا

 مطمئنم میاری و یک رتبه امسال حتما تو افرین-

 میرم ازاد-سارا

 خوش سر-

 بریم بیاید شد تموم دعواتون-ارزو

******** 

 منفی من جواب جون مامان-

 چرا؟-

 ندارم دوسش-

 نداره ایرادی و عیب هیچ علی امیر نیست قبول قابل دلیل این-
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 کن درکم خواهشا من مادر کنی ردشون تا باشن داشته ایراد و عیب باید همه مگه-

 پایدارتره باشه ازدواجم از بعد ضمن در میاد وجود به عالقه نمیکنم درک نه-

 کرد عروسی خواست که اونی با احسان چطور میکنید درک رو ایدا چطور-

 اضافم من فقط

 ناخونام جوییدن کردم شروع و کردم بغض

 هم از خودشون اونا نکردیم اصراری هم ما شدن نشون پدرام با بچگی از میدونی خودتم رو ایدا مادر دل عزیزه-

 هر رو همش تو عزیزم زندگیشون و خونه سر میرن بعد شه تموم پدرام درس تا منتظره ایدا هم حاال اومده خوششون

 منم که نداری عالقه میگی حاال نداره ایرادی و عیب هیچ دیگه امیر میزاری ایراد و عیب خواستگاری میاد برات کی

 میاد وجود به میگم

 گفتم و مامانم به کردم رو بغض با

 که واقعا مامان-

 نمیشه طوری این کنم فکری یه باید تختم رو افتادم و اتاقم تو اومدم سریع

********** 

 کنی؟ چیکار میخوای حاال-شبنم

 کردم فکر چی هر به هفته دو این تو دیگه نمیدونم-

 راییکا یه بگیری ازش اتویی یه نامزدی دوران تو کن سعی بعد کن نامزد باهاش فقط تو عاطفه میگما نمیدونم منم-

 بزنه هم به نامزدیتونو که بزنی دلشو کنی

 کنن عقدمون نخوان اگه نیست فکری بد-

 اره-

 خونمون؟ نمیای شبنم-

 برسم درسام به امتحاناس نزدیک نمیتونم نه-

 باشی موفق باشه-

 درسام سر رفتم و کردم قطع و گوشی

***** 
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 مثال و بشناسمش من که نکنیم عقد که شرطی به کنم نامزد علی امیر با که کردم قبول اینا مامان حرفای و اجبارا با

 کنم چیکار نمیدونم رفتم وا دیگه منم نمیکنه قبول بابات احتماال گفت مامان البته بهش شم مند عالقه

 بیای نمیخوای اومده علی امیر عاطفه-احسان

 هک کاروانسراست ما خونه مگه بگه نیست یکی بابا ای دیگه نامزدی روز تا خونتون بمون بچه خوب اومدا این باز اههه

 اینجاست میزنی تشو و سر

 عاطفه دیگه بیا-احسان

 داداش اومدم-

  پایین طبقه رفتم و کردم سر و روسریم

 کردم سالم امیر به غلیظ اخم یه با

 سالم-

 خانم عاطفه سالم-

 دستام این با میکشمت خودم روز یه روانی دیونه ایش

 (گفت لبم زیر رو اینا)

 میام زود بخورم هوایی یه حیاط میرم من جان عاطفه مامان سفارشای از اینم بیا خوب-احسان

 حیاط سمت رفت سریع و زد بهم ارامش از پر لبخند یه احسان اما نره که کردم التماس احسان به چشمام با

 یه بیاد پاشه باید غول نره این اورده و مامان خریدای و اومده احسان فقط نیست خونه کسی که امروز ببین شانسو

 شد بلند علی امیر صدای دفعه

 دادی مثبت جواب بالخره که میبینم خانم عاطفه خوب خوب خوب خوب-

 خندید و بهم زد زل هم جانب به حق حالت یه با

 نیوردم کم منم

 میکنم و کار این دارم اجبار به من ای کنه یه تو خندیدم ههههه-

 خودت حتی کنه بیرونش نتونه چیزی هیچ که قلبت گوشه بشین همچین روز یه کنه همین-

 باش خیال همین به-
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 کنم عاشقت تا میکنم و تالشم همه من میبینیم-

 بابا برو-

 خاله نمیرم-

 کن مسخره خودتو-

 لذت حقیقتا خوب ولی شدم دلخور ازت خیلی خواستگاری شب شیطونیاتم و بازیاتو لج همین عاشق من میدونی-

 سرسختیت و کارات از بردم

 میارم سرت ها بال این از بازم داری دوس باشه-

 چشام به زد زل و بهم زد ناز خیلی لبخند یه

  ضعفت نقطه رو نزارم دس من باشه هواست فقط بکن داری دوس کاری هر باشه-

 خوشه دلت بابا برو-

 درسام سر اتاقم تو رفتم پرویی کمال در و نکردم توجهی حرفش به

****** 

 شد؟ کی نامزدیت نکبت-سارا

 نی گل وقت-

 خندید بعد و میکنما ساطوریت شد کی-ارزو

 میکنما ساطوریت میگفت و باال میاورد دستاشو میکردیم ناز که وقتایی شوخی واسه همیشه ارزو

 ترم امتحانای بعد-گفتم و خندیدم

 خوفه-سارا

 داریم وقت اوهوم-ارزو-

 چی؟ وقت ببخشید-

 بگیریم اینا لباس بریم میخوایم-سارا-

 بگیریم نمیخوایم که بزرگ جشن........ خونوادگی مهمونی که نزنید صابون و دلتون-

 روت تو تف ای-ارزو
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 اجی مرسی-

 نداره رو شما قابل-ارزو

 شبنم از واستون دارم اول دست خبر یه ها بچه-سارا

 شده؟ چی بینم بنال-

 شده؟ پیدا کم انقدر چرا این پرسیدید خودتون از هیچ-

 مردیم دیگه بنال خو-

 بنال نشدی ساطوری تا-ارزو

 اره استادش از یکی با شبنم وحشیا بابا خوب-سارا

 !نـــــــــــه-

 ادما جور این اویزون که شبنمم جنتلمن استادای از حسابداریشون استاد یارو بابا اره-سارا

 اومده؟ خوشش شبنم از چطوری-ارزو

 خوبه و ال ایده دخمل یه اونجا.... کیو ای نمیریزه کرم دیگه که دانشگاه تو-سارا

 بلـــــــــــــــــــــه-

 افتادیم دیگه عروسی یه پس-ارزو

 دیگه کنید جور میخواد و ارمان دلم من نامردا اهای اوهوم-سارا

 بیاری لش هم تو میزنگم خونمون اومد که روز یه بزار حاال-

 ادبیم خدای ما اصال-ارزو

 شدیم کالس رونه و خنده زیر زدیم سه هر

********* 

 ینا و امتحان خاطر به اونم بده گیر بهم بخواد که نمیدادم رو علی امیر به کال من نیفتاد خاصی اتفاق مدت این توی

 بود کرده ول چیزا

 میرفتم اموزشگاه به و میکردم مرور رو درسا میزدم تست بود گرم درسام به سرم فقط مدت این

 بله که بکشم نفسی یه اومدم و شد تموم امتحانام بیستم دیگه که این تا بود همین کارم مدت این
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 و من ایمخالفت وجود با کنین عقد باید حتما که پدرم نارضایتی البته و پیچید خونه تو کوفتی نامزدی این زمزمه بازم

 گیریمب هم با و عروسی و عقد کنکورم از بعد تا بشیم صیغه فقط ما که داد رضایت بابا اخر در بابا و مامان با کشمکشم

 اتویی ازش و بشم دور چل و خول علی امیر این از و بکشم نقشه میخواستم من چی هر انگار بود گرفته حرصم بازم

 میکردن نزدیک هم به رو ما بدتر اینا نمیشد که نمیشد بگیرم

 نمیسازم امیر با منم باشه لعنتی صیغه این به قرار اگه نمیونم اروم منم که کنم چه خوب ولی

 تنهایی کنن همکاری باهام بگم هم ها بچه به باید کنه ترکم خودش و بشه زده من از که میکنم کاری یه براش دارم

 نمیشه

**** 

 اینجا بیا بدو سارا وای-

 شده؟ چی-

 ما خونه بیا شخصیت با و خوب خانم یه مثل و کن خوشگل و خودت-

 شده؟ چی بینم بگو بگیری درد بابا ای-

 خونمون اومدن علی امیر و ارمان-

 برم قربونش ول ای ــــــــی وایــــــــــــــــــــــ-

 بیا پاشو زودی....  بابا ببند اه اه اه اه-

 بای میام االن-

 بای-

*** 

 بدی کار باید منم به دادی کار دیوونه این به باشما گفته ارمان-

 خندید ریز ارمانم داد تکون برام سرشو و رفت بهم غره چش یه امیر

 برسی جایی به نمیکنم فکر من که خوندنتم درس این با ایی کنکوری پشت که هنوز حاال خوب-ارمان

 ههههه-

 شد خنک دلم-امیر
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  خیلی ارمان... شو خفه-

 چی؟ خیلی-

 میگفتم بهت نبود خونه مامان اگه-

 نمیرسه ما به زورش این هستش عمه االن بگو بهش داری دوس چی هر باش راحت ارمان-امیر

 کنید؟ زندگی هم با میخواید چطوری میمونید گربه و سگ عین تا دو شما امیر-ارمان

 میاد بدم اقاهه این از من وگرنه اجباره همش-

 میاد خوشم ها گربه خانم از من ولی-امیر

 سگ عوضی-

 زشته اتی-ارمان

 سگه اونم پس گربه میگه من به ارمان اهه-

 نوبرید شما خدایی-ارمان

 بدیا کار بهم باید نکن عوض و بحث حاال-

 نمیرسی جایی به که گفت-علی امیر

 دارمو دوس که ای رشته دو اون از یکی مطمئنا میرم پیش دارم خوب هم خیلی من ضمن در سگه اقا لطفا خفه تو-

 میشم قبول

 کنید بس دیگه لطفا انشااهلل-ارمان

 شد بلند ایفن زنگ صدای

 میرم من-

 کن باز و در بدو-سارا

 باال بیا-

 شد بلند صداش اشپزخونه از مامان

 کیه؟-

 جونم مامی ساراست-
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 اومده خوش خوب خیلی-

 خانم یه عین بود کرده خوشگل هم خیلی برمیداره قدم خرامان و ناز با داره سارا دیدم و کردم باز و ورودی درب

 قدم ارامش کمال در بود سرش یشمی پشمی شال با مشکی جین شلوار یه زانو رو تا سیر سبز مانتو یه. باوقار

 میکرد نیگاه من به و بود گذاشته دستش یه رو خزشم پالتوی برمیداشت

 دیگه بیا د عزیزم مردی-

 باش ادم اینجاست ارمان تربیت بی-

 ما با رو کارا این نکن خانم سارا اوهو-

 هستید؟ خوب سالم-

 دادن سالم و شدن بلند جاشون از هم با علی امیر و ارمان

 با ارهد و نیست سارا به حواسش هپروته تو بچه اصال دیدم کردم ارمان به نیگا یه لکه تو دیدم کردم سارا به نیگا یه

 میزنه حرف علی امیر

 اجی که گفتم جون سارا-

  دادم زحمت خودم به همه این اون خاطر به من بیخیال چه نگا و کثافط درد-

 میکنیم ادمش کن ولش نازت میشی چشای اون قربون-

 کو؟ مامانت-

 اشپزخونه-

 بیام و کنم سالمی یه برم بزار-

 باشه-

 ها نره یادت کار خان ارمان اوهوی-

 نیستا بد احترامم زار دو عزیزم-ارمان

 بیا بدو سارا پایین میایم ناهار واسه ببخشید اتاق تو میریم سارا و من میشه سردیتون نیست خوب امیر و تو واسه-

 دیگه

 اجازتون با اومدم-

 بیا دیقه یه اتی-امیرعلی
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 نمیام-

 دارم کارت بیا-

 م ا ی م ن-

 برو جهنم به-

 بای فعال نفرمایید عزیزم شماست برازنده جهنم-

 اوفــــــــــــــــــ-سارا

 چته؟-

 زشتم؟ من نمیکنه؟مگه توجه من به اصال ارمان این چرا-

 کرد بغض و زیر انداخت و سرش اروم

 گلم و کار این نکن نازت چشای قربون ا-

 هند و لب و میشی چشای با سفیده پوستش دوستانمونه جمع باربی جورایی یه داره عروسکی و ظریف هیکل یه سارا

 کوچولو

 نمیتونم-

 کن ولش اجی یه مدلی همین نمیگرفت گرم دخترا با هم اول از ارمان میکنیم کاریش یه جون سارا-

 نمیده اهمیت گفتم که من

 خوبه؟ انقد چرا تو با پس-

 همیشه بود بیشتر ما از عقلش هم ها موقع همون منتهی امیره همسن اونم که میدونی بودم لج امیر با بچگی از من-

 دمبو دنبالشون میرفتن هم جا هر و میکردم اذیت شیطون که منم علی امیر و من بین رو ماجرا بده فیصله میخواست

 داره دوست خواهرش مثل و من ارمان که اینه بود هم احسان البته

 باشه-

 ار در و مانتوت پاشو حاال-

 میومد بهش هم خیلی پیچیده های طرح با بود تنش چرک صورتی تونیک یه اورد در مانتوشو و شد بلن سارا

 جون دخی خوشمله چه های هوی ووووهو-
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 پرو هیز درد-

 ارمان بیچاره اوخی میاد بهت خیلی تونیک این خو چیه-

 تو؟ میگی چی-

 یممیگ بعدش باهات شه اشنا و ببینتت زیاد بزار بیا هم تو میدم اس یه واست اومد ارمان دفعه هر بعد به این از سارا-

 پیش باشه افتاده دام به دلش ارمان اگه بله و میکنیم جور هم الکی خواستگاره یه حرفا این و داری زیاد خواهان تو

 میاد

 لطفا نکش نقشه تو استاد ول ای-

 لیاقتت بی سر بر خاک-

 لوس حاال خوب-

 دبن یه که مامانم میدادان گوش علی امیر و من کالی کل به و بودن ساکت بیشتر ارمان و سارا بود خوبی خیلی روز

 میکردن میونی در پا سارا و ارمان میکرد پیدا بیخ کارمون که هم جاها بعضی میخورد حرص

 نقشه سری یه برس دادم به خودت کنم تحمل و علی امیر این باید چطور نامزدی مدت این موندم من جون خدا وای

 بشم فدات جونم خدا کنم دک و امیر که بنداز سرم به خوشگل

 

 وندپر و من در به زدن ضربه صدای که میدادم گوش و فرجام امیر تعطیل زندگی اهنگ داشتم و بودم نشسته اتاقم تو

 بله؟-

 تو؟ بیام میشه-

 بود ایدا

 ابجی بفرما-

 داد تکون سر و کرد اتاقم بر و دور به نگا یه و اتاق داخل اومد ایدا

 و عروسکی عکسای به و اینه اتاقت وضع هنوز..... دیگه میکنی ازدواج داری شی ادم میخوای کی تو جون دختر اخه-

 کرد اشاره بودم کرده نصب دیوار طرف یه که کاریکاتورایی

 میدارم دوسش ولی خودم من نگو که بود شوربایی شلم یه من اتاق اخه

 هست تحریرم میز هم کنارش هستش تاب لب و کامپیوتر میز اول میشی وارد که در از اسمونی ابی نگ ر با اتاق یه
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 بود حمام و بهداشتی سرویس هم اتاق در پشت

 تختم و پاتختی کنارشم بود لباسم کمد اتاقم در راست سمت

 بودم گذاشته نوشته و شعر سری یه تختم باالی

 شعر و رمان کتابای برای بود قفسه یه کنارشم کارتونی و عروسکی و کاریکاتوری عکسای از بود پر هم روبرویی دیوار

 بود سبز رنگش که

 ودب نفره دو کاناپه یه کتابمم قفسه کنار تستم کتابای و بود درسیم کتابای برای بزرگ قفسه یه هم زمین روی

 عاشقشم که هست راک صندلی یه اتاقمم ی پنجره راست سمت

 بود ارزو و شبنم و سارا و من عکس و تکی و خانوادگی عکس تا چند تحریرمم میز روی

 حرفا این و وضعشه چه این شدی بزرگ زشته نه میگن بقیه ولی اتاقمم عاشق من خالصه

 چیزا اینجور و نداره همخونی اتاقت چیزه هیچ

 کجاست؟ حواست اهم-

 اجی؟ بله-

 بگیریم نامزدیت واسه حسابی و درست لباس یه بیرون بریم هم با شو حاضر گفت مامان-

 خوبن که لباسام اجی-

 بریم شو حاضر پاشو میشناسی که و مامان میدونم-

 دادم تکون و سرم و دهنمو تو کشیدم لبمو

 

 بود فکر تو و بود نشسته ایدا سالن تو پایین رفتم و شدم حاضر سریع

 بریم؟ حاضرم من اجی ایدا-

 بریم-

 شده؟ چیزی اجی-

 نیست چیزی نه-

 بگو من به خوب-
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 نگفت چیزی و زد بهم لبخند یه

  زد قفلشو و رنگشو سفید ریوی سمت رفت

 باال بپر-

 افتادیا راه اجی ول ای-

 گفت و خندید ریز-

 بلدی خودت فقط کردی فکر-

 داد فشار و اورد در مانتوش جیب از و حیاط در کنترل و شد سوار

 و همیدون صالح خودش جا هر بودم گفته ایدا به خودم من نزدیم حرفی بود گرفته نظر در ایدا که پاساژی به رسیدن تا

  بریم بهتره

 کنم پارک و ماشین من شو پیاده رسیدیم-

 باشه-

 هک کردم انتخاب رنگ یاسی بلند پیرهن یه زحمت به شد ها مغازه و پاساژ تو زدن گشت صرف وقتمون از روز نیم یه

 وندهپیچ دست با جایشو جای که بود این مثل و بود دکلته تنشم باال میخورد درشت سگگ با کمربند یه کمرش تو

  بود خوب کل در ساده و بلند دامنشم..... جمع و بود چروک خیلی باشی زده کوک یه و بودی

 کنم تن کت بدون و لباس این نمیزاره مامان میدونستم چون کردم انتخاب رنگ مشکی کوتاه کت یه روشم برای

 خونه برگشتیم ایدا با و کردم انتخاب هم رنگ یاسی سانتی 5 صندل یه

 اهر ابروریزی بخوام و کنم لج من باز میترسید بپوشم و کتش که کرد سفارش کلی ولی اومد خوشش لباس از مامان

 باشم ادم دادم قول بهش منم بندازم

 باشن نامزدی تو یک درجه اقوام فقط بود قرار بودیم گذاشته و نامزدی قرار هفته اخر

 میومد داشت خانم عمه قضا از

 برم قربونش گالب گل محمد اقا من عزیز جون پدر یکی بود اورده دنیا به بچه تا 3 من بزرگ مادر

 ا مهسا اسمش که خانم عمه هم یکی و محسن عموجونم یکی

 میبرن حساب ازش همه که اینه خودشه حرف حرف و ا خو تند کمی ولی مهربون هم خیلی است خونواده بزرگ

 عقابی بینی گندمی پوست و نافذ مشکی چشای با هیکلی و بلنده خیلی قدش جونم بابا
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 رفته بابا به هم احسان داره خوبی قیافه کال

 باباست شبیه هم محسن عمو

 رفته عمه به منم چش رنگ عسلی چشاش ولی ا شون شبیه هم خانم عمه

 نرفته مامان به قدمون کدوممون هیچ شکر رو خدا کوتاهه خیلی قدش بابا برعکس مامانم

 820 مامان قد میشه کوتاه خیلی قدش بابام مقابل در نیستا کوتاه قدش هم خیلی البته

 ست النازی اسمشم کوچولو لب و بینی با داره سفیدی پوست و سبزه چشاش میرسه نظر به کوچولو بابا مقابل در خوب

 دارم خاله یه با دایی هم تا دو

 مامانه شبیه و مامان خالف بر بلنده قدش امیره بابای که مصطفی دایی

  مهربونه هم خیلی سالشه 35 ژوبینه دایی کوچیکم دایی

 طرالن اسمشم کوتاست قدش مامان مثل هم خاله

 دنده یه و مهربون و حساس قد کوتاه و بودن هم عین خاله و مامان کال

 مهربون و اقتدار با و غد و بلند قد داییا

 کنیم عقد باهم نمیخوایم علی امیر و من بگه مهسا عمه به میخواد کی برسه داد به خدا حاال

 گیر و حساسه چیزا این رو

 *** 

 گرفتم رو اینا ارزو خونه شماره برداشتم و گوشی

 بفرمایید؟-

 خوبین؟ خاله سالم-

 داری؟ روکار ارزو جان خاله مرسی سالم-

 مرسی خاله اره-

 دستت گوشی-

 میزد صدا و ارزو که شد بلند خاله صدای

 است عاطفه بیا ارزو-
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 اومدم-

 الو-

 چطوری؟ اجی سالم-

 خبرا؟ چه چطوری تو مرسی-

 کردی؟ چیکار حامد با خبر چه تو معلومه که ما خبرای هیچی-

 بشنون اینا مامان میترسم بگم و چیز همه نمیتونم االن-

 اوکی-

 باشه من عاشق انقدر نمیکردم فکرشم اصال خوبیه پسر خیلی-

 عاشق و بمونه خوبی ادم کنه خدا اوهوم-

 دارم ترس دلم ته کمی یه خودم اره-

 چی؟ واسه-

 دارم دوسش واقعا من بره و کن ولم میترسم اجی-

 خوشگلی و خوبی این به دختر کرده غلط-

 خیلی اره-

 خوبی هم خیلی تو دیوونه ای-

 مرسی اجی باشه-

 اجی؟ نداری کاری-

 قوربونت مرسی اجی نه-

 بای فدا-

 بای-

 دارم دوسشون واقعا من که داره خماری و مشکی و درشت چشمای داره پری هیکل هم من مثل و بلنده قدش ارزو

 ورقلمبیده چشام که میزنه غر هی میخوابه صورتش رو که روزایی چشاش دست از میاد در صداش گاهی ارزو ولی

 بله ماست اصطالحات اینم دیگه خوب
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 میگیره کم دست خودشو خودش داره جذابی و خوب چهره کل در کوچولو دهن و لب و داره سفیدی پوست

 شدم حوصله بی انقدر چرا نمیدونم ندارم حسی هیچ من اما نامزدیمه روز فردا

 روزگارم و روز نبود مدلی این وقت هیچ

 بود کرده تغییر زندگیم کال علی امیر خاطر به مدت این

 میخواد گریه دلم چرا نمیدونم میخواد خاص اهنگ یه دلم

 بغلم زیر زدم و دستام و پنجره کنار راک صندلی رو نشستم

 رفتمون خواب در حیاط به زدم زل

 بود درگیر زمین و اسمون سمت به نگاهشون و و بودن شده خم راست و کج سمت به درختا

 درختای بود اسمون به نگاش و کرده دراز اسمون سمت به و دستاش تنومندش تنه با حیاط در کنار لخت سرو درخت

 میکنن تعظیم دارن انگار که شدن خم زمین سمت به طوری سریشون یه کردن ایجاد و جالبی حالتهای هم دیگه

 تابم لب سمت میرم و میگیرم حیاط از و نگاهم

 بندممی و چشام و میدم تکیه صندلی پشتی به سرمو میکنم کلیک نظرم مورد اهنگ رو و میکنم باز و موسیقی فایل

 ..تو چشم تو میکنم شک

 ...خودم چشمای به گاهی

 ... و تو دنیای به گاهی

 .........خودم رویای به گاهی

 .......... میکنی فردا و امروز تو که وقتی میکنم شک

 ...میکنی مدارا من با سبب بی گاهی که وقتی

 ..عشق به حتی میکنم شک

 ..نفس هر با طپش هر با

 .. اسمون به میکنم شک

 ...قفس باز در پشت

 ..........همیم دلتنگ که وقتی
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 .............میکنیم عادت که وقتی

 ............. ایم خسته هم از که وقتی

 ............میکنیم رعایت وقتی

 یستن درست بین این چیزی یه میخواد گریه دلم فقط چرا نمیدونم کردن گریه کردم شروع و ترکید بضغم واقعا دیگه

 عجیبه احساسم

 ....مشترک احساسهای این به حتی میکنم شک

 ... تو به گاهی

 ....خودم گاهی

 ....شک احساس این به گاهی

 میکشم بو لبخندتو هات گریه پشت که وقتی

 ....میکشم سو اون و سو این گیجمو قلب که وقتی

 ...عشق به حتی میکنم شک

 ...نفس هر با طپش هر با

 .. اسمون به میکنم شک

 ...قفس باز در پشت

 ..........همیم دلتنگ که وقتی

 .............میکنیم عادت که وقتی

 ............. ایم خسته هم از که وقتی

 .............میکنیم رعایت وقتی

 (7 گروه.شک احساس)

***** 

 خدا ای دیگه پاشو عاطفه-ایدا

 میاد خوابم کن ولم هوم-
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 دیگه پاشو نامزدیته سرت خیر-

 دیگه کن ولم میاد خوابم اجی-

 زد داد یه و کشید سرم از رو پتو دفعه یه

 اوردی در شورشو ببینم پاشو اه-

 میاد خوابم خوب-

 شی اماده بیای که بخور صبحونه بیا زود پاشو داری زیاد خواب واسه وقت درد-

 کردم نگاه پاتختیم رو ساعت به و دادم تکون و سرمو

  ایدا که 7 تازه ساعت هیی-

 میرسه دیگه ساعت یه هم عمه داریما کار کلی دیگه پاشو اه-

 شد راحت خیالت شدم پا جون بابا باشه-

 بیا زود هم تو رفتم من صبحونه بیا اره-

 باش-

 پایین رفتم خواب لباس همون با و زدم شونه خرماییمو و بلند موهای و شستم و روم و دست سریع

 بخیر صبح سالم-

 جان بابا بخیر صبحت گلم دختر سالم-بابا

 عزیزم بخیر صبحت مادر سالم-مامان

 های های واها مهربون چه-

 نمیدیدی بودیم-ایدا

 خوردم صبحونمو و پایین انداختم سرمو و خندیدمو ریز

 شکر الهی مرسی-

 مادر جونت نوش-مامان

 میکردما و کار این زودتر میشن مهربون انقد اینا کنم نامزد میدونستم اگه

 نرو رژه خونه تو خواب لباس با دیگه-مامان
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  گفتم و مامان به زدم زل معصومی حالت یه با

 چشم-

 کردنا خراب زدن کردیم تعریف اینا از دیقه یه ما حاال

  باال برو بیا بدو-ایدا

 خدا ای زوده-

 بیام من تا کن خشک و موهات و بگیر دوش یه و باال برو بیا نیست-

 بزرگ مادر باشه-

 میرسن هم اینا عمه االن برو جون نوه افرین-

 باال رفتم و کردم پوفی یه

 

 موهام کردن خشک به کردم شروع اوردم در و سشوار بیرون اومدم سریع و گرفتم دوش یه

 باشه اومده خانم عمه که دادم احتمال میومد پایین از هم صداهایی یه

 کردم ساعت به نگاهی یه و کردم خشک موهامو ارامش کمال در

 کردا بیدارم ایدا شد خوب 9 ساعت اوه اوه

 یعنی زدم تک یه ایدا گوشی رو و بستمش راحت بغله از زیپش شکر رو خدا خوب پوشیدم و دراوردم کمد از و لباسم

 اتاقم تو بیاد که

 خورد در به ای تقه بعد دیقه چند

 ایدا تو بیا-

 پوشیدی که لباستو باشه عافیت-

 میپوشیدم نباید-

  میپوشیدی اینو بعدش میوردیم سرش بالیی یه موهاتو اول کاش نبود این منظورم نه-

 ایدایی ولش حاال-

 ببینم اینجا بشین بیا-
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 دیگه ولش بزارم شال میخوام که من ایدا-

 جلوش بشینی شلخته موهای همین با میخواین شدین تنها و کردی صیغه علی امیر با که بعدش نمیشه نه-

 باش مطمئن شالمو نمیارم در اصال-

 اتی وای-

 کشیدم و جونم بیارم در حرصشو بیشتر اینکه برای

 جونـــــــــــــــم-

 خوار پاچه مارمولک درد-

 گفتم جانبی به حق حالت با

 اجی-

 ریخت کج جلوشم کرد جمعش پشت از ساده خیلی بعد بافت شقیقه از موهامو طرف دو و زد شونه و موهام سریع ایدا

 پیشونیم روی

 سرت بزار حریرتم شال و کن ارایش هم کوچولو یه حاال-

 باش-

 نره یادت کتش اهان-

 اومدن؟ هم اینا احسان راستی بابا خوب-

 میان هم اینا علی امیر االن باش زود اومدن اره-

 هیییییی-

 شد تموم کارم دیگه بله و بردم صورتم تو هم دستی یه

 که شده 80 ساعت من وای هی-

 کنن صدام که موندم منتظر کردم سر و شال و پوشیدم و کت

 بسته مدست که کنم چه کنم گیری حال میتونستم امروزم کاش بود رفته سر حوصلم واقعا دیگه گذشت ساعتی نیم یه

 جونم مامی سفارشات و خانم عمه وجود با است

 دارم تشریف مجلس بوق امروز من کنم فکر میاد صدا و سر چقدرم هه د-
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 میزدم غر داشتم ریز یه چون پروند جا از و من خورد در به که ای تقه صدای

 بفرمایید بله-

 اومد احسان صدای

 باشی اماده ا تو اومدم-

 هستم-

 تو اومد و کرد باز و در

 داره ارامشی چه که اخ گرفت اغوشش تو سرمو و سمتم اومد بهم زد لبخند یه بعد و کرد نگاهم خیره لحظه چند یه

 تو خونه و رگ از و عاشقته میکنه حمایتت و پشتته تماما بدونی که کسی وجود

 تو شدی ناز چه من برم کوچولوم خواهر قربون-

  داداشی مرسی-

 کشید پایین سمت به خودش همراه و گرفت و دستم و زد پیشونیم به بوسه یه

 و ردمک کوتاه و ریز سالم یه انداختم همه به کلی نگاه یه و باال گرفتم و سرم رسیدیم خونه بزرگ سالن به که همین

 گرفتم جا بابا و احسان کنار

 نبینم و علی امیر که زیر گرفتم سرمم

 شد بلند خانم عمه صدای هم لحظه همین

 اسهو کردیم بزرگ قو پر تو و دختر این ما بگم بهتون باید صادقی اقای باشه سالمتی به وصلت این که ایشاال خوب-

 نشکنه من گل دختر دل کنید جمع و حواستون خالصه عزیزه هممونم

 گفت عمه جواب در کرد و صاف صداشو دایی

 بهش هست حواسم میخواد خیلی رو خاطرعاطفه هم علی امیر عزیزمه منه چشم مثل عاطفه راحت خیالتون-

 میکنم کار چه میدونه خودش دیگه وگرنه نکنه اذیت و من دختر گل خانومم نسترن امیدوارم-

 گرفتم پایین بیشتر و سرم و خنده زیر زدم پوقی عمه حرف این با

 جون زندایی شد گرفته حالت خوب کارا این واسه استادیه خانم عمه

 گفت دوباره و زد زل بهش ارامش کمال در اما عمه میکنه نگاه رو عمه خصمانه داره زندایی دیدم و باال اوردم و سرم
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 شد فهم شیر-

 گفت زبونی چرب با و داد تکون و سرش زندایی

 عزیزتره واسم النازم از عاطفه تخت خیالتون محمدی خانم-

 عفریته تو با برسه دادم به خدا خودت جون اره

 گذشت شروطشون و شرط و بزرگترا حرفای به مجلس بقیه

 جان مصطفی بخونیم ها بچه بین محرمیت صیغه یه اجازتون با خوب-بابا

 خوبه هم خیلی دارید اختیار-دایی

 باشن داشته امد و رفت وعاطفه علی امیر نمیزارم من باشه این از غیر که میدونید-

 بخونه صیغه یه ها بچه واسه بیاد که بدم خبر دوستان از یکی به من اجازتون با شماست با حق بله-

  خوب هم خیلی-

 دیدم روبروم و امیر منتظر چشمای که باال اوردم و سرم و کردم پوفی یه

  شده اقتدار با و جذاب خیلی دودی شلوار و کت این تو خدایی

 هی کنن هیزم سر بر خاک ای

 زد لبخند بهم و داد تکون برام سرشو علی امیر

 برگردوندم و روم و کردم درازی زبون یه لجش از منم

 خانم عاطفه بود زشت کارت-احسان

 دید این سرم بر عالم خاک ای

 کردیم شوخی داداش چیزه-

 اینطور که اهان-

 کنه دستش و نامزدی حلقه که بشینه امیر کنار جون عاطفه محمد اقا بدین اجازه-زندایی

 علی امیر کنار بشین برو بابا جان عاطفه البته بله-بابا

 چشم گفتم لبی زیر و کردم ای قروچه دندون یه

 کردم حرکت امیر سمت به اروم و گرفتم دست به و دامنم ی گوشه
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 نشستم امیر کنار جاش من و شد بلند جاش از ارمان

 گفت و امیر دست داد و انگشتر زندایی

 پسرم کن دستش-

 کرد دستم و انگشتر ارامش با امیرم و گرفتم علی امیر روبروی و باال اوردم و دستم میلی بی با

 کشیدم و دستم سریع منم خورد دستم به دستش که

 بکوب و بزن و رقصیدن به کردن شروع و زدن کف برامون همه

  میترکوند داشت وسط اون دامون

 میرقصه بامزه هم خیلی و سالشه 81 شیطونه هم خیلی که ژوبینم دایی پسر دامون

 گفت گوشم زیر اروم امیر

 میکنی؟ جوری این چرا امروز عالی جناب-

 جوری؟ چه-

 کاناپه گوشه به چسبیدی همچین حاالت از اینم دستت کشیدن از اونم درازیت زبون از اون-

 دارم جزام من که انگار

 داری طاعون بابا نه-

 داد تکون برام و سرش و رفت بهم غره چش یه

 خندید شیطون و میدم نشونت شدی محرمم که بعدش باشه-

 خدااااا شم محرم این با نمیخواستم که من خدا وای ازش ترسیدم لحظه یه

 هه هه هه-

 برات دارم بخند حاال-

 بابا برو-

  گذشت امیر و من سکوت در هم بعد ساعت نیم

 رسید عاقد اومدن خبر بوریم نشسته هم کنار علی امیر و من که طور همین ناهار از بعد

 کنه سرم که امیر دست داد و بود اورده من برای که و چادر سریع زندایی اومده صیغه برای که
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 کشتن و من اینا جون خدا بابا ای

 خودش زندگی و خونه سر بره شد بلند کی هر مجلس شدن تمام و صیغه خوندن از بعد

 بمونه ما خونه و ای هفته یه سروش با داشت قصد که خانم عمه جز به

 تی ای رشته تو میخونه فوق برای داره و سالشه 83 خانمه عمه کوچک پسر سروش

 پرو و فضول امیر این اال رفتن و شدن بلند همه

 علی امیر خونتون برو پاشو-

 خانم میشم مرخص حضورتون از شام از بعد نمیرم نخیر-

 خندید و انداخت باال واسم و ابروهاش

 اه دیگه برو پاشو درد-

 عزیزم م ر ی م ن-

 کرد متوقفم خانم عمه صدای که اتاقم تو برم شدم پا

 کجا؟ عاطفه-

 اتاقم تو میرم شدم خسته جون عمه-

 امیر با ولی برو باشه-

 !عمه-

 باال برید هم با شوهرته عمه بی عمه-

 عصبانیت از میمردم داشتم

 جان عاطفه بریم بیا-

 میکرد نگاهم و بود ایستاده کنار که بود امیر

 باال اومد و شد پا من با هم امیر میشدم ضایع بازم چون نگفتم چیزی

 تخت رو انداختم و خودم و کردم باز و اتاق در

 من به زد زل پنجره کنار صندلی رو نشست هم امیر

 چیه؟ هان-
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 میکنم نگات دارم هیچی-

 دیگه سمت به گردوندم سرمو و ایش-

 عاطفه؟ میاد بدت من از انقدر چرا-

 شدم خسته نکن شروع خواهشا امیر-

 چی؟ از-

 کردما خواهش امیر-

 باش راحت بیار در و شالت نمیگم چیزی باشه-

 جوری همین راحتم-

 کرد نگاهم تیز و نشست تخت روی کنارم اروم

 کردم نگاش چپ چپ و کردم جور و جم و خودم کمی یه

 میکنی؟ چکار اینجا بشین اونور برو پاشو-

 بشینم خانومم پیش دارم دوس-

 ور اون برو پاشو خورد بهم حالم اه اه-

 دختر روحی بی و سرد انقدر چرا تو-

 هست که همینه-

 دستش تو گرفت و دستم حرکت یه تو

 و دستم کن ول-

 داد فشار دستاش بین و دستم تر محکم اون ولی

 کن ولم دیوونه ای-

 فشرد و دستم محکمتر بازم کنم رها دستش از و دستم که کردم تقال بازم

 کن ولم شکست دستم علی امیر ای ای ای-

 نکرد رها و دستم اما کرد شل و دستش کم یه

 باش متوجه کنم ول و دستت نمیخوام-
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 امیر کن ول نیستم-

 زد بهش بوسه یه و برد لبش سمت به و دستم اروم

 بودن سرد سرد که من دستای برخالف بود داغ داغ لباش

 .پایین رفتم و کشیدم بیرون دستش از و دستم زود و پیچید تنم تو گرما حس یه کارش این با

***** 

 دارم کارت نیمکتا رو بشینیم ساختمون پشت بریم بیا نیومده هم مجد خانم و نیست سارا که حاال اجی-

 شده؟ چی مشکوکیا ارزو-

 کردم نگاهش تیز و

 بیا حاال-

 نشستیم نیمکت اولین روی و کردیم حرکت ساختمون پشت سمت به هم با

 بیاد حرف به ارزو خود تا کردم سکوت و دبیرستان دیوار کنار زیبای و بلند درختای به شدم خیره

 نکنیا دعوام ولی میگم چیزی یه چیزه-

 کردم نگاهش سمتشو برگشتم

 شده؟ چی ببینم بگو باشه-

 نکنیا فکر بد موردم در لطفا میدونی خوب بیرون رفتیم حامد با که دیروز-

 کنم فکر بد کنم غلط من ببینم بگو بابا ای-

 بوسید و لبم کنار و گرفت و دستم اروم-

 چی؟-

 بوسید-

  نباشید خسته-

 میزنه صدا و اون وجودم تمام نداشتم و حس این کس هیچ به دارم دوستش واقعا من خوب-

 نمیکردی و کار این که بود خوب جونی اجی-

 بشم مانعش نمیتونم ولی میگی راست خوب-
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 میکنه رو کارا این هوا بی ولی نکنه و کار این که میخوام

 حرفا این و داره گناه...  کار این حرامه بگو کن مجابش جوری یه ولی باشه-

 میکنم سعیمو تمام-

 خوبه-

 گذشت شد؟خوش چی نامزدیت اجی-

 کلم پس زد یکی و باال اورد دستشو اونم کردم تعریف براش و چیز همه

 وحشی گرفت دردم اوخ-

 بیاری در بازی دیوونه میخوای هی چرا مهربونی و خوبی این به ادم چل و خول ها حقته کنم ساطوریت بزنم-

 بدین گیر هی حاال... اه دیگه نیست خودم دست جون بابا-

 شد سردم کالس سر بریم پاشو بابا خوب-

 بریم-

********* 

 

 بخوریم شام پایین بیا-ایدا

 نیست گرسنم-

 نیست؟ دستت نشونت چرا تو راستی...زشته هستن اینا عمه...نشو لوس بیا-

 ایدا کن ول اوف-

 کن دستت و باش ادم میکنه دعوات هم عمه..میگه بهت مامان! کن ول چی یعنی-

 باشه-

 کردم دس و برداشتم و سفیدم طال انگشتر و کامپیوترم میز سمت رفتم

 نگین تا 88 و بودن شده وصل هم به انگشتر طرف دو هم کنار ضربدری طور به بود خوشگل طرح نظر از داشتم دوسش

 کنم دستم ندارم دوس علی امیر نشون چون خوب ولی کنارش ریز نگین تا سه با میپوشوند و روش مربعی

 دیگه بیا د-ایدا
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 کنم سر و شالم بزار اومدم خوب-

 **** 

 تلفن پایین بیا عاطفه

 اومدم مامان باشه-

 کیه گفتم مامانم به لب حرکت با و وایسادم تلفن میز کنار سالن تو رفتم و ها پله سمت دوییدم سریع

 دختر فکری بی خیلی..ندادی جواب گوشیت زده زنگ بار چن... علی امیر-

 نگفتم چیزی و گرفتم زیر و سرم و انداختم مامان به نیگا یه

 بفرمایید-

 خانمی؟ شما احوال خانوما خانوم سالم به به-

 خوبی؟ مرسی سالم-

 عاطفه بابا ادب با چه-

 کنمااااا برخورد خوب باهات نمیزاری خودت ببین درد-

 ندادی؟ جواب زدم زنگ بهت چی هر چرا ولش بابا خوب-

  بود سایلنت رو-

 دوستامه از یکی عروسی دنبالت میام باش اماده شب-

 نمیام من-

 گرفتم اجازه عمه از-

 افتاد؟ م ا ی م ن من ندارم کاری مامان به-

 دنبالت میام 7 ساعت نیفتاد نوچ-

 ؟ نیستی متوجه چرا امیر نه-

 بفهم تو کردن دعوت خانومم با و من دوستمه ؟عروسی نیستم متوجه و چی-

 اه-

 عزیزم خداحافظ اونجام 7 نکن غر غر-
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 عزیزم و درد ای-

 زشته دختر کن صحبت درست-

 کنه جمع و این میخواد کی حاال وای بود اتاقش تو که این کنن سرم بر عالم خاک ای پروند و من خانم عمه صدای

 هان؟ بود شوهرت با زدن حرف طرز چه این-

 من به شد خیره غلیظ اخم یه با و

 دادم قورت و دهنم اب

 نشین نگران شما میکنیم کل کل هم با همیشه علی امیر و من جون عمه-

 دختر بجنگه شریکش با زندگیش تو همش ادم که نمیشه!چی؟ یعنی-

 زشته جان عمه باهاش برو شو حاضر برو بکش خجالت

 گفتم لب زیر چشم یه کردم ای قرچه دندون یه

 کردم رها تخت رو و خودم و اتاقم سمت دوییدم

 اخه؟ کردم گناهی چه من مگه دارن و امیر هوای ادم و عالم همه!چیه دیگه این خدا ای

 کندس پوستت االن از ولی میام برات دارم خان امیر باشه

 رنگ هب کردم انتخاب زانو روی تا کوتاه پیرهن یه کردن رو و زیر کلی از بعد انداختم لباسام به نگاهی به و شدم بلند

 قرمز

 کلوش کمی یه کمرش از ظریف خیلی چین تا چند با جذب تنه باال با داشت کوتاهی استین داشتم دوس و مدلش

 داشت شیک و بلند جیب تا دو میشود

 حریرم قرمز.مشکی شال با اوردم در مشکی ساق یه زانوست روی تا که قدشم

 بردم صورتم تو دستی یه و توالتم میز سمت رفتم و پوشیدم و لباس شدن اماده به کردم شروع

  امیرعلی حرص از کردم هم تند ارایش یه دادم موج کمی یه و پایینش و کشیدم سشوار خوب موهامو

 چشمم بیرون چشم خط یه و کشیدم مداد چشامم تو و زدم اتشین قرمز رژ یه

 یشیطان بیچاره علی امیر به برسه چه رفت ضعف خودم واسه خودم دل نگو که شدم جیگری یه شد تموم کارم خالصه

 لباسام کمد سر رفتم و خندیدم
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 و موهام رو انداختم جوری همین شالم کردم تن رنگمم مشکی بلند مانتو و پوشیدم و سانتیم 5 پاشنه مشکی کفشای

 بیاد امیر تا شدم منتظر

 بود 7 روی دقیق کردم ساعت به نگاهی یه

 کردم حرکت سالن سمت یه و برداشتم و دستیم کیف شد بلند اف اف زنگ صدای بعد دیقه چند

 رسید هم امیرعلی سالن به من رسیدن با زمان هم

 کرد بابا و مامان و عمه با پرسی احوال به شروع گرم و

 کجاست؟ عاطفه-

 اینجام من-

 شد خشک و افتاد صورتم به نگاهش بگه چیزی اومد تا و سمتم برگشت

 زیر گرفت و سرش نگفت چیزی و کرد اخم ریزه یه

 منتظرم ماشین تو بیا عاطفه... میریم ما اجازتون با-

 گی همه خداحافظ-

 کن جمع و حواست عزیزم جان بابا-بابا

 خداحافظ برم قوربونتون چشم-

 کردم باز و حیاط در و کردم رد و بزرگمون حیاط و رفتم در سمت به

 ودب زده زل در به بود چونش زیر ش دیگه دست و بود فرمون رو دستش یه که حالی در رنگش سفید زانتیای تو امیر

 کردم نگاش و سمتش برگشتم نمیکنه حرکت دیدم...نیوردم خودم روی به و شدم سوار

 !من؟ به زدی زل چرا امیرعلی دیگه بریم-

 (کرد بیان و این ای برنده و تیز لحن یه با)کردی ارایش غلیظ انقدر چرا تو-

 داشتم چیه؟دوس مگه وا-

 ؟ خرابایی دختر اون از تو مگه میکنی لج چرا هان؟ داشتم دوس که اخه چی یعنی-

 کردم نگاش تیز و شدم عصبی حرفش این با

 نیستم ادم جور اون من شو خفه-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

45 

 میدی نشون و همین داری وحشتناک ارایش این با-

 نیست طور این نخیر-

 ...خوب دختر نداره خوبی معتنی رنگ قرمز رژ...نداره فایده تو با بحث-

  کردم ناخونام جویدن به شروع عادت طبق میشدم منفجر عصبانیت از داشتم افتاد راه و داد تکون و سرش

 میکنی؟ کاریه چه این نکن-

  نگفت چیزی دیگه اونم ندادم و جوابش

 میره داره جاهایی چه از خدایا اوه اوه

 خیلی لباسم خوبه بازم حاال مختلطه عروسی شدم متوجه شدیم وارد وقتی بود شهر اطراف تو باغ یه تو عروسی

 نیست افتضاح

  نشستیم میزا از یکی پشت

 نزدم دس شالم به اما دراوردم و مانتوم و پاشدم اروم منم

 من به زده زل دیدم کردم امیرعلی به نگاه یه

 واااای من به بزنه زل کرده نذر این کال امروز خدا شکر بابا ای

 امیرعلی؟ چیه-

 !بگیرم؟ اجازه باید هم بهت کردن نگاه برای-

 بگم؟ چی واال نمیدونم-

 صدا سمت به شد بلند هلهله و جیغ و سوت صدای بعد دقیقه چند زدم زل میرقصیدن که ادمایی به و نشستم اروم

 بود شده شلوغ خیلی خاطر همین به بودن اومده داماد و عروس برگشتم

 وایسم و پاشم گفت من به امیرعلی ما میز به داماد و عروس شدن نزدیک با

 کرد دراز داماد سمت به و دستش امیرعلی ما میز سر رسیدنشون با

 بشین خوشبخت باشه مبارک جان یاشار سالم-

 باشه شما برای ایشاال امیر مرسی-

 بشین خوشبخت باشه مبارک خانم ثمین ممنونم-
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 ممنونم-

 هستن من نامزد عاطفه ایشونم-

 نمیتونستم چیزی ثمین و یاشار وجود خاطر به. گرفت دستش تو محکم و دستم و کرد دراز من سمت به و دستش و

 گفتم تبریک دوشون هر به و زدم لبخند فقط بگم

 شما عروسی بیایم زودی به امیدوارم میکرد تعریف شما از زیاد امیرعلی-یاشار

 زدم تصنعی لبخند یه

 یاشار اقا مرسی داره لطف من به امیرعلی-

 برگردوندم و روم و نشستم سریع و کشیدم بیرون امیر دست از و دستم ثمین و یاشار رفتن با

 باش عادی ذره یه خدا رو تو عاطفه-

 چرا؟ اخه نمیخوامت من چی؟وقتی واسه-

 نبود خودم دست خوب اما کردم ناراحتش میدونستم نگفت چیزی و شد ساکت امیر

 و خودم و زدم زل رقصنده جمعیت به منم گذاشت وتنها من و رفت دوستاش از تا چند سمت به و شد بلند امیر

 کردم سرگرم

 خوردم تنهایی هم رو شام

 نشد خبری امیرعلی از اما گذشت ساعتی یک

 اخه عروسی اوردی و من پاشدی چرا بزاری تنها و من میخواستی که تو عوضی بیشعوور

 بشینم؟ میشه-

 میکرد نگاه من به و بود ایستاده روم روبه پوش خوش و زیبا و جذاب خیلی پسر یه برگشتم صدا سمت به

 بشینم؟ میشه-

 بشینه میزارم شده که هم امیرعلی این حرص از گفتم خودم با

 لبام رو نشوندم لبخند یه

 البته بله-

 نشستید؟ تنها چرا اما شما هستید زیبایی خانوم چه-
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 میبینید زیبا ممنون-

 شما؟ و هستم سینا من-

 عاطفه-

 هستید؟ تنها نگفتید خانم خوشوقتم-

 گذرونی خوش پی رفتن همراهم خیر-

 اینطور که-

 بیارم مخصوص نوشیدنی یه براتون برم من بزارید-

 میکنید لطف-

 برگشت دستاش تو لیوان دو با بعد لحظه چند و رفت سینا

 بفرمایید-

 ممنونم خیلی-

 نگفتم چیزی و میز سر گذاشتمش دوباره میداد بویی یه دهنم سمت بردم و لیوان

 !نخوردید؟ چرا-

 چیزه ام-

 خوبه بخورید-

 اه اه خدا بود تلخ انقدر چرا این وای خوردم ازش کم یه رودربایستی تو

 گون که بود افتضاحی لباس یه با هم دختره میرقصه دختر یه با داره که دیدم و امیر باال اوردم و سرم که لحظه یه تو

 بود تر سنگین نمیپوشید و لباس این نظرم به ونپرس

 نبود هم خیالش عین اصال داماد و بود دکلته لباسش که عروس

 چل و خول میده گیر من به وقت اون مهمونا وضعیت از اینم

 میسوزه داره وجودم تمام کردم حس کشیدم سر و لیوان محتوای تمام نفس یه که بود گرفته حرصم انقدر

 اومد خوشتون-

 برداشتم دستیمم کیف و پوشیدم و مانتوم سریع نگفتم چیزی و کردم سینا به نگاه یه
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 اومد دنبالم به و شد بلند من با هم سینا

 کجا؟ خانم عاطفه-

 خداحافظ برم باید من ببخشید و من لطفا-

 دختره اون و امیر به رسوندم و خودم سریع

 من سمت برگشت ریلکس خیلی هم امیر...... امیر شونه سر زدم

 کرد تعجب و شد گرد چشاش من دیدن با

 برم میخوام بگیر واسم اژانس یه لطفا-

 شد بلند دختره نازک صدای بده جواب اومد امیر تا

 برو خودت!چه امیر به وا-

 نخواستم نظر تو از-

 ایش-گفت و داد تاب یه و سرش

 شد خیره من به و برداشت دختره کمر دور از و دستش و برگردوند دختره سمت به و سرش امیر

 میریم هم با وایسا زوده االن-

 نیست ی نیاز میرم خودم دیگه داری زبون من واسه فقط غیرتی خوش که واقعا هه-

 خودش سمت کشید و من و گرفت و بازوم امیر... امیر سمت کردم و پشتم تا

 کیه؟ دختره این میکنی همچین چرا امیر وای-

 هستن من نامزد خانوم این لطفا خفه تو-امیر

 اشغالی خیلی!نامزد؟-

 رفت و پایین انداخت سرشو

 برم میخوام کن ولم-

 میکرردم داغ داشتم و بود شده گرمم میگیره اتیش داره معدم کردم حس

 نمیری جایی-

  کشیدم دستش از و دستم قدرتم تمام با
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 اوردی؟ خودت با و من امشب چرا نمیدونم... برم میخوام-

 نگفت چیزی و کرد نگاهم فقط

 اوردی؟ و من چرا هان-

 میرقصم دوستام با میام منم نمیخوای و من میگی وقتی-

 نداره؟ خبر تو چیز هیچ از که دوستی-

 گرما از میمیردم داشتم کردم بازش و مانتوم های دگمه سمت رفت دستام ناخوداگاه

 میزنی دختر؟عجیب شده چت تو-

 !!!!!عجیب-

 ونبیر بکشم اغوشش از و خودم نکردم سعی اما اغوشش تو افتادم کامال خودش سمت کشید من و گرفت و دستم امیر

 کشید بو و من و دهان سمت اورد و دهانش

 (تعجب با)خوردی؟ مشروب تو-

 خوردم تلو تلو امیر بغل تو کم یه

 نوچ-

 خندیدم مستانه و

 کنم؟ چیکار اخه؟من خوردی مشروب چرا عاطفه خداا وای-

  گرمم کن ولم امیرعلی وای-

 ببینم بریم بیا گرمم و چی چی-

 بودیم نشسته که میزی سمت برد و من شدم کشیده دنبالش به ومنم کشید و دستم

 صندلی رو نشوندم و بیارم در و مانتوم کرد کمکم

 خونه برم میخوام امیرعلی-

 کن صبر کم یه عزیزم نه االن-

 امیر بازوی به زدم یکی و ورچیدم لب ها بچه مثل

 شنا برم میخوام خونه برم میخوام شده گرمم میاد خوابم من بریم امیر نه-
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 نه عزیزم نه خدا وای ای-

 گرممه امیرعلی-

 نیست چیزی عزیزم میشی خوب االن-

 بهونه امیر چی هر برقصیم و وسط بریم که کرد اصرار هی و سمتمون اومد امیر دوستای از یکی دارم و گیر همین توی

 نشد راضی اورد

 کشید خودش دنبال و ومن گرفت دستاش بین محکم و من دست امیرعلی

 بودن فرورفته هم اغوش تو و میرقصیدن داشتن دو به دو زوجا همه میشد پخش عاشقانه اهنگ یه داشت وسط رفتیم

  برد خودش سمت به و من و کشید و دستم امیرعلی

 هام شونه رو بزار و دستات-

  امیر اووم-

 کردم قالب گردنش دور و دستام و شونش رو گذاشتم و سرم و

 کرد پشتم نوازش به شروع اروم اروم و پشتم گذاشت شو دیگه دست و کرد قالب کمرم درو و دستش یه هم امیر

 بود کرده داغم بدتر این بودم امیرم بغل تو نمیشد حالیم چیزی و بودم مستم بود گرمم منم بود مالیم اهنگ

  بستم و چشمام ارامش با بود گرفته خوابمم

 نبودم عادی حال تو نبود مهم برام ولی میکرد برخورد گونم به امیر تند نفسای

 هبپر مستیم که بیارن عسل شربت یه من برای بگن گفت دوستاش از یکی به امیرعلی اهنگ شدن تموم از بعد

 داغ و بود کرخت تنم قفط بودم نشده مست خیلی بود کم بودم خورده که مشروبی چون البته

 سرسری خداحافظی یه کشید و دستم و کرد تنم و مانتوم و داد خوردم به و شربت زور به امیرعلی بعد دیقه چند

 شدیم ماشین سوار و کردیم

 بودم گرفته بدی درد سر اما بود شده بهتر حالم کم یه

 میکنه درد خیلی سرم امیر ای ای-

  سمتم برگشت امیر

 خوردی؟ مشروب چرا میشی خوب بخواب و بخور قرص یه خونه بریم-
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 نمیخوردم وگرنه مشروبه نمیدونستم من-

 کرد؟ تعارف بهت کسی-

 پسره یه-

 کی؟-

 بود سینا اسمش-

 زد داد بلند صدای با

 کی؟-

 سینا ترسیدم امیرعلی وای-

 ها؟ تو سمت اومد چطور-

 میدونستم چه من اورد نوشیدنی و رفت بعدم میز سر نشست اومد نبودی که تو-

 بخوری؟ باید میکنه تعارف بهت چی هر کی هر مگه فکری بی انقدر چرا اخه-

 نشو خور دم اون با نیست درستی پسر سینا

 باشه گفتم بشینه اومد اونم بود رفته سر حوصلم منم نداشتین تشریف عالی جناب نمیخواستم که من-

 (زد داد بلند و)افتاد میشی خور دم ناکسی و کس هر با باشه اخرت دفعه-

 دادم تکون و سرم فقط و زد خشکم جام سر لحظه یه

 ما خونه میای میرسیم دیر گفتم زدم زنگ عمه به-

 دبیرستان برم باید فردا من نه-

 خوابی ظهر لنگ تا سردردت این با ضمن در ببیننت اینوطوری اینا عمه نمیخوام نمیشه وضع این با-

  خونمون برم میخوام من-

 بس و همین ما خونه میای نخیر-

 اوووف کرد گیری حال این کنم گیری حال میخواستم امشب من مثال ا زورگو چقدر بشر این خدا ای

 بخوابم؟ کجا من امیر-

 بیا اروم خوابن همه.....خونه تو بریم حاال بیا بزن حرف اروم هیس-
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 باشم گفته نمیخوابما تو پیش من-

 کرد نگام چپ چپ و سمتم برگشت

 تلخه خیلی گوشتت راحت خیالت بخورمت نمیخوام-

 بیشعووور تربیت بی-

 بغلی ساختمون تو بری بردارم رو تو شبی نصف نمیتونم که من خانم میخوابی من اتاق تو-

 برای هم کناری ساختمون و بود خودشون برای اصلی ساختمون داشت ساختمون تا 8 که بود باغ یه تو اینا دایی خونه

 کنن مرتب مهومنا برای ساختمون اون که اینجا میایم بگیم باید قبل از منتهی میکردن اماده مهمون

 شانسه اینم اوووف-

 نزن غر بیا-

 بست و در و اتاقش تو رفتیم

 مالیدن گل کاه انگار دیواراش کامل ای سرمه ست با داشت بزرگی اتاق

 دیوار رو زده مختلف ژستای تو خودش از هم عکس تا چند قشنگ اما ها وضعیه یه

 بخوابم نمیتونم لباسا این با من-

 بهت بدم خودم لباسای از بزار-

 نه-

 کنی؟ کار چه میخوای پس-

 میخوابم لباسا همین با-

  نمیشه نکن لج-

 دستم داد و بیرون کشید ابی گرمکن شلوار و بلوز یه و لباساش کشو سمت رفت

 بپوش رو اینا بیا-

 میزنن زار تنم تو که اینا-

 نزن نق انقدر شبه یه حاال کن تاش خوب-

 کنم عوض و لباسم تا اتاق حموم سمت رفتم گرفتم رو لباسا
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 پوشیدم و امیر لباسای

 زدم تا تا سه و شلوار های پاچه شدم دلقکا عین خدا وای

 زدم داد تو همون از

 گرممه میکنه خفه و من این بهم بده شرت تی یه امیر-

 جلوم گرفت ای سرمه شرت تی یه و زد و حموم در امیر بعد دیقه دو

 بیرون اومدم نگو که شدم داری خنده وضعه یه بود گشاد واسم کلی اینم پوشیدم و گرفتم

 بخند کی و نخند حاال خنده زیر زد بهم خورد امیر چشم تا

  و نیشت ببند مار زهر-

  شدی بامزه خیلی اتی-

 گونم روی گذاشت و دستش عقب رفتم قدم یه منم سمتم اومد و کرد نگاهم عجیب

 تر قشنگ خیلی والبته-

  زیر انداختم و نگاهم و زدم پس و دستش

 نکن کارا این از دیگه لطفا-

 چی؟ برای-

 نمیاد خوشم میدونی خودتم-

 !بودی راضی که میرقصیدی من اغوش تو که امشب-

 زدم زل بهش خشم با کرد نگاهم تیز و

  نبود خودم دست بودم مست موقع اون من-

 ..نیومدا هم بدت اما.. نبود خودت دست.. باشه-

 بازوش به زدم یکی و بردم یورش سمتش به

 شدی حالی به حالی تو..میخوامت من که زدی توهم تو..دیوونه احمق-

 نمیگفت چیزی و میکرد نگام فقط اونم میدادم فحش امیرعلی به هم سر پشت و بودم عصبی

 رفتم تخت سمت به و گرفتم رو ازش خشونت با گذشت که کم یه
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  بستم و چشام هم سریع کشیدم دراز و زدم باال و پتو گوشه

 کرد چیکار امیرعلی دیگه نفهمیدم و برد خوابم زود خیلی عصبانیت و خستگی زور از

******** 

 

 شدم بیدار خواب از گوشم کنار گرما احساس با

  کجام افتاد یادم که کجام ببینم کردم نگاه و اتاق گیج لحظه یه

  بود گرفته درد گردنم

 من سر رو گذاشته سرشو چرا احمق امیرعلی این مردم خدا ای وای

 زدم دادم ویه انداختم جفتک یه

 گرفته درد گردنم پاشو احمق اوهوی-

 پاهام رو انداخت پاشو و خورد خفیف تکون یه

 کمرم دور پیچید محکم دستشم

 میشد بد داشت حالمم گردن درد از میمردم داشتم

 نمیشه شم درو میخوام چل و خول این از چی هر

 خدااا شد گرفته حالم بیاا کنم گیری حال اومد من هم دیشب

 پاشو خدا رو تو بکشم نفس نمیتونم مردم امیر ای-

 گفت حالت همون توی

 نوچ-

 نامرد شدم له پاشو من جون-

 میومد در اشکم داشت دیگه

 برنداشت کمرم دور از و دستش اما ور اون کشید هم رو پاش و برداشت سرم رو از سرشو

  کشیدم راحتی نفس یه

  بردار و دستت امیرعلی اخی-
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 کرد نگام شیطون و نوچ-

 سینش رو کوبیدم محکم و باال اوردم و دستم یه

 کرد نگام خیره خیره و نخورد تکونم اصال

  نمیرسید بهش که زورم

 میکنه درد تنم همه کن ول من جون.. امیرعلی-

 کردم نگاش مظلومیت با و

 رفت و شد پا سریع و بوسید و پیشونیم و جلو اورد و سرش

 !!بشر این دست از..... کردم غلطی چه من خدا ای

 بخورم تکون نمیتونم مردم خداا وای میکنه درد گردنم قدر چه اوفف

 کردم نکاه ساعت به کردم مرتب و تخت و پاشدم جام از زحمت به

 شده 88 ساعت وای!چیییییییییی؟

 و خنده زیر زد پوقی الناز من دیدن با بودن نشسته سالن تو زندایی و الناز پایین و رفتم و شستم و روم و دست

 کرد کفایت نیشخند یه به هم زندایی

 بخیر صبحتون سالم-

 شدی بامزه چقدر اتی وای-الناز

 دیگه داداشته لباسای- خندیدم

 توست منتظر بخور صبحونه امیرعلی با اشپزخونه برو-زندایی

 مرسی چشم-

 بود فکر تو و بود نشسته میز پشت سفید جذب تیشرت و گرمکن شلوار با امیر رفتم اشپزخونه سمت به

 بخیر صبح سالم-

  شد صرف کامل سکوت تو صبحانه داد تکون برام و سرش و زد لبخند یه

 شدم حاضر باال رفتم و پاشدم من صبحانه از بعد

 بود زده زل تلویزیون بصفحه و بود نشسته امیرعلی توسالن اومدم و
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 خونه برسونی و من میشه امیر-

 دیگه نامزدته خونه میشه چی مگه دختر همینجا بمون!وا-زندایی

 کالس برم باید من خانم فضول اخه د

 دبیرستان نرفتم هم امروز دارم درس برم باید مرسی جون زندایی-

 میرسونمت میشم حاضر االن-امیر

 ای خسته تو بره بگیر واسش اژانس یه مادر نه وای-زندایی

 کنم خفش میخواد دلم احمق!!!!  پسرشما زن من مثال ببین و اشغال زنیکه

 ها زنشه حرفیه چه این مامان وای-الناز

 بشه حاضر که باال رفت و نداد اهمیت هم امیر... شد خنک دلم اخیش

 گفت ایشی یه و کرد نگاه من به چپ چپ زندایی

 بریم-امیرعلی

 برسونید سالم رو دایی... اجازتون با-

 بودیم فکر توی کدوممون هر نزدیم حرف هم با کلمه یه هم ماشین توی

 سمتم برگشت و کرد ترمز خونه درب به رسیدن با

 برسون سالم.. خداحافظ شدی اذیت که متاسفم-

 !!! خواهی معذرت و امیر میاوردم در شاخ داشتم

 دادم تکون سر براش فقط و کردم نگاهش گیج

***** 

 گرفته؟ صدات چرا-

 نیست خوب حالم-

 روزته و وضع این که االنم نبود خبری ازت که مدت شده؟یه چی شبنم-

 گلم مبارک شدنت نامزد راستی..ببخشید عزیزم بود شلوغ سرم و داشتم امتحان-

 عزیز مرسی-
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 !بیرون؟ بریم باهم بیای میشه-

 میگم واست دارم ماجرا منم..ما خونه بیا تو-

  نباشم مزاحم..باشه-

 میزنه حرفا چه بابا نه-

 اونجام دیگه ساعت یه پس-

 منتظرم باشه-

 شده چش این یعنی

 خورد زنگ موبایلم دوباره پاشم اومدم تا

 که ا ارزو ا! کیه؟ دیگه این وای-

 چطوری؟ اجی سالم-

 هان؟ بودی قبرستونی کدوم.. سالم و کوفت.. سالم و درد-

 !میکنی من بار هم سر پشت چته-

 هان؟ نیومدی امروز چرا-

 داره ماجرا میگم واست بعدا حاال-

 شد بلن سارا صدای

 ماجرات با بگیری درد ای-

 میگه سارا که همون-ارزو

 کرد نمیشه کاریشم دیگه تربیتید بی-

 بوده داره مورد ماجرا حتما کوفت-سارا

 خنده زیر زدن دوتایی و

  بای دارم کار من و نیشتون ببندید هر هر-

 بای بابا خوب-
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***** 

 چرا؟ شبنم-

 خسته.. شدم خسته دیگه مادرم پیش برم میخوام-

 شد؟ چی استادت با ماجرات-

 میگشت دیگه چیزه دنبال عزیزم نه!بود عاشقم کردی فکر تو هه-

 چیه؟ چی؟منظورت یعنی-

 .. راحت و شیطونم و شر من که درسته..بود صمیمی رابطه یه دنبال-

 گریه زیر زد و... کنم خطا بخوام که نمیشه دلیل اما

 کردم نوازش و پشتش و گرفتم اغوش تو و سرش

 اخه؟ میکنی خودت با و کار این چرا..بزرگه خدا.. نکن گریه عزیزم-

 میرم من.. عاطفه برم میخوام-

 چی؟ درست-

 دیگه میدن بهم دیپلم فوق مدرک کنم پاس هم و ترم این...المان برم میدم انجام دارم و کارام-

 رو ها رشته طور این میخوان اونجا.... میدم تحصیل ادامه اونجا اما... نداره خریدار زیاد اینجا رشتم که درسته

 اخه؟ کنیم چیکار تو بی ما اما...میدونم اره-

 بریدم پدرم همسر ازارای دست از دیگه برم باید اما.. کنم چیکار شماها بدون نمیدونم منم-

 و مکن تکیه بهش باشه یکی میخوام دارم احساس ادمم منم..بسمه میدن پول من به که همین کردن فکر... شدم خسته

 باشه داشته دوسم یکی..بشم عاشق

 بمون جا همین ولی.. داری دردی چه میدونم-

  دارن دوست هم خیلی که..داری کامل خانواده یه تو.. میکشم چی من نمیدونی-

 میزنه له له داره باشم پیشش اینکه برای اون مادرم پیش میرم....چی من اما

 بدی انجام نمیخوای که کاری به کنم مجبورت نمیتونم..راحتی طور هر عزیزم باشه-

  میرم دیگه من-
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 ...بمون حاال نشستی-

 خداحافظ دیگه نه-

 گلم باشه-

 اتاقم به برگشتم بازم و کردم همراهیش در جلوی تا

 المان میره عشقش پی مادرش و میشن جدا هم از مادرش و پدر بود کوچیک وقتی شبنم

 بود عفریته یه واقعا شبنم نامادری ولی میکنه ازدواج بعد سال چند هم پدرش و میره اون بود خوب هم وضعش خوب

 بود اباد امین تو االن تا درازش زبون البته و نبود شبنم تحمل و صبر اگه

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

 بود نیومده من سمت هیچ امیرعلی و میگذشت کذایی عروسی اون از هفته یک

 نمیدونم دیگه طرف از اما.. نداشتم و بازیاش لوس حوصله چون..بودم خوشحال خیلی طرف یه از

 هی.. کنن من سر تو خاک ای...ببینمش میخواست دلم هی چرا

 کرده و رعایتم... همیشه بوده مهربون من با چقدر میبرم پی میکنم فکر که حاال چرا نمیدونم

 !نمیاد؟ من سمت که شده چی یعنی..همیشه..بود حامیم همیشه اما بودیم لج هم با چند هر

 فردا بود قرار...بودن اینجا سروش و خانم عمه که بود اخری روز چون ما خونه بیان اینا خاله و اینا دایی بود قرار امشب

 ..بزرگمه عمه پسر اوش...باشه بچش و زن و اوش پیش همدان به برگرده

 .....میکنه زندگی همدان یه مدتی هست دانشگاه استاد اینکه خاطر به

*********** 

 کردم بوسه غرق و صورتش و بغلش تو پریدم سریع ژوبین دایی دیدن با

 نکن استفاده رو بقیه سهمیه.. قوربونت دایی-دایی

 !زندایی؟ نه مگه...خودمه سهم همش-خندیدم و کردم نگاش

 :گفت و خندید میکرد تماشا رو ما و بود ساکت موقع اون تا که زندایی

 تو سهم ژوبین..دانید خود.. موندم تا دو شما کار تو من واال-

 میکنه بخششم و بذل چه...عزیزم مرسی-دایی
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 اتاقم تو رفتم و کشیدم بیرون دامون بغل از رو کوچولو یلدا

 رو ساعک و اتاقم تو بیاد داشت دوس یلدا همیشه بود کاریکاتور و کارتونی عکسای از پر اتاقم سمت یه که اونجایی از

 کنه تماشا

 ..گاله-

 گاله جون...بشم زدنت حرف فدای من ای-

 من به میدی و بارتیک-

 پاتریک..جون خاله-: گفتم و خندیدم بلند

 بارتیک-

 پ بگو..پاتریک-

 پ-

 پاتریک بگو حاال خوب-

 بارتیک-

 من بشم زبونت قوربونه ای--

 بهش دادم و کندم و پاتریک عکس........... دیوار سمت رفتم

 خاله بیا-

 مشی-

 قوربونش ا-

 بود من مال عالقت این از کم یه کاش-

 صدا سمت برگشتم ترس با

 !اومدی؟ کی تو..ترسیدم امیرعلی وای-

 نشدی متوجه که بود گرم یلدا به سرت انقدر میشه ای دیقه چند-

 میخوام معذرت-

 من؟ از اونم.. معذرت و عاطفه!..میشنوم چی-
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 (حرص با)نمیزاری خودت کنم برخورد خوب باهات و باشم عادی میخوام من ببینا-

 پایین بریم بیا..تسلیم خانمی باشه-

 پایین رفتم و زدم بغل رو یلدا..باشه-

 باشم دغدغه بی و راحت که نمیزاشت امیرعلی ناراحت و درهم چهره اما گذشت خوش خیلی بود خوبی شب

 شده چش این

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

 میکنی؟ گریه داری چرا ارزو-

 میکنه زر زر داره همش این....ما خونه اومدید ساعته یه دیگه بنال اه-سارا

 شدی؟ چی اجی...شده چش این ببینم شو خفه سارا-

 کردم نوازش هاشو شونه و گرفتم بغلم تو سرشو

 میارید در شاخ شده چی بگم اگه-ارزو

 نیاریم در شاخ میدیم قول.. بگو حاال-سارا

 زیر گرفت سرشو و کرد پاک و اشکاش

 نبوسه و من بازم که بگیرم و جلوش کردم کاری هر... پارک بودیم رفته حامد با دیروز-ارزو

 گفت دوباره و کرد مکث لحظه چند

 که این..زندگیمون از..من به نسبت عشقش از..میزد حرف اینده از داشت اونم و شونش رو بودم گذاشته و سرم-

 ......و لبام....بوسید و من ای دفعه یه اونم و بگیرم و جلوش نتونستم....بزنه حرف اینا مامان با بیاد میخواد

 میکرد نگاه و ارزو واج و هاج و بود کپیده سارا هم طرف اون از بود شده سرخ خجالت از

 احمق هان؟دیوونه کردی غلطی چه!جانم؟-سارا

 گرفتم و جلوش که ارزو سمت ببره یورش اومد

 گذشته دیگه اما بوده اشتباه کارش که میدونم باش اروم.. سارا-

 مونده هنوز-ارزو

 هان؟ چی دیگه مونده و درد-سارا
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 دیگه شو خفه...سارا شده چی ببینم کن صبر اه-

 نگفت چیزی و داد تکون سرشو سارا

 برم من گذاشت چیزا این و حرف کلی و بدبختی با.. گرفت رو ما بسیجیا از یکی موقع همون-ارزو

 هست مرده همون دیدم برگشتم زد بوق برام ماشین یه که خونه میومدم داشتم

 دارم کارت شو سوار گفت میکردم سکته داشتم

 شدم سوار ترس از منم

 ... بود گفته بهش چی حامد این واال نمیدونم... میدونم تو چی همه من گفت اونم

  کرد تهدید و من میدونست رو چی همه فامیل و اسم این

 بری نمیزارم نبوسی و من تا گفت داشت نگه خلوت خیابون یه تو جا یه

 تمام با و کردم باز و ماشین در منم خورد زنگ گوشیش لحظه همون....کنم کار چه نمیدونستم واقعا بودم کرده هنگ

 نگو که کردم گریه انقدر خونه اومدم و دوییدم توانم

 بده؟ نشون کارتتو گفتید بهش جون احمق-سارا

 نگفتیم هیچی که بودیم هول انقدر نه-

 کنه استفاده تو از خواسته هم بعدش... ترسونده رو شما اومده بوده گر استفاده سو یه اون بگیری درد-

 هان؟ کردین شما بود کاری چه این اخه..میگه راست سارا-

 باشه باهام.  ببوسه منو.. بگیره و دستم حامد میزارم چرا نمیدونم خودمم.. نمیدونم-ارزو

 نمیدونم

 کنید جمع و حواستون بعد به این از گذشته بخیر نکن بغض حاال باشه-

 ارمانی بی از مردم من دیگه کنید جور من واسه و ارمان این...اقا-سارا

 کردیم نگاش چپی چپ و خنده زیر زدیم ارزو و من

 میکنید؟ نگا و من اینجوری چرا ها-

  بهت میدم االن جیبمه تو ارمان بیا-

 تگف و دستم زیر زد یکی هم سارا...سارا سمت گرفت و دستم و جینم شلوار جیب تو بردم و دستم فرضی صورت به و
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 ها دیوونه..کن مسخره و خودت-

 کنید کاری یه میکنم دق دارم من

 حاال باشه-

 **** 

 به روابطمون و میکرد دوری من از امیرعلی..نمیداد رخ خاصی اتفاق و میگذشت هم پی از روزها

 نمیتونستن هم کاری خوب اما روابطمون به بودن مشکوک همه...میشد ختم ساده علیک سالم یه

 دوری....بکن و کار اون و بکن و کار این که میرفتن راه مخم رو وایدا(احسان زن)روژین و مامان گاهی فقط بکنن

 حاضر اام.. نداشتم امیرعلی به و تنفر حس اون دیگه من که درسته شنوا گوش کو ولی...حرفا این و نباشید قهر..نکنید

 بگم چیزی و بزارم پیش پا که نبودم

 کنه پیشروی خوب حس این نمیزاشتم خودم و بودم کرده پیدا امیر به نسبت خوبی احساس

 امیر منو که حاال اما بود طور این اوایل..امیره دیدن زیاد واسه که میکردم متقاعد و خودم همش

 شده سرد و زده دل من سردی خاطر به هم امیر کنم فکر...میبینیم و هم زحمت به

 همین عالقش و عشق همه اون یعنی..باشه اینجوری مرد میده معنی چه میشم جدا ازش باشه دلیلش این اگه که

 کنم باور نمیتونم نه..همین فقط...بود

 برداشتم و گوشی و قلبم رو گذاشتم و دستم..هوا پریدم متر دو موبایلم زنگ صدای با

 !ارمان؟-

 چطوری؟!خوبی؟ ارمان سالم وای-

 چیز....میگما چیزه!خوبی؟ مرسی عاطفه سالم-

 !بگی میخوای چی ببینم بگو نکن میز چیز اه-

 !اونجاست امیرعلی-

 نیست؟ شرکت مگه نه(تعجب با!)امیرعلی-

 ...نداره خبر ازش کس هیچ باشه تو پیش شاید گفتم..نیست اومدیم شرکت از هم با که غروب دیروز از-

 میزنه شور داره دلم!شده؟ چی یعنی ارمان-
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 میکنم پیداش نباش نگران-

 دنبالش برو خدا رو تو-

 نباش نگران تو.. میرم..باشه باشه-

 زدم داد یه سرش

 نداره خبر ازش کس هیچ...نیست میگی! ها.. نباشم نگران چطوری-

 بخندم برات من داری دوس وقت اون

 کردم ناخونم جوییدن به شروع و دهنم سمت رفت اتومات طور به دستم

 خداحافظ فعال..باش اروم ا تو با حق..میگی راس..باش اروم خوب-

 نزاری خبر بی و من-

 ..نگو چیزی کسی به راستی...باشه-

 باشه-

 !رفته؟ کجا یعنی...درمیاره بازی چل و خول انقدر چرا این..شده چی یعنی خدایا

 ....نده انجام غلطی کار کن کمک..کن کمکش خودت جون خدا

 باش مراقبش

 پایین رفتم هم من..خونمون اومدن روژین و احسان که شب...نزدم حرف هم کسی با و بردم سر به وال و هول تو شب تا

 ..نبود متمرکز فکرم اصال نشستم گوشه یه و دادم سالم یه و

 نکنم فکر بهش و باشم عادی نمیتونستم

 دیدم سرم باالی و احسان و گردوندم و سرم کردم حس شونم روی رو دستی

 

 ساکتی؟ انقدر چرا!شده؟ چش من گل ابجی-

 داداشی نیست هیچی-

 امشب چته..دختر کنی لمبوم اب و بشی اویزون ازم همیشه داشتی عادت..نبوسیدی و من حتی تو نشد دیگه نه-

 دادم و جوابش کالفگی با
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 هیچی داداش هیچی-

 .. دهنت از بیرون بکش و دستت اوال-

 دستش تو گرفت محکم و دستام و

 کنیم صحبت همدیگه با حیاط بریم بیا دوما

 نشستیم االچیق تو..رفتم حیاط به همراهش و دادم تکون و سرم

 گل؟ خانوم ابجی شده چی بگو خوب-

 نگفتم چیزی بازم و کردم نگاهش حراص با

 کن اعتماد برادرت به..عزیزم بگو من به-

  انداختم و خودم کردم حس هام شونه دور و احسان دستای تا گرفتم زیر و سرم و کردم بغض

 لمد هم کمی یه البته..بیاره خوش سر بالیی میترسیدم..بودم نگران امیرعلی برای واقعا..گریه زیر زدم و بغلش تو

 میلرزید

 شده چی بگو...نازت چشای قوربونه داداش-

 زده غیبش دیروز از امیرعلی گفت... زد زنگ ارمان امروز-

 گریه زیر زدم و

  کردم نگاش واج و هاج..خنده زیر زد بلند بلند احسان دفعه یه

 !میخندی؟ تو وقت اون.. میکنم سکته نگرانی از دارم من داداش-

 کردم سکوت و گرفتم ازش قهر عنوان به و روم

 داشت کارم..بود من پیش صبح امیر..ای ساده چقدر تو اخه..دلت قوربونه-

 چی؟-

 کنن امتحان رو تو میخواستن حتما..امیرعلی و ارمان این دست از...بود من پیش اره-

 میکنی چیکار ببینن

 نگفتم چیزی و کردم ای قروچه دندون یه

 نکردم توجه کنم صبر میکرد صدام که احسان فریادهای به و ساختمون سمت دوییدم
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 برداشتم و موبایلم و اتاقم تو رسوندم و خودم سرعت به

 شد بلند ارمان صدای

 نکردم پیدا و امیر شرمندتم عاطفه سالم_

 مار زهر.. درد-

  زدم داد بلند و

 میخوره هم به امیر و تو از حالم-

 نکنه درد دستش بگو بهش کردین بازی من با خوب

 ..بدم توضیح برات بزار عاطفه کن صبر-

 !!!!توضیحی چه هان توضیحی چه-

 تخت رو انداختم و خودم و کردم قطع و گوشی کنم کار چه باید نمیدونستم و میلرزید بدنم تمام عصبانیت از

 

 تا کردم خاموش گوشیمو هم سر اخر ندادم و جوابش من اما زد زنگ هی امیر

 جوری این میخواسته..نمیکنه که کارایی چه احمق مرتیکه..شم خالص شرش از

 دارم دوسش که بکشه زبونم زیر از طورایی یه

 دارم بهش حسی چه نمیدونم اصال من برم قربونت خدا ا درگیرم خودم با من خدا اوف

 بکشه ازم حرف میخواست خان احمق این بعدا

 کشیدم سر داغ هم رو چای و خوردم لقمه تا چند تند تند... مدرسه برم که شدم اماده و پاشدم جام از بدبختی با صبح

 میارم در بازی چل چرا من خدا وای ای سوخت تنم تمام.....

 شد بلند مامان صدای

 !نمیشی؟هان ادم تو-

 میزدم بادش تن تن دستم با و بخوره هوا تا بودم داشته نگهه بیرون و زبونم که حالی در-

 نگفتم چیزی و کردم درشت مامانم واسه و چشام

 نکردم صدات بودی خواب چون....داشت کار باهات زد زنگ بار چند دیشب امیرعلی-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

67 

 کرد نگام تیز اوردی؟و سرش بالیی جه ببینم بگو

  دارم چیکارش من...اهلل بسم وا-

 که گوشیتم...کردی حبس و خودت هم جا همون.....اتاقت رفتی اومدی عصبی هم بعد بیرون رفتی احسان با دیشب-

 ما هب نگفت چیزی احسانم!سوزوندی اتیشی یه تو بازم یعنی اینا...بود هم عصبانی....زده زنگ امیرعلی بوده خاموش

 بابا ای..من؟ تقصیر باشه عصبانی کی هر مگه-

 شوهرته کی هر نه-

 شد دیرم رفتم من خداحافظ اه-

 محکم یکی بستم و حیاط در تا بیرون زدم خونه از سریع...نگفت چیزی و داد تکون برام و سرش

 کنم بارش وری دری تا چند یارو سمت برگشتم و هوا رفت جیغم..زد چنگ بازوم به

 .. بازوش به زدم محکم و باال اوردم و دستم.... تویی!امیرعلی-

 روانی کن ول و دستم-

 ..کنی گوش و حرفام باید تو کن صبر-

 بهش زدم زل عصبانیت با داری؟و احمقانت کار این واسه دلیلی چه...هان بشه چی که-

 بود کرده پارک دیوار کنار درختای سایه زیر که ماشینش سمت کشید و دستم

 منن منتظر کوچه سر ها بچه..میشه دیر مدرسم کنم ولم ای-

 نمیری مدرسه امروز تو-

 گرفت تر محکم و دستم اون اما بیرون بکشم دستش از و دستم کردم تقال-

 ..کن ولم امیر خدا رو تو ای-

 صندلی رو کرد شوت و من و کرد باز و ماشین در.. بیا نه گفتم-

 دادم ماساژ و بازوم و دستم اخ و من کشتی بمیری الهی... ای ای ای-

 ..نکنی زبونی بلبل من واسه باشی تو تا-

 میکنی؟ خالی من سر بعد کردی بد کار تو.. مدرسه برم میخوام.. فرهنگ بی بیشعوورر مار زهر و درد-

 ننداختی؟ قلم از رو ای دیگه فحش ببین-
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 ببند-

 .میکنی تا بد من با داری دیگه خیلی-

 برو ارومتر اوی..میکنی تا بد.. اوهوکی-

 نزن غر هست که همینه-

 ...میکنم تا بد من بعد احمق ارمان اون با..دادی من تحویل دونگ و دروغ عالی جناب-

 میبری؟ کجا و من داری...پررویی که واقعا

 کرد بیشتر و سرعتش و نداد جواب

 زدم چنگ محکم رو صندلی گوشه و پنجره سمت کردم جمع و دستام ترس از

 به... میزد کبودی به عصبانیت از چهرش..نبود خبری لطافت و مهربونی همه اون از.. بود شده ترسناک امیرعلی قیافه

 پرسیدم ازش دوباره و دادم جرات خودم

 میبری؟ کجا و من-

 بزنیم حرف هم با که جا یه-

 بزنیم حرف شاپ کافی تو بریم.. خوب-

 دارم سراغ بهتر جای من نه-

 جون خدا سپردم تو دست و خودم...بیاره سرم مال بال بخواد نکنه جونم خدا وای

 برو تر اروم خواهشا میترسم من امیر-

  بستم و چشاممو ترس از..کرد بیشتر و سرعتش... کرد عوض رو دنده عصبانیت با و نگفت هیچی

 جدی جدی امروز این..نخیر دیدم موندم حالت همین تو ای دیقه چند..صلوات فرستادن به کردم شروع لب زیر و

 وای..میشه خارج شهر از داره این من سر بر عالم خاک ای..زدم دید و اطراف و کردم باز و چشامو..بکشه رو ما میخواد

  امیر سمت گردوندم و صورتم..میکنه دق داره نگرانی از حتما گفته مامان به خونه زده زنگ مدیر االن

 بدی؟ و موبایلت میشه..چیزه-

 داد جواب عصبانیت با

 بشه؟ چی که-
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 میشه نگران..نرفتم میگه بهش میزنه زنگ مدیر االن مدرسه نرفتم..مامانم به بزنم زنگ میخوام-

 دستم تو کرد پرت و گوشی و کتش داخل جیب سمت برد و دستش

 مکرد امیر به نگا یه برداره و گوشی مامان تا شدم منتظر و گرفتم رو شماره..ها اعصابه بی کامال امروز این.. اوه اوه اوه

 میجوئه و لبش گوشه و جاده به زده زل اخم با دیدم

 بفرمایید؟-

 خوبی؟ مامانی سالم الو-

 زد داد تر بلند بعد و دختر کردی جون نصفه و من کجایی تو اخه_گریه زیر زد

 هستی؟ گوری کدوم میگم-

 نشه اذیت گوشم تا دادم فاصله گوشم از کم یه و گوشی

 بزنم زنگ رفت یادم..داشت کارم دنبالم اومد امیرعلی مامان-

  بایدمیرفتید حتما االن مگه..میره راه هزار دلم من نمیگی دیوونه دختره اخه-

 میرسیدید کارتون به میرفتید شدید تعطیل که ظهری میکرد صبر

 خداحافظ.. بهت میگم خونه میام...شم فدات نخور حرص مامان باشه-

 خداحافظ.. باش مراقب-

 کرد سکوت بازم و کشید دستم از و گوشی خشن خیلی گرفتم امیر سمت به و گوشی و کردم قطع

 میبری؟ کجا داری و من-

 میفهمی-

 اه میبری کجا و من داری بینم بگو-

 بزنیم حرف هم با میخوام..میرسیم دیگه ساعت نیم ندارم حوصله اصال نزن نق-

 دیکنز..ببره کجا و من میخواد افتاد زاریم دو کم کم..زدم زل بیرون به و پنجره سمت کردم و روم و نگفتم چیزی دیگه

 نای با االن اما باغشونم عاشق من و باصفاست هم خیلی اتفاقا..چالوس جاده تو اینا دایی باغ اوف...بودیم چالوس جاده

 میشه زهرم بیابونی غول

 من سمت اومد و شد پیاده ماشین از...کرد پارکش درختا سایه زیر و باغ شده ریزی سنگ ی جاده داخل برد و ماشین

 دست از و تعادلم..کشید و گرفت و دستم و کرد باز خشونت با و محکم و در... صندلی به چسبوندم و خودم بیشتر منم.
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 از کردم تقال...کردم گوشم نزدیک و سرش و دورم پیچید و دستاش اونم...بغلش تو شدم گوله راست یه و دادم

 درس یه باید بود اومده در استخونام صدای دیگه..چسبوند خودش به و من تر محکم اون اما بیرون بیام اغوشش

 چیکار میخوام بود فهمیده...عقب رفت و کرد ول و من نامرد که باال اوردم و پام زحمت به بدم پررو این به حسابی

 دستش زا و دستم نتونستم کردم تقال چی هر بازم.. باغ پشت سمت کشید و دستم بازم و بهم زد زل عصبانیت با...کنم

 و میشدیم سوار اینجا میومدیم موقع هر که تاباهایی کنارشم و شد پیدا رودخونه...رفتیم جلوتر که کم یه..کنم رها

 درنمیاورد و من دست پدر انقدر و میزاشت غول نره این اگه واقعا بود العاده فوق ی منظره یه میکردیم بازی

 گرفت درد کمرم..تخت رو افتادم محکم....بود رودخونه کنار که تختی روی کرد شوتم تقریبا

 گرفتم دندون به و لبم و کمرم به گرفتم و دستم یه

 ای ای ای..کردی بود کاری چه این...هستیاا وحشی خیلی..اخ-

 کردم صداش میدادم ماساژ و کمرم که همینطور..زدن قدم به کرد شروع و موهاش تو کشید و دستش کالفه

 !!بزنی؟ قدم بیای که اینجا اوردی و من امیرعلی-

 دستاش تو و ازادم دست و کرد دراز و دستش..زد زانو پام جلوی و شد نزدیک بهم..زد زل بهم عجز با و سمتم برگشت

 خشونت اون بود عجیب واسم کاراش..بدم نشون خودم از العملی عکس هیچ نمیتونستم و بودم شده مسخ من..گرفت

 ...میکرد دیوونم داشت چشماش تو درد و گی کالفه و مهر این حاال

 و دستم..میکنه جوری این چرا این من خدای..لرزش به کرد شروع هاش شونه..بوسید و برد و لبش سمتش به و دستم

 بیشتر هاش شونه..کرد خیس و دستام اشکاش و شد بلند هقش هق صدای...امیر شونه رو وگذاشتم گرفتم کمرم از

 لرزید

 شده؟ میکنی؟چی گریه داری چرا اخه..نکن گریه میکنم خواهش امیرعلی-

 من به زد زل بود کرده هم خمارش گریه حاال که عسلیش چشای با و باال اورد و سرش

 ندارم...ندارم طاقت دیگه میشم دیوونه دارم..دارم دوست من خدا به.. عاطفه-

 کرد باز هم از و لباش و دوخت من به و منتظرش نگاه امیر.. کرد باریدن به شروع قطره قطره بارون

 !داری؟ درد خیلی...اورد سرت و بال این که دستی این بشکنه-

 خوبی؟ تو نباش من نگران..نیست چیزیم خوبم نه-

 انمنگر..داری دوست و من چقدر..بفهمه میخواست بود ارمان نقشه همش.. کنم اذیتت نمیخواستم...خوبم باشی که تو-

 دیب قصد خدا به..شم امیدوار تو به مثال که کنه کاری واسم میخواست بود دیده داغون و من که مدت این..نه یا میشی

 ....کن باور عاطفه نداشتم
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 به یرام...بگم چی باید عشق همه این مقابل در نمیدونستم و بودم کرده بغض.. بود گرفته گریم امیر حالت این از منم

 خیرش نگاه از لرزید دلم لحظه یه.. کرد گریه من خاطر

 نبود مهم برامون اما بود کرده پیدا شدت بارون..میگفتم منتظر نگاه این به چیزی یه باید کردم باز هم از و لبام

 منیست متنفر ازت دیگه میدونم فقط..نمیدونم.. دارم بهت نسبت احساسی جه نمیدونم خودمم کن باور...امیرعلی-

 زد لبخند و شد باز هم از لباش

 یه منو امیر نمیدونم هیچی من..کنم غش بود مونده کم شوره دل از نیستی گفت ارمان وقتی چمه نمیدونم خودمم-

 دارم تو به حسی چه نمیدونم..چمه نمیدونم... من تو گنگه حس این باعث خوبیات تمام.. تو به نسبت گنگ حس

 نمیدونم..

 و صورتش و صورتش تو میچکید نازش مشکی موهای الی البه از اروم اروم بارون..میدرخشید خوشی از امیر چشمای

 رزی بود شده سردم تنم دور پیچیدم و بیرون کشیدم دستش از و دستام و زیر انداختم و سرم... بود کرده خواستنی

 میکردم سرما احساس و میلرزید بیشتر تنم امیر دار تب نگاه این با بارون

 دامها و زد لبخند...من واسه دنیاست یه نیستی متنفر ازم که همین..خودم خانمی بشم گمیت در سر این قوربونه من-

 داد

 و بدم ارمان این به توپ شام یه باید میکردم و کار این زودتر.. میده رو نتیجه این ارمان کارای این میدونستم اگه-

 خندید

 میزنم یخ دارم من امیر0-

 بودی بارون عاشق که تو...من خانم عسل خوبی این به هوا-

 میزنم یخ دارم ولی هستم-

 داشتم خوبی احساس...لرزید وجودش گرمای این از تنم لحظه یه خیسش اغوش تو کشید و من و کنارم نشست

 بس و همین بود مهم برام امیر اغوش تو لحظه همین..

******* 

 

 زدم داد..بیاره لباس برام باال از رفت و کرد روشن رو شومینه سریع امیرعلی

 ...گشاده خیلی من واسه تو لباسای ها بیار الناز لباسای از امیرعلی-

 میارم خودم لباسای از نه-
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 ....رو تو لباسای نمیپوشم کردی خیال!بخندی بهم که-

 بعد دیقه چند....کشیدم هم به و دستام و شومینه به چسبوندم بیشتر و خودم

 بود کرده عوض سفید گرمکن مشکیو جذب شرت تی یه با و لباساش.. پایین اومد ها پله از امیر

 کردم نگاش

 !هوا؟ این تو لباسا این با نمیشه سردت تو-

 !سردته هنوز تو..نمیشه سردم من نه- خندید ریز

 !اوردی؟ برام لباس اره-

 بیا اره-

 اورده واسم خودش لباسای از رفته بازم دیدم کردم نگا رو لباسا-

 نمیپوشم رو اینا من امیرعلی اه-

 کنه بلندم تا کشید و دستم و کنارم نشست

 ..امیر دیگه نکن-

 میخوری سرما االن ببینم بپوش برو بیا-

 دیگه بیار الناز لباسای از خوب-

 بپوشی و من لباسای دارم دوس-

 نیوردم کم بازم ولی انداخت گل هام گونه

 بده الناز لباسای از..نمیپوشم-

 بازیات لج این از دس داری حس من به کمی یه که حاال کردم فکر..منو کردی کچل-

 برمیداری

 نکنم لج باهات که نمیشه دلیل زدم رو حرفا اون اگه...کردی اشتباه نخیر-

  داد تکون و سرش و خندید

 بپوش بردار لباس دس یه الناز اتاق تو برو بیا باشه-

 شد حاال-
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 اتاق پنجره از..پوشیدم و برداشتم بلند استین..رنگ سفید شلوار و بلوز دست یه

 بود کرده پیدا هم شدت تازه میومد بارون هنوز..کردم نگا بیرون به

 خشک و موهام که جوری همین..کنم خشک داشت نم که و موهام تا برداشتم کمد از حوله یه

 ..زدم دید و اطراف و نشستم شومینه کنار..ها پله سمت افتادم راه میکردم

 ..نبود امیر

 اصال کنه چیکار میخواد نمیگه..افریدی شق کله انقدر چرا و بشر این خدا ای...رفته کجا این وای

 اووف شقه کله که میدم گیر بیچاره این به که عادیم و اروم خیلی خودم که نه

 زدم صدا و امیر بار چند و کردم بازش..سالن ورودی در سمت رفتم و شدم پا جام از

 میام االن اینجام-

 ...نیست تصویر.. هست صدا اقا..نمیبینمت من کوشی؟-

 ...میاد تصویرم االن تو برو شیطون-

 بیا زود تصویر باشه-

 کنار نشستم باز بشه خشک تا مبال از یکی دسته رو گذاشتم رو حوله و کردم خشک و موهام

 چسبیده تنش به مشکیش شرت سوئی که حالی در تو اومد چوب از پر دست یه با امیر و شد باز در...شومینه

 بشن خشک تا شوینه کنار ریخت رو چوبا و شومینه کنار اومد سریع...بود

 شدی کوچولوها پسر عین-

 ...کشید و لپم و جلو اورد و دستش و خندید

 رفت ضعف دلت کوچولو دختر چیه-

 زدم پس و دستش و کردم اخم....تابلوم انقد که سرم به عالم خاک ای

 شدی ایکبیری و زشت هم خیلی ایش.. گفته کی نه-

 شده خواستنی خیلی کوچولو دختر این ولی باشه-

 کن خر و خودت..بابا برو-

 اصال کشتی و من تو-
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 نبودن؟ اومدیم ما کجان؟چرا اینا یوسف اقا راستی-

 میان غروب تا..پسرش عیادت رفته-

 شده؟ چی پسرش-

 نیست چیزی.. کرده عمل و اپاندیسش-

 میخوریا سرما االن کن عوض و لباست برو تو خوب..اینطور که اهان-

 خندید ریز و..کوچولو دختر چشم-

 کوچولو دختر و درد ای-

 میاورد در تنش از و شرت سوئی و میرفت باال ها پله از که حالی در

 گفت و من سمت برگشت

 کوچولو دختررررررررررررررررر-

 کوچولو پسر بده حرص و من هی..کوفت-خندیدم

 رو ما میده چی یه این ببینم.. تلویزیون سمت رفتم و موهام تو کشیدم دستی یه

  عین چیزی یه که میکردم عوض رو کاناال داشتم جور همین..نه یا کنه سرگرم

 کردم پرت و کنترل و هوا رو پریدم متر دو.. پهلوم تو رفت سیخ

 ترسیدم احمق-

 ترسیدی؟ که اینجاست کی تو و من جز-

 ....مغول خان چنگیز روح-

 بغلش تو افتادم مقاومتی هیچ بدون منم..کشید و دستم بهم زد زل و خندید ریز

 موهام تو کرد فرو و سرش و دارم نم موهای تو کشید و دستش

 نکنیا کوتاشون..بشم موهات این قربونه من-

 انداختم باال و هام ابروم...کردم نگاه امیر به و باال گرفتم و سرم شیطنت با

 دادم نشون و گوشم باالی دست با و..اینجا تا پسرونه...کنم کوتاشون گرفتم وقت ارایشگاه...نوچ-

 پیچوند و گوشم و کرد اخم یه
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 کنی؟ چیکار میخوای دقیقا عزیزم-

 نگرفتم دل به همین واسه میکنه شوخی داره میدونستم

 اقو میاد بهت بیشتر کچلی..ته از بزنم موهاتو میخوام..هیشی-

 زبونت این با نمیری-

 بدی ناهار من به اگه میمونم زنده نه-

 باال زد و ابروهاش بدم؟و ناهار من-

 کنم؟ درس ناهار من پس-

 میشه پیدا چی یخچال تو ببینیم بریم بیا.. شیطون طلبکاره من از-خندید

 اصن ما توا مدیریت این مرده کشته من یعنی..میشه پیدا چی میگه تازه-

 

 نزن نق انقد بیا-

 پوووف-

 نکنیا کوتاه و موهات-

 میشه چی ببینم تا..حاال-

 بخوریم که اوردیم در پنیر با خیار گوجه شوخی و خنده با

 به به است خوشمزه چه هوم-

 است؟ خوشمزه چی واسه دقیقا االن-

 دیگه کردی خورد خیار و گوجه دونه تا 1..حلقم تو سقفت به اعتماد امیر-

 است خوشمزه بگی باید همین واسه دیگه همین-

 یعنی هایی شیفته خود اخر-

 خندیدمو منم...بوسید و صورتش سمت و برد و دستش و کشید و لپم

 چسبید بهم واقعا...خوردم و غذام و پایین انداختم و سرم باز

 .میمیرم کل کل بدون من خوب..کردیم کل کل کلی و همدیگه کله و سر تو زدیم عصری تا

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

76 

 حل باید که داشتیم مشکالت سری یه گفت.. بودیم باغ که داد ضیح تو مامان به و خونه رسوند و من امیر عصر.

 ..خندید شیطنت با و کرد نگا و جفتمون مامانم..میکردیم

 ها کرده فکر هم اشتباه خوبه حاال...میکنه ذوق این میشن سرخ همه مامانای

******* 

 ....میشه حل مشکلت حتما...خوب بریز اشک گوله گوله حاال

 بگیرنمون بود نزدیک که روز اون از اصال کنم چیکار خوب اجی-

 دارم کار..ساختمونم سر میگه هی..شده پیدا کم..شده سرد باهام

 نمیخوام اینم از بیشتر.. همین فقط بزن اس یه بهم شب اخر خوب میگم بهش

 حرفا این و برد خوابم.. نشد..رفت یادم ام خسته میگه

 کن باور میشه مرگش یه یارو این ارزو بابا-سارا

 میلنگه وسط این چیزی یه..موافقم منم ارزو اره-

 شده جوری این چرا که کردم شک خودمم-ارزو

 میخوام ارمان من..کنید ول و این بابا-سارا

 سارا کله پس زدم یکی و کردم بلند و دستم

 اومد در پدرم دیوونه اوخ-

 ارمان نگی تو بشیم جمع هم دور ما بار یه شده-

 نشده واال نه-ارزو-

 خندیدیم و

 بریزید برنامه....رو نیشا ببندید-سارا

 خبرا چه تو اتی راستی...حاال خوب-ارزو

 ....نیست خبری من؟سالمتی-

 مدرسه؟ بودی نیومده چرا تابلو-سارا

 جانم فوضول نداشتم دوس-
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 میگی راس که تو اره-ارزو

 ....میگم باشه-

 ..کردم سانسور و جاهاش سری یه البته کردن تعریف به کردم شروع منم

 خنده زیر زدن جفتشون هو یه

 میخندید؟ چی واسه..ببندید درد ای-

 میشد؟ چی داشتی دوسش..شد این و نداشتی دوسش تو-ارزو

 واال اره-سارا-

 .....ازش اومده خوشم خوب درد-

 من حاال خوب-سارا

 گفتیم هم با ارزو منو ارمان بگه اومد تا

 وخندیدیم..میخوای ارمان تو بله-

 گرفت ازمون و روش و کرد اخم سارا

 ... خوب شدم عاشق من تکم من..دارید شما نیستید من فکر به اصال-

 بیرون بریم روز یه کنم هماهنگ امیر با بزار بابا خوب-

 بیاین هم تا دو شما

 جیز دمت-سارا

 ول ای-ارزو

*** 

 میخوندم خودم واسه بلند بلند و میزدم تست داشتم تند تند که جور همین

 اتاق از بیرون پریدم...هو یه شده چش این خدا وای ای...شنیدم رو ایدا جیغ صدای

 کردم شروع ایدا به توجه بدون تو رفتم و کردم باز و در هو یه..ایدا اتاق سمت رفتم و

 دیدی؟ هان؟چیزی زدی جیغ چرا شده؟خوبی چت-

 من به زد زل و خنده زیر زد پوقی ایدا
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 ایدا مخت تو میخ..شدم این نگران که باش و من دیوونه...بابا بگیر مرض-

 تربیت بی-

 هویی؟ یه شدی چی من جون حاال-

 باال زد و ابروهاش و من به زد زل اونم...کنه باز دهن شدم منتظر و کردم نگاش تیز

 بینم بگو-

 میمیرم خوشی از دارم وای وای....اومده پدرام-

 زد؟ زنگ خودش...روشن چشت...پدرام ول ای بابا-

 گفت زد زنگ ارمان نه-

 نازمدت این با هم تو..بده خبر برادرش میگه عرضه بی چه-

 اوهو..... خودت نازمد اوهو-

 ..کردی چلم و خول بابا برو-

 برگشتم دوباره و اوردم در واسش و زبونم....بودی چل و خول که تو-

 عربی تستای به برسم تا میکردم تموم رو تستا این باید خودم اتاق سمت

 گرفته غصم االن از.. اعصابه رو انقدر عربی این چرا جون خدا وای

 هیییییییییییییی تو به میسپرم و خودم

 ****** 

 شیم؟ راحت عربی از بیاریم موسوی این سر بالیی یه امروز اید پایه ها بچه-

 عربی واسه ندارم حوصله اصال..خواهر ام پایه-ارزو

 هستم نخورید و من غصه...چهارپایه که منم-سارا

 با هم اونا گفتم رو نقشه واسشون سریع...میگم چی ببینید کنید گوش پس اوکی-

 نمیدونیم چیزی که بگیم شرایطی هر تحت و نده سوتی کسی کردن هماهنگ ها بچه

 ...میکردیم همکاری هم با همه بود باحال کالسمون کال..ندیم لو و هم و

 بچ و بر با بار یه ای هفته وای هی..بیرون کشیدم عسلم..اوردم در کیفم تو از رو چاقو
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 و فتمر کش پونز یه سالنم تو برد از..نیست مهم..میده حال نداره اکشال کنیم فنا باید..اینم..میخوریم صبحونه مدرسه

 ......جیگر کلمه یه که اینم...بله

 ..دیگه زودباش-ارزو

 اومدم بابا خوب-

 اتی ان پایه.. کردم هماهنگ بچ و بر با حله-سارا

 اوکی-

  و کتاباشون و بردن هجوم سمتش به ها بچه همه کالس تو گذاشت و پاش موسوی که همین

 تکون و سرش همش هم موسوی دیگه پرسیدن سوال هی و موسوی سمت به گرفتن

  و... نه االن..میدم توضیح بشینید میگفت و میداد

 ....منتظر و نشستیم سرجاهامون سریع هم ما...بندازه داشتنیش دوس صندلی به هم نگاهی یه نکرد وقت دیگه

 ..خنده از بودیم کرده غش هم ما..هوا پرید متر سه و زد جیغ یه نشست که همین

 و نشست دوباره و میز رو کرد شوت و پونز...بده خرج جذبه اومد و کرد اخمی یه

 داد تکیه صندلی به کامال

 شد بلند صداش

 ..مدیر سراغ نرفتم تا..بگه بیاد خودش بود کی کار-

 ..شدیم خیره بهش سکوت تو همه

 ...خواستید خودتون.. خوبه خیلی-

  به توجه دیگه...کمی یه عقب شد کشیده سرش از مقنعش که بره شد بلند اروم

 بیرون رفت در از و نکرد چیزا باقی

 کشته که و مار ببینه و پشتش اگه.. اتی وای-سارا

 خواهرا بخونید و اشهد بابا اره-

 گفت بود کرده غش خنده از که ارزو

 بودی نوشته بود چی اون کثافت-
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 بگیر و من بیا ترشیدم من احمدی-

 خنده زیر زد زرتی دوباره

 میکنن و پوستمون میان بگو و االن بابا ببندید-

 کالس اومدتو مدیر با عصبانیت با موسوی

 نمیده جواب دید...انداخت راه دعوا کلی و داد اخطار همه به اول مدیر

 ما میز سمت اومد و من به زد زل

 اومد ابولفضل یا-

 توا؟ کاره دوباره عاطفه-

 بهش زدم زل و کردم درشت چشامو..من وای هی

 کارا این از بلدم اصال من...ما؟ خانوم-

 ...بیاد مادرت باید دیگه دفعه این..دفتر بریم پاشو..تو نه هم هیشکی نه-

 نصیحت هم کلی..کرد کم انضباطم از ای نمره 3 اونم و دفتر رفتم باهاش زحمت به

 اونم اومد که مامانم..چیزا این و برنمیداری بازیا جینگولک این از دس چرا خوبه درست تو که

 ..داد ابادش و جد و خودش و من به بیراه و بد کلی و داد تحویلم دیگه سری یه

 دوباره باشه دیده رو موسوی احمدی بوده ممکن که این تصور از..کردیم حال خیلی خوب ولی

 کرد حوالم سری تو یه سارا که...خنده زیر زدم پوقی

 میاد خندم خو-

 رفت ابرومون.. بابا ببند-ارزو

 مدرسه این تو داریم ابرو خیلی ما که نه..خندیدم هههههه-

 بردیم و حالش حداقل جهنم..واال-سارا

 بهله-

 میگه چی احمدی ببینم.. ببندید حاال..اوهوم-ارزو

  بیرون نشم شوت که کردم کنترل و خودم ولی گرفت خندم دوباره
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  و راستش دست انگشتای داره دیدم کردم نگاش..اتاقم تو اومد سراسیمه ایدا

 و کار این میشد عصبی وقت هر بود عادتش این..چپش دست به میکشه

 میکرد

 ..اینجا؟ اومدی..پایین انداختی و سرت گاو عین..چته هان-

 داد ادامه زدنش قدم به و کرد نگام باز

 باش راحت بفرما..اتاقت تو بوده کم جا بزنی قدم اومدی ظاهرا خوب-

 میکنه خفم داره استرس عاطفه اه-

 کردم نگاش و کردم جا به جا چشم رو و عینک

 ....شده؟چرا؟ چی-

 عقد واسه بزارن قرار..بزنن و حرفاشون دیگه بیان میخوان امشب اینا پدرام-

 پریدم تخت رو کشیدم خفیف جیغ یه

 هورا هورا-

 شدی؟ مرگ ذوق تو چته؟چرا تو-

 خوهر حالم خوشو-

 ببینم بزن حرف درست-

 وحرفم مدلی هوین میدوستم-

 میکنه تحمل طوری چه رو تو امیر موندم..دیگه ای دیوونه-

 دادم تکون و خودم

 ..هست هم خداش از امیر..ببینم باش ادم هووو-

 باشه داشته قبولم هستم چی هر باید..منه عاشق

 بگیر تحویل و خودت بیشتر...حتما اره-

 نگفت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من به چیزی کسی چرا راستی..حتما-

 بابا میدونم چه-
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 باش نداشته استرس الکی برو هم تو..میپرسم امیر این از االن-

 پیشت میام شب واسه کن انتخاب لباستم بگیر دوش برو

 ..میزنی حرف بزرگا مادر هو عینه چه-

 برو بدو دارم تجربه بیشتر ازت االن من-

 داد تکون برام و سرش و خندید

 نمیشی ادم-

 بسه هستی تو-

  کشید طول لحظه چند..زدم تپ یه امیر شماره رو و برداشتم و گوشی سریع

 شد بلند صداش..برداره و گوشیش تا

 خوبی؟ خانومی سالم-

 خوبی؟..خوبم اقایی سالم-

 کردی؟ ما از یادی شد چی..عزیز مرسی-

 ...ازشون کنیم یادی ما گفتم نمیکنن ما از یادی اقامون دیدم-

 میزدم حرف باهات داشتم دیشب همین که من وروجک اخه-خندید

 میزنی زنگ من به بار یه سالی که توییی این

 خبرا؟ چه....بسه بابا خوب خیله..اووووو-

 خبر؟ چه تو..سالمتی-

 ببین بیا که زدم اینا مامان سر به گلی یه... توپ دارم خبر که من-

 کردی؟ کار چه باز-

 نداری؟؟؟ خبر پدرام از تو یعنی...بعدا میگم-

 ؟..زدی زنگ من به که بپرسی میخواستی و این..شیطون ای-

 نگفتی؟ من به چرا..حاال-

 نگفتن؟ اینا عمه مگه-
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 ..نه-

 تابلویی میدونی که االن دیگه-

 ...بشر این دست از کردم گیری چه..عجبا-

 عقد قرار برای بیان میخوان..عزیزم بگم چی خوب-

 ؟..خوب-

 ..همین خوب که خوب-

 ..میکنم کلشو برسه ارمان این به دستم من-

 چی؟ واسه-

 شد بلند امیر خنده صدای..داد حرص و من کلی تو شدن گم ماجرای سر اوال-

 میخندی؟ چرا-

 افتادم ویال تو روز اون یاد-

 بعدم..ها میکنه کار چه ببین دادم رو بهش زره یه حاال خوب-

 نداد خبر من به..اینا و خواستگاری و پدرام اومدن جریان سر

 وایسا حاال کندس پوستش

 بخونه و اشهدش االن از میگم بهش خوب-

 نداری؟ کاری..بگو حتما اره-

  گلم نه-

 .ایدا این کمک برم من-

 بای فدات خانمی باشه-

 بای-

 کردم مرتب ها قفسه تو و کردم جورشون و جمه زودی..زدم کله و سر درسام با دیگه کم یه

 موند باز تعجب از دهنم تو رفتم که همین..شدم وارد و زدم تقه یه..ایدا اتاق سمت رفتم و

 شام بازار عین کرده رو اینجا نگا نگا....خبره چه اینجا دیوونه ایدا-
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 بپوشم چی نمیدونم خوب-

 ...سمتش رفتم میزدم دید و اتاق اطراف که جور همین

 داری خنده وضع یه..بود نشسته بینشون خودشم بیرون بود ریخته و کمدش لباسای تمام

 نگو که بود شده

 ...کمکت بیایم میگفتی میومدی..بودیم مرده ما مگه اخه خوب-

 کنم انتخاب خودم خواستم دیگه-

 ...خدا رو تو نگا..نداره حرف عزیزم کارات عالیه بله...شد این که-

 ..میکنه نصیحت هی بزرگ مادر شده من واسه حاال-

 اینجا نزن قنبرک پاشو حاال!!!..اخه؟ چیه این بزرگم مادر االن که بله-

 رفتی؟ حموم ببینم

 بزرگ مادر اره-

 کنیم انتخاب لباس یه بیا پاشو خوب-

 کردیم انتخاب رنگ گلبهی بلند پیرهن یه بالخره بپاش و بریز و دردسر کلی با

 ...نه این بپوش و این دراومد پدرم..پسنده سخت ایدا این که بس از

 میاره بهونه جور هزار..میده نشون گنده و دماغم...میکنه سیام...کوتاهه..بلنده

 ...اومد در پدرم دیگه بیا-

 و المصب این بپوش میکنم جور و جمع رو لباسا این من تا

 حاال خوب-

 ...کمدش تو گذاشتم مرتب و کردم جور و جمع رو لباسا

 ..پوشید روش از هم و مشکیش ساتن کت...بود کرده تن لباسشو هم ایدا

 اوردم واسش خودم کمد از شالم یه...کرد پا سانتیشم 5 پاشنه کفشای...کرد جمع ساده موهاشم

 بمال کم یه-

 چی؟؟؟؟-
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 شم حاضر میرم من.....2 ساعت شد دیر دیگه کن ارایش کم یه بابا-

 باشم گفته..باشی ارایش بی گیجولوها این عین حالت به وای

 ....نگفت چیزی و کرد نگام چپی چپ

 نخودی کتون شلوار یه هولی هول خودم اتاق رفتم سریع منم

 ...تخت رو گذاشتم و نخودیم جلیغه و بلند سفید شرت تی با

 واسه ایدا این مگه اخه بگیرم دوش یه که حموم تو پریدم تندی

 اه اه اه..وسواسش این با گذاشت وقت من

 تنم دور پیچیدم رو حوله و گرفتم دوش یه تندی

 میپیچم رو کوتاه همین نمیخواد تنی حوله دیگه نیست اتاق تو که کسی

 و سشوار تندی...بیرون بکشم و سشوار ازش که پاتختی کشوی سمت رفتم راست یه و بیرون پریدم حموم از سریع

 موهام کردن خشک به کردم شروع..ایینه جلو رفتم و برداشتم

 ....اواز زیر زدم خودم واسه هم جوری همین

 خودم واسه میدادم تاب سرمم میخوندم که جور همین

 میکردم پاره و گلوم تر بلند و بودم بسته چشامم...میکردم سیر هپروت تو اصال

 .... کردم باز و چشام باال اوردم و دادم تاب یه و سرم

 کشید بغلش تو پشت از و من و دهنم رو گذاشت و دستش سریع....زدم جیغ یه ترس از

 ..نترس منم باش اروم هیس-

 برداشت دهانم روی از اروم و دستش

 چشای اون با دیدمت کردم سکته سرت بر عالم خاک که ای-

 دسشت از سریع افتادم وضعیتم یاد هو یه...من به زدی زل باباغوریت

 ...شد بلند امیر خنده صدای..حموم تو چپیدم و رفتم در

 ...رو اندیشه تاالر اون بیشعور ببند.. درد-

 خانم اخه دررفتی باحال خیلی-
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 منم که بیرون برو اتاق از..کردم خفت برسه بهت دستم امیر -

 میان اینا ارمان االن بپوشم لباس بیرون بیام بتونم

 عزیزم اومدن-

 چیییییییییی؟-

 اومدن-

 بیرون برو امیـــــــــر-

 نخور و من بابا رفتم خوب خوب-

 اوف-

 کشیدم سرک و اتاق تو و کردم باز و در الی اروم..شنیدم که و در صدای

 تو میاد و پایین میندازه و سرش جوری همین.. رفته شکر رو خدا خوب

 ..سرم تو عالم خاک..بود پیدا جام همه بگو و من خدا وای......اه اه اه

 سالن سمت دوییدم و کردم مختصر ارایش یه و شدم حاضر تند و تند

 و کردم کلی سالم یه برداشتم قدم وار خانوم رسیدم که اخر پله به

 ...نشستم مادر کنار و گفتم امد خوش اینا پدرام خانواده به

 ..میکرد نگام عصبانیت و حیرت با داشت..کردم نگاه امیر به لحظه یه تو

 !!!!عصبانیه؟؟ انقدر چرا این... وای

 زده قاط باز چرا این جون خدا خوبه که لباسام..میترسه ازش ادم کن نگاش

 اونا با کردن صحبت به کرد شروع و ارمان به شد خیره و برگردوند و سرش

 من نوبت االن خوب..بیارم رو پذیرایی وسایل تا اشپزخونه تو رفتم شدم بلند منم

 ....من سری این ایدا سری اون بکشم جور که بود

 باال گرفتم و سرم رسیدم که امیر به چیدم مهونا جلوی یکی یکی رو دستیا پیش

 و صورتم تو کرد فوت عصبانیت با و نفسش چته پرسیدم ازش لبی زیر و

 ...شد گرم صورتم که بود داغ نفسش انقدر..نگفت چیزی
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 ...وا شده چش این

 به کرد شروع( پدرام و ارمان بابای) سامان عمو...کردم پذیرایی و نزاشتم محلش دیگه منم

 معطوف حواسم تمام چیزی به نبود حواسم اصال من...کردن صحبت

 ...میکردم فکر داشتم و بودم خودم تو...بود امیر عصبانیت

 بیاد بگو رو ایدا برو..میزنم صدات دارم ساعته چته؟یه مادر عاطفه ا-

 ...نبود حواسم ببخشید-

 زدم صدا رو ایدا و باال طبقه سمت رفتم اروم

 میمیرم استرس از دارم عاطفه وای-

 که نیست چیزی..وضعشه چه این..دختر کن جمع و خودت-

 کردن پیش سال رو خواستگاری خوبه حاال

 باش محکم...شه روشن تکلیفتون باید مثال االن

 ها بعیده تو از زدن حرف جور این-

 بینم برو بیا!!!مگه چمه من وا-

 روژین کنار منم..گرفت جا احسان و بابا کنار ایدا...پایین رفتیم ایدا با

 میزنن دست دارن همه که شد چی نفهمیدم اصال....انداختم زیر و سرم و نشستم

 زدم لبخند بهش..میدرخشید خوشی از صورتش کردم نگاه ایدا به

 بود عصبی امیر بازم..کردم تعارف شیرینی و شدم پا مامان اشاره با

 ...هم تو کشیدم ابروهام و نکردم نگاش منم دیگه دفعه این ولی

 بود گرفته خندم دادن قر کرد شروع و وسط پرید دامون بازم اهنگ گذاشتن با

 میداد قر ریز ریز وسط اون خودش واسه هم یلدا رقصه عشق بشر این کال

 کردم ماچش و کشیدم و لپش و وسط رفتم...نگو که بود شده خوردنی انقد

 خودش دور و بود شده زده ذوق هم یلدا..خودم دادن تکون به کردم شروع منم

 بود اورده در رو همه خنده دیگه میاورد در و من ادای هی هم دامون..میخندید و میچرخید
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 به قرمزش چشای با داشت و بود کرده اخم بازم امیرعلی سمت خورد سر نگام لحظه یه

 ..گرفتم و ارمان دست و رفتم حرصش از منم میکرد نگاه من

 ارمان بیا-

 بشینم بزار دختر کن ول-

 بینم بیا...ها برادرته نامزدی مثال-

 که ژوبین دایی و دامون....کردیم رقصیدن به شروع هم با و وسط کشیدمش زور به

 اومده پیش سروش برای که کار سری یه خاطر به عمه...میرقصیدن هم با داشتن

 امیر سمت رفت ارمان که میترکوندیم داشتیم وسط گی همه خالصه...بیاد نتونست بود

 میرقصیدن هم با عاشقانه داشتن که روژین و احسان سمت رفتم و ندادم اهمیت منم

 ...روژین به زدم یکی و احسان به زدم یکی و وسطشون انداختم و خودم

 و گرفت بغل تو و من دستش یه با بغلش تو رفتم...کشید و دستم و خندید احسان

  تکون و خودش ارومم اروم... بغلش تو کشید و اون و روژین سمت برد و دیگش دست

 میکردیم شیطونی روژینم و من بود گرفته خندشون همه...میداد

 ...کنیم اذیت و احسان که

 که شخصی به که این بدون...شد کشیده دستم میکردم شیطونی که جور همین

 ارمان دیدم برگشتم...بیرون اومدم احسان بغل از خنده با کنم نگاه کشید و دستم

 ...بگیری وقت باید..برادر نمیدم افتخار..برقصی؟ باهام میخوای چیه؟ هان-

 داد تکون و سرش و خندید

 این باید االن..چیزا این و وقت و بگیرم بلیط نمیخواد االن-

 کنیم ادم و امیر

 ارمان به زدم زل و کردم درشت و چشام

 چیه؟ منظورت!!ها-

 ...منظورت میگه تازه-
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 ...پیشونیش تو زد یکی

 رو اخد دیگه گفتم..کنم کارتون چه دیگه باید نمیدونم...مردم امیرعلی و تو دست از من عاطفه نکنه خفه رو تو خدا-

 اخم همچین...میشید بدتر نمیدونستم..میشم راحت امیر تخم و اخم این دست از منم شدید خوب دیگه هم با شکر

 گرفته و چشاش جا ابروهاش کرده

 خندیدم ریز

 خوشگلی این به شوهرم بیشعور هوی-

 داد تکون هوا رو و دستش

 ..بینم بیا...بابا خوب-

 کنیم؟ چیکار باید-

 ..حساسش نقطه رو بزاری دس باید بزنه حرف که این برای-

 کنم؟ چیکار..میگی راس-

 برقص پدرام با برو بیا-

 چی؟-

 حساسه مرگ حد در پدرام رو برقصه باهات وسط بیار بگیر پدرام دست دیگه برو-

 ...شدم خیره ارمان به تعجب با

 !!!!!چی؟چرا؟ یعنی-

 میگه واست خودش بعدا حاال-

 چه که بود مسئله این مشغول ذهنم تمام اما..ایدا و پدرام سمت برداشتم قدم اروم منم....داد هولم و پشتم زد یکی

 بشه حساس پدرام رو امیر شده باعث چیزی

 برقصیم میدین افتخار داماد اقای-

 زد چنگ پدرام بازوی به و زد لبخند هم ایدا...خندید پدرام

 نشکون و من کوچولو خواهر دل..پدرام برو-

 خانوم باشه-
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 جا به جا جاش تو و کرد شل و کراواتش گره عصبانیت از..کردم نگاه امیر به چشمی زیر...وسط اومد من همراه

 اهنگ وسط...میرقصیدم پدرام با اروم اروم...بود شده ترسناک..ترسیدم نمه یه راستش...بود سرخ سرخ صورتش..شد

 گشتم اروم...ناتمامش خشونت این با باشه امیر زدم حدس زد بغل و من خشونت با پشت از یکی که تقریبا بود

 خون کاسه یه بود شده چشاش... سمتش

 

 دارم کارش بیرون بریم عاطفه و من جان پدرام بدین اجازه اگه-

 باشین راحت البته-

 و دستم خشونت با..امیر چشای به زدم زل و دادم قورت و دهنم اب ترس از منم...سرجاش برگشت پدرام حرف این با

 ...حیاط رفتیم...افتادم راه دنبالش منم کشید

 و حالت خوش موهای تو میکشید دستشو تند و تند..من سمت کرد و پشتش و کرد ول و دستم رسید که االچیق به

 شده خبر چه بپرسم ازش دادم جرات خودم به...نازش

 عصبیه؟ انقدر شده؟چرا چی امیر... ا-

 نداد جواب

 اخه؟ شده چت هو یه...بودی خوب اتاقم تو اومدی که اول....نکردم اشتباهی کار نکردم خطایی که شده؟من چت امیر-

 کرد شروع داشت کنترلش در سعی و میلرزید عصبانیت از که صدایی با

 بچسبونن بهت بودن خراب انگ فردا که نکن رفتار جوری یه گفتم بار صد-

 تشدوس عروسی واسه رژلب سر بار یه فقط داشت ادعا حاال که بود گفته من به کی میگفت چی این...کامال کردم هنگ

 اخه؟ کردم کار چی من مگه...گفت

 داد ادامه بود من به پشتش که جور همین

 داشت؟؟؟؟؟ استین مردت شرت تی اون بیشتر وجب یه.....یا!!!!... سرت؟ رو بزار المصبی روسری یه میمردی-

 بودم جوری همین همیشه که من امیر-

 االن تو...کنه نگاه بهت لذت سر از کسی هر نمیاد خوشم من باشی جوری این نباید دیگه االن...بودی میگی داری-

 انگار نه انگار اصال تو ولی..کنی رعایت کم یه دارم دوست.. من... منی همسر

 کنه؟ نگاه من به لذت با که بود نامحرم کی مجلس این تو مگه وا-

 من سمت برگشن سریع
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 !!!!محرمن؟ تو به باباش و پدرام و ارمان-

 بین وداب کوتاه استینم این امشب کمی یه حاال نمیزاشتم روسری اصوال من ولی...میگفت راس خوب.. افتادم پته تته به

 ...میکنه کار چه

 ندادی؟ جوابمو-

 ....طوریم همین من اما..میگی راس خوب-

 استینتم...بازه سرت دیدم وقتی اما...شده خانوم واقعا دیگه این گفتم کردم حض که شدی سرازیر ها پله از همچین-

 شدی پا...کردی کار چه تو ولی...کنه فروکش عصبانیتم که ندادم و جوابت موقع اون...رفتم در کوره از کوتاهه انقدر

 صاب این پدر گفت قلبش به اشاره با...دختر اخه د کن درک و من ذره یه...برقصی اون با برقصی این با افتادی دوره

 رو کارا این نکن..دراومده مرده

 برقصی پدرام با نمیاد خوشم هم اصال

 نه هک نیاز البته..کنم رعایت رو چیزا خیلی نداشتم نیازی و تنها خودم برای و بود مجرد قبال من بود منطقی حرفاش

 مباش روسری بدون نداره دوس بود گفته بهم هم قبال...داشت حق..باشم تر راحت کم یه میخواستم..نمیخواستم خودم

 ناراحته؟؟ چرا این میزنم غر خودم با ساعت سه بعدا..حواسم این با بمیرم من ای بود رفته یادم من ولی

 دراوردم بازی خنگ من.. تو با حق ببخشید امیر-

 شد خیره بهم و شد باز هم از لباش کوچولو یه...گرفت خندش

 تو.....غلط کاری چه درسته کاری چه بفهمی...ندم تذکر بهت من دیقه هر اشتباهه کارت بفهمی خودت که اینه مهم-

 میدم خرج به حساسیت تو سر زیادی...چمه نمیدونم ببخش و من هم

 نشونه این....کنم؟ کار چه نمیدونستم خوشالی از...برگرفت در و وجودم تمام شوق یه امیر دهن از حرف این شنیدن از

 و قد قربون...شیرینه برام همه و همه..میشه غیرتی... میده گیر بهم...حساسه من سر که همین بود عالی عشق یه

 برم باالش

 بعد اما.. نخورد تکون تعجب از لحظه چند..کردم فرو اغوشش تو و خودم و شدم نزدیک بهش قدم چند خجالت بدون

 پیچید تنم دور و دستاش اروم خیلی

 ...من دارم داری ناز خانوم چه-

 خندیدم

 میکنیم ناز هم ما...میخره و نازمون اقامون-
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 شال یه بریم اول...بیرونیم وقته خیلی...زشته بریم بیا...بوسید و موهام رو و فشرد خودش به بیشتر و من

 دادم تکون سر براش و خندیدم...بردار

 !برقصم؟ پدرام با نداری دوست چرا راستی-

 زد لبخند

 معمول طبق بود ارمان نقشه این جوری همین-

 خندیدم

 ارمان دست از-

 شد بلند ارمان صدای..میومدم پایین که ها پله از کردم سرم و برداشتم شال یه و اتاق تو رفتم اول

 خانوم عاطفه از اینم بفرمایید-

 ؟....منن منتظر همه شده خبر چه-

 بخوریم غصه هم ما و برقصن زوجا بزاریم عاشقانه اهنگ یه میخواستیم خواهر هیچی-

 خنده زیر زدن همه

 ..نه هم حسودی..میگیرم زن واست...نکن گریه قلی عذب اخی-

 نکنه کمت بزرگی از خدا بزرگ مادر باشه-

 شد بلند امیر صدای بدم و جوابش اومدم تا

 پدربزرگی االن خودت تو....نکن اذیت و من گل خانوم هم انقدر پسر دیگه بزار اهنگ یه ارمان-

 اسمون سمت کرد دراز دستاش ای بامزه حالت با ارمانم...نشستم امیر کنار رفتم و خندیدم

  برسون رو ما خانوم خودت برسون...نمیکنن پیدا کوتاهتر من از دیوار اینا... خدایا-

 حال ولی غمگین اینکه با...عاشقشم..صفوی بهنام قدیم های خاطره..جون جونمی...بزاره اهنگ یه داد رضایت بالخره

 رفتیم هم با و گرفت و من دست هم امیر...وسط بردش و کشید رو ایدا دست پدرام...عاشقانه رقص واسه میده

 خندیدم....کرد کم رو چراغا پرید هم ارمان...اومدن هم روژین. و احسان....وسط

 خدایا.. من مال لحظه این تو دنیا ارامش تمام...دادم تکون باهاش اروم اروم و خودم و امیر شونه رو گذاشتم و سرم

 میمیرم براش من...دار نگهش برام...امیرم عاشق من..دنیام ادم ترین خوشبخت من..نگیر ازم و ارامش این وقت هیچ

 طال؟ خانوم میکنی فکر چی به-
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 گردنم زیر داد فشار و چونش

 ....دارم دوست چقدر...خوشبختم چقدر که این به-

 بهش حاال تا...شده مرگ ذوق کلی میدونستم..خودش دادن تکون به کرد شروع باز اما وایساد حرکت از لحظه یه

 شد بربرا دو تنم امیردور دستای فشار...برم قربونش...شده زده ذوق بچه گفتم بهش که االن دارم دوستش بودم نگفته

 فشرد خودش به بیشتر و من و

 خانومم عاشقتم-

 رقغ و صورتش تمام تا نبود کس هیچ...امیر و بودم خودم فقط داشتم دوس االن..شد گرم شیرین حس این از تنم تمام

  شدن تمام با...من شدم حیا بی چه سرم تو خاک...کنم بوسه

 سرجامون برگشتیم اهنگ

 ...گذشت خوش خیلی بود خوبی خیلی شب

 میداد گل و میزد جونه داشت دیگه حاال امیر به تازه حس این

 اصال خواب خدای بشم باید فقط من شد دیرم باز پاشدم جام از هراس با صبح

 ....من وای ای

 سمتشون دوئیدم و دادم تکون سر واسشون ها بچه دیدن با...خیابون سر رفتم سریع و تند و شدم حاضر سریع

 خوبین؟...دوستیا سالم-

 خوبی؟ مرسی سالم-ارزو

 اهلل رحمه و علیکم و سالم-سارا-

 دییوونه-

 اجی؟ خبر چه-

 میرقصن گوشتام میرم راه...شدم چاق چقدر نگاه-

 میخوری حرص داری تو باز.....خوبه هم خیلی که هیکلت..اخه میگیری کم دست و خودت انقدر چرا تو دیوونه بابا ای-

 اره؟..شدی چاق...میخوری غذا میشینی کله یه

 کرد تایید و من حرف سر حرکت با

 شده؟ چی خوب-
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 بزنم بهم باهاش میخوام..شده حرفم حامد با....هوم-

 شده؟ چی چی؟باز برای-

 یارهب و عکسم خواستم ازش منم...نمیکنم درکش ام بچه من میگه..میکنه فرار ازم جورایی یه...نیست قبال مثل اصال-

 همین بزنم بهم باهاش و

 چیییییییییییی؟؟؟؟؟؟؟عکست-

 ..داره 1 در3 عکس یه...اره-

 چی؟ برای-

 کرد شروع سرجاش بود اروم مدت این تمام که سارا بده جواب اومد ارزو تا

 بهم کم یه حرفا این و میخوام و ارزو گفته کرده صحبت مامانش با زده زنگ حامد...من بگم چی بهش خر کره این اخه-

 اب زده زنگ منگولم اون مامان...باشه گفته...ساده اینم مادر..میگیرمش میام.. کنم ریس و راست و کارام...بدین وقت

 اینم...بدم نشون مامانم به بده و عکست گفته حامد..داشتن نامحسوس خواستگاری یه خالصه..زده حرف این مامان

 ارزو میخواد و عکس..شده دعواشون االنم....بهش داده برده عکس گیجا عین

 بگم چی نمیدونستم بود مونده وا دهنم

 نگفتید من به چیزی چرا پس-

 نگفتیم هم ما اقاتون درگیر بعدم و بودی خواهرت مراسم درگیر تو-

 ارزو؟ اره-

 کرد ادا و مطلب لب دیگه اره-

 کن فکر درست بشین...ارزو تو دست از-

 که مدتیه یه اما..کرده جا دلش تو خوب و خودش..بیرون برده و من گرفته اجازه مامان از بار چند...فکری چه دیگه-

 اینا و وحرف بیرون به برسه چه بزنه اس ام اس بهم نیست راقب دیگه اصال

 صحبت عروسی واسه بیا دیگه سال 8 اصال برو تو بعد کنیم روشن و تکلیفمون بیا دارم خواستگار میگم بهش

 میشم دیوونه دارم دیگه اصال..میکنه عوض و حرف... میاره بهونه...کنیم

 پسره میلنگید پاش یه اولم از-سارا

 ..نزن اس و زنگ بهش ای هفته یه..میشه چی ببینیم تا ارزو کن ولش فعال حاال خوب-
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 چته؟ تو مرده سارا

 و خول ارمان این عشق از میشه نابود داره بچه این اخه من بمیرم...شد کباب جیگرم که کشید جانسوز اه یه

 هی چشه این نمیشه حالیمون میخنده همیشه چون...چل

 غلطه؟ چی و درسته چی اصال...کنم کار چه باید نمیدونم....گرفته خیلی دلم-

 نزن حرف گنگ سارا میگی چی داری...چی؟ یعنی-

 ...داغونه چهرت...چته؟ سارا میگه راس-ارزو

 میشم نابود دارم...میخوره و وجودم ذره ذره داره عشق این-سارا

 ای..بشه اروم تا...فشردم دستم تو و بازوهاش و کنارش کشیدم و خودم...چکید چشمش از اشک قطره یه...کرد بغض

 ...انداختی گریه به و خوشگلم چش عشق این که مرده ارمان بمیری

 داد ادامه میلرزید صداش که حالی در..میگم چی میدونید دوتون هر االن...میارم کم دارم اتی-

 چقدر؟...کنم خفه وجودم تو و درد این چقدر..اتی میبرم دارم-

 300 میبینیش وقت هر...دیگه هست خودتم تقصیر کم یه...عزیزم میگیرم و ارمان این حال خودم سارایی نکن گریه-

 کن صبر...میکنم درستش خودم...........حاال خبره چه میکنه فکر اونم میگیری تحویلش هی و میکنی عوض رنگ تا

 فقط

  میشی داغون نده بها بهش زیار نکن و من اشتباه سارا میگه راس-ارزو

 بدتر این از-سارا

 پرتای و چرت و دعوام از کم یه بیرون بکشم بد هوای و حال این از رو ها بچه کردم سعی دبیرستان به رسیدیم دیگه

 رفح باهاش و علی امیر سراغ برم باید برگشتم دبیرستان از که امروز همین....بشه منحرف ذهنشون تا گفتم دیشب

 رو دیوونه ارمان این حال بچینم برنامه یه بزنم

 پروووو میچزونی و من سارای بگیرم ازت حالی یه.....کثافت بگیرم

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

 دمدراور و پدرش دفعه اون البته که داشتنی دوس ترشیده دبیر این با عربی مزخرف و کننده خسته کالس که همین

 تموم...میکنه تحمل و من مدیر و دبیرا وساطت و خواهش و حرف و اون و این زور به و ببینه و من نداره چش االن

 و برداشتم قدم تند و تند....کردم خواهی عذر اینا امیر خونه برم باید گفتم بهشون و کردم خداحافظی ها بچه از...شد

 نتکو دیدم که تاکسی اولین برای و دستم...نمیشه جوری این بکنم کاری یه باید من..خیابون لب رسوندم و خودم
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 اینه..دربست گفتم تا کرد ذوق بیچاره...دربست گفتم و دادم بهش و ادرس منم و داشت نگه پام از جلوتر کم یه.. دادم

 افتاد راه و پشت صندلی نشستم سریع منم..کرد قبول زودی که

 و ردمک حساب رو کرایه..خونشون در به رسیدن با...میکشیدم ونقشه بودم فکر تو همش رسیدم اینا امیر خونه در به تا

 ریس یه دنبال میرفت باید..است خونه میدونستم..شرکت میموند ظهر تا صبح فقط امیر امروز..شدم پیاده ماشین از

 گوشم تو الناز صدای.....دراوردم صدا به و زنگ و ایفون زنگ رو گذاشتم و دستم...بیاد شرکت برای قراره که جنس

 پیچید

 ...باال بیا اتی سالم....آ-

 در به رسوندم و خودم سرعت با....داخل سمت برداشتم قدم منم و شد باز تیکی صدای با در...بیام که بزن سالم-

 ....میکرد نگاهم داشت لبخند با و بود وایساده سالن در جلوی متعجب امیر..سالن ورودی

 خانومی؟ نباشی؟خوبی خسته..عزیزم سالم-

 دادم و جوابش لبخند یه با و رسیدم بهش

 اقایی نباشی چطوری؟خسته تو..خان امیر مرسی..سالم-

 باال زد و ابروش یه و خندید

 ...کنم؟ زیارت خودمون خونه تو و خانوم شده بنده نصیب افتخار این علت چه به بپرسم میشه..خانوم مرسی-

 شد خیره بهم مشکوک و

 اینجا بیام من چیه مگه خوب امیر اااااا-

 انومخ مشکوکی..بودی گرفته خودت به که پکری قیافه این با...مدرسه لباس این با منتهی....بیای که خوبه هم خیلی-

 مشکوک...

 برسم سالن در به تا میزدی دید و من داشتی اینجا اولم از تو پس ناقال ای...باال زدم و ابروم یه

 منی عشق تو پسر ووووویییی

 بودم؟ پکر من میدونی کجا از تو-

 میکنن ذبح و من الناز و مامان االن تو بریم بیا..خانوم دیگه دیدمت-

 ...بازوش به گرفتم و دستم و کردم کوچولو اخم یه

 چیه مگه دیگه وایسادیم اینجا لحظه چند حاال حرفیه چه این امیر نکنه خدا وای-
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 بیا عزیزم شده چیزی یه مطمئنم اتی بریم بیا اوف-

 ...داخل رفتیم هم با و خودش سمت کشید و من و کمرم پشت انداخت دست

 میکرد مرتب و ناخوناش داشت و بود دستش سوهان و مبل کوسن به بود داده لم زندایی

 خوبید؟ زندایی سالم-

 بنچس.....اه اه اه... کردنش بوس این با البته هوا تو رفت بوساشم...بوسید و من و شد پا جاش از اکراه با.. سمتش رفتم

 رمکنا ذوق با که الناز سمت رفتم و شدم جدا ازش...نمیکردم تحملش هم لحظه یه نبود علی امیر خاطر به اگه ای عقده

 دارم دوستش واقعا من ماهیه و ناز دختر خیلی الناز کال...کردم گونش از ابدار ماچ یه و بغلش پریدم...بود ایستاده

 چند بوسیدم و فشرد اغوشش تو محکم و من..خندید و کرد ذوق ازبوسم الناز.... داره و هوام و میکنه رعایت همیشه...

 ..هم سر پشت بار

 ...بابا خوردیش الناز شد تموم زنم بابا ای-

 پشتش کشید و من و گرفت و من دست..جداشد ازم خنده با الناز

 حرفیه؟..منه ماله زنت-

 وخندیدم دراوردم امیر واسه و زبونم الناز سر پشت از منم

 خندید امیر

 بده میخوامش زنمه بابا-

 دراومد صدام

  میکنی بدش بدش میخوامش اخه کاالم من مگه اهه-

 اینا که گفتم چی من وا؟مگه...بخند کی و نخند حاال..خنده زیر زد هم الناز..شد من مات چشاش امیر حرفم این با

 میزد قهقه..خندیدن کرد شروع هم امیر..رفتم غره چش امیر به و.. الناز سر تو زدم دست با یکی...میکنن؟ اینجوری

 ...سمتم برگشت و سرش به گرفت و دستش الناز

 گفت گوشم زیر و.. اورد نزدیکتر و سرش...اره خوب اتی وای-

 ای خوردنی داداشم برا اره-

 داره...شده گرمم چون...مطمئنم..بود انداخته گل هام گونه..نمیزنن که حرفا چه...تربیت بی...شدم سرخ خجالت از

 دمدی زندایی سمت برگشتم...میکرد نگاه لبخند با و من داشت بود شده قطع خندش امیر...میباره روم و سر از حرارت

 ...میکنه نگام پوزخند با داره
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 خانوم بریم بیا-

 ...بیشعور..میخندید خودش واسه ریز ریز الناز...علی امیر سمت رفتم و زیر انداختم و سرم

 ..باال زد الناز واسه و ابروهاش علی امیر

 ..گرفتم ازت و زنم دیدی-

 دیگه...اتاقش تو رفتیم...ها پله سمت برد خودش با و کشید و دستم هم امیر...خنده زیر زد بازم الناز حرفش این با

 وقت زیاد..شده 8 ساعت..اوه اوه اوه..کردم نگاه..مچیم ساعت به...میدادم انجام و کارام باید...کنار گذاشتم و خجالت

 تخت رو کردم ولو و خودم و.. دراوردم تنم از و سفیدم شرت سوئی....بگم بهش باید..نداشتم

  اخی-

 رمچقد..بود تنش رنگ سفید ورزشی لباس دست یه..کردم نگاه لباساش به تازه..زد زل چشام به و کنارم نشت امیرم

 یه با...بدیم زده زل هم به همچنان.گرفت خندم..بچم شده ثانیه چند عرض در بیجاره..بگردم الهی..بچم میاد بهش

 .....برگردوندم و سرم..اومدم خودم به امیر از چشمک

 ....میمونه؟ خودمون بین چی همه بده قول فقط...بگم بهت چیزایی یه باید امیر-

 ....میگه چی ببینم تا شدم خیره بهش و سمتش برگردوندم و سرم

 شده؟ چی بگو حاال میدم قول بهت..کردی نگرانم..عزیزم باشه-

 ..... من برم عسلیت چشای اون فدای...بگم بهش چی میخوام کرده فکر شده پریشون قیافش چقدر بگردم الهی

 میرا مضطرب و نگران چشمای اما...میکرد صحبت موردش در باید...گرفت خندش میگفت چی بهش باید که این فکر از

 هجوم سرش به غریب و عجیب فکرای...اما....بیاره در نگرانی از و اون و باشه اروم باید که میکرد القا بهش و حس این

 !..یانه؟ وقتشه االن نمیدونست...اوردن

 نگاه به و نگاهش مستاصل...بود نگفته هم دوستاش به حتی حاال تا رو حرفا این...میگفت؟ امیر به هم رو چیزا اون باید

 ..گفت خودش با...دوخت امیر پریشون

 ...میگم هم رو اون موقعش به...کنم درست رو ماجرا این فعال بزار-

 که شده چی میکرد فکر داشت و بود زده زل عاطفه گرفته صورت به..میزد دو دو پریشونی از علی امیر چشمای

 ...رفته؟ فرو فکر به انقدر زندگیش فرد مهمترین

 بزاره میخواست..بگه چیزی نمیخواست کرد سکوت اما..میده عذابش داره چیزی کرد حس..شد هم در عاطفه چهره

 گاهن بهش دقیق....چشماش به زد زل که عاطفه..ببینه زندگیش برای امن گاه تکیه یه و اون و بیاد حرف به عاطفه خود
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 پس..بده هدیه عشقش به و ارمش این بتونه..بکشه رخ به و ارامشش حس تمام که لبخند یه..زد لبخند یه براش...کرد

 ....گرفت دستاش بین محکم رو عاطفه دستای.. جلو کشید و دستاش

 ......کرد شروع و کرد تر زبون با و لباش..کشید اسودگی سر از نفس یه....زد لبخند و دوخت بهش و نگاهش عاطفه

 .....کرد بازگو و میگفت علی امیر به باید که رو چی هر

 هب بیشتری دقت با و کرد دور بد چیزای تمام از و فکرش....کشید راحت نفس یه و شد باز خنده به لباش علی امیر

 ....داد گوش حرفاش

 ....متفکر قیافه اون با کردی نگرانم خوب دختر عاطفه-

 ...کنم کمکش طوری چه نمیدونستم چون میگفتم بهت باید...بود همین نه-

 ...بکنی باید کاری یه فقط.. میکنم حلش خودم من نباش نگران-

 داد تکون و سرش شوق با..شد باز خنده به لباش

 ....حتما..باشه باشه-

 ....گفت عاطفه به میدونست مورد این در که چیزی هر و... بده گوش خوب حاال

 ....میدرخشید صورتش خوشی از..شد خیره عاطفه صورت به شد تموم که حرفاش

 اویزون امیر گردن از و خودش بعد و زدن دست هم سر پشت کرد شروع...کنه کنترل و خودش نتونست ذوق از عاطفه

 ....کرد

 عالمه یه....ــــــــــتم عاشقـــــــــــــــــــــ وای-

 ...میشیا عاشقم میفته گیر بهم کارت وقت هر..شیطون ای-

 اعتماد و عشق همین..زندگیشون تو االن مهم..نمیگرفتن دل به شوخی فقط میدونستن..خندیدن هم با دو هر

 به داشت..بود گذاشته امیر سینه رو و سرش عاطفه که طور همین....بود کافی دوشون هر برای زیبا حس همین..بود

 از یلیم بی با و پروند و جفتشون الناز صدای....به حتی..بود کرده پیدا که عجیبی چیزای به....میکرد فکر کشفیاتش

 شدن جدا هم

 ...زده زنگ عمه... ببینم بیا بدو ؟کجایی..عاطفه-

 ....در سمت رفت سریع و کشید هینی یه حواسیش بی از

 ...شدن دار خبر اگاهیا و بیمارستانا همه حتما االن..بزنم زنگش بود رفته یادم وای ای-
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 خندش عاطفه...دراوردی بازی دیوونه یعنی...پیچوند و پیشونیش کنار و دستش و شد خیره بهش لبخند با الناز

 ......رفت کش دستش از و گوشی و دراورد براش و زبونش جواب در..گرفت

 ...خوبی؟ مامانی سالم-

 ؟.....کنه چه حواس بی دختر این دست از دیگه نمیدونست..شد بلند مادرش صدای

 ...رفت راه هزار دلم...بدم؟ خونه به خبری یه نمیگی تو دختر-

 داد و جوابش زبونی چرب با

 ....شرمنده..شد هویی یه.. من برم دلت قربون-

  کنه قطع که داد رضایت بالخره نصحیت کلی از بعد

 بزرگ وقت هیچ واقعا..کرد فکر بازیش گیج به و زد لبخند دستگاه رو گوشی گذاشتن و..  کردن قطع از بعد

 علی امیر اتاق سمت افتاد راه و پیشونیش تو زد اروم یکی....کنه؟ درک رو بقیه حال نمیخواست وقت هیچ...نمیشد

 مسخرپرت و گر شماتت زندایی نگاه اما..گرفت خندش بازم...دید و النار شیطنت از پر و خندون نگاه...میرفت باید دیگه

 لبخند با امیر...شد امیر اتاق وارد سریع...شد متنفر کاراش این و خودش از عاطفه که انقدری...بود شده دوخته بهش

 ...سمتش رفت و کرد نگاه بهش

 ....بگی؟؟ بود رفته یادت باز...هوا به سر دختر ای-

 ....بودی دیده و بازیام دیوونه این و من هم اول از شکایت بی شکایت پس...گرفتی خنگی زن چه میدونی که تو اره-

 ولوکوچ و بودن ظریف انقدر دستاش...گرفت دستش یه تو رو عاطفه دستای و کشید پیش و دستش و زد لبخند امیر

 که میدید وقتی..میمود خوشش پشتیبانی و قدرت حس این از چقدر امیر و...بود گرفته جا امیر دست تو جفتشون که

 ....میبرد لذت..داره دوستش انقدر و کرده پر و قلبش خالی های حفره تمام که داشتنی دوست موجود

 ...کنی؟ تعریف روزت اون گل دسته از نمیخوای..ببینم بگو-

 ...بهش زد زل و کرد ریز و چشاش

 ....میسوزونم اتیش زیاد من که میدونی..میگی؟ و کدوم و روز کدوم دقیقا-

 ...شد بلند امیر قهقهه

 ....گفتی بهم تلفن پشت اینا ایدا نامزدی روز همون...میدونم..عزیزم..اره-

 دبیر سر که بالیی و روز اون از کردن تعریف به کردن شروع تاب و اب با....خندید عاطفه روز اون اوری یاد با

 .....بود اورده محترمشون
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 ...میزد موج دوشون هر صدای تو خنده هنوز

 راه؟ سر خونه برسونی و من میشه-

 حاضر من تا بخوری بیاره چیزی یه برات الناز بگو پایین برو بدو نخوردی غذا تو..راستی....شم حاضر بزار..باشه-

 ...میشم

 ....نیست گرسنم...نمیخوام نه-

 ...کرد پر و صورتش عاطفه لجبازی سر از مصلحتی اخم یه

 ...نباشه حرف منم حرف رو..بخور غذا برو بدو میگم-

 ...خنده زیر زد پقی عاطفه

 ...میرم...باش..جذبه بابا... امیر-

 ....افرین-

 هر هک جذبه بابا گفت امیر به همچین حاال بود گرفته خندش..بیرون زد اتاق در از و برداشت امیر تخت رو از و وسایلش

 ...بخاره بی خیلی که ادمایی اون از میکنه فکر ندونه کی

 ...بخوره بهش بده چیزی یه خواست الناز از...بس و بود جذبه خدای که صورتی در

 کله و سر...بود کرده خوردن غذا به شروع تازه که هم ها موقع همین..کرد گرم رو غذا براش الناز و اشپزخونه تو رفت

 دست تو بود گرفته و مدارکش و سامسونت کیف....شد ظاهر دوشون هر جلوی شیک و اراسته خیلی...شد پیدا امیر

 شیطنت رو از...بود مونده باز عاطفه دهن....بود شده تر خواستنی همیشه از براق مشکی شلوار و کت یه تو... راستش

 به زنداییش از که غرایی خداحافظی و تشکر از بعد.....خندیدن امیر و الناز...زد سوت یه و دهنش سمت برد دستاشم

 چیزایی اون اما..بود شده راحت سارا بابت از خیالش که چند هر مسیر تمام تو....خونه سمت رفتن امیر با// اورد عمل

 تنخواس نپرسید حالش این از چیزی امیر....بود فکر تو تماما و بود گرفته ازش و قرار و ارام بود کرده کشف خودش که

 ....نباید که باشه فهمیده چیزی عاطفه نکنه که فرورفت فکر به...رفت و رسوندش وقتی...بزاره فشارش تحت که

 ....کرد اعالم و ورودش و انداخت راه صدا و سر خونه به ورودش با

 کرد توبیخش و بیرون اومد سریع اشپزخونه از مادرش

 ...شهنمی جوری این بگیرم نظر در برات حسابی تنبیه یه باید من....خونه؟ اومدی کشیدی زحمت...عزیزم دختر.. به به-

 ....کرد جا بغلش تو و خودش و مادرش سمت رفت زیرکی و مهربونی با

 ..میدم قول..نمیشه تکرار دیگه ببخشید...تو فدای جونم مامانی-
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 ....ببینه مادرش رو و حرفاش تاثیر تا باال گرفت و سرش بعد

 کردی؟ کارا این از باشه اخرت و اول دفعه-

 ..رفت در سریع و...گرفت گونش از ابدار ماچ ویه شد باز خنده به لباش

 .....بود متنفر کار این از واقعا خانوم نازیال

 ...دختر میکشی و من...تو دست از...کردی لمبو اب منو تو باز..ببینم وایسا-

 .... داد ادامه کردنش غرغر به همچنام

 کرد قفل و اتاق در...تخت رو ریخت و دراورد و لباساش تند و نظم بی...تخت رو انداخت و خودش و اتاق تو اومد سریع

 فاحر...و باباش و مامان اصرارای....کنه روشن رو چیزی میتونست اونا اخه..میترسید..تحریرش میز کشوی..سمت رفت و

 ....بود فایده بی اما بشه دور ازش افکار این تا داد تکون و سرش...توهمه فقط.. نه.. نه.....و احسان دوریای و

 ... کرد باز رو نامه و شد ولو صندلی رو جا همون..کشید بیرون رو عکسا و ها برگه و کرد باز رو کشو قفل

 از..دماا از سرنوشت از..باشه شده نوشته نامه این تو بود ممکن که چیزایی از میترسیدم..کردم باز لرز و ترس با رو نامه

 میکرد تفهیم بهم و بود و کرده رخنه وجودم تو عجیبی حس یه چرا نمیدونم...داشتم وامه خودم از حتی...خانوادم

 یدممیفهم که باید..بود تالطم از پر میدون این برنده کنجکاوی حس اما...میکشه و انتظارم شوم چیز یه...نکنم بازش

 حس بیشتر این و نداشت شباهتی من کودکی به اصال که ای بچه عکس...هست؟ چی عجیب عکسای این پشت

 ...خوندتش قبال یکی بود مشخص...کردم باز و رنگ زرد و کهنه نامه..باشم ماجرا دنبال تا میکرد ارضا و من کنجکاوی

 کمدختر...سقفی کدوم زیر...خدایی بزرگ زمین این کجای حتی که این یا سالته چند االن نمیدونم..عزیزم راگل سالم

 پناه کجا به جور این از نمیدونم...کرده پر و وجودم تمام درد و استرس مینویسم برات رو نامه این دارم که االن

 نممیبی تو به نسبت تکشون تک چشمای توی که عشقی...محبت با و مهربون خانواده این به میسپرم رو تو...ببرم

 زا خواست دلش چی هر کس هر چند هر.. پاکی بچه یه واقعا تو که بدونی میخوام...بسپرم بهشون رو تو که شده باعث

 که بدون عزیزم...بود درد و تهاجم از پر و سنگین اول از که کشیدم دوشم رو رو عشقی درد من...کرد بارم دنیا این

 ونمنمید...پیشش بری منتظره هنوزم نشسته تو روشن و رنگ عسلی نگاه فکر به هنوزم دنیا این از گوشه یه پدرت

 اممیخو ازت...منتظره پدرت..منتظرته پس..باشه رسیده سبحان به من نامه اگه اما..برسم کجا به من و بشه چی قراره

 ....کنی حفظ و رسممون و اسم و بگیری پس و من ابروی..برداری من زندگی بزرگ راز از پرده و کنی پیداش

 ....ابد تا دارم دوستت

 فرگل تو درد پر و تنها مادر
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 خیس رو نامه که...ریختم صدا بی اشک قطره چند.... میسوخت بود شده بسته توش که اشکی حلقه از چشمام

 مصورت به دستی..هست؟ بوده؟کی کی عسلی چشم دختر این...بوده؟ کی ادم این..چی؟ یعنی این نمیشد باورم...کرد

 نه نه...داشتم خانواده این تو من فقط رو عسلی و روشن چشمای..شدم دقیق چشمام به...ایینه سمت رفتم و کشید

 هام غصه و دردا تمام و زمین رو نشستم...نیستم..نیستم راگل من..نیستم دختر اون من..نمیشه باورم من نه خدایا...نه

 ...فرستادم بیرون اشک با میزد چنگ دلم به که و

 گذروندمشون دید از یکی یکی...شدم خیره بهشون دقیق و برداشتم رو عکسا و میز سمت رفتم..گذشت که کم یه

 یه که حالی در بود ایستاده اینا بابا کنار وشن ر چشمای و خرمایی بلند موهای با جوون خیلی دختر یه عکس یه تو...

 امکان...وایسادم اینا بابا کنار که منم..عکس توی رفتم که منم کردم حس شدم که تر دقیق...بود اغوشش تو بچه

 و ترکید دلم بازم..بود من مثل دقیقا هم صورتش حالت حتی...چشم این..مو این شباهت این...نیست ممکن این...نداره

 خدایا...دارم؟ من که سرنوشتی چه دیگه این....میکنم؟ تحمل رو زجرا این دارم چرا...کردن گریه به کردم شروع

 چرا؟...چرا؟... نیستم بچشون من که نگفتن من به چرا...چرا؟

 پس و اشکام...باشم گرفته نیرو انگار....میگفتن بهم اینا مامام بود راست اگه دروغه اینا تمام گفتم خودم با لحظه یه

 ..اتاقم در سمت رفتم و زدم

 میدونم... واقعیشونم بچه من نداره امکان-

  کردم باز و اتاق در مینداخت چنگ جونم به که ای دلهره با

 اهتشب که زن اون عکس به برداشتم رو عکسا..اتاق داخل برگشتم و کردم سست پا...افتادم متفاوت عکس دو اون یاد

 رو یا دیگه عکس...بود من گیای بچه عکس شکل دقیقا بود بغلش که ای بچه کردم نگاه داشت من به حصری و حد بی

 لبغ هم کوچولو بچه یه و...بودن نشسته هم کنار ایدا و احسان و بابا و مامان که عکس یه شدم خیره بهش و برداشتم

 ...مامان و ایدا چشم رنگ دقیقا...داشت نازی سبز چشمای...شدم خیره بهش تر دقیق.. میزد لبخند داشت بود مامان

 اسمم کیم من...میشم دیووونه دارم...کیه؟ عکس این توی بچه این پس...نمیشه نه نداره امکان این من خدای

 حقیقت که بشم مطمئن جایی یه از باید کردم فکر خودم با بازم اما..بپرسم مامان از و برم دوباره خواستم...چیه؟

 دستش از اینا مامان و بوده من قبل که باشه برادرم یا خوهر بچه این شاید...کنم اذیت رو اینا مامان نباید..چیه؟

 ....من خدای..شباهتش..کیه؟ راگل....عکس اون..چی؟ فرگل...چی زن اون پس نه اما......همینه فقط راز شاید...دادن

 جلسه که اومد یادم تازه..نداد جواب اما زدم زنگ علی امیر به و داشتم برش گوشیم سمت رفتم و پاشدم جام از

 ...من خدای..ببرم پناه کسی به کنم فرار ادماش و عکسا اون و خونه از که داشتم نیاز لحظه اون من اما...داشت

 یه و کمد تو گذاشتم مرتب و مدرسم لباس..تحریرم میز کشوی توی ریختمشون و کردم جمع رو نامه و عکسا تمام

 دش بلند بابا صدای شدم که حال وارد...بیرون رفتم و گرفتم دست و کیفم......شدم حاضر و دراوردم شلوار مانتو دست

 میری؟ کجا عزیزم جان بابا-
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 کنم نگرانش و کنم اذیتش نمیخواستم..کردم نگاهش پریشونی و درگمی سر با

 ....بزنم لبخند یه کردم سعی

 میام یدنباش نگران...خونشون برده بهش دادم کتابامم..میام وبعد بزنیم تست هم با کم یه اینا ارزو خونه میرم بابایی-

 ...زود خونه

 واقعا اول..زدم قدم و شرتم سوئی تو کردم فرو و دستم..بیرون اومدم خونه از سریع...بوسیدم و صورتش و جلو رفتم

 فکر و باشم تنها میخواد دلم فقط لحظه این تو االن اما..کنه روشن رو قضیه برام تا بزنم حرف کسی با میخواست دلم

 ....کنم

 اتفاقات این درگیر و مشغول ذهنم و فکرم تمام....سنگی و سرد صندلی روی نشستم و شدم پارکی وارد زنان قدم

 ...اورد خودم به و من موبایلم زنگ صدای...بود وقت چند این عجیب

 بود امیر...بیرون کشیدم و گوشیم و جیبم تو کردم دست

 دادم و جوابش و دادم فشار و سبز دکمه

 بودی؟ زده زنگ داشتی خوبی؟کار اتی سالم الو-

 ....شد روون اشکام و..شکست بغضم مهربونش صدای شنیدن با

 ....نمیزنی حرف چرا...شدی؟ چی اتی-

 نالیدم

 امیر بیا..میشم دیوونه دارم برس دادم به خدا رو تو علی امیر-

 کجایی؟ میام االن باشه عزیزم باشه-

  باشم منتظرش و باشم اروم خواست ازم مظطربش صدای با اونم و کجام گفتم بهش

 اتفاقی چه که بود این درگیر ذهنش تمام..افتاد راه و شد ماشین سوار کرد قطع رو گوشی که این محض به علی امیر

 ...اورده؟ پناه پارک به و بیرون زده خونه از که شده چی...باشه افتاده میتونه

 ماشین فرمون یه زد محکم و دستش و شد زده وحشت بود رسیده ذهنش به که چیزی از...باشه فهمیده که میترسید

 ...فهمیده؟ یعنی..نداره و تحملش اون نه نه...لعنتی.... لعنتی-

 ....میاورد برهان و دلیل صدجور و میزد حرف خودش با فقط رسید پارک به که وقتی تا

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

105 

 گریه و بود نشسته تنها صندلی یه رو پارک از گوشه یه...کنه پیدا رو عاطفه تا گردوند چشم پارک به رسیدن با

 ....برسه بهش تا برداشت قدم سریع...شد ریش دلش میچکید عشقش زیبای چشمای از اشکایی دیدن با..میکرد

 تو و خودش...گرفت اوج هقش هق دفعه یه و خورد ای یکه عاطفه...نشست کنارش و عاطفه شونه رو گذاشت و دستش

 ...بشه اروم تا کرد نوازش و پشتش و چسبوند سینش به و سرش هم امیر..... کرد جا امیر اغوش

 ... اینجام من...باش اروم و نکن گریه انقدر...شده؟ چی عزیزم-

 داد و جوابش بود افتاده لرزش به بغض از که صدایی با

 رو چی همه باید که چیم به متهم...کیم؟ بچه...کیم من....اخه؟ سرنوشتی چه این...میشم دیوونه دارم من.... امیر-

 نیستم...امیر نیستم....ام؟ عاطفه من اصال....کنم؟ روشن

 :گفت بهش التماس با و زد چنگ امیر پیرهن یغه به و باال اورد و سرش..باشه داده دست بهش شوک یه که انگار

 بگو بگو....نداره من با نسبتی هیچ منه شکله که زنه اون بگو...نیستم راگل من که بگو..بگو ام عاطفه من که بگو امیر-

 ....چشماش زن اون... دیدم رو نامه اون.. دیدم رو عکسا من امیر..... امیر

 انداخته چنگ جونش به که درد و بود رون روشنش چشمای از که بود اشک فقط نزد حرفی دیگه و نداد مجالش گریه

 بود رفتهگ دلش...بکنه؟ کار چه باید اینکه یا...بگه چی باید نمیدونست..بود شده خیره بهش مستاصل و گیج امیر....بود

 عاطفه به رو ماجرا تمام باید خودش عمه نداشت و کار این حق هم طرفی از و بگه بهش و حقیقت میخواست طرفی از

 سمت کشیدش بیشتر.....میزد دامن کردنش فکر اشتباهی و عاطفه سینه تو درد این به این از بیشتر نباید..میگفت

 باهاش زدن حرف اروم کرد شروع و خودش

 هر مبگ بهت میتونم فقط...بدم توضیح و چیزی بهت نمیتونم من اما میکنی تحمل و بد درد یه داری میدونم..عزیزم-

 التح...خونه بریم بیا...عاطفه چه باشی راگل چه...نمیکنم ترکت...کن باور ام تو با من...باشه که چی هر...بشه که چی

  نیست خوب

 ازب سر گفتنش از امیر که هست بین این چیزی یه حتما که بود شده متوجه حرفا این با...بود شده اروم کم یه عاطفه

 ره خونه به رسیدن تا مدت تمام..ماشین سمت رفتن هم با و شد بلند جاش از امیر کمک با و داد تکون و سرش...میزنه

 ...بودن خودشون افکار در غرق و بودن کرده سکوت دو

 میکشید و دامادش و دختر انتظار در جلوی خانوم نازیال...شدن خونه وارد و شدن پیاده هم با رسیدن که خونه در به

 کرده باد چشمای دیدن با سریع خیلی اما دربرگرفت و وجودش خوشحالی موج یه اول دید باهم و امیر و عاطفه وقتی

 ...رفت و زد پر لباش از لبخند و اومد درد به قلبش عاطفه ناراحت و داغون صورت و

 میرا اغوش تو بیشتر و مشید کنار و خودش عاطفه اما بازوش به کشید و دستش...ایستاد دخترش نزدیک و رفت جلو

 ات امیر به زد زل متعجب چشمای با..میکنه و کار این داره چرا عاطفه نمیدونست.. کرد تعجب خانوم نازیال...رفت فرو
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 خانوم نازیال...نیست خوب حالش تو برن فهموند عمه به لب حرکت با و زد بهم و چشماش امیر...بگه چیزی اون شاید

 صفحه به و بود داده لم مبل رو محمد اقا...شدن خونه وارد باهم سه هر...نگفت چیزی و داد تکون و سرش هم

 شنیدن با...میکرد تحلیل و تجزیه رو خبرا خودش برای و میداد گوش دقت با اخبار به داشت...بود خیره تلویزیون

 ناراحت و داغون رو عاطفه تعجب کمال با اما..بگه امد خوش دخترش و داماد به تا شد بلند جاش از حال در صدای

 شد چی نمیدونست...دید بود کرده جا امیر اغوش تو و خودش که درحالی

 پسرم؟ شده چش عاطفه بابا امیر-

 وقتشه االن میکنم فکر...بزنیم حرف هم با باید بابا-

 شد خیره بهش تعجب با محمد اقا

 جان؟ امیر چیه وقت-

 میشه اذیت داره بگید بهش رو چی همه بهتره....دیده رو نامه و عکسا عاطفه-

 وت و اخماش هم محمد اقا..گریه زیر زد هم بعد صورتش تو زد و کشید پیش و دستش حرف این شنیدن با خانوم نازیال

 ...زیر انداخت و سرش و کشید هم

 تحقیق...شده؟ چی بدونه میخواست دلش..نیست خانواده این بچه که بود برده پی واقعا دیگه حرکتها این با عاطفه

 این به دادن و اون چرا...بگیره؟ پس و ابروشون و بره اون باید حاال که کردن کار کین؟چه مادرش و چیه؟پدر

 بگه چیزی تا بود شده دوخته فعلیش پدر لبای به منتظر چشمش و...بود واجور جور سواالی از پر ذهنش...خانواده؟

 این به سپردن و من چرا..اومدم؟ کجا از...کیم؟ بدونم میخواست دلم..گوش بود شده لحظه اون توی وجودم تمام

 گره مامان گریون چشمای به بابا چشمای...بود شده سنگین جواب بی سوال همه این هجوم از سرم..خانواده

 ...داد تکون بابا برای و سرش و گرفت دستش پشت با و اشک نم مامان...خورد

  بشینید بیاید-

 و مبال سمت رفتیم میکردم نزدیکتر بهش و خودم و میدادم فشار دستم تو و علی امیر لباس یغه سفت که حالی در

 دستم روی نشست امیر دست...نشستیم

 کنارتم من نترس عاطفه باش اروم-

 فاصله ازش کم یه و دادم تکون امیر برای باشه معنای به و سرم شد پر ارامش از دلم....گذاشت هم و چشماش اروم و

 گرفتم

 بودن کرده مخفی ازم سال 81 که چه اون شنیدن برای گوش شد وجودم همه و شد بلند بابا صدای
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 خیلی همگی...بود مادرت و ایدا شکل دقیقا که دختری..داد ناز و کوچولو خیلی دختر یه ما به خدا پیش سال 89-

 هیچ برای درد این...اسون و راحت خیلی دادیم دستش از...مرد قلبی بیماری اثر بر ماه 2 از بعد ترنم...داشتیم دوستش

 خوبش هوای و اب از و کشور شمال بریم ماهی یک گرفتیم تصمیم....نازیال برای مخصوصا...نبود اسون ما از کدوم

 شهرهای از یکی به شمال رفتیم دیگه هم با چهارتایی که بود این...بود مفید همه اعصاب تمدد برای کنیم استفاده

 قرار تاثیر تحت رو ما افرادش مهربونی و روستا خوب جو شدیم که روستای وارد....ده بنفشه روستای...مازندران

 ...خان ساالر کدخدا پیش رفتیم هم ما... کدخدا خونه به کردن معرفی رو ما...داد

 البته و...میکرد خودش مات رو ای بیننده هر بود چشماش توی که ای جذبه بود اقتداری با و قدرتمند خیلی مرد

 بودن مرسوم زمان اون..باشیم داشته سکونت توش که بده اجاره ما به اتاقی یا خونه ماه یک برای خواستیم ازش...مطیع

 یشمال ضلع توی باشیم خونشون میهمان ما ماه یک که کرد قبول گفتم مشکلمون از من وقتی و...بدن اجاره رو خونه

 روزی چند...دادن قرار اختیارمون در و کردن مرتب ما برای رو اونجا..بود متری 50 کوچولو خونه یه...ویالییشون خونه

 ساعتی احسان و ایدا و مادرت با روز هر..بود شده بهتر مادرت....بودیم باصفا و اروم و سبز محیط اون و خونه یاون تو

 نازیال و من وقتی روز چند از بعد...میکردیم استفاده اونجا خنک و پاک هوای از و میزدیم قدم خان ساالر باغ توی رو

 اییزیب از که..کردیم برخورد جوونی دختر با..کنم دور ترنم فکر از و ذهنش میکردم سعی من و بودیم نشسته باغ تو

 از و داشت تن به قشنگی خیلی لباس...میومد همه چشم به که...بود پنهان چشماش توی دردی ولی نداشت کم چیزی

 سبز جلیغه یه...کوتاه دار چین دامن با رنگ سفید چسبون شلوار یه...ما سمت میومد و میزد قدم داشت ما روی روبه

 برای و بود فکر تو و بود زده بیرون بافتنیش روسری زیر از خرماییش موهای...بود تنش کوتاهش بلوز روی رنگ

 ....اومد خودش به نازیال صدای با رسید ما به وقتی...میزد قدم خودش

 ای؟ خونه همین مال شما دخترم-

 صاف و موهاش به کشید و دستش..داشت دردی پر و مهربون عسلی چشمای....شد خیره ما به و باال اورد و سرش

 ایستاد

 درسته؟ باشین تهرانی مهونایی همون باید شما...خانم ساالر دختر من بله-

 زیبایی چقدر ماشااهلل...بودم ندیده حال به تا رو شما من...عزیزم اره-

 ...دارید لطف-

 یا دیگه زبون به و کشید و دستش عجله با و رسوند خان ساالر دختر به و خودش عجله با ای دیگه دختر موقع همین

 شدن ناپدید ما چشم جلوی از دو هر سرعت و نگرانی با که گفت بهش چیزی

 شاید مگفتی شدیم منصرف بعد ولی...کمکشون بریم یا...افتاده اتفاقی چه که بپرسیم خواستیم و کردیم تعجب اول

 ایصد دنبالش به و شد بلند باغ تو زیادی صدای و سر...روز همون فردای...نشه مربوطی ما به و باشه خانوادگی موضوع

 ....شد بلند هم خان ساالر
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 این...خونه اوردیمت فضاحت کلی با که هم بعد... نبودی و بودی شده گور و گم که وقت چند حیا بی دختره-

 ...کیه؟ مال توله اون بگو...شدی

 خدا رو تو جان اقا نزنید....نیست میکنید فکر که جور اون...بزنم حرف بزار حالله خدا به جان اقا-

 پاش زیر خان ساالر دختر و بودن شده جمع خدمه همه..خان ساالر ویالی جلوی باغ تو رفتیم و بیرون اومدیم اتاق از

 که این با....نداشت و خان ساالر به شدن نزدیک جرات هم کس هیچ...میزدش کمربند با هم خان ساالر و بود افتاده

 مامت با و رفتم و جلو...باشم بیننده فقط و بمونم سرجام که نگرفت اروم دلم اما میزنتش داره چی برای نمیدونستم

 پس و من دست و شد خیره من به خشم با خان ساالر چشمای...کردم دور بیچاره دختر اون از و خان ساالر جسارتم

  زد

 نزنیدش دخترتون این میکنید کار چه خان ساالر-

 نکن دخالت نیست مربوط بهت که مسائلی تو ولی واجب احترامت و مهمونی شما-

 دخالت نباید من بود خان ساالر با حق...کنم کار چه باید نمیدونستم.....بود شده خون کاسه دو چشماش

 برگشتم و کردم گرد عقب...بود افتاده زمین روی که دخترش اشک از پر و روشن چشمای به افتاد چشمم...میکردم

 خیلی نازیال....شد قطع صداها دیگه شدیم خونه وارد ما وقتی...داد ادامه زدنش به هم خان ساالر ها بچه و نازیال پیش

 حقش ناسزاها و کتک این باشه کرده که هم کاری هر میکرد فکر و بود اومده خوشش دختر اون از...بود نگران

 ای چهب خفیف و ریز گریه صدای که میزدیم قدم باغ تو نازیال با....گذشت ویال نسبی ارامش در که بعد روز چند....نبوده

 دتنومن و بلند درختای بین تعجب کمال در...صدا سمت رفت و کرد عوض و مسیرش سریع مادرت...رسید گوشمون به

 بهش مادرت...کنه ارومش نوازش و ناز با داشت سعی و بود اغوشش تو کودکی که دیدیم و خان ساالر دختر.... گردو

 زد صداش دختر به رسیدنش با...شد نزدیک

 میکنه درد جاییش شاید عزیزم-

 یاطاحت با نازیال..بخونی مضطربش چشمای از میشد و ترس...وایساد جاش سر و فشرد سینش به محکم رو بچه ترس با

 شد نزدیک بهش

 ...کنیم کمک بهت میخوایم.. بزنیم اسیبی بهت نمیخوایم ما عزیزم-

 کنارش زمین روی زد و درختا سایه زیر نشست نازیال....دراورد گردش به نازیال و من بین و نگرانش چشمای

 اره؟..بره بگم میکنه ناراحتت محمد حضور اگه...عزیزم بشین بیا-

 میرم من...باشن راحت نه-دختر
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 دلم خیلی...دادم دست از و بچم تازگی به من...میکنم خواهش ببینم رو بچه اون دارم دوست خیلی...بمون دخترم-

 ببینم رو بچه این میخواد

 هب کرد شروع و گرفت دختر اون از رو بچه اروم نازیال...نشستم همونجا منم و نازیال کنار نشست اروم خان سالر دختر

 .....رفتنش صدقه قربون

 چیه؟ اسمش..میشینه دل به خیلی....نازه چقدر بچه این وای-

 راگل-

 داره؟ باهات نسبتی چه....داره قشنگی اسم چه-

 ....زیر گرفت و سرش و کرد سکوت لحظه چند

 ...دخترمه-

 عزیزم؟ چیه خودت اسم...کنه خداحفظش-

 فرگل-

 ؟ مسافرته همسرت-

 سراسیمه قبل روز چند دختر همون هم باز لحظه همین تو...نگفت چیزی و همدیگه به کشید و دستاش عصبی فرگل

 دست دادش و گرفت نازیال از و راگل سریع هم فرگل...گفت بهش چیزی محلی زبان به و فرگل به رسوند و خودش

 تو راز یا... عجیبی چیز خبره؟یه چه نمیدونستیم و بودیم مونده سرجامون متعجب دو هر....ویال سمت رفت و دختر

 اون...بودیم دیده بار یک فقط و خان ساالر همسر بانو...درنمیاوردیم سر ازش جوره هیچ ما که بود خان ساالر ویالی

 خترد بودن گفته ما به که هم ای دیگه دختر...میکرد رفتار خان ساالر از بدتر بگم میتونم بود سرد و خشن خیلی هم

 فرگل و گل مه..بود گل مه اسمش... اروم خیلی و بود زیبا هم اون....بودیم دیده هم رو هستش خان ساالر بزرگ

 چیزی یه اما..بودن خوب همه با و میکردن محبت همه به...میبارید روشون و سر از مهربونی مادرشون و پدر برخالف

 ....نداشتن و کردنش بازگو جرات هم روسا مردم حتی که چیزی میترسوند رو اونا

 ....وزد در و ایفن سمت رفت علی امیر...کرد ساکت و بازداشت ماجرا ادامه از رو بابا....ایفن زنگ صدای

 بود؟ کی امیر-

 بدونن رو مسئله این باید کنم فکر...روژین و احسان-

 یه که حالی در...تو اومد و کرد باز و در صدا و سر پر و شاد احسان...دادم تکیه مبل پشتی به و سرم و نگفتم چیزی

 ... بود دستش هم شیرینی جعبه
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 ...هستی هم تو که خوبه داداش امیر..منزل اهل بر سالم به به-

 نزدیک احسان به دیگه نمیتونستم..نکردم حرکتی هیچ اما من...بوسیدشون و بابا و مامان سمت رفت بعد

 تمام نم و نیست واقعیم برادر ادم این...گذروندم گناه به و عمرم تمام کردم حس....بیام کنار خودم با نمیتونستم...بشم

 دارم دوستش عمرم تمام قد هنوزم اما...نباشه محرمم شاید...شدم ظاهر حرکات بدترین و لباسا بدترین با جلوش عمر

 ... میز روی گذاشت رو شیرینی و من سمت برگشت تعجب با احسان...بشم نزدیک بهش نمیتونم فقط

 ..ها اومده احسانت دختر؟داداش بیجالی انقدر چرا تو-

 و سرم....شدم قایم پشتش و رسوندم امیر به و خودم سریع جست یه با من اما بگیره اغوش تو و من که برداشت خیز

 اون از بدتر هم روژین...بود شده خیره من به و بود وایساده سرجاش متعجب احسان...بیرون کشیدم امیر پشت از

 ...شده چم من بود مونده

 ...بیرون کشید پشتش از و من و عقب کشید و دستاش علی امیر

 مناسبته؟ چه به شیرینی خوب..حاله بد کم یه میدم توضیح برات جان احسان-

 بست نقش لباش روی جونی کم لبخند

 نیست خوب حالش عاطفه ظاهرا اما..بگیرم جشن باهاتون و امشب میخواستم-

 جشن؟ چی برای...میگم بهت میشه خوب-

 ...میشم پدر دارم-

 زدم لبخند و نشست اشک به چشمام حرف این شنیدن با

 داداش میگم تبریک-

 زا و سواالش تمام میتونستم...نگفت چیزی و داد تکون برام و سرش...شد دوخته من به احسان شاد و متعجب چشمای

 یدرست چیز هنوز..بودم گیج و گنگ خودم...نبودم سوالی هیچ به پاسخگویی به قادر لحظه اون اما بخونم چشماش تو

 نمیدونستم

 ....میدیم توضیح برات رو چی همه االن...جان احسان بشین-

 کردهپر استرس و وجودم..نشستیم مقابلشون هم امیر و من و گرفتن جا اینا بابا کنار دونفره مبل روی روژین و احسان

 این بچه من نه میکردم حس طرفی از...بودم خوشحال احسان برای و میشم عمه دارم که بودم خوشحال طرفی از بود

 شکست رو همه بین سکوت امیر صدای....ندارم ای مسئله هیچ روی حقی هیچ نیستم خانواده

 فهمیده؟ رو چی همه عاطفه...جان احسان-
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 فهمیده؟ رو چی...میگی؟ چی-

 نیست خانواده این واقعی بچه اینکه-

 ...کشید هینی دفعه یه و شد ثابت من روی روژین متعجب چشمای

 میگید چی دارید...نمیشه باورم نه-روژین

 کرد دعوتش ارامش به و گرفت دستش تو و روژین دستای احسان

 بیشتر هم ایدا از حتی من..نیست واقعیم خواهر عاطفه که بودم کرده فراموش من اما...نکنید باور شاید-احسان

 ...میدونید همتونم...دارم دوستش

 ینهنب اسیبی تا بدم براش و جونم بودم حاضر داشتم دوست و احسان واقعا منم...گرفت دلم و نشست اشک به چشمام

 ..غلط چی... درسته چی نمیدونم کردم قاطی...نباش دلگیر ازم...دارم دوست منم خدا به داداش-

 ....همین فقط سرگردونم و حیرون..سپردن خانواده این به و من چرا کیم بچه نمیدونم من....کنم کار چه باید موندم

 دادم ادامه میریختم اشک که حالی در

 یه...بیگانه ادم یه حس...دارم بدی حس...کنید درکم سخته برام ولی...خانوادمید هنوزم میپرستم و تکتون تک-

 گیدب میخواد که چیزایی اون جز به هم دیگه راز یه تازه که رسیدم نتیجه این به مادرم نامه خوندن با نمیدونم...فراری

 ..همین گیجم من...دنبالش برم باید که هست

 میتونستم میخواست دلم..برگرفتن در و من امیر قوی دستای..شد بلند هم مامان گریه صدای...گرفت اوج هقم هق

 گم من...بگم ای کننده امیدوار چیز کسی به و کنم درک و موقعیتم نمیتونستم اما..کنم دعوت ارامش به و همشون

 ....بودم حقیقت تشنه منم...میرسید اب به باید که تشنه ادم یه مثل....بودم

 ....هستم من باش اروم..نکن گریه..باش اروم..عزیزم-

 بگه بازم میخواستم...دوختم چشم بابا لبای به منتظر...کردم پاک اشکام و دادم تکون و سرم

 اونا هم کمش یه میزارم...خانوادت دنبال میری میدونم چون...کردم خسته رو همه..بگم برات خالصه جان عاطفه-بابا

 بگن برات

 زدم چنگ محکم و امیر دستای استرس از

 و کم خیلی اما کنیم بازی باهاش میاورد و راگل...کرد ما با بیشتری راحتی احساس فرگل که بود روز اون از بعد-

 همون مال هم بچه اون و..بوده کرده فرار ده پسرای از یکی با خانوادش اجازه بدون فرگل...فهمیدیم بعدش...محدود

 میگفت فرگل چند هر....نبود خبری ازش دیگه و...بود کرده فرار باهاش فرگل که بود کسی سبحان....بوده پسر
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 با وقتی همین برای...بده انجام نتونست حرفش اثبات برای کاری هیچ اما..میبره خودش با و دخترش و اون و برمیگرده

 چند هر حالله یعنی قانونی و شرعی بچه شدیم متوجه خدمتکارا از تا چند شهادت و گل مه خواهرش و خودش حرفای

 چیزی بانو و خان ساالر به اونا پس چرا بگی خودت با شاید....بیاد در سبحان دائم عقد به بود نتونسته فرگل

 که یمدرک...داشتن نیاز قوی و معتبر مدرک یه به بگیرن پس و خودشون ابروی اینکه برای بانو و خان ساالر...نگفتن

 اون حرفای به نمیتونستن خاطر همین به و راگل وجود طور همین...بپوشونه و فرگل فرار ننگ و ببنده رو همه دهن

 وجود به که هم ما....ما به سپردش و ما خونه اورد عکس تا چند و نامه یه با و راگل.... فرگل روز یه...کنن استنباط ادما

 کسی...رفت فرگل اون از بعد...بگیریمش فرزندی به گرفتیم تصمیم داشتیم دوستش خیلی و بودیم کرده عادت راگل

 اما بگیم بهت میخواستیم کردیم بزرگش و گرفتیم شناسنامه براش و اوردیم و راگل هم ما...نداشت خبری ازش دیگه

 مداری دوست رو تو ابد تا ما نکن فراموش اما حقته این دخترم خانوادت دنبال بری میتونی تو....زوده هنوز کردیم حس

  مایی دختر همیشه برای و

 االرس کار ولی بود کرده اشتباه فرگل که مطمئنم...گونم روی شد سرازیر بود کرده لونه چشمم گوشه که اشکی قطره

 منم اول از بود داده انجام و درست کار فرگل اگه اما ام خونواده این و خونه این عاشق من....بوده اشتباه هم بانو و خان

 دست صاحب به و گرفتم باال و سرم...کرد دور افکارم از و من و نشست دستم روی دستی....بودم خودم خانواده کنار

 و عشق و محبت هنوزم....عزیزه هنوزم..برادره برام هنوزم..هست و بوده من گاه تکیه عمرم تمام ادم این..شدم خیره

 بوسیدم و گلوش زیر و احسان بغل تو انداختم و خودم....میکنم حس

 بودم شوک تو لحظه اون خیلی ببخش و من داداش-

  کشید موهام به و دستش

 ..هستیم همه...کنارت هستم من...عزیزم میاد پیش.. نداره اشکال.. نیست مهم-

 میفتاد من برای اتفاقی چه نبود معلوم نبودین شما اگه...هستین که مرسی-

 ...خانوم عمه....بگیریمااا جشن باید امشب.....نکن فکر چیزا این به-

 ....برداشتم سینش روی از و سرم و زدم لبخند

 میگم تبریک جون روژین-

 ...بشه خودت قسمت ایشاال..عزیزم مرسی-روژین

 بابا و مامان سمت کردم رو و دادم تکون و سرم

 عاشقونه...منید مادر و پدر همیشه شما.....رسوندم اسیب بهتون و کردم ناراحتتون که ببخشید و من بابا...مامان-

 تربیش همه از و من....نیستم بچتون که نکردم حس وقت هیچ...بودم ندیده رو عکسا اون که وقتی تا...میپرستمتون

 داشتید دوست
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 همه به و برداشت میز روی شیرینی و شد بلند جاش از علی امیر....نگفتن چیزی و زدن لبخند دو هر بابا و مامان

 کرد تعارف

 رفت شد پیر دیگه...میشه عمه داره خانومم....دیگه بسه باشید شاد...بابا-

 واقعی بچه من اینکه به هم کوچیک اشاره یه حتی کسی دیگه بود خوبی شب...دادم تکون و سرم و زدم لبخند

 ذهنم.....فهمیدم من میگه ایدا به خودش گفت رفتن موقع احسان... شب اون..نبود هم ایدا...نکرد نیستم خانواده

 ...نیست مهم چیزی برام و شادم بدم نشون میکردم سعی اما بود درگیر

 زد صدام مامان...رفتن و کردن خداحافظی همه اینکه از بعد

 میونه؟ بیرون پدرام با چقدر 88 ساعت خونه بیاد زود بگو...کجاست؟ ببین ایدا گوشی به بزن زنگ یه مادر عاطفه-

 ..نخور حرص شما چشم-

 روونه بخیر شب یه با و گذاشتم جاش سر رو گوشی....است خونه نزدیک گفت اونم گفتم بهش و زدم و زنگ ایدا به

 .............برد خوابم بستم و چشمام تا..میکردم خستگی احساس خیلی..کشیدم دراز و کردم عوض و لباسام...شد اتاقم

 7 ساعت..کردم تختم پای ساعت به نگاهی..سایلنت رو بزارمش بود رفته یادم...پریدم جام از موبایل زنگ صدای با

 بود صبح

 ...شد دیرم سرم به عالم خاک ای-

 دادم جواب و برداشتم رو گوشی

 شما؟ هستی قبرستونی کدوم-ارزو

 خودم جون به میرسم دیگه دقیقه 80-

 خداحافظ نداره پول دیگه تلفنم کارت بیا زود...اینجا مردیم ما..لطفا بیار لش عمت جون-

 ....اومدم باشه-

 هب کوچه سر ارزو و سارا...کوچه سر رسوندم و خودم دو با...رفتم و صورتم به پاشیدم اب یه و پوشیدم و لباسام سریع

 شدم نزدیک بهشون زنون نفس نفس...بودن زده تکیه دیوار

 موندم خواب..بریم سالم...س-

 شد سبز علف پامون زیر...مردیم ما تو نمیری-سارا-

 ..بریم بخشید که گفتم-
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 ...شد دیر بریم-ارزو

 ....بیرون اومدیم سه هر شد تموم کالسا اینکه از بعد

 بیاید هم تا دو شما...بیرون بریم میخوایم هفته اخر ها بچه راستی-

 ...زشته بیایم کجا ما میرین بیایم؟خانوادگی کجا ما نه-ارزو

 ..نیستش خانوادگی میریم دوستانه... بابا-

 میام من حله-سارا

 ....میام منم طوریه این-ارزو

 دیزین میریم بردارین گرم لباس باشه-

 هم به زد شوق با و دستاش سارا

 بیاد جونمم ارمان بگو...هستم هستم...ول ای ول ای-

 ای؟ دیگه امر حتما باشه-

 ....بده انجام و این هیچی فعال دیگه-

 بای فعال میرم من ها بچه-ارزو

 کجا؟-

 بگیرم رو عکسا برم دارم قرار حامد با-ارزو

  نده رو بهش...باش مراقب-

 بای هست حواسم باشه-

 ...بای-

 فکر چیزی به میکردم سعی من و بود گذشته بود افتاده اتفاق برم و دور که مسائلی تمام دونستن از روز چند

 برم ادمد کنکور اینکه از بعد بودم گرفته تصمیم اما...بشم خانوادم و خودم اسیب و ناراحتی باعث نمیخواستم...نکنم

 .....برسونم انجام به رو بود گذاشته دوشم به فرگل مادرم و کشفش که رازی و اصلیم خانواده سراغ

 روشن با....ها بچه دنبال بریم بعد...دنبالم بیاد امیر تا بودم نشسته تختم رو اماده و حاضر من و رسید شنبه پنج بالخره

 خیلی حیاط در....بیرون زدم و کردم جا به جا دوشم رو و کولم و بغلم زیر زدم مو اسکی چوبای...گوشیم صفحه شدن

 ینپای اومد....دادم تکون براش و دستم و زدم لبخندی...بود منتظرم ماشین تو امیر...نشه متوجه کسی تا بستم اروم
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 پس؟ کجاست ایدا....بخیر صبحت...گل خانوم سالم-

 داره کار پدرام اخه نمیاد گفت....بخیر هم تو صبح سالم-

 رو اونا من بده.....راحته جور هر-

 امیر..روش گذاشتم هم رو کوله و پام رو گذاشتم و سفیدم و صورتی کاپشن...ماشین تو نشستم و دستش دادم رو چوبا

 ارزو هم بعد و کردیم سوار رو سارا اول..در جلو بیان که زدم براشون تک یه...ارزو و سارا دنبال رفتیم و شد سوار هم

 ...رو

 راه و دیدیم و ارمان ماشین....رسیدیم که نظر مورد راهی دو به....بودیم ساکت همه تقریبا و بود صبحی اول

 خورد زنگ امیر گوشی بعد دقیقه چند...افتادیم

 فعال..قربانت....باش محتاط..بهتره ندونه فعال...بیا اره اره.........خوبی؟ داداش سالم-

 امیر؟ بود کی-

 دنش حالیم یعنی دادم تکون و سرم و هم تو کشیدم اخمام همین برای نفهمیدم....عقب صندلیای به داد اشاره چشم با

 ...میگم بهت بعدا گفت و خندید....میگی چی

 مکک و ماشین سمت رفتم من اما...بیاد امیر تا وایسادیم گوشه یه و پایین اومدیم تایی سه...رسیدیم که دیزین به

 ....بیاریم در رو چوبا کردم

 بود؟ کی امیر-

 دیگه بود سینا....من فضولک ای-

 ؟..نمیومد بدت ازش چی؟مگه-

 داد نشون و سرم پشت و اومده مسئله اون برا بابا ای-

 جیز دمت..گرفتم اهان-

 ........ببینم بدو شیطون-

 ..کشتمت وگرنه...کنما اسکی طوری چه بدی یادم امیر-

 ....کشید و گرفت و بینیم

 ...برو بدو باشه-
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 یرز گرفتمش و گرفت درد شونم اما..شونم روی گذاشتمشون بودم دیده فیلما تو که خاصی ژست با و گرفتم و چوبام

 ...بغلم

 مکرد حمله و برفا رو کردم ول رو چوبا....سرم پشت از امیر رفتن ریسه صدای البته و شد بلند سارا و ارزو خنده صدای

 یغش تو ریختم رو برفا و نکردم نامردی منم....زمین رو افتاد و زدمش محکم امیر به

 ....سنگینیا عاطفه پاشو...کردم غلط بابا نکن...ای ای ای-

 سینش به کوبوندم و دستام

 ...تویی شعور بی-

 امیر...نمیکردیم خلق ما که هایی صحنه عجب..پایین انداختم و سرم....روم اومد و زمین رو انداخت و من حرکت یه با

 ارزو..شدم بلند منم کرد کمک...شد بلند و صورتم تو کرد فوت صدا با و نفسش...نکرد کاری اما.. نزدیکم اورد و سرش

 هرا و بغلم زیر زدم و وچوبام نیاوردم خودم روی به..بودن شده خیره ما به انداخته گل صورتای و خندون لبای با سارا و

 شد اضافه جمعمون به هم ارمان...رفتیم که کم یه افتادم

 جماعت بر...سالم-

 ...ارمان اق سالم-

 مون همه توجه صدایی که کنیم استراحت کمی وایسادیم جا یه...دادیم ادامه راهمون به و دادن و جوابش تک تک همه

 کرد جلب و

 ....ببینمت اینجا نمیکردم فکر پسر چطوری... سالم-

 ماون اما بود شوک تو ارمان...کرد پرسی احوال و داد دست امیر با و جلو اورد و دستش...بود سینا....گشتم صدا سمت به

 ......دادن و جوابش هم دخترا و کرد پرسی احوال باهاش

 که نظرمون مورد جای به...دادم ادامه راهم به بشاش همین واسه شه گرفته ارمان حال قراره که کردم حال جورایی یه

 برفا رو شدم ولو و زمین رو زدم رو چوبا...رسیدیم

 وایی شدم خسته من-

 ...من برم قربونش..اومده ارمانم که مرسی...کرد اضافه ارومتر بعد و.... خانوم تنبل ببینم پاشو-سارا

 ..امیر سمت رفتم و شدم پا جام از ارزو کمک با....دادم تکون سر و کردم گرد براش و چشام

 ..کن عمل قولت به بیا اقا-

 ....باشه گفت و سمتم برگشت خنده با امیر
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 ....خانوم سارا به هم تو داداش سینا...بدید یاد خانوم ارزو به شما جان ارمان...میدم یاد عاطفه به من ها بچه

 گفت و من کنار اومد ببخشید یه با هم و ارزو....ارزو سمت رفت و پایین انداخت و سرش و شد قرمز ارمان صورت

 ...اموزشه؟ که بودی نگفته-

 ببر و حالش برو حاال بده مگه ا-

 ببر و حالش چی چی کشته و من سارا...کنن سرت به خاک-

 گفتم و...زدم چشمکی

 من با اون-

 برسه دادمون به خدا امیدوارم-

  بچه درست سر برو میرسه-

 

 ...دادم تحویلش گشاد و گل لبخند یه و شدم نزدیک علی امیر به

 جیز دمت...خبیثی خیلی امیر..وویی-

 خبیثم؟ من-

 ...اوهوم-

 ..هات نقشه اون با تری خبیث که تو-

 ....معلم اق درسمون سر بریم بیا....حاال-

 هک رو کارایی میخواست ازم و میداد توضیح برام اروم اروم و حوصله با خیلی امیر..چوبا سمت رفتیم..خنده و شوخی با

 و رزوا به کردم نگاهی..میکرد کمکم و سمتم میومد مهربونی با امیر بار هر اما.. زمین افتادم بار چند....بدم انجام میگه

 عوض در...بود کرده اخم سارا ترس از هم ارزو و بود تنگ سارا برای دلش که ارمان..اخمو و بودن معذب دو هر...ارمان

 ممحک ارزو....ننداختیم اینا جون به ما که اتیشی چه گرفت خندم..میکرد نگاهش دمغ سارا و بود شاد و خوشحال سینا

 ...شه بلند کردم کمکش...سمتش رفتم و کشیدم هینی..زمین رو افتاد صورت با

 خوبی؟...شدی؟ چی-

 میکرد ناکارم میزد چون بخندم نمیشد ولی...بود شده دار خنده خیلی..بود شده قرمز دماغش

 دیدی؟ گرفت و من سارا اه..بگیریم یاد اسکی ارمان با نخواستیم ما...داره برت زمین رو از خدا...میکنه درد صورتم-
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 ور سوتی دیگه ارزو ولی..بود وایساده کنارمون ارمان خبرمون...زدم مصلحتی سرفه یه و گرفت دهن به و پایینیم لب

 وایسه کردم کمک و اومدم ارزو واسه اساسی غره چش یه...شکفته گلش از گل ارمان دیدم کردم نگاه یه..بود داده

 ...میکشتت سارا که بخون و فاتحت..برداره زمین رو از رو تو خدا-

 شد ای دفعه یه...نبود خودم دست-

 ...نشده حالیش..بودن طرف اون سینا و سارا خوبه باز...باش عواقبش منتظر حاال..بله-

 ...سمتش رفتم...میزد حرف امیر با و میکرد نگاه ما به داشت خنده با ارمان

 دادم نشونش...اشارم انگشت با و ارمان سمت کردم بلند و دیگم دست و کمرم به زدم و دستم یه

 ..دیگه میدونی خودت ارمان مردی..بدی لو اینکه یا.... فهمیدی که بگی بری عاطی جون به-

 ..خندید ارمان

 بگم خودتم به میخواستم تازه....بکنم و امیر این کله بیام میخواستم خودم خدا به عاطی باشه-

 ینکها به برسه چه...کنی اذیت رو ما اقای میکنی غلط هم بعدش...میگیری نشنیده رو حرفا این...باشما گفته خالصه-

 افتاد؟..بکنی و کلش

 وگفت باال اورد و دستاش ارمان نمایشی حالت به...بود من مات هم ارمان و بود شده خیره من به خندون لبای با امیر

 .... دارم بسیار ارزوهای من...تسلیم-

 فعال بای..میبوسه و دستت هم سارا...کنیم تمرین میریم ارزو و من..شد خوب اهان-

 پشت دست با ارزو..گرفتیم یاد اسکی کوچولو یه..همدیگه کله و سر تو زدن و شیطنت کلی با...ارزو سمت رفتم هم بعد

 داد نشون و سرمون

 ..رو اونجا-

 انار گل بود شده لپاش هم سارا...میزدن حرف هم با داشتن ارمان و سارا...برگشتم

 ا تو مال بعدی....افتادیم هم دیگه عروسی یه..حله-

 زیر انداخت و سرش و کشید اهی-

 ...کار چه میخوام شوهر....بمیرم من-

 ....عزیزم کن فراموشش..بوده ناگوار و تلخ تجربه یه چی؟حامد برای-
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 ..نمیبخشم و خودم...سخته خیلی کن باور..نمیشه-

 میشه جوری این که نمیدونستی...داشتی؟ تقصیری چه تو

 بازی باابروم...دادم قرار اختیارش در خودم من..کردم بد هم خیلی...کردم بد خودم به من عاطفه-

 نیست بخشش قابل اینا...بوسیدمش.....کردم

 شدم خیره بهش متعجب چشمای با...پرید سرم از برق

 سالمی؟....کردی؟ کار چه تو-

 بکشم و خودم میخواد دلم..متنفرم خودم از...کنه کاری نزاشتم..بابا اره-

 نداره سودی نصیحت که میدونستم ولی بودم ناراحت ازش خیلی که این با

 تمرین بازم بریم بیا خوب..کن فراموشش...کنه کمکت بخواه خدا از و کن توبه-

 جام سر دیگه کم یه من اما ها بچه سمت رفت ارزو..اوردیم در بازی دیوونه بازم..و....داد تکون ناراحتی با و سرش

 کردم خواهی عذر و باال اوردم و سرم...کردم برخورد یکی به...کردم تمرین و موندم

 شبنم با که است پسره همون این اومد یادم..میشناسم و ادم این کردم حس لحظه یه...مشکی چشمای با بود پسر یه

 بود زده زل بهم بدجور پسره..بودیم انداخته کل باهاش

 ...دیگه ببخشید اقا-

 گفت و زد زل بهم متعجب

 ...میکنم خواهش-

 خوبی خیلی روز..میکنه؟ جوری این چرا این ترسیدم چشاش از..اینا علی امیر سمت رفتم و بغلم زیر زدم رو چوبا

 و میزاشتیم سرکار ارمان و سارا...رفت زودتر اون و..کردیم تشکر سینا از..همدیگه کله و سر تو زدیم کلی..بود

 نشون و خط برام هی سارا ولی... نمیگفت چیزی من کارای به داشت عادت که ارمان...میخندیدم و..میکردیم سوژشون

 ام با هم ارزو...ارمان...ماشین تو فرستادیم بازی مسخره با رو سارا...بریم افتادیم راه دیگه که بود غروب....میکشید

 ..........ما خونه اومد باهام امیر و رسوندیم و ارزو..اومد

 بخوریم شام بریم.. حیاط تو و ماشین بیار...نباشی خسته-

 ..کرده چه عمه ببینیم بریم..باشه..خانومم باشی سالمت-

********* 
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 هم فرگل فکر از...کنکور بود شده غمم و هم تمام من....میشدیم تر نزدیک عید به...میگذشت هم پی از روزها

 که میخواستم هم دل ته از....بخونم و درسم حسابی و درست که بودم داده قول علی امیر به اما..بیرون بیام نمیتونستم

 دارم دوست خیلی که بودم گفته امیر به...بپرسم ازش و کاراش تمام دلیل و ببینم و فرگل...کنم پیدا و خانوادم

 که بود دهش انگیزه برام هم این...دنبالشون میریم هم با کنکور از بعد بود گفته بهم...نکرد مخالفتی اونم..کنم پیداشون

 و...مادرش پیش بره میخواست...بودیم ارتباط در هم با کم خیلی....نداشتم خبری تقریبا شبنم از...بخونم درس بهتر

 خواستگاری بره کنکور از بعد ارمان بود قرار...بودن شده مچ همدیگه با خوب خیلی سارا و ارمان....بود کاراش دنبال

 برده پی گناهاش و خطاها به بیشتر...میکرد عادت زندگیش تو حامد ندیدن و نبودن به داشت کم کم هم ارزو...سارا

 هر..نکنه غلبه بهش خیال و فکر تا...سارا و بود من با بیشتر و میخوند درس بیشتر....بود اونا جبران صدد در و...بود

 ....بود دردناک واقعا که چند

 بیعر تست کتاب و بودم نشسته اتاقم تو.......بودیم پیچونده و کنکور کالس و مدرسه هم ما و بود اسفند اخر هفته

 سارا...کنه حل نتونست اونم... ارزو به زدم زنگ...کنم حل نمیتونستم و سوال یه..بودم شده گیج خیلی....بود باز جلوم

 داده گیر سوال اون به که بودم نداده گیر انقدر چیزی یه به عمرم تو هم من حاال یعنی...نبود دسترس در هم

 طبقه رفتم و دادم بدنم به قوسی و کش....بپرسم استادا از کالسا تو عید از بعد تا زدم و سوال اون قید...بودم

 و رفت همش همین برای...عید سوم روز....بود عید تو..پدرام و ایدا عروسی جشن...بود غوغا خونمون روزا این...پایین

 خانوم عمه...بودم رفته در ایدا خونه خریدای زیر از مدت این تو شکر رو خدا...داشتیم بیار و ببر و خرید همش... امد

 ....خونمون میرسید فردا برای

 ....کردم اش اشفته اوضاع به نگاهی یه رسیدم که حال به

 ....میخوره هم به حالم داره..کنیم جور و جمع رو اینا بیاید خدا رو تو..... خدا رو تو مامان-

 دیگه داریم کار هم ما..نزدی هیچی به انگشتم یه تو...مادر وای-

 شده شام بازار عین...کنید جمع رو چی همه....میکنم کمکتون امروز خودم....چیه؟ انگشت..چی همه به میزنم سر من-

 ...خدا به

 ...وای وای...زمینن رو همه ها پرده....اونجا ریخته که ایدا لباس و وسایل...کن نگاه

 و باال تمبرگش...بود ریخته بهم اعصابم.بشه مرتب تا بیفتم خونه جون به..دادم ترجیح که بود ریخته بهم چی همه انقدر

 ویر مامان روسری......پایین اومدم و پوشیدم بندی مشکی تاپ یه با... زانو سر تا کوتاه جین یه...کردم عوض و لباسم

 شده کارگر قدیمی زنای این عین...بستمش و باال اوردم و کردم رد سرم زیر از و طرفش دو و برداشتم اونم..بود اپن

 ...بودم

 کنیم شروع کجا از...امادم من خوب-

 .....میکنم اماده و چمدون تو میزنم و لباسام منم...ماشین تو بریز ببر رو ها پرده این بیا تو-ایدا
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 ...بیرون ببر رو موکتا این.. زحمت بی هم تو مامان

 تو ریختم رو ها پرده...میکنه گل رئیسیش این تریپ بار یه سالی..ایدا این سر تو بزنم یکی میخواست دلم ای

 کارا همه که خالصه....دیوارها جون به افتادم و حال تو رفتم دستمال یه با کردم اماده مایع و گرم اب ظرف یه....ماشین

 ...نداشت جون پاهامم...بود گرفته درد بازوهام..میمردم داشتم خستگی از..کردیم جور و جمع و دادیم انجام رو

 ....مبل پشتی به زدم و سرم و مبل رو انداختم و خودم

 میکشه و من داره است هفته دو...متنفرم تکونی خونه این از..میمیرم دارم.......جون مادر...ام خسته من ای-

 ...شدی خسته خیلی این برا....کردی؟ کار هفته دو این تو خیلی هم تو که نه..مادر بمیرم الهی-

 3 ساعت....ساعت سمت رفت نگام...میکنم همکاری اینا با دارم امروز یه فقط من..دیگه میگفت راست...گرفت خندم

 ...بود

 ...گرسنمه من-

 ....بدم سفارش غذا بزار-ایدا

 ...بیاره زود بگو..بدو...اره-

 امیر سلیقه به که و عیدم لباسای....ایدا عروسی برای لباس خرید و عید خرید برای میرفتم علی امیر با..روز اون از بعد

 یدخر اونا با و بیرون میام ها بچه با زد مخم به دفعه یه اما بگیرم اون کمک با هم رو عروسی لباس میخواستم....خریدم

 ....کنم گیر غافل هم رو علی امیر....میکنم

 ....میخواست شیک و خاص خیلی چیز یه دلم..نمیگرفت و چشمم خاصی چیز...لباس خرید برای رفتیم ارزو و سارا با

 دیگه بگیر چیزی یه د...درد پا از میمیرم دارم..برداره زمین رو از رو تو خدا-سارا

 مردم؟ بریم بگیر...کیفی...کفشی یه..مردم منم...واال اره-ارزو

 ...کنم انتخاب و کفشش و کیف که نگرفتم لباس هنوز من...نداره فایده نکنید غر غر-

 گفت و سرش تو زد یکی ای مزه با حالت با ارزو

 خریدامون کل باید ساعت یه تو ما بع..نخریده هیچی..کرده عالف رو ما ساعته سه این....کنن ما سر تو عالم خاک ای-

 ...بکنیم و

 ....دارید دعوت هم شما سرتون خیر...دیگه کیند انتخاب هم شما خوب-

 کنیم خرید میخواد دلمون هم ما بدی اجازه-سارا
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 ...بخرید..نخرید؟ گفتم من مگه خوب-

 هم به زدم و دستام..قشنگ و شیک خیلی لباس یه به خورد چشمم ویترین یه پشت

 ...یافتم..یافتم-

 بگیریم بریم..شکر رو خدا..بالخره؟..سرت خیر-سارا

 ...بریم.. بریم-

 ریز و قرمز گالی از...روش پارچه تمام که...بود مشکی و بلند لباس یه....کنم پروو برم گرفتم و لباس اون و شدیم ورد

 به بعدش به....بود تنگ سینه زیر تا...داشت کرده پف کوتاه و ظریف خیلی بند تا دو...بود شده کار طرحدار و مشکی

 نسات پارچه با..باشه داشته پف بیشتر اینکه برای هم زیرش...داشت چین طرف یه از و....میشد باز ترک شیش مدل

 و در...یومدم بهمم...بود زیبا خیلی....بود شده تزئین دار چین و سفید ساتن با..لباس پایینی لبه و..بود شده کار سفید

 .ببینن هم ارزو و سارا تا کردم باز

 چطوره؟ ها بچه-

 عالیه....اجی است معرکه-ارزو

 ...بیرون بیا...شدی کش امیر..اره-سارا

 یه هم ارزو....خرید رنگ سبز کوتاه لباس یه هم سارا....مخمل..قرمز مشکی..کفش و کیف یه با...خریدم و لباس اون

 پیش دبو رفته بده خبر ما به که این بدون هم سارا...خونه برگشتیم خستگی و خرید کلی با....خرید بلند قرمز لباس

 برنمیومد دستمون از کاری دیگه ولی شدیم ناراحت ازش خیلی...گفت بهمون پدرش بعدا و این مادرش

 بیان هم اینا دایی خانواده و پدرام خانواده بود قرار...بودن ما خونه هم سروش و مهسا عمه..رسید عید روز بالخره

 .....بشم اماده تا موندم اتاقم توی...تحویل سال برای ما خونه

 با و دگشا تقریبا و رنگ سفید ساده شلوار......نکنم ناراحت و اقامون که شال یه با کردم انتخاب ساده شلوار و بلوز یه

 گذاشتم سر مشکیمم شال و....کردم ملیح ارایش یه...پوشیدم داشت توش مشکی طرحهای که سفید بلوز یه

 اما نبود ذهنم تو خاطرش وقت هیچ هرچند کشیدم دست روش و اوردم در تحریرم میز کشوی داخل از و فرگل عکس

 سالم یه...شدم سرازیر ها پله از...حال سمت رفتم و کشو تو گذاشتم و عکس...داشتم بهش نسبت خاص کشش یه

 اشپزخونه تو رفتم و دادم باال و بلند

 و پهلوش تو کردم فرو و دستم دو هر اشاره انگشت و شدم نزدیک بهش پشت از......... میچید رو ها میوه داشت ایدا

 ....پخ گفتم هم زمان هم

 ....افتاد دستش از پرتغال و هوا پرید متر سه ایدا
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 کردی؟ بود کاری چه این...ترسیدم عاطفه بمیری ای-

 خخخخ....داد حال ای-

 ...کن کمکی یه بیا...درد-

 کجاست؟ ابی ساتن اون ایدا...باشه-

 میخوای؟ چی واس-

 ...سین هفت سفره-

 ...گاز کنار کابینت پایینی کشوی تو-

 ...یافتمش اهان-

 وسائل و....بودم کرده تزئین رنگ ابی مروارید با رو خوریایی شراب قبل از...وسط میز روی گذاشتم و بردم و ساتن

 شده قشنگ....پیچوندم و برش و دور هم کمی یه و ساتن سر گذاشتمشون...بودم گذاشته داخلش و سین هفت

 و من هب تحسین با خانوم عمه....کردیم نزدیکش میز این به و بغلی عسلی میز رو گذاشتیم هم رو شیرینی و میوه...بود

 اینا ارمان...دراومد صدا به زنگ....کردم گرم رحمان سوره خوندن با و سرم و..نشستم اینا مامام کنار....میکرد نگاه ایدا

 سفره یه سر زندگیم عشق با که بود سالی اولین....بودم خوشحال خیلی..بودن باهاشون هم اینا امیر لبته و بودن

 ویر با تکشون تک از و زدم لبخند...مشترک ارزوی یه اختماال و...میتپید قلبمون مشترک حس یه برای و مینشتم

 پشتش....بودیم چیده رو سفره که میزی سمت کشیدمش و گرفتم و دستش اومد امیر تا..کردیم استقبال خوش

 نشستیم

 اینجا؟ کشوندی و من...شیطون ای-

 ...بشینیم اینجا همه از اول خودمون میخواستم اوهوم-

 لطیفی تو انقدر بشم قربونت من-

 ...نکن لوسم-

 ..چشم-

 کردم زیاد و تلویزیون صدای.... بودن شاد همه...میزدن حرف و بودن نشسته هم کنار همه

 ...ها میشه تحویل سال االن..لطفا اروم همه-

 شد بلند صدایی تلویزیون از....شدن ساکت همه و من سمت برگشت سرها همه حرف این با

 .......سال تحویل تا دقیقه یک-
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 چیز یه اومد یادم بعد اکا..بودم درگیرش لحظه اون که حسی اون...بده بهم و چیز یه خواستم خدا از وجودم تمام با

 همچنان و بمونم علی امیر با همیشه تا کردم ارزو قلب صمیم از و قران رو گذاشتم و دستم...میخوام هم دیگه

 ...بگیرم پس و ابروشون و کنم پیدا و خانوادم و...عاشق

 ....مبارک عزیزان همه بر....83 سال اغاز-

 گفتم خوشحالی با

 مبارک همه عید..هورا-

 برم و نبیرو بیام بودنم بچه حس از نمیتونم هم ثانیه دو..زدم گند معمول طبق من بله...میکردن نگاه من به بهت با همه

 روبوسی و تبریک حال در همه...اوردم و ریختم چای سینی یه....اشپزخونه تو رفتم و زدم لبخند..بزرگیم ادم جلد تو

 ...پیوستم جمعشون به منم و عسلی میز روی گذاشتم رو سینی..بودن

 گرفتم و امیر دست....کردن خوشبختی ارزوی برامون و دادن عیدی بهمون بزرگترا

 دارم کارت االچیق تو بیرون بریم بیا-

 سوزوندی؟ اتیشی چه باز-

 کردم نگاش تیز و کردم چپ و چشام

 ...میدم زحمت و خودم دارم کی برا باش و من...دیگه نکنه درد دست-

 ..بریم..ببخشید کردم شوخی-

 دارم کار من برو خودت-

 ...اخه برم کجا خانومم بودنی من..دیگه بیا-

 .... باز زبون ای-

 کنم کار چه نباشم باز زبون-

 بازوش به زدم یکی

 باشه؟ میام زود دیقه یه باال میرم من االچیق تو برو تو امیر-

 بیا زود...باشه-

 باشه-
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 لیایصند رو امیر کردم قایم پشتم و دستام حیاط رفتم و برداشتم تحریرم میز روی از رو جعبه و اتاقم تو رفتم سریع

  شدم نزدیک پشت از بهش میکرد فکر داشت و بود نشسته االچیق

 پخخخخخخخخ-

 گرفت بغل تو من و برگشت خورد تکون کوچولو یه جاش از

 بترسونی؟ و من میخواستی بود حواسم شیطون ای-

 ...میداد حال بیشتر میپریدی ایدا مثل قشنگ اگه....داد حال انقده اره-

 اره؟اینجوریاست-

 کردم جا به جا امیر پای رو و خودم و باال زدم و ابروهامو

 جوریاست اون-

 بوسیدم و گونش و جلو بردم و سرم

 .....مبارک عیدت-

 زدم لبخند بهش و سمتش گرفتم رو جعبه

 شد خیره بهم و زد لبخند...اورد در و گردنبد و کرد باز رو جعبه

 تو نه میدادم بهت ها کادو این از باید من شیطون-

 بده؟ مگه-

 باشی یادم به همیشه تا تو گردن میندازمش من ولی خوبه هم خیلی نه-

 ....گرفتم تو برای و این من ولی-

 خودش سمت برگردوند و صورتم و گرفتم و چونم دستش با...گرفتم ازش و روم ناراحت

 تره قشنگ باشه تو گردن...گردنم بندازم و این من نیست خوب اما زیباست خیلی این...عزیزم نشو ناراحت-

 ...باشه تو گردن میخواستم نوشته روش و دومون هر اسم اول...بودم داده سفارش عشق کلی با و این من اما-

 .....میشد میدون پیروز بود همینطور همیشه...گردنم انداخت و گردنبند و بوسید و پیشونیم

 بدم و کادوم که منه نوبت حاال خوب-
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 رس میخواد کردم فکر..اورد بیرون کرده مشت و دستش بعد و پیرهنش جیب تو برد و دستش...کردم نگاهش منتظر

 بازوش به زدم یکی همین برای بزاره کارم

 میزاری؟ کارم سر بدی خیلی-

 امیر جون به نیست سرکاری...نه-

  نخور قسم..ا-

 ...من به بده و دستت و ببند و چشات شما باشه-

 شدم خیره بهش ضن با

 نباشه؟ موسک سوسک امیر-

 ...نیست امیر جون به-

 نخور قسم انقدر...باشه-

 با...هباش چی میزدم حدس نشتم دستم تو و خورد تکون انگشتام بین چیزی یه امیر به دادم و دستم و بستم و چشمام

 گفتم لبخند

 کنم؟ باز-

 میاد؟ خوشت ببین بله-

 جالب یادز ریختش مانند قاب و بزرگ تقریبا انگشتر یه...شدم خیره بود دستم تو که انگشتری به و کردم باز و چشمام

 ...نبود

 جوریه یه داره طرح اینکه با روشم تازه است گنده خیلی....میکنم؟ دس انگشترا این از من امیر-

 ...داره توش سورپرایز انگشتره این بگم برات بزار-

 امیر و من از کوچیک خیلی عکس یه توش شد باز هم از قاب در داد فشارش و انگشتر قاب کنار گذاشت و دستش

 ....زدم کوچولو جیغ یه و دادم تکون و خودم پاش رو زده ذوق...بود

 کردم بوسه غرق و صورتش و سر

 ....عالیه امیر عالیه این دارم دوست خیلی.....مرسی مرسی وای-

 .....بیرونیم وقته خیلی زشته.... تو بریم بیا..هیس-

 ..بریم باشه-
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 وادشخان با ارمان..برنگشت زندگیم به دیگه که بود قشنگی خیلی روزای بگم باید البته....بود قشنگی خیلی روز

 خوشش ازش و بود دیده رو سارا قبال ارمان مادر....کنه ازدواج سارا با میخواد بود گفته بهشون و بود کرده صحبت

 خواستگارای جلوی استورا خیلی هم سارا..خواستگاری برن سارا کنکور از بعد شد قرار و...نکردن مخالفتی میومد

 یه خوندن درس کوچولو یه و میگذشت بازدید و دید و گذار و گشت به عید روزای تمام...ایستاد می وارنگش و رنگ

 خوشی و خوبی و خستگی تمام با ایدا عروسی روز بالخره بود خورده باد پشتم امیر قول به...بودم شده تنبل کمی

 دادم ارایشگاه ادرس و زدم اس امیر به ارایشگاه رفتم سارا و ارزو با منم...ارایشگاه رفتن روژین با ایدا زود صبح...اومد

 دنبالم بیاد تا

 ارزو و سارا دنبال بیاد بود قرار هم ارمان

 ...دادن اوکی و انداختن نگاهی بهم ارزو و سارا شد تموم ارایشگر کار وقتی

 عاطی شدی کش امیر-سارا

 بیفته اتفاقی اقامون برا نکنه خدا اٍ-

 بابا کن جمع..ایش-ارزو

 ....یکی تو دیگه کوفت-

 شدی ماه خیلی خداییش ولی-سارا

 میدونم-

 قربون رو شیفته خود-ارزو

  دنبالمون بیان دادیم خبر اقایون به و پوشیدیدم و لباسامون ها بچه با

 مچشم پشت ارایش....بود زیبا و بود نشسته خوب تنم تو واقعا لباسم.... انداختم نگاهی خودم به قدی ایینه جلوی

 یلیخ کال.... میومد چشم به قشنگ خیلی لبم.. میکشید رخ به بیشتر و چشمم بودن روشن و بود زیبا و مخملی واقعا

 و برداشتم حریرمم شال..نگه بهم چیزی علی امیر که پوشیدم لباسم روی مشکیمم ساتن کت.....بودم شده خوشگل

 افتاد گوشیم روی امیر شماره...شدم منتظر و دست رو گذاشتم

 اقایی سالم-

 منتظرم پایین بیا..خانومی سالم-

 اومده؟ هم ارمان..میام االن-

 شده تموم گوشیش شارژ...بیان بگو اره-
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 فعال...باشه-

 .....بریم شده تموم گوشیش شارژ..اومده ارمان ها بچه-

 با....بود رفک تو و بود نشسته ماشینش تو علی امیر...میرفت ویلی قیلی دلم..... پایین رفتیم و افتادیم راه هم با سه هر

 ...علی امیر ماشین سمت رفتم و کردم خداحافظی سارا و ارزو

 ماشین تو نشستم و کردم باز و در

 ....سالم-

 زدم لبخند و

 افتاد راه و زد جون کم لبخند یه

 ....خانوم سالم-

 دمغی؟ امیر شده چی-

 ...ام خسته کم یه عزیزم نه-

 همینه؟ میگی؟فقط راست-

 ...همینه فقط نباش نگران تو اره-

 شدم؟ خوب-

 زد لبخند و کرد بهم نگاهی یه

 گلم شدی خوب خیلی..شدی تر ماه خانوم بودی ماه شما بله-

 بندازیم؟ عکس اتلیه بریم میشه-

 ...میکشه طول نگرفتیم وقت اما...نداره که نشد-

 )(...اتلیه بریم گرفتم من-

 ....دوختی و بریدی خودت که تو شیطون ای-

 اینیم ما-

 راواتک و یاسی پیراهن با..براق مشکی شلوار و کت....کردم امیر به نگاهی یه تازه و شدیم پیاده ماشین از اتلیه جلوی

 و کراوات..بندازیم عکس بود قرار که جایی سمت رفتیم و شدیم اتلیه وارد...بود کرده خواستنیش واقعا رنگ یاسی
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 ینهس تو و نفس عکسمون اخرین... گرفتیم مختلف حالتهای تو عکس تا چند...کردیم مرتب و امیر دکمه سر استین

 و سرش هم امیر و شدم اویزون عقب به بودم گرفته امیر کت یغه به و دستم که حالی در من....بود کرده حبس من

 یک... بود قفل چشمام تو چشماش....میکرد دگرگون و حالم و میخورد صورتم به داغش نفس.. صورتم سمت بود اورده

 گل صورتم بودم مطمئن...کشیدم راحت نفس یه...انداختیم و عکس وقتی بودیم حالت همون تو دقیقه

 ......نزدیم حرفی کدوممون هیچ دیگه خونه به تارسیدن..انداخته

 خیلی هم و داماد و عروس جایگاه....بود رنگی چراغای و ها ریسه از پر درختا بین و حیاط تمام..شدیم حیاط وارد

 خیلی...بودن چیده روش و عقد سفره و بودن داده قرار رو میزی استخر توی....بودن کرده درست استخر کنار شیک

 ....بود شده قشنگ

 علی امیر بغل تو رفتم ناخوداگاه که بودم شده زده ذوق انقدر

 کرده؟ درستش کی..شده عالی-

 ....بود ایدا سفارش-

 کرده؟ درستش خوب؟کی-

 کرده درست دکوریتر خود هم رو سفره... کردیم نصب رو ها تخته ارمان و من-

 است معرکه-

 رفت ابرومون زشته برو بیا-

 ارزو و سارا منم سر پشت...اتاق تو گذاشتم کیفم و مانتو و شدم اتاقم وارد..بیرون کشیدم بغلش از و خودم و خندیدم

 اتاق تو اومدن

 ارمانو؟ اون نخوری خانوم سارا-

 هو؟ یه رفتی گوری کدوم تو راستی....نپرس نگو که میدادن ای قلوه و دل یه بابا اره-ارزو

 رازه یه..دیگه دیگه-

 دارین راز شوهرت این با همش که هم تو-سارا

 بسوزه دلت-

 دارم و بهترش یکی که من بدبدخت اخه...میسوزه باشه-

 بهتره هم خیلی من شوهر.....عمت جون اره-

 بهتره همه از خان خرزو..نیاید قمپوض الکی-ارزو
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 اون و میزدیم حرفی ما وقت هر بود ارزو خیالی پسر دوس مثال خان خرزو....پایین رفتیم و خنده زیر زدیم تایی سه

 وایساده پا لنگه یه....گفتم امد خوش بهشون و کردم علیک و سالم مهمونا با...خان خرزو میگفت بگه نداشت چیزی

 ....بودن عروس خواهر ها سختی کاره عجب....بود گرفته درد پام...میگفتم امد خوش هی و عقد سفره کنار بودم

 بهش و علی امیر دست داد برد بدو و اسپند مامان..اومدن داماد و عروس فهمیدم..شد بلند دست و صوت صدای

 ...کنه دود براشون جلو بره کرد سفارش

 هجوم چشمم به اشک که بود شده ناز و قشنگ انقدر ایدا...تو اومدن پدرام و ایدا باغ کنار در سمت رفتم خوشحالی با

 عقد سفره تا شاد خیلی اهنگ یه با...زیاد خیلی صدا و سر همهمه..میگفتن تبریک بهشون همه.... زدم لبخند...اورد

 .....کردیم همراهیشون همه

 عروس سر رو پارچه گرفتن و قند سابیدن برای....هم کنار هم امیر و من...بودن وایساده هم کنار ارزو و ارمان و سارا

 هم ارزو و پارچه سمت یه روژین....گرفتم و قند من...بزنه سوزن تا برداشت سوزن و نخ خاله...شدم جدا امیر از داماد

 .....رو دیگش سمت

 ......خوشبختیشون برای کنن دعا و بزارن باز و دستاشون خواست همه از اقا حاج

 داد جواب لوندی با سارا خوند رو صیغه که اولی دفعه

 بچینه گل میدون از شهرداری رفته عروس-

 جمع رو پارچه خوشحالی با...داد رو بله ایدا و شد سوم دفعه بالخره...باشه اروم گفت بهش و سارا سر تو زد یکی ارمان

 .بود گرفته خندش عاقد....مامان دست دادیم و کردیم

 خانوما؟ چی دادماد پس-

 و دفتر که این از بعد..بودیم شاد همه...داد رو بله پدرامم کردیم بازش و گرفتیم مامان از رو پارچه دوباره حرف این با

 ...... زدن امضا

 که ور کادویی تا اتاقم تو رفتم لبخند با من....میدادن و کادوهاشون و میگفتن تبریک و میرفتن جلو مهمونا تک تک

 ....بیارم بودم کرده اماده ایدا برای

 ...بود گرفته طال سرویس یه علی امیر.....بدیم و کادومون تا شد امیر و من نوبت بالخره

 کن خوشبختش..خواهرمه مثل ایدا داداش پدرام..بشید خوشبخت-

 ...کنم جبران خودت عروسی ایشاال....داداش قربونت-پدرام

 قربونت-
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 منه نوبته...من... من-

 دیگه بگیر اروم دیقه یه دختر-ایدا

 ...کردم امادش تو برای همین برای داشتم دوست خیلی و این ایدا-

 با...شدن چلچراغ چشاش..کند روش از رو کادوها کاغذ...کرد نگاهش کنجکاوی با ایدا....سمتش گرفتم رو تابلو

 بوسیدم و گرفتم و دستش خوشحالی

 ...باارزشه خیلی برام این....جون عاطفه مرسی-

 باش خواهرم مراقب پدرام اهای....بشی خوشبخت ایشاال خواهرم-

 ببینیم حسابی و درست و این هم ما میشه حاال...چشم-پدرام

 ....کرد اشاره تابلو به و

 انداخته راه کاری کثیف و بازی گل کلی و شمال بودیم رفته....بود احسان و ایدا و من گیای بچه از عکس یه

 ازمون دید رو ما که هم بابا.....بازی گل به کرد شروع ما با خودشم کنه ادم رو ایدا و من بیاد میخواست احسان..بودیم

 عکس خیلی...بودیم گرفته فیگور مدلی یه کدوممون هر... سرمون باالی بگیریم و ودستامون بخندیم خواست

 ....بود خوشگلی

 لبخند با احسان....مون سه هر برای بود معنوی چیز یه...دادمش ایدا به و شاسی رو زدمش و کردم بزرگش همین برای

 ...گرفت بغلش تو و من هم بعد...باشه مراقبش کرد سفارش پدرام به و بوسید رو ایدا سر اول..شد نزدیک بهمون

 باشیا دونمون یه مراقب علی امیر-

 نمیرسه بهش زورم دیگه..حاال نکن لوسش..جون احسان چشم-

 برسه؟ بهش زورتم میخوای پس نه-

 ...بکنم غلط من-

 لباسم...میخندیدیم و میرقصیدیم شیطنت کمال در سارا و ارزو با....رقصنده جماعت سمت رفتیم شوخی و خنده با

 ....دادم قری یه و گرفتم دستم با و گوشش....زمین رو میشد کشیده و بود بلند

 خنده زیر زدن فیگورم و چهرم دیدن با و ارزو و سارا

 .....مرض-
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 قشنگ و مردونه خیلی....خورد تکون باهام اروم و دستاش تو گرفت و دستام امیر....وسط اومدن هم ارمان و علی امیر

 حامد این از خدا...سوخت ارزو برای دلم میرقصیدن دیگه هم با هم ارمان و سارا....میداد تاب من با و خودش

 ....نیاورد بچه این سر که بالیی چه...نگذره

 ؟ امیر-

 ...امیر؟نفسم جون-

 ....رفت ویلی قیلی دلم

 برقصه ما با بیاد ارزو بگم برم-

 ..گلم برو-

 ....میکرد نگاه ما به و بود وایساده گوشه یه که ارزو سمت رفتم و زدم لبخند

 وسط بریم بیا...مشکی چش خوشگله خانوم-

 برقص اقاتون با برو تو اجی راحتم من-

 میرقصیم تایی سه...بریم بیا نه-

 بینم برو بدو میگی چی دیوونه ای-

 ارزو و من... میداد تاب و خودش اروم خیلی ارزو و من جلوی امیر...کشوندمش خودم دنبال زور با و گرفتم و دستش

 رو ارزو چشمش فهمیدم جذبه جونم....ما طرف میومد داشت سروش به خورد چشمم....میرقصیدیم اروم اروم هم

 نپرس و نگو که میکرد نگاش مجلس اول از همیچین گرفته

 نمیکنی؟ معرفی خانوم عاطفه خانوم-سروش

 سیا روت نداریم معارفه مجلس رقص وسط-

 نزنید هم به و عاشق تا دو این خلوت برقصید ما با بیاید شما خانوم....من برم و روت ای-

 میشینم میرم من-ارزو

 ...دبرقصی هم با برید لطفا....سروش عمم پسر اینم...ارزو دوستم این....میزنیا گند داری همش....سروش بینم وایسا....اِ-

 سروش سمت رفت اروم خیلی و رفت بهم غره چش یه ارزو....دادم تحویلشون ژوکوندم لبخند یه

 بگیری؟ اروم دیقه یه نمیشه تو-امیر

 نوچ-
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 که بود امیر نامحسوس ناراحتی..میداد ازارم هنوزم که چیزی تنها....گذشت خوش بهمون خیلی..بود خوبی روز خیلی

 ....میکردم حس

 و رپ به خیلی سروش...بود این کارم روز هر.....نکته و تست و درس به چسبیدم دوباره... شد تمو شادیاش تموم با عید

 نه میگفت هی اونم..اومده خوشش ازش سروش میگفتم ارزو به منم...میپرسید ارزو از مرتب و میپیچید پام

 وشنر و تکلیفت خودت برو نیست مربوطی من به گفتم سروش به سر اخر... بودم کرده گیر بین این منم....والسالم

 .......کن

 به و سروش الکی و میکنم ترحم بهش دارم کنه فکر خودش پیش ارزو نمیخواستم نشدم قضیه این گیر پی هم دیگه

 برای تالشم نمیگفت من به و داشت ناراحتی یه همچنان امیر... میگذشت هم پی از روزا...........انداختم جونش

 تا و دنبالم اومد علی امیر خود....رسید کنکورم روز بالخره...نمیگفت بهم چیزی هم ارمان...بود فایده بی هم فهمیدنش

 ......بردم امتحانی حوزه

 علی؟ امیر-

 نفسم؟ جونم-

 زدم لبخند.....میلرزید وجودم تمام میزد صدام طوری این وقت هر

 باشیا اینجا 88 ساعت-

 ......اینجام 88:30 من...چشم..خانومم چشم-

 ...مرسی-

 ببوسم؟ رو شما من میشه-

 اینجا؟-

 چیه؟ مگه-

 خیابون؟ تو ماشین تو...علی امیر-

 ...ببوسمت میخواد دلم بدجور منم....نیست کسی کوچه این تو-

 دپیجی تنم تمام تو شیرین احساس یه.....سوخت لبام دفعه یه که میکردم نگاهش مات...بود بعید امیر از حرفا این

 .....خودم سمت کشیدمش بیشتر و امیر گردن دور انداختم و دستم
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 با...شدم سالن وارد و دادم تحویل و گوشیم امانات.................رفتم و کردم خداحافظی ازش خجالت با شد جدا که ازم

 و گوشیم امانات از....بیرون اومدم و دادم و برگم...بود 88:15....کردم نگاه ساعتم به..دادم جواب رو سواال خاطر فراغ

 ....نشد خبری ازش گذشت ای دقیقه 5....شدم امیر منتظر در جلوی و گرفتم تحویل

 کوش؟ پس اینجام 88:30 گفت که این خدایا-

 دادم جواب رو گوشی خوشحالی با...بود امیر شماره...خورد زنگ موبایلم

 کجایی؟ تو امیر-

 هستید؟ اقا این همسر شما ببخشید-

 میکنه؟ کار چه شما دست...منه شوهر گوشی این....چی؟-

 ...خانوم-

 ؟شده چی-

 ....کردن تصادف همسرتون) (....بیمارستان بیاید لطفا-

 ود درموندگی با....پام جلوی افتاد و خورد سر دستم از گوشی... بود افتاده شماره به نفسم...شد سرد لحظه یه تو تنم

 زمین رو از رو گوشی...بودن نیومده هنوز ارزو و سارا...بودن شده جمع دورم ها بچه....گریه زی زدم و.. نشستم زانو

 گریه... جویدم عادتم طبق و ناخونم. گرفتم بست در ماشین یه....خیابون سمت رفتم دو حالت با و برداشتم

 ات اگه حتی....نباشه من مال اگه حتی...باشه سالم امیر میخواستم خدا از فقط...بود گرفته چی همه از دلم....میکردم

 ... ببینمش نتونم عمرم اخر

 هی ولی...بود؟ افتاده براش اتفاقی چه نمیدونستم..بدم دوباره جون علی امیر به تا بگذردم خودم جون از بودم حاضر

 بود افتاده جونم به بد حس

 مگفت راننده به تشر با..کرد پیدا شدت اشکام... شیشه به چسبوندم و سرم....اومده سرش بد بالی یه میکردم حس

 سریع....دیگه باش زود اقا-

 ردک بیشتر و سرعتش و داد تکون و سرش دید و بارم اشک و قرمز چشمای وقتی..کرد نگاه بهم بهت با راننده بیچاره

 کردم پرت ماشین جلو شیشه از تومنی 50 تراور یه و شدم پیاده سرعت به...وایساد بیمارستان جلوی که ماشین

 میومد راننده صدای....تو

 وایسید..بقیش خانوم-

 خودتون مال-
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 کجاست؟ علی امیر ببینم رفتم سریع....میسوخت چشمام...رسوندم اورژانس به و خودم سریع

 داشتین؟ تصادفی مورد...خانوم ببخشید-

 اسمشون؟..کنم چک بزارید...بله-

 صادقی علی امیر-

 هستن یو سی ای تو...بله-

 بود افتاده طپش به قلبم..شدم داغ اتیش تو باشن انداخته و من که انگار حرف این با

 ....برم باید کجا گفت سریع من حال دیدن با اونم....برم کجا باید پرسدم پرستار از

 بود امیر عشق برای...نبود من ان از امیر دیدن و رسیدن برای بود پاهام توی که انرژی..نبود خودم مال پاهام

 ..بود گرفته غم دنیا یه و دلم..بود سرازیر چشمام از اشک

 مارهش به نفسم....بودن ایستاده یو سی ای در پشت مرد تا چند و پلیس یه...کردم تازه نفس رسیدم که دوم طبقه به

 ...میدید تار چشمام..بود افتاده

 ..من خدای...پلیس؟

  پلیس به کردم رو...شدم نزدیک بهشون و برداشتم قدم سستی به...میداد رو بدی چیزای گواهی دلم

 شده؟ چی...سروان؟ جناب ببخشید-

 دارین؟ نسبتی..هستن یو سی ای داخل که اقا این با شما خانوم-

 صادقی؟ علی امیر-

 ...بله-

 خواهشا شده چی بگه من به یکی...هستن همسرم ایشون-

 هب کنجکاوی با هم یکی اون و میزد قدم مرتب پریشون خیلی یکی...کردم نگاه صورتشون به..بودن هم کنار مرد تا دو

 ...بود شده خیره صورتم

 اورد هجوم چشمم به اشک

 شده؟ چی بگه یکی خدا رو تو-
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 بدی ادفتص اما کنم خالی و دلتون تو نمیخوام..کنید دعا براشون اول البته....کنید صحبت دکترشون با بهتره-پلیس

 ...داشتن

 بود؟ کرده تصادف کسی با-

 زیاد سرعت با...اتوبان تو..کرده تصادف اقا این ماشین با که میکرده صحبت موبایل با-

 میدید؟ اسیب باید من امیر فقط یعنی....بودن بسته و سرش فقط...شدم خیره میزد قدم که مردی به

 پس؟...پس-

 خوندن نگاهم از و سئوالم که انگار

 بودن خودشون مقصر گفت میشه..بودن شده منحرف هم خط از...بودن نبسته کمربند-پلیس

 کردم نیاز و راز خودم خدای با دلم توی...میومد چشمم از اشک...شدم خیره زمین یه و نشستم صندلیا از یکی روی

 و صداش..ببینم دوباره رو علی امیر فقط..نبینمش دیگه...نباشم دیگه حاضرم..عاشقشم من میدونی که تو...خدایا-

 اون نبدو من...خدا نگیر ازم و اون...علی امیر به بده خدا بگیر و جونم...سالمه و زنده و میکشه نفس که ببینم...بشنوم

 .....خدا است بسته امیر وجود به وجودم تمتم..نگیر ازم و امیر..کسم بی..تنهام...گمم من..هیچیم

 ارمان از هم کال میس تا دو...بود احسان....شدم خیره گوشیم صفحه به و کردم باز و چشمام...خورد زنگ موبایلم

 و میلرزید صدام اما بزنم حرف مسلط کردم سعی..برداشتم رو گوشی..سارا از هم یکی...ارزو از کال میس یه.....داشتم

 داشت خش

 دادش سالم-

 ول رو سارا و ارزو هم تو....نمیده جواب و گوشیش امیر...رفت راه هزار دلمون..شماها؟ دختر؟کجائید خوبی..سالم-

 شده؟خوبی؟همه چی...بودن نگرانت..بودی رفته حال از بود گفته بهشون دوستاتم از یکی تازه...نبودی و بودی کرده

 مرتبه چی

 ...گرفت هقم هق

 پاهام بیا داداش...یو سی ای تو... اتاقه تو عمرم همه....نیست امیر..نیستم خوب من...نیست خوب هیچی..دادش نه-

 بیا داداش..شده؟ چی ببینم برم نمیتونم...شده؟ چی بپرسم برم حتی نمیتونم..نداره جون

 ....بود پر خیلی دلم...مینالیدم و میزدم زجه
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 جون پاهام..سراغش برم نمیتونستم..بود نیومده هوش به و بود یو سی ای تو...بود شده تموم علی امیر عمل

 فضا از ای هاله یه تو همه..مرد دو اون نگاهای و حرفا...احسان دادای..پلیس حرفای..بودم شده خشک انگار...نداشت

 ریختم فرو منم...شد بارون ستاره دنیا....شد گم

 ستهنش تاب روی..بودیم اینا دایی چالوس جاده باغ تو..دل ته از خندیدم... بود شده خیره صورتم به لبخند با علی امیر

 بودم بغلش تو روش به رو منم و بود نشسته امیر...برعکس البته..امیر بغل تو.. بودم

 بده قول...میمیرم من نزاریا تنهام امیر-

 قلبم روی گذاشت و دستش..شد نزدیک بهم..شد باز هم از لباش

 اینجام نیتسی تنها..همیشه...عزیزم پیشتم همیشه..اینجام همیشه من-

 ...کنارم میخوام رو تو من....نه قلبم تو فقط..باش کنارم امیر-

 ایدب..باشم نمیتونم اما...کنارت میام بخوای وقت هر...نمیکنم ترکت..قلبتم تو جا همین من نفسم...خانومم عاطفه-

 میکنن صدام ببین..برم

 ...میمیرم من..نرو..؟بمون.میکنه صدات کی امیر-

 .....میلرزونه و دلم هنوزم...میکنه رسوخ وجودم عمق تا هنوزم که ای بوسه..اتشین و داغ بوسه یه...لبام مهر شد لباش

 زدم بلند جیغ یه

 !نـــــــــه....نه-

 تو اومد سفید لباس با زن یه و شد باز شدت با در.....نبود کنارم کسی و بودم اتاق یه تو....پریدم جا از

 ....نشستی طوری این نیست خوب برات بکش دراز..بودی ترسونده رو همه..اومدی هوش به شکر رو خدا-

 ....کردم نگاه خودم به و زن به گیجی با

 رفتم و کندمش..شد کشیده دستم با چیزی یه.. شدم بلند تخت روی از.....اومد خاطرم به امیر چشمای لحظه یه

 به برگردونه و من کرد سعی و شد نزدیک بهم عصبی و زده بهت چشمای با پرستار...کجام میدونستم حاال....جلو

 ...تخت

 نکن اذیت انقدر..بخواب بگیر تخت سر بیا جون دختر-

 ....برم باید....ببینمش میخوام....میخوام و امیر من...کن ولم...کن ولم-

 ....پرستار پشت و شونه سر به میزدم محکم و بودم کرده جمع دستام تو و توانم تمام
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 به چشمم تا....اومدن هم احسان و ایدا...تو اومدن دیگه پرستار تا چند....شد باز در پرستار و من بیدادای و داد با

 با احسان.....تخت روی خوابوندم و کرد کمکم پرستار...نزدم داد...نزدم پا و دست دیگه....شدم اروم افتاد احسان

 اب...میداد و بد خبر یه نوید دلم..بود قرمز چشماش کردک نگاه ایدا به...شد نزدیک بهم ناراحت و بار غم چشمای

 بود گرفته گریم...دادم قورت سختی به و دهنم

 ...ببینمش میخوام...کو؟ علی امیر..داداش-

 یتو رو چیزی تیزی احسان بغل تو....کردن سکوت و شده چیزی میفهمیدم....میلرزیدم..شد تنم حصار احسان دستای

 ....بود فایده بی اما.....بیرون بکشم احسان بغل از و خودم کردم سعی.. زدم جیغ یه....کردم حس دستم

 میگفتم بیراه و بد و میزدم جیغ....صورتم تو زدم و کردم نزدیک صورتم به احسان کمر پشت از و دستام

 یه وت گرت سفت و دستام احسان....بودن چی همه بیانگر نگاها این...بگه چیزی..بزنه حرفی کسی نبود نیازی دیگه

 شدم حال بی که گفتم سزا نا و زدم پا و دست انقدر...زد بغلم دیگش دست با و دستش

 میدونید....نمیارم دووم اون بدون من میدونید که شما...میخوام و امیر من....داداش بمیرم میخوام.....بمونم نمیخوام-

 حرف دیگه..شم خفه دیگه میدم قول..ببینمش بار یه ببر و من داداش...میخوام و امیرم من تنهام من....نمیتونم

 ...ببینمش میخوام..میکنم گوش..بگید شما چی هر اصال..نزنم

 رمگ چشمام....میخواستم و امیر فقط...بودم کرده قاطی...بود بد خیلی حالم منم...نمیگفت چیزی و میکرد گریه احسان

 اناحس و ایدا بار هر..کردم پا به قشقرق و شدم بیدار اوضاع این با هم دیگه دفعه چندین...نفهمیدم چیزی دیگه و شد

 ...دیدم رو ارزو و سارا زده غم و ناراحت چهره هم بار یه..بودن کنارم روژین و

 ....بوسه و بوسه...بوسه....فردا به امیدواری حس...دلتنگی احساس و امیر همش..رویا بار هر...خواب بار هر

 نرسیدن..نبودن رفتن میشه....جدایی میشه بوسه که فهمیدم بعدا

 میدونستم...بود اومده روزم به چه میدونستم اما..بودم خبری بی تو چند هر..کردم نگاه اطرافم به و کردم باز و چشمام

 ییالال برام و بشینه سرم روی که نیست دستی دیگه...کنه هدیه بهم و ارامش گرمش اغوش با تا نیست امیری دیگه

 ....نبود هیچی دیگه...بشه

 نه.....نمیتونستم..نمیشد انگار اما...بشم خالی و بزنم زجه میخواستم...بود پر درد و غم از دلم...بودم شده خشک انگار

 ....کنم گریه میتونستم نه..بزنم حرف میتونستم

 ....نباشه؟ اون و بکشم نفس من.. فایده چه...رو زندگی نه میخواستم رو صدا نه دیگه امیر بی چند هر

 ....دردش پر و قرمز چشمای...میزد داد رو چی همه نتش مشکی لباس..شد خیره بهم و اتاق تو اومد بابا

 کرد نوازش و سرم روی و جلو کشید و دستش.....زیر انداختم و سرم و کردم بهش حال بی نگاه یه
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 ....دخترم داغونم...کن نگاه بهم جون بابا...من عاطفه-

 برام حسی اما...میفهمیدمش....نشد روشن وجودم تو حسی هیچ اما......دوختم بابا به روح بی و حالت بی و چشمام

 بودم شوک تو...نبود

 جان؟ بابا نمیگی چیزی چرا-

 نگاه بازم

 .....بیرون رفت اتاق از و بوسید و سرم بابا

 زیر....هنمیتون من بی که..داره دوستم گفت بهم بارون زیر....باغ بودیم رفته امیر با که افتادم روزی یاد بستم و چشمام

 شبعد اما..نشست لبم به لبخند روز اون یاداوری با....نیستم تفاروت بی که..دارم بهش حسی یه گفتم بهش بارون

 .....صدا بی و طوالنی گریه یه....گریه زیر زدم سریع

 ....نداشت فرقی برام روزا

 میدیمشون که بودن گذرا هاله یه برام همه و همه... ایدا...مامان...احسان...ژوبین دایی... بابا..افتاب...بارون....روز...شب

 ....حرفی هیچ بدون... بهشون میشدم خیره مرده یه مثل...نبودن مهم برام و میدیدمشون..نمیزدم دم و

 ....نمیشنیدم اصال رو...ارزو و سارا....ارمان حرفای...نبرد پیش از کاری هم روژین و ایدا.. مامان های زجه و ها گریه

 ... امیر فقط....رویا فقط..شب فقط.....گنگ حس یه فقط

 گهدی که...اور یاد یه... گوشم به شد سیلی یه باز تنم توی سیاه لباس....کردن مرخصم بیمارستان از روز چند از بعد

 و دز بغل و من احسان....میریختم اشک نفس بی و صدا بی...گریه زیر زدم..شکست اشکم سد...رفته...نیست علی امیر

 کرد نوازش و پشتم

 و صدات....هستی خبری بی تو..روزه 5....بگو چیزی یه..نمیزنی؟ حرف کس هیچ با چرا...گلم خواهر....باش اروم عزیزم-

 ....کن خالی و خودت....بگو چیزی یه احسان جون....ندیدم و نگاهت....نشنیدم

 رد صدام.....نشد که نشد...نتونستم...کنم صحبت احسان با کلمه یه تا کردم کاری هر....بود رسیده اوجش به هقم هق

 ...بود غصه و غم از پر دلم...نمیومد

 زل بهشون یخیم و سرد نگاه با..بودن منتظرم اتاق در پشت همه....بیرون اومدم اتاق از ایدا و احسان کمک با

 ....میومد نظرم به همیشه از تر درد پر و تر الغر..مشکی لباس توی...خورد الناز به چشمم....زدم

 اغوشم تو و شد خیره بهم بارش غم چشمای با...الناز سمت رفتم اروم و..زدم پس رو ایدا و احسان دستای

 ... میکشیدم بلند و دار صدا نفسای....گریه زیر زدم...میداد و امیرم بوی بدنش.....گرفت
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 نیست دیگه....که؟ میدونی..میترکه داداشم دل.....حرفی یه..بگو چیزی یه عزیزم....باش اروم خدا رو تو..جونم عاطفه-

 باش خودت فکر به...عذابه در روحش اما

 برگشتم....کند الناز اغوش از و من دستی....بده امید من به میکرد سعی اما..بود غمگین و دار بغض صداش

 یممستق....خونه توی رفتم....میریختم اشک و راه طول تمام...بریم تا کرد کمکم و گرفت بغلم تو....بود احسان..عقب

 یرهخ و....کردم باز دونه دونه و عکساش..کردم کلیک امیر فایل روی و کردم روشن و تابم لب....خوابم اتاق به بردم پناه

 ....میکرد بیشتر و عذابم همه و همه....مهربونش چشمای..خندونش لبای..بهشون شدم

 نده عذاب و خودت انقدر....بیرون بریم بیا دیقه یه عاطفه-ارزو

 دستام بین سارا و ارزو دستای...صورتم به کوبیدم محکم و باال اوردم و دستام.....دادم ادامه گریم به و ندادم جوابی

 که داشتم تصوری فوق ما نیروی یه...نمیرسید بهم زورشون بازم اما... برسونم اسیب خودم به نمیزاشتن....گرفت قرار

 ....نبود دارم جلو کس هیچ

 ......رفتم حال از احسان دستای تو

 ارام....خودم زدن کتک و بیداد و داد...خواب...میگذشت علی امیر رویای و خبری بی و سیاهی به روزام و شبا تمام

 ....میکشیدم؟ نفس امیر بی که بود روز چند نمیدونم....گذشت چقدر نمیدونم....بقیه درد پر و منتظر چشمای..بخش

 و کرد تنم حصار و دستاش...ببره خودش با و من خواستم ازش زاری و گریه با..سراغم اومد امیر بازم رویا توی شب یه

 بوسید و گونم

 خوایمی اگه..نمیزنی؟ حرفی کس هیچ با و کردی لج همه با چرا...بگیر اروم.....بمونم قلبت توی ابد تا که میخوای اگه-

 ...زندگی برای بجنگ...بیا خودت به عزیزم بیا خودت به..بزن حرف بقیه با...باشم راضی ازت و باشم اروم

 کن باور....میدم قول بهت پیشت نمیام دیگه بجنگی نخوای اگه...بجنگ زندگی برای مهمم برات اگه

 ......بود اشک از خیس صورتم کردم باز که و چشمام..شد دور ازم درد و زجه با

 جمع و توانم تمام....بگم چیزی یا... بزنم حرفی تا نمیچرخید زبونم نانوشته قرار یه طبق اما بزنم حرف میخواست دلم

 تو یادب یکی تا تختی پا به کوبیدم و باال اوردم و دستام...رسید گوشم به نامعلومی اصوات... دادم تکون و لبام و کردم

 ....اتاق

 کنارم و زد لبخند..افتاد من به چشمش تا...ناراحت و بود هم در چهرش...تو اومد احسان...شد باز تیکی صدای با در

 گرفت دستاش بین و دستم..نشست تخت روی

 ...بشنوم و نازت صدای میخوام..بزن حرف باهام کلمه یه...بهتری؟-

  گفتم توانم تمام با...دادم فشار و گلوم به چسبوندم و دستم...مینداخت چنگ گلوم به بغض

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

141 

 ...امیر-

  ریز خیلی صدای یه

 ...بوسید و چشمام و شد خیره بهم احسان

 احسان جون به...بگو دیگه بار یه-

 گفتم بازم سختی به

 ....امیر-

 ...عزیزم؟ چی امیر-

 هی و شد بلند کنارم از..میگردم چی دنبال شد متوجه احسان که انگار....کنم پیدا برگه تا اطراف گردوندم و چشمم

 نوشتم توش و گرفتم ازش....بهم داد خودکار با دفترچه

 شده تنگ براش دلم...نکنم اذیتت میدم قول...داداش ببر و من میکنم خواهش...ببینم و امیر برم میخوام-

 داد تکون برام و سرش...شدم خیره بهش ملتمسانه و سمتش گرفتم رو برگه

 باشه؟...و خودت نکنی اذیت بدی قول اینکه شرط به....میبرمت-

 ...دادم تکون و سرم

 ...بشی حاضر تا کنه کمکت بیاد ایدا میگم-

 و رعایتم و میزدن لبخند من خاطر به اما میفهمیدم..بود بد همشون حال..اتاق تو اومد ایدا بعد دقیقه چند

 نقدرا نمیزاشتم بود اگه....نبود تنم تو جونی...بودم داده دست از یکباره به و وجودم تمام...بود خون دلم منم....میکردن

 ....ببینن اسیب عزیزام

 چشمام زیر...شدم خیره ایینه تو خودم به...مشکی شال یه با مشکی بهاری شلوار مانتو یه...شدم اماده ایدا کمک با

 طفهعا به...بود شده کم وزنم...تو بود رفته هام گونه...بود شده ترک لبام...بود شده کدر چشمام رنگ و بود افتاده گود

 ....چکید چشمم از اشک قطره یه....بود شده تر سفید همیشه از رنگم....نداشتم شباهتی هیچ

 کوشی...کنی دعوام...تو بزن و موهات بگی...شدی خوشگل بگی..سرم روی بکشی و دستت دوباره تا کجایی امیر-

 پس؟

 کرد جدا ایینه از و من ایدا صدای

 منتظرته احسان بیا...جان عاطفه-
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 ...بردارم قدم خوب نمیتونستم... بود سنگین پاهام...بیرون اومدم اتاق از سست قدمهای با

 بابا..بودن ناراحت و دار غم...سیاه لباس تو سه هر...بودن نشسته سالن تو روژین... بابا.... مامان....اومدم پایین ها پله از

 دستاش تو گرفت و دستم و من سمت اومد

 کن تحمل...دارن همه و غم این...کم یه باش اروم...نزاشتی؟ جون دیگه ما برای که تو..جان؟ بابا خوبی-

 متس رفتم و کشیدم بیرون بابا دستای از و دستام..میزد پس و اشکاش دستش پشت با مرتب و.... میکرد گریه مامان

 مدست تو و دستش و احسان سمت رفتم سریع خیلی هم بعد....بوسیدم و گونش و شونش رو گذاشتم و دستم...مامان

 بریم که یعنی...گرفتم

 به دادم تکیه و سرم...زهرا بهشت به رسیدن تا...بشینم ماشین تو تا کرد کمکم و کرد خداحافظی همه از احسان

 که حاال..نبود که حاال..بدم دست از و امیر هم رویا تو حتی نمیخواستم....کردم فکر امیر به و ماشین شیشه

 ...بدم دست از و رویاش نمیخواستم دیگه..بود غنیمت هم رویا برام...نداشتمش

 پایین بیا رسیدیم-

 حس.....شدم پیاده ماشین از و دستش تو گذاشتم و دستام..شدم خیره بودن شده دراز طرفم به که احسان دستای به

 نازهج تشیع...بود بلند زجه و ناله صدای بر و دور و اطراف از..میلرزید پاهام...بود شده تنگ نفسم...داشتم بدی خیلی

 ....بود درد از صدایی یه طرف هر....خاکسپاری و

 و سرم....وایساد احسان رفتیم که دیگه کم یه....کردم نزدیک بهش بیشتر و خودم و انداختم چنگ احسان بازوی به

 ....کردم جلوم به نگاه یه.. باال اوردم

 سر نشستم و کردم جدا احسان بازوی از و دستام.....بود خیره بهم قشنگش روشن چشمای اون با..امیر خندون لبای

 و سنگ روی گذاشتم و سرم...بود شده تنگ اغوشش برای دلم...قبرش سنگ روی کشیدم دست ناباوری با...امیر خاک

 ارومم تا نبود امیری دیگه حاال...بودن اومده یادم به دردام همه..بودن کرده باز سر هام عقده تمام..گریه زیر زدم

 ..نیست راهم به چشمی دیگه...نترس چیزی از هستم من وقتی تا هستم من بگه...کنه

 رفیح و بود نشسته کنارم فقط احسان بیچاره....بلند بالند اونم..زدم و حرفام تمام...شد باز صدام...زدم بلند جیغ یه

 نمیزد

 چرا پس...عاشقمی؟ بودی نگفته مگه....میمونی؟ کنارم همیشه تا بودی نداده قول بهم تو مگه...رفتی؟ چرا؟چرا....امیر-

 بودی هگفت...بودی گفته خودت کنیم پیدا و فرگل بریم بود قرار....راگل بودم شده من تازه...گذاشتی تنها و رفتی؟من

 پس؟ کجایی....فرگل دنبال میریم کنکورم بعد

 ....رو تو...میخوام رو تو من....امیر نمیخوام تو جز و کس هیچ من..شدم کس بی من دوباره
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 راهم به چشمی دیگه...کنه ارومم حرفاش با تا نیست کسی دیگه....موهام رو کهبشینه نیست دستی دیگه

 بهم کس هیچ اما بیرون زده شال از موهام ببینم..ببین...نمیکنه دعوام کسی...نمیخوره غصه برام کسی دیگه....نیست

 ....امیر...نمیکنه اخم....نمیزنه تشر

 و گرفت و دستام...کنه ارومم کرد سعی احسان....قبر سنگ روی میکوبیدم و میزدم و خودم...بود بریده و امونم گریه

 دنمیفهمی کس هیچ و این و....میسوخت داشت قلبم..نداشتم تحمل...میکردم ناله و میزدم جیغ...بغلش تو کشید من

 ..شوم؟ عوضی میکنی کار چه اینجا..نبود؟ بس کشتی و پسرم-

 تمام که منی...بزنه من به رو حرفا این ادم این...نمیشد باورم....کشیدم بیرون احسان اغوش از و سرم صدا شنیدن با

 ....بود گذشته امیر دادن دست از تب توی و روزم و شب

 داشته تقصیری چه اون....بزنید رو حرفا این من خواهر به ندارین حق ولی...واجب احترامتون دایی زن-احسان

 ....کنه ازدواج عفریته این با نبود رضا دلم اولم از من..گرفت ازم و پسرم...نحسه...شومه دختر این-

 ....برنمیداری؟ کارا این از دس چرا کرده گناهی چه بچه این..میزنی حرفیه چه این-دایی

 میخوره بهم ازش حالم...ببرید و این االن همین-

 شدم من درد وقت به امروز و..بودن من زندگی از نشدنی جدا جرئی روزی که میکردم نگاه ادمایی به زده بهت

 ..نمیبینی؟ و من....تنهام خیلی دیگه من...کنی؟ دفاع ازم که کجایی امیر....تنها...نحس

 گرفت اغوشش تو و کند جام از و من احسان دستای

 گهدی بار یک..باشید زنتون این مراقب...دایی میگم بهتون بار اخرین برای...بشین نزدیک ما به ندارین حق دیگه-

 میبینه بد...کنه ناراحت و خواهرم

 .....کردم گریه بلند بلند و زدم چنگ احسان پیراهن یغه به...بود روون چشمام از اشکام

 بهم شنگاه با تا نبود وقتی...بود خوابیده خاک خروارها زیر من افتابی دنیای وقتی..نداشت فرقی برام دیگه شبا و روزا

 و بد بهم و اومدخونمون تمام فضاحت با بار چند زندایی...روز یا باشه شب نداشت فرقی دیگه....کنه القا و ارامش حس

 ...گفت بیراه

 میگفتم بهش بغض با میشد تموم حرفاش وقتی...میکردم نگاهش و مینشستم ساکت منم

 اومدید خوش....شد؟ تموم-

 ...برداره مزخرف افکار این از دست خواست ازش و کرد دعوا زندایی با بد خیلی بار چند ژوبین دایی
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 شرکت...زندگیم عشق..همسرم چهلم مراسم تو نزاشت چند هر...سراغم نمیاد زندایی دیگه که هست روزی چند حاال

 برای میکشم نفس رویاش تو گاهی...هست امیر گاهی که همین اما..امیر خاک سر میرم کاری مخفی با چند هر..کنم

 ....کافیه

 تو طرح تا 5.2....میکنم طراحی برگه روی خودم برای بارها و بارها و امیر تصویر....کردن طراحی به اوردم روی جدیدا

 �..سالم..نه..میخوام..بله...نیاز حد در فقط..نمیکنم صحبت کسی با...زدم اتاقم توی ازش مختلف حالتهای

 بخوابم میخوام که شب هر....بس و میشه خالصه کلمه چند همین تو ادما برای حرفام تمام..مرسی و....داحافظ�

 بی..دلتنگیا از..میگم غمام از و میکنم دل و درد باهاش..میزنم حرف باهاش و برمیدارم و امیر عکس

 ...میگم براش روز وقایع تمام از...دردا..امیدا..خوابیا

 سعی...میمونم خیره بهشون ساکت همچنان من اما..بدن امید بهم میکنن سعی و میزنن سر بهم روز هر سارا و ارزو

 ...بشم جدا بودن امیر با پیله از نمیکنم

 برخوردی هم بود کرده تصادف که شخصی اون با اما....میکرده؟ صحبت کی با تصادف موقع امیر نمیدونم

 ....کنم دار درد و سوخته دل هم رو دیگه خانواده یه نمیخواستم..اینا دایی خانواده یعنی..دادیم رضایت...نداشتم

 سرما از نه سردمه

 تنهایی از نه کسم بی

 غربت از نه غریبم

 نمیشود براورده دارم آرزو

 نمیشود؟ باطل چرا دارم کابوسی

 ... دیدارت امید به میگویم باز ولی نمیبینمت دیگر میدانم

 

 گیرمب نفس توش که نبود هوایی وقتی...نبود مهم برام اما بود اومده کنکور جواب...بس و بود همین بقیه با حرفم تمام

 از زدن طرح و تنهایی و سکوت به روزام...نبود دیگه که بود امیر من هوای....کار؟ چه میخواستم رو رتبه و کنکور

 وننمیفهمیدمش...بودن ساکت ازاراش و زندایی برابر در بابا و مامان..بود تنگ خیلی براش دلم...میگذشت امیر تصویر

 تذکر و میکرد دعوا باهاش احسان باید قدر چه...میدیدم اسیب بیشتر من اما...داشتن دلیلی خودشون برای شاید

 !...میگفت؟ باید ژوبین دایی چقدر...میداد

 ودمنب بچشون من هم شاید....نداشتن حسی دیگه که بودن رفته فرو امیر دادن دست از شوک تو انقدر شاید نمیدونم

 ...بود این وضع و
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 شاد...شد پیدا سارا و ارزو چهره دنبالش به و شد بلند در صدای که میکردم کار امیر چهره از جدیدی طرح روی داشتم

 تو اومدن شنگول و

 چطوره؟ ها قصه شهر دختر....خوشگله خانوم سالم-ارزو

 ...تحویل مرسی بابا-سارا

 سالم-

 اوردیم چی برات ببین....عجب چه-سارا

 چی؟-

 ومدمی چشم به بیشتر جوری این رو شقیقه کنار مخصوصا...کردم بیشتر و روشنش سایه و برگه روی انداختم و سرم

 میگیم بکنی ما به نگاهی یه-ارزو

 بگید-

 ...رشته انتخاب دنبال بریم باید....شده خوب رتبمونم....شدیم قبول دانشگاه سه هر-سارا

 نمیام دانشگاه من...سالمتی به-

 باغ به دوختم و چشمام...خوردن تکون به کردم شروع.... اتاقم راک صندلی روی نشستم و میز روی گذاشتم و مداد

 ....بخندم سبزش برای تا نبود بهاری دیگه...بود؟ مهمم برام دیگه مگه اما...میزد لبخند بهم ناز و سبز....حیاط

 ...چی؟ که یعنی-سارا

 ...نمیام یعنی-

 ...خوبی این به رتبه هم این...شدی قبول دانشگاه که حاال...دانشگاه بیا امیر خاطر به عاطفه...امیر خاطر به-ارزو

 بیرون برید لطفا-

 بود نشسته صدام تو بغض

 برید....بزارید تنهام!کار؟ چه میخوام رو چیزا این نیست که امیر-

 ...نشست شونم روی دستی

 ازت داره غم...نگاه و لباسات...میشی نابود داری...ایینه تو بکن خودت به نگاه یه...بیا خودت به عاطفه-سارا

 هنوز تنته مشکی لباس...میباره
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 برید...باشم تنها بزارید...میکنم خواهش...برو سارا-

 وییت االن....رفته امیر نیست امیر...بسه کن بس....میکشی جنون به داری میشی دیوونه داری...حله؟ بریم ما االن-ارزو

 رو چی همه ببین...زندگی این و

 زدم پس و چشمم اشک...شدم بلند جام از

 برید...بمیرم که میخواستم میشد اگه...باشید اینجا االن نمیخوام-

 ....گریه به نشستم و کردم قفل و در..بیرون رفتن اتاق از و کردن نگاه بهم زده بهت دو هر

 تنگ دلم...بود خاک خروارها زیر من احساس و عشق...بود خون دلم!...اومده؟ من روزگار به چه بفهمه میخواست کی

 ....رو نبودن و میخواستم و مرگ فقط...بود

 درد..بودم کرده تعجب خیلی رفتارشون از....نمیزدن حرفی هم من با حتی..بودن شده گیر گوشه و اروم کال بابا و مامان

 مادرم و پدر سکوت هم حاال و دیگه طرف از زندایی زبونای زخم.....نبودش و دوری غم...طرف یه از امیر دادن دست از

 ....کنم درکشون نمیتونستم....میزد دامن من نابودی به

 بود چیز یه فقط من حرف اما...کنم فکر دانشگاه و درس به خواستن ازم و اومدن دیدنم به بار چند روژین و احسان

 جواب بی هم ایدا اصرارای و ها گریه...بکنم گرفتن مدرک و خوندن درس صرف بخوام که نداشتم رمقی دیگه...نه

 نمیخواستم....بودم گرفته و خودم تصمیم من ولی داشتن اصرار چنان هم ارزو و سارا....موند

 امیر خاطره و یاد درگیر ذهنم تمام مدت این معمول طبق....بودم زده زل حیاط به پنجره از و بودم نشسته اتاق توی

 و دممیکشی نفس نبودش در..حاال و....نترسم چیزی از هست تا بود گفته...نکنه ترکم بود داده قول بهم اومد یادم....بود

 فکرام از و من خورد در به که ای تقه صدای....نبودن بیش ای هاله برام ادماش و دنیا تمام....میزدم خند زهر زندگی به

 کشید بیرون

 کیه؟-

 تو بیام میتونم-

 ....میکنه؟ کار چه اینجا دیگه این

 ...کن صبر لحظه چند-

 سرم انداختم و برداشتم صندلی دسته روی از مشکیمو شال

 ...تو بیا-

 شد پیدا ارمان قامت و شد باز در
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 خوبی؟ عاطفه سالم-

 بود دوستش بهترین امیر داشت حق خوب...بود شده شکسته خیلی

 بشین بیا...همیشه مثل سالم-

 !؟ موردی چه در اما کنه صحبت باهام اومده میدونستم کردم اشاره تحریرم میز صندلی به و

 دوختم چشم ارمان به منتظر و نشستم تخت لبه

 خبر؟ چه-

 ندارم خبری...امیر بی اما است همیشه مثل چی همه-

 انداخت چنگ گلوم به بغض

 دست از و امیر منم...داشت خواهم و داشتم هم همیشه...دارم دوستت نداشتم خواهر مثل که میدونی عاطفه-

 دادم دست از و برادرم..بود تر نزدیک بهم پدرام از... دوستم بهترین...دادم

  کردن باز و خودشون راه اشکام

 کنار باهاش باید اما...نمیشه تو درد از ای ذره حتی بگم که هم قدر چه هر من میکنی تحمل رو دردی چه میدونم-

 !داشت؟ و ارزوش برات همیشه امیر که چیزایی دنبال برنمیگردی میکنی؟چرا لج خودت با چرا....بیای

 ارزوت به و دانشگاه بری تو که بود این امیر ارزوی منتهی!..چی؟ برای...بری نمیخوای اما شدی قبول دانشگاه

 !نه؟ یا یادته...بودی مدیریت رشته عاشق یادته....برسی

 بدم کار شرکتم تو بهت بود قرار

 بود انفجار حال در درد هجوم از قلبم...کردم گریه تر بلند و کردم صورتم حائل و دستام گرفت اوج هقم هق

 منم....دانشگاه بری که بدی قول اگه...خودم شرکت تو بدم کار بهت میخوام من....میکنی داغون و خوت داری ببین-

 ....باشه تو مال امیر کار میز و اتاق میدم قول بهت

 شدم خیره ارمان به گنگی با و برداشتم صورتم روی از و دستم لحظه یه حرف این با

 و داداشم میز میخوام اما..نیاوردم جاش به رو کسی...بره که نزاشتم نرفته امیر اتاق به کس هیچ االن تا...خواهرم اره-

 داداشم عشق به بدم...خواهرم به بدم

 به نمیتونستم و بودم درد پر خودم که میدونه خدا اما....میدونستم میکشید درد اونم بود نشسته ارمان صدای تو بغض

 کنم کمکی کسی
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 نمیخورم دردت به...داغون داغونم من...ارمان اما-

 ...باشه یادت امیر ارزوهای-

 امیر خاطر به...زدم پس و بود کرده لونه چشمم گوشه که اشکی قطره

 امیر خاطر به-

 اومد ارمان لب به لبخند

 رشته همون....کرده ثبتش و کرده رشته انتخاب برات کرده کم سارا هم رو تو زحمت...گلم خواهر افرین...شد حاال-

 ....دیگه زد و داری دوست میدونست که هایی

 نکنه درد دستش-

 ...امیر خاطر به گفتی چی باشه یادت..باش خودت مراقب...میرم دیگه من-

 رفت ارمان و دادم تکون و سرم

 و مینشستم گوشه یه خاموش و اروم همچنان..بودم کرده پیدا سوق زندگی سمت به کمی فقط من و میگذشت روزها

 یه لمث همیشه ممنونم ازشون...برگردونن دنیا به و من که میکردن و سعیشون تمام ارزو و سارا....میکردم نگاه دنیا به

 به و میومد ایدا..میزدن سر بهمون مرتب روژین و احسان...میداد امید بهم و میزد سر بهم ارمان..بودن کنارم خواهر

 ...بود شده رنجور و داغون خیلی مامان...میرسید خونه اوضاع

 هبقی برای حرفی و بودن خاموش همچنان اما میرسیدن بیشتربهم و بودن شده بهتر باهام کم یه مامان و بابا چند هر

 نداشتن

 بلند جام از زنگ صدای دنبال به... اومد در صدا به در زنگ..بودم فکر توی و بودم نشسته حیاط تاب روی که روز یه

 دستشون تو مشما یه با...تو اومدن سرحال و شاد ارزو و سارا....در سمت رفتم و شدم

 چطوری؟ خوشگلم سالم-ارزو

 دادم کش کمی و لبام...بزنم لبخند کردم سعی

 اومدید خوش اجیا سالم-

 داریم کارت که اتاقت تو بریم بزن..عزیزم مرسی...من گلی سالم-سارا

 شده؟ چی خطرناکه کاراتون همیشه شما-

 بریم بیا حاال-ارزو
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 بود خیره تلویزیون صفحه به و بود نشسته تلویزیون جلوی مامان شدیم هال وارد هم با سه هر

 ستمد و نشستم کنارش رفتم..بود فکر تو خیلی..نداد موقعیتش تو تغییری مامان..کردن سالم هم با دو هر ارزو و سارا

 شونش رو گذاشتم و

 ...مامانی-

 باشنش کشیده بیرون ای دیگه دنیای از انگار پرید جا از

 عزیزم بله-

 !خوبی؟-

 اومدید خوش ها بچه سالم...وا ا...اره اره-

 خاله مرسی-ارزو

 باشید راحت عاطفه اتاق تو برید-

 چشم مرسی-سارا

 اتاق تو رفتم و شدم بلند مامان کنار از منم..اتاق سمت رفتن سارا و ارزو

 نیست خوب حالش زیاد مامان ببخشید-

 ...نداره اشکالی میکنم درک-ارزو

 دارم کارت بشین اینجا بیا خوب-سارا

 کنارشون تخت روی نشستم...تخت روی زد و

 ...مشکوکیدا شده؟خیلی چی بگید-

 بیرون کشید و موچین و کیفش تو برد و دستش سارا

 .....دان دا دا دا-سارا

 لطفا...سارا نه-

 دیدی؟ و خودت..شدی پشمالوها ادم این عین بابا-ارزو

 ندارم نیازی....نمیخوام ولی...دیدم اره-

 ...دیگه کن بس...اه-ارزو
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 ....کردن تمیز و صورتم...ارزو و سارا صدای و سر و زور با بالخره

 زدم پس رو سارا دست شد تموم که کارشون

 .....شدم خفه دیگه بسه-

 شدی عالی...کردم درست چی به به-سارا

 شد باز روت و رنگ..شدی خوب اره-ارزو

 ...نکنه درد دستتون-

 داریم هم دیگه سورپرایز یه-ارزو

 انداختم ارزو به نگاه یه و کردم پفی

 ....نه میگید ترسناکید تا دو شما میگم-

 .....بیرون کشید چیزی یه توش از و برداشت تخت کنار از رو مشما ارزو

 میزد خند زهر بهم بود ارزو دستای تو که رنگی صورتی بلوز

 راحتم همینطوری من ولی نکنه درد دستتون-

 ...اخه ولی-سارا

 دنیام نگر تمام وقتی..برگردم داشتم که رنگی دنیای به نمیتونم من...بزارید احترام نظرم به شده که بارم یه ببینید-

 یکار لباسام با دیگه که میکنم خواهش ازتون...نداره ارزشی و معنی برام دنیا تو رنگی دیگه...شده خاموش...نیست

 باشید نداشته

 خرید و وسائل برای خواستن ازم و موندن کنارم ساعتی...نگفتن چیزی دیگه و شدن خیره بهم زده غم ارزو و سارا

 ...نکردم قبول اما...بیرون بریم

 ...نبود مهم برام..نبودم نگران اصال....میومد فردا رشته انتخاب جواب

 دلم..... داشت سر به و امیر هوای خیلی دلم بیرون زدم خونه از و برداشتم و کیفم و پوشیدم و مشکیم لباسای

 فتمگر دربست....بود فراری ازم امیر از بعد که ارامشی کنم تجربه و ارامش حس دیگه بار یک کنارش تا بود میخواست

 میرم؟ کجا نپرسیدن ازم حتی بابا و مامان...زهرا بهشت رسوندم و خودم و

 میدیدن؟ و من بودم؟ مهم براشون اصال
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 چقدر که وای... بودیم شده قبول تهران دانشگاه صنعتی مدیریت هم با سه هر..بود اومده رشته انتخاب جواب دیروز

 دانشگاه برم میخواستم درس برای بودم داده امیر به که قولی خاطر به فقط......من اما...بودن خوشحال سارا و ارزو

 گرفته دریا یه وسعت به دلم...قبرش سمت رفتم و خریدم گالب و گل پایین اومد ماشین از و کردم حساب رو کرایه

 اب خوب و سنگ و نشستم قبر کنار....اورد هجوم چشمم به اشک که امیر قبر به برسم بود مونده قدمی چند هنوز..بود

 کردم پرپر روش رو گال و شستم گالب

  کردن دل و درد به باهاش کردم شروع همیشه مثل و قبرش به کشیدم و دستم

 نگاه و مهر پر حرفای...میخواد و گرمت اغوش دلم.... خیلی امیرم بود شده تنگ خیلی برات دلم خوبی؟ عزیزم سالم -

 تو فقط میخواد رو تو دلم.... و مهربونت

 دادم ادامه و زدم پس صورتم روی از و اشکام

 دردسر و شیطون انقدر همیشه که میشه؟منی باورت...امیر؟...داشتم دوس که ای رشته همون شدم قبول دانشگاه-

 خلسه یه تو انگار نمیدن اهمیت بهم بابا و مامان......من به بده و میزت میخواد ارمان...شدم قبول دانشگاه بودم ساز

 امیرم شدم مرگت باعث من میگه...میزنه زبون زخم بهم مادرت..نیستن مهم براشون...رفتن فرو

 دادم ادامه بازم و بستم و چشمام و قبرش سنگ روی گذاشتم سرم و گرفت اوج هقم هق

 دوری بسم امیر پیشت بیام میخوام...میزنن؟ بهم رو حرفا این که میشه باورت...میدادم برات و جونم که منی-

 ؟....دنبالم نمیای چرا..بیکار و الکی ادم یه ام اضافه موجود یه دنیا این تو میکنم حس...بسه

 رسوندم و خودم تاکسی با بیرون اومدم و زدم پس و اشکام و شدم اروم گذشت که کم یه... بود گرفته شدت گریم

 بوسید و گرفت بغلش تو و من و کشید اسودگی سر از نفس یه دیدنم با..دیدم و احسان خونه در جلوی...خونه

 دنبالت میومدم داشتم دیگه...دختر؟ بودی کجا-

 !باشم؟ باید کجا...امیر پیش-

 نگفتی؟ اینا مامان به چرا-

 منگفت بهشون چیزی منم نگفتن چیزی وقتی..دارن عاطفه اسم به هم دختری یه نمیاد یادشون اصال اینا مامان...هه-

 تا بد دارن خیلی عذابم تو کاراشون این از منم...نیستن خودشون حال تو اونا...شم فدات باش اروم...عزیزم عاطفه-

 میکنم صحبت باهاشون...میکنن

 عاطفه تا خونه این تو هستم راگل کافی اندازه به...نمیخوام ترحم من داداش-
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 قفل داخل از و در اتاقم تو رفتم و دادم روژین به سالم یه...تو رفتم و شدم رد کنارش از..گرفت غم رنگ احسان نگاه

 تخت روی انداختم و خودم و کردم

 بود هشد قطع نفسم وقتی بود رفته نفسم وقتی....میکشیدم نفس باید کی عشق میموندم؟به زنده باید چی برای

 ولی مقهری که بودیم نیاورده زبون به نمیزدیم حرفی ازش هم خودمون که قهری....بودیم قهر یه تو تقریبا بابا و مامان با

 ودمب راگل کاش میکردم فکر خودم با....نمیشناختم و مامانم و بابا دیگه بودن شده دور هم از...بودن قهر هم با قلبامون

 ....کاش.....میمردم کرده خطا میگفتن که فرگلی همون بغل تو و

 زده امیر چهره از که طرحهایی...ریختم دور رو همه و کندم و بودن کرده پر و اتاق از سمت یه که کاریکاتوری عکسای

 اینکه برای و بودمشون گرفته امیر با....افتادم بودیم انداخته هم با ایدا روز که عکسایی یاد....دیوار به چسبوندم و بودم

 خیره بهشون و کشیدم بیرون رو عکسا تخت زیر از....تخت زیر بودمشون گذاشته...بزنمشون بودم نکرده وقت

 ......کرد حبس سینم تو و نفس مون نفره دو عکس...شدم

 و بود گذاشته دوشش رو و کتش و بود نشسته صندلی یه روی امیر تکی عکس.....داشت و اغوشش هوای دلم چقدر

 ...دیوار به زدم رو عکسا.....بود عکس تو نامحسوس غم یه....نامعلوم نقطه یه به بود شده خیره

 دادم جواب حوصله بی بود ارزو...خورد زنگ موبایلم

 !بله؟-

 اجی؟ خوفی خانوم خوشگل سالم-

 چطوری؟ تو...همیشه مثل سالم-

 بودنت همیشه مثل این از ام خسته....نیستی همیشه مثل میگفتی بار یه کاش-

  کشیدم اه یه

 !ارزو؟ شده چی-

 دانشگاه خرید برای بریم..دنبالت میایم سارا با-

 ندارم حوصله....بزنید و من قید خواهشا-

 نشستی خیال بی تو بعد میشه شروع کالسامون دیگه هفته..داریم هم واحد انتخاب! چی؟ یعنی-

 .....دیگه کنید واحد انتخاب منم برای-

 ...دنبالت میایم سارا و من....تو دست از-

 .....ارزو-
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 زا مهتاب اشک شعر کتاب و کتابخونه سمت رفتم بیخیال و دادم تکون سری....پیچید گوشم تو بوق ممتد صدای

  بیرون کشیدم رو سهیلی مهدی

 !دست دور دیاران به برم از رفته ای

 منی تر چشم به اشک نگین هر با

 منی خاطر در هست بوسه و هست صفا و هست عشق که جا هر

 اسمان نیلین ی جامه که شامگاه هر

 است ستاره هزاران نقش ز نشان پولک

 رقیب بی الماس ی دانه چو مه که شب هر

 است گوشواره چنان جلوه به شب گوش بر

 را شبانه های زمزمه و ها بوسه ان

 منی اور یاد

 منی خاطر در

 دلپسند پائیز ابری نیمه روز هر

 بادها تند کز

 درخت هر دست با

 زرد پول چو سو هر ز برگ هزار صدها

 هواست در رقصنده

 بلند ابی این کف در که روزها ان و

 نیمروز خورشید

 طالست ی سکه چون

 منی روشنگر که تو توئی...توئی تنها

 منی خاطر در

 .....چکید چشمم گوشه از اشکی قطره
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 ویر گذاشتم و دستم و شدم بلند جام از ترس از....شد باز شدت به اتاق در....ها قفسه تو گذاشتمش و بستم و کتاب

 خنده زیر زدن سارا و ارزو...قلبم

 ....ها دیوونه داره برتون زمین رو از خدا-

 عاقل بریم شو حاضر-سارا

 نمیام که گفتم-

 روی انداختنم زور به و گرفتم و دستام محکم....من سمت اومدن دوشون هر دفعه یه و کرد سارا به نگاهی یه ارزو

 ....تخت

 اه....و من کشتید ها دیوونه-

 بیا شو حاضر باش ادم -سارا

 نمیام-

 !دیگه؟ نمیای-ارزو

 نه-

 خواستیا خودت-ارزو

 چشمام از اشک که خندیدم و زدم جیغ انقدر...دادنم قلقک به کردن شروع و سمتم اومدن دوشون هر سارا و ارزو

  باال اوردم و دستام.....بود شده سرازیر

 تسلیم-

 شد حاال...اهان-ارزو

 بریم پاشو-سارا

 برای چی هر همین برای نداشتم خرید حوصله من.....بیرون رفتیم ارزو و سارا با و شدم حاضر..... شدم بلند جام از

 افتادن و کالساش از هی.....گواهینامه برای بود کرده نام ثبت کالس سارا....میگرفتن منم برای میخریدن خودشون

 ....میخندید غش غش و میگفت تئوری امتحانای سر پسرا

 8 ترم برای نمیدادن بهمون بیشتر واحد 81 هم واحد انتخاب

 .... برداشتیم 8 اندیشه و 8 حسابداری و اقتصاد....عمومی فارسی و زبان همین برای
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 با ردس و خشک خداحافظی یه....برداشتم و کیفم و پوشیدم و رنگم ای سرمه کراواتی مقنعه با و مشکیم شلوار و مانتو

 رفتم پیاده خیابون سر تا...بیرون خونه از زدم و کردم بابا و مامان

 شدن نزدیک بهم لبخند با و رسیدن هم با زمان هم سارا و ارزو

 !چطوری؟ امروز...خانوم سالم-سارا

 خوشگله سالم-ارزو

 ها نمیده راهمون شریف...شد دیر که بریم..همیشه مثل...اجیا سالم-

 ....میده راه رو تو نه رو کی هر-ارزو

  نمیده راه و سر تو خاک من واال اره-سارا

 ازش خبری وقتی خیلی که اونم...بود کرده دعوا باهاش شبنم...بودی نگرفته دعوا باهاش که تو...نشو لوس-

 کردم دخالت دعواش تو که این برای...شریف منه با بدتر همه از...نمیده جواب هم و گوشیش...نیست

 نکردم حل بود داده که رو هایی مسئله من...ها بچه-ارزو

 نکردم حل رو یکی منم-سارا

 نباشید خسته-

 بیرون شوتیم وگرنه بنویسیم روت از بزار هم بعد..بده توضیح ما به زحمت بی کالس اول شاگرد-

 کامال که نداره ضیح تو دیگه fifo و lifo روش چند هر....میدم هم ضیح تو بنویسید میدم کالس سر بریم-

 بکنی پیروی گفته که روشی همون از باید....واضحه

 ...پایین بیا منبر باال از اقا-ارزو

 کله و سر تو میزدن و میگفتن شریف از هی سارا و ارزو کالس به تارسیدن...دانشگاه رفتیم هم با و شدیم تاکسی سوار

 .....همدیگه

 به مخصوص اخم با شریف....نوشتن روم از و کنن حل رو ها مسئله باید طور چه دادم ضیح تو براشون کالس سر

 نشست و داد تکون سری استاد... شدن بلند جاشون از هم با ها بچه همه....شد کالس وارد خودش

 ببینم میخوام میز روی بزارید و مسائلتون-شریف

 میجوئید ناخونشو و دهنش تو بود گذاشته و انگشتشو استرس از سارا

 نفهمیدی؟ مگه....که نداره کاریت باش اروم-
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 ....میکنه خفم داره استرس ولی چرا-

 کرد وعشر بیرون انداخت رو نفری چند و کرد نگاه و مسائل استاد که این از بعد نگفتم چیزی و زدم بند نیم لبخند یه

 ....lifo...fifo مسائل با رابطه در بیشتر ضیح تو و مسائل حل به

 روز ونا که بود پسری بدتر همه از و کنیم تصادف باهاش بود نزدیک شبنم ماشین با که بود پسری همون شریف استاد

 .....بود کرده تصادف علی امیر با که مردی اون کنار بیمارستان تو کذایی

 نگاهای همیشه....بود نیفتاده پسر اون برای اتفاقی و دادیم رضایت بود امیر تقصیر تصادف چون امیر مرگ از بعد

 ......بود شک و ضن با شریف استاد

 ..همیشه

 و بود شده پر مجردی روزای مثل ابروهام.....میکنه نگاه من به مشکوک انقدر چرا که نمیارودم در سر چیزی منم

 ای فایده اما کنن سابق مثل و من تا بودن تالش تو روز هر ارزو و سارا...بود کرده پر و صورتم بورم موهای

 میخراشیدو و روحم یادش چند هر....کنم فکر امیر نبودن به کمتر تا بودم کرده غرق درس توی و خودم.....نداشت

  میرفتم خواب به یادش و هق هق به شبها

 رفع و مشکالتمون و درسا سر مینشستیم روز هر ارزو و سارا با....بود شده سرد هوا و بود نزدیک ترم امتحانات

 حل سوال چی هر....برامون بود تازه درس یه چون...بود 8 حسابداری اصول سر مشکلمون هم روز هر....میکردیم

 .......میبردیم پی مشکالتمون به بیشتر میکردیم

 سرما هم ارزو...داشت کار باهاش چون شرکت بره گفت سارا به و زد زنگ ارمان...داشتیم خرد اقتصاد کالس که روز یه

 ....بشه بد حالم من میترسیدن...باشه من مراقب میخواست چون بره نمیخواست سارا.....بود نیومده و بود خورده

 برو تو..نمیشه چیزیم...خوبم من سارا-

 دیگه میریم کالس از بعد نه-

 !هان؟ بیام کجا من-

 دیگه بیا من با خوب اه-

 ...میریزیا بهم و اعصابم داری برو پاشو سارا-

 !خوبی؟ که باشم مطمئن-

 ...بهش رفتم غره چش یه

 بده بهم بعدا رو ها جزوه...خداحافظ...باشه باشه-
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 ...خداحافظ... باشه-

 دمق میخواستم و بود گرفته دلم کم یه....بیرون اومدم و گذاشتم و هنسفریم و پوشیدم و شرتم سوئی...کالس از بعد

 گرفت بارون و بود شده بد هوا......بزنم

 کردم پلی رو رستمی امین اهنگ...شد تموم که جهانبخش اهنگ

 چالوس جاده باغ بودیم رفته هم با که روزی همون یاد افتادم علی امیر یاد..بود گرفته گریم

 میشه هدر داره بارون

 بزن قدم من با بیا

 زدن قدم و تو واسه میزنه پر داره دلم

 باز میشه تنگ برات دلم بارونی هوا وقتی

 باز میشه خوشرنگ چه چشات هوا این تو نمیدونی

 داره و هوات بارون

 داره و چشات رنگ

 بارون تو زدن قدم

 داره حالی چه تو با

 داره و هوات دلم

 داره و هوات بارون

 داره و چشات رنگ

 بارون تو زدن قدم

 داره حالی چه تو با

 داره و هوات دلم

 میرفت دنیا این از باید که بود کرده گناهی چه من امیر مگه....میکردم گریه خودم برای اروم اروم

 و کنارم خودت نیستی

 گوشمه تو همش صدات
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 که قشنگی بارونی

 دوشمه رو دادی هدیه

 گردنبندم سمت بردم و دستم

 ا تو به حواسش بارون

 میزنه پر دلش اونم

 هاش قطره با من جای به

 میزنه در شیشتون رو

 داره و هوات بارون

 داره و چشات رنگ

 بارون تو زدن قدم

 داره حالی چه تو با

 داره و هوات دلم

 داره و هوات بارون

...... 

 بود گرفته اوج هقم هق

 داره و هوات دلم

 ....داره و هوات بارون

 ...رسید گوشم به مردی صدای.....پام به گرفتم و دستم و زمین روی افتادم....پام به خورد محکم و سخت چیز یه

 میخوام معذرت!خوبید؟ خانوم-

 داشتم کم و همین...من خدای وای

  نشست کنارم...کردم نگاه بهش و باال گرفتم و سرم

 نبود حواسم من ببخشید-

 نبود حواسم منم...استاد بببخشید شما-

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

159 

 !خوبه؟ حالتون-

 که نخوردید بهم سرعت با..میکنه درد پام کم یه..بله-

 کنار و دادم ماساژ و پام دست با...میکرد درد کمی یه پام8..بود شده خیس بدنم تمام..شدم بلند جام از سختی به

 !شد؟ چی نفهمیدم که بودم رفته امیر یاد و اهنگ بحر تو قدری به...وایسادم

 شدید خیس..برسونمتون بزارید-

 میرم خودم ممنوم استاد نه-

 بگم بهتون چیزی یه باید...برسونمتون بزارید محمدی خانوم-

 کردم قبول همین برای....بود خیش لباسامم تمام این بر عالوه...بگه چی بهم میخواد استاد که شدم کنجکاو

 کرد حرکت ارومی به و زد رو بخاری شریف....بود گرفته لرز بدنم کمی یه نشستم ماشین تو

 ....گذشت سکوت تو ای دقیقه چند

 بگید؟ بهم میخواستید چی!استاد؟-

 زدن حرف به کرد شروع و کرد بهم نگاهی نیم

 دیدیم رو همدیگه بار چندیدن ما.....محمدی خانوم-

 یادمه...ام متوجه استاد بله-

 رو دیدارها همه-

 شدم خیره بهش تعجب با

 ....بود همین بیمارستان و تصادف-

 دیزین و-

 با که پسری...دیزین بودیم رفته که روز اون...اومد یادم میگفت راست....شدم دقیق چهرش به و کردم بهش نگاهی

 بود شریف استاد همین بود شده خیره بهم تعجب

 !دارن؟ ربطی چه ما دیدارای خوب.....اومد یادم خوب-

 میکنم نگاه بهت تعجب با که نشدی متوجه حاال تا-

 ؟ چرا بپرسم میتونم....چرا راستش-
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 شد خیره بهم و من سمت برگشت...کرد وترمز کنار کشید و ماشین

 هستید نفر یه شبیه اینکه برای-

 شدم خیره بهش و هم تو کشیدم و ابروهام

 !......کی؟-

 من خاله شبیه-

 .....دیگه دارن همزاد همه استاد خوب-

 منی فرگل خاله شبیه کامال تو ولی...درسته دارن همزاد-

 شدم خیره بهش متعجب فرگل اسم شنیدن با

 !فرگل؟!چی؟-

 شد خیره بهم بهت با استاد

 !میشناسیش؟ مگه-

 کجاست؟ مال اصالتش فرگل یعنی!..کجائید؟ مال شما بگید میشه استاد-

 ده بنفشه روستای..شمال-

 باهاش و میدیدم و فرگل باید.....بود زنده فرگل نمیشد باورم...قلبم روی گذاشتم و دستم و دادم قورت و دهنم اب

 میزدم حرف

 خوبه؟ حالتون محمدی خانوم-

 ....بله-

 چه نمیدونیم...داده دست از پیش سالها و دخترش اون....خالم دیدن بیاید روز یه میخواستم ازتون راستش-

 ببینیدش؟ و بیاید میشه......انتظارشه به و است زنده میگه همش ولی...طوری

 ....میکردم فکر باره این در خوب باید...بودم متعجب

 بدم؟ و جوابتون بعدا میشه-

 البته بله-
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 من ادرم میگفت استاد که فرگلی این واقعا یعنی....بود مشوش خیلی ذهنم...گذشت من گفتن ادرس به فقط راه بقیه

 ! بود؟

 رفک خودم با...انتظارمه در شدید سرمای یه بودم مطمئن...بود گرفته لرز و تنم تمام...شدم پیاده و کردم تشکر ازش

 اطحی در و انداختم کلید و کشیدم اهی موضوع این اوری یاد با...نبود امیر دیگه!میشه؟ من نگران دل کسی چه و کردم

 تمسئولی به رو فرزندی...نبود یادشون حتی که مادری پدر...بس و بود محض سکوت تو خونه معمول طبق...کردم باز و

 نمدام تو اون که بود نونی این...میبینم اسیب دارم چقدر من کنه فکر نمیخواد حتی مادرم....من مسئولیت....گرفتن

 گناهی چه مرتکب من...پایان بی عشق یه هم بعد و...کنم ازدواج امیر با شد باعث حدش بی اصرارای...بود گذاشته

 ...بودم غم کشتی خودم که منی..میدیدم ازشون و سرد رفتار این باید که بودم شده

 فراموشی دست به هم من و رفتن جایی شاید خوب....بود قفل کشیدم و گرفتم حال در دستگیره به و دستم

 نهات اندشتی در این به خونه این تو.. زدم قفل و در ب سرم پشت هم بعد....تو رفتم و کردم باز و در کلید با...سپردن

 و یدمپوش و رنگم یشمی پلیور...گرفتم ابگرم دوش یه و باال رفتم ها پله از سریع..بود عقل شرط.. احتیاط این و بودم

 ....میکرد جلوگیری سرماخوردگیم از کمی یه خوردم و برداشتم قرص اشپزخونه از... کردم خشک سشوار با و موهام

 ....بستم و در اه با و کردم نگاه ای لحظه چند و امیر و خودم عکس....دادم فشار و انگشترم کنار و شدم ولو مبل روی

 برداشتمش و تافن سمت رفتم سسنی با...اومد در صدا به خونه تلفن

 بفرمائید-

 پیچید گوشیم تو احسان نگران صدای

 میمردم نگرانی از داشتم!بودی؟ کجا تو...سالم-

 خونه اومدم ساعته نیم یه بودم دانشگاه..دادش سالم-

 !خریدی؟ چی برا و گوشیت اون-

 ...که نخورده زنگ داداش-

 زدیم زنگ دفعه صد-

 بیارم درش سایلنت از رفته یادم و بوده سایلنت رو اومد یادم

 ...بود سایلنت...اخ-

 ....نباشی خسته-

 !کجان؟ نمیدونی تو...نیستن اینا مامان راستی-
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 دارم برات خبری یه....هستن ما پیش چرا-

 !جدی؟-

 !دیگه؟ میدی و مشتلوقم...جدی بله-

 نه یا میارزه ببینم بگو حاال باشه...داداش وای-

 میارزه که معلومه بدم خبر من..نکنه درد دست-

  میمرم فضولی از دارم بگو...البته صد-

 شدم بابا من-

 ...زدم خفیف جیغ یه خوشحالی از

 وت و ته هنوزم کنه یاداوری بهم...کنه شادم و بیاره لبم به و لبخند تونست امیر نبودن مدت این تو که چیزی تنها

 دادم و جوابش خوشحالی با...بود احسان شدن پدر خبر همین است زنده شیطون و شر عاطفه وجودم

 !یعنی؟ بیمارستانید کدوم!..کجاست؟ روژین....برم قربونت داداشی وایی-

 شد بلند احسان خنده صدای

 باشیا مراقب) (....بیمارستان ما...هولی انقدر که برم قربونت-

 چشم-

 اومد یادم چیزی یه که کنم قطع خواستم

 !پسر؟ یا دختره...داداش راستی-

 ...دختره-

 میام االن..بره قربونش عمش..وویی-

 باش مراقب-

 و ودمخ و گرفتم دربست ماشین یه...بیمارستان سمت افتادم راه شاد و پوشیدم و لباسام سریع و کردم قطع رو گوشی

 بود گفته که بخشی سمت رفتم سریع و پرسیدم و روژین اتاق پرستار از...بیمارستان به رسندم

 زدم بغلش و احسان سمت رفتم خوشی با....بودن در جلوی ایدا و پدرام و ارمان و احسان و بابا

 خوشحالم خیلی...میگم تبریک-
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 ...کوچیکه ابجی مرسی-

 سالم یه فقط بابا به...کردم علیک و سالم پدرامم و ارمان و ایدا با...شدم خیره بهش و برداشتم شونش روی از و سرم

 ...وایسادم ایدا کنار و دادم خشک

 !خواهری؟ چطوره حالت-

 نباش نگرانم خوبم-

 گرفت رو ایدا چشمای غم

 باشم کنارت زیاد نمیتونم که ببخش و من...نیستی که میدونم-

 شده عادتم..عزیزم نیست مهم-

 ....نگفت چیزی و کرد سکوت ایدا

 درک خوبی به و من روز و حال که بود اون فقط انگار....میکردم راحتی احساس احسان با بیشتر مدت این تو

 هم روژین خانواده بعد دقیقه چند..بود روژین کنار زیاد احتمال به ولی کجاست نمیدونستم و مامان...میکرد

 احسان شبیه...بود ناز خیلی احسان کوچولوی دختر...دیدیم رو بچه و روژین و اتاق تو رفتیم یکی یکی....رسیدن

 درمپ و مادر...خونه برگشتم تنهایی و کردم خداحافظی همه از لبخند یه با...بود روژین شبیه چشماش رنگ فقط....بود

 !میری؟ کجا موقع این تنهایی نپرسیدن حتی

 هم اون..مادرم و پدر از این!...کنم؟ کار چه باید من خدایا!....نبینم؟ رو چیزا این تا ببری خودت با هم و من نمیشد امیر

 !...نه؟ یا درسته کارم!....نه؟ یا فرگله همون این اصال!....نه؟ یا ببینمش برم...افتاده من یاد به تازه که فرگلی از

 سپ نداشتم کالس صبح بستم و چشمام و دراوردم و مشکیم پالتوی...تخت روی انداختم و خودم و کردم باز و اتاق در

 ....بخوابم میتونستم راحت

 و سرش به کشیدم دستی...بود زده زل بهم خنده با و بود نشسته پام روی عسلی چشمای با سفید پسر یه

  امیر سمت کردم رو....سینم به چسبوندمش

 ...مهرزاد..شد میخواستی تو که همونی اسمش!..خوشگله؟ چه پسرمون ببین وای-

 بچه و من سر به کشید و دستش و زد بهم لبخندی امیر

 نیست تو و من بچه ولی...مهرزاد اره-

 هم تو کشیدم و اخمام و شدم خیره بهش تعجب با

  برو منتظرته یکی...نکن اخم-
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 ...بودم خیره بهش بهت با بود سمتم مردی پشت اومد در گردش به دستش با منم سر...سمتی به گرفت و دستش

 !امیر؟ کیه اون-

 از خودم جیغ با کشیدم جیغ ترس از و چسبوندم خودم به محکم و مهرزاد..رفته امیر دیدم برگردوندم که و سرم

 مدست و تخت روی کنارم نشست...شدم خیره بهش بهت با...تو اومد بابا و شد باز بدی صدای با اتاقم در...پریدم خواب

 گرفت دستش توی و

 !جان؟ بابا خوبه حالت-

 وکهش بیشتر........میکرد صحبت باهام محبت با و بود نشسته کنارم بابا حاال و بودم شوکه کافی حد به خواب دیدن از

 شدم

 !خوبه؟ حالت دخترم چته-

 کردم رها بابا دستای بند از و دستم و کشیدم عمیق نفس یه

 بابا؟-

 !جانم؟-

 رباو و کدوم!؟...دارین دوس خیلی و من که نگفتین مگه!...نستم؟ دخترتون من مگه!..نمیدیدین؟ و من مدت این چرا-

 !و؟ عباس حضرت قسم یا و خروس دم کنم

 بیاد حرف به تا کردم نگاه بهش خیره

 رشد و میان دنیا به خاصی عقاید و فرهنگا با ادما دخترم میدونی خوب ولی...همنطور هم مادرت..عاشقتم همیشه من-

 تو که نکردم فکر خودم با ای لحظه حتی من...داره عقیده خیلی خرافات به که ادمایی دسته اون از مادرت...میکنن

 ..مادرت اما....خرافاته...نیست منطقی...نیست درست اصال این....باشی امیر مرگ مقصر

 ....زیر انداخت و سرش و کرد سکوت

 !درسته؟ بودم بدقدم و شوم من میکنه فکر مامان!...بودین؟ سرد باهام همین برای پس-

 نگفت چیزی و داد تکون و سرش بابا

 ....پایین میکردم پرت اتاقم پنجره همین از و خودم میخواست دلم

 ...بشه کاسته حساسیتش از تا کنم دوری ازت کم یه شدم مجبور مادرت خاطر به-

 میون گرفت اغوش به و سرم بابا..گریه زیر زدم!..باشه؟ دل سنگ انقدر میتونست طور جه...اورد هجوم چشمم به اشک

 گفتم بهش هق هق
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 برو...منی پیش ببینه نیومده مامان تا برو-

 کرد بغلم تر محکم

 دیدم چشم به و شدنت اب و بودم ساکت االن تا اون خاطر به من کنه اذیتت نمیدم اجازه بهش دیگه..نزن و حرف این-

 ....بسه دیگه ولی

 دست به و گذشتمو از بخشی طوری این حداقل...فرگل دیدن برم که کردم جزم و عزمم..بود بریده و امونم هق هق

 کشیدم عمیق نفس یه و سرم زیر زدم و دستم..رفت داد دلداری بهم کمی و کرد پاک و اشکام بابا...میاوردم

 مرگت باعث من یعنی!..بودم؟ قدم بد و شوم واقعا!...بود؟ شده همراه من با که بود شومی تقدیر چه این نمیدونستم

 !امیر؟ شدم

  نبود جدا من از اشک هم لحظه یک

 از دیب درد سر با کردم،صبح تجربه رو ارومتری نسبت به رفتم،خواب خواب به میکرد سنگینی سینم روی که دردی با

 مسر به که بود پتکی مثل میدونست امیر مرگ مقصر و ،من من نازیالی مامان که واقعیت این دیگه شدم لند خواب

 رفتم صبحانه خوردن از بعد و شدم بلند جام از اه یه میگرفت،با و جونم ذره ذره که زهری یه میخورد،مثل

 به و نشستم بود،کنارشون نیومده استاد هنوز رسیدم منم که بودن نشسته خرد اقتصاد کالس تو سارا و دانشگاه،ارزو

 یلتعط و کالس داد توضیح که رو دادن،نمودارها درس به کرد شروع و کالس سر اومد سریع کردم،استاد اکتفا سالم یه

 .کرد

 کالس باالیی ترم های بچه با امروز...میشدم رد سرسری فرگل موضوع از نباید میدیدم شریف استاد حتما باید

 گفت ضن با ،سارا کردم خداحافظی سارا و ارزو از داشت صنعتی حسابداری

 !میری؟ کجا مشکوکیا خانوم-

 باشید خوش...دارم کار امروز من-

 رو خوشیا این از یکی ما به بده خدا خوشن که اینا-ارزو

 و شد باز کالس در دقیقه 80 از موندم،بعد منتظر شریف کالس در کنار و دادم تکون براشون و خندیدن،سرم دوتایی و

 بشنوه و صدام هو هیا این تو تا باال ببرم و صدام کردم سعی...دنبالش هم دانشجوها بیرون اومد شریف

 استاد سالم-

 من سمت برگشت لحظه یه تو شریف سر

 میکنم صحبت باهاتون باشید منتظر ها پله جلوی محمدی خانوم-
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  کنارم اومد استاد بعد دقیقه چند...وایسادم کناری و گفتم ای باشه

 !بفرمائید؟ محمدی خانوم خوب-

 ببینم و خانوم فرگل میخوام...بگم میخواستم راستش-

 نشست لبش روی لبخندی

 ...دارید لطف من به خیلی-

 ببینمشون میتونم کی-

 کرد بهم مشکوکی نگاه

 !مهمه؟ براتون انقدر چرا-

 اجازه با...خانوم فرگل این مربوطه منم به که بدونید انقدری میشید،فقط متوجه خودتون بعدا-

 احسان خونه دادم احتمال اما..ایدا پیش برم میخواست بیرون،دلم زدم دانشگاه بزنه،از حرفی هیچ شریف ندادم اجازه

 ردمک جا به جا دستم رو و بودم خریده که قشنگی گل ،دسته احسان خونه رسوندم و خودم تاکسی با همین برای باشه

 دادم فشار و زنگ و

 !کیه؟-

 مائیم کن باز خانوم ایدا-

 عاطفه تو بیا-

 برای باشه روژین پیش هم مامان میزدم حدس کرد استقبال ازم خنده با و کرد باز برام ایدا تو،در رفتم و شد باز در

 .بود شده سخت هوا برام کم یه همین

 تمبرداش و دخترش و تختش کنار گذاشتم و روژین،گل پیش اتاق تو رفتم و کردم سالم روژین خانواده به لبخند با

 باشه باشه،نامدار مبارکت جان روژین سالم-

 عزیزم مرسی-

 گفتم میکردم بازی باهاش که جور همین

 !چیه؟ دخترمون ناز اسم-

 سارینا-
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 الهی بره قوربونت عمه...جونم سارینا تو ناناسی چه...بگردم الهی-

 منداشت دوست و نبودم راضی مامان از زیاد دلم خونه،ته برگشتم هم بعد و موندم سارینا و روژین پیش ای دقیقه چند

 اما مپیش میومد و میکرد محبت بهم میگذشت،بابا کردن طراحی و امیر پیش رفتن و خوندن درس به روزهام...ببینمش

 پر ایدا دادم که و ترمم نباشم،امتحانای دیدش تو حداقل یا نباشم که میکردم و سعیم تمام بود مامان که جا هر من

 گل دسته یه و شیرینی جعبه یه خونمون،با اومد شور

 پرسیدم ازش و مبل روی نشستم پرسی احوال از تو،بعد بیاد کردم دعوتش و کردم باز و در

 !خریدی؟ شیرینی تو شده چی-

 دلبازم و دست که مرض،من-

 ...البته صد-

 !کجاست؟ مامان=

 سارینا پیش-

 باردارم من عاطفه-

 بوسیدمش نشستم،محکم کنارش و شدم جامبلند از خوشحالی از

 من بشم میشم،فداش هم خاله جون جون،اخ جونمی-

 کرد نگاه بهم خنده با ایدا

 !بودی؟ باردار االن هم تو شاید-

 و شدم بلند جام از و کشیدم بودم،اهی باردار االن شاید بود بچه عاشق رفت،امیر و زد پر لبم از خنده حرف این با

 نشست شونم روی دستی که میریختم چای اشپزخونه،داشتم تو رفتم

 .کنم ناراحتت میخوام،نمیخواستم معذرت عاطفه-

 بود، این قسمتم نداره عیبی-

 چکید چشمم از اشکی قطره

 کنارم اومد شریف امتحان از بود،بعد حسابداری اصول امتحانم رفت،اخرین ایدا هم بعد و بودیم هم کنار ساعتی

 باشید انقالب 1 ساعت فردا محمدی خانوم-

 !خانوم؟ فرگل دیدن برای-
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 بله-

 حتما چشم-

 باشید موفق-

 غریبی واژه مادر....بود نشسته وجودم به بگه بهم چی بخواد که این از نشست،ترس وحودم به لحظه همون از استرس

 فرگل، اسم برای بود

 وم و چشم ،قسمت بکشم بوم روی رو چهرش میخواستم گی کردم،تازه نگاه بودم روی امیر عکس به و شدم اتاقم وارد

 بود هاله در فعال چهرش بقیه بودم،و کرده تموم رو پیشونی و

 دلم بزنم ریدو یه میرم بودم گفته بهش فقط میرم کجا بودم نگفته بابا برسه،به شریف استاد تا میکردم پا اون و پا این

 برداشتم،دیگه تر محکم و بلندتر و قدمهام اومدم خودم به ماشینی بوق صدای بکشه،با طول کم یه بشه،ممکنه باز

 یب پیشنهادهای البته و بود گفته بهم چیزی یه و بود رسیده راه از کی هر دقیقه چند این تو بس از بودم شده خسته

 ...شرمانه

 !محمدی؟ خانوم میرید کجا-

 بود استاد خود کشیدم راحت نفس یه و ایستادم تعجب با

 ...مزاحمه کردم ببخشید،فکر استاد سالم-

 است زده هیجان خیلی فرگل شده،خاله من تقصیر ببخشید شما-

 دادم تکون سری

 بریم بفرمائید-

 گذشت سکوت به راه طول ،تمام افتاد راه و شدم سوار

 من سمت برگشت و کرد ترمز رنگ مشکی و بزرگ درب یه جلوی

 نیستید دخترش که نگید بهش میکنم خواهش فقط-

 باشم شاید-

 شدم پیاده کرد،عمدا پارک حیاط داخل و ماشین و کرد باز ریموت با و ایستادم،در درب کنار و شدم پیاده ماشین از و

 .میپرسه سوال ازم هم باز میدونستم چند هر بدم جواب سواالش به نباشم مجبور دیگه تا

 کرد نگاه بهم ضن ،با ایستاد کنارم و شد پیاده ماشین از
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 !ممکنه؟ واقعا-

 میگم بهتون رو چی همه میکنم فکر چه اون باشه درست لطفا،اگه نپرسید چیزی ازم ممکنه،دیگه-

 رفتم دنبالش به منم کرد حرکت و گفت ای باشه

 و بلند میکرد،درختای خودنمایی چیز همه از بیشتر رنگش ابی و تمیز اب و زیبا بود،استخر زیبایی و بزرگ حیاط

 کشیدم میشد،اهی پاپیم زیادی امیر که دورانی همون انداخت خودمون خونه گذشته سال یاد و من حیاط پوش سفید

 .برداشتم تر بلند و قدمهام و

******* 

 و مادرش و خاله بره تا بشینم سالن تو بود گفته شدم،شریف خیره استرس با برم و دور به و نشستم مبل روی اروم

 ور گذاشتم و اوردم در تن از و رنگم مشکی کوتاه پالتوی همین برای بود مطلوب و گرم سالن بیاره،هوای خودش همراه

 و المبود،ش مناسب وضعم و سر که شکر رو بود،خدا تنم مشکی شلوار با رنگ ای سورمه و بلند بغلی،بلوز مبل دسته

 تابلو کنار و شدم بلند جام کرد،از جلب خودش به و نظرم دیورا روی تابلو شدم،یه جا به جا و کردم مرتب سرم روی

 .ایستادم

 چمن روی محلی لباس با جوونی بود،زن کشیده رخ به رنگا با و باغ سبزی قشنگ خیلی بود زیبا و بزرگ باغ یه طرح

 نافری اثر این نقاش به باید بود،واقعا کرده چونش حصار و دستش یه که حالی در فکر تو بود رفته و بود نشسته

 و اشینق این واقعا که میکردن القا بهت و حس این که بودن زیبا و زنده رنگا قدری زیبا،به اثر این خلق برای میگفتم

 ان زنده زن

 !کرده؟ مسحورت نقاشی این-

 بود برگشتم،استاد

 نقاشش به افرین زیباست پنهانه،واقعا توش غریبی حس زیباست،یه خیلی استاد بله-

 !داری؟ عالقه هنر به-

 زیاد خیلی-

 کنیم صحبت هم با تابلو مورد در میتونیم میان،بعد دارن مامان و بشین،خاله بیا فعال-

 گوشم به محکمی قدمهای زدم،صدای زل دوم طبقه شده کار و رنگ شیری و بلند های پله به و نشستم مبل روی

 سرامیک، روی عصا برخورد صدای هم اون از بعد و خورد

 ماالاحت باید که اولی ایستادم،زن و شدم بلند جام از بهتم از دیدم هم کنار و زن دو که نکشید طول بیشتر لحظه چند

 خاله وودب فرگل بود،شبیه گرفته دست توی و دستش و بود ایستاده فرگل کنار مرتب و شیک خیلی میبود گل مه خاله
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 درد زا نشون بود دستش تو که عصایی و بود نمایان چهرش تو زیبایی اثار هنوز اما بود شده شکسته و رنجور هم،فرگل

 هب رو داشتم و عکس توی ادم اون حاال که بود این از بیشتر بود،تعجبم کرده تحمل سال همه این که داشت عمیقی

 باشی کرده نیمش دو وسط از سیب یه بود،مثل من نیمه انگار که کسی میدیدم روم

 شدن بهتر تازه میزنن عصا همین برای بود شکسته پاشون خاله-

 برانداز منو داشتن دو نشستن،هر نفره دو مبل یه روی من روی به رو دو هر گل مه و بودم،فرگل شوکه نگفتم چیزی

 .میکردن

 ودب شونم روی که دستی به و گرفتم فرگل از و نگاهم نشست شونم روی بود،دستی نشسته اشک به فرگل چشمای

 شدم خیره

 خوبه حالم استاد-

 بشین، لطفا-

  شدم خیره فرگل به و نشستم اروم

  نشست فرگل لبای روی لبخند لحظه یه

 من راگل دخترم بودم منتظرت خیلی.... میکنم،میدونستم پیدا و دخترم که میدونستم-

 بودم شوک و بهت تو هنوز نگفتم چیزی

 هستی که کنم باور کنم،میخوام حست کنم،میخوام بغلت میخوام بشین من پیش اینجا بیا دخترم-

 سرم روی کشید و باال اورد اروم و نشستم،دستش فرگل دست کنار نفره تک مبل روی و شدم بلند جام از ارومی به

 خودمه جوونیای منه،مثل شبیه دقیقا گل مه میبینی-

 خندید و

 خودته مثل ماشااهلل اره-گل مه

 !نمیگی؟ چیزی چرا دخترم-فرگل

 کردم باز هم از اروم و لبام

 کنم صحبت باهاتون باید من-

 ببینمت میخواستم همین برای منم-

 !است؟ زنده اون.....پدرم-
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 زد صدام و شد بلند جاش از تعجب با استاد

 پیشش رفتم و شدم بلند جام از

 کنم صحبت باهات اتاق،باید تو بیا من با لطفا-

 کرد گل مه و فرگل به رو و

 میخوام معذرت-

 کردم نگاه بهش سینه به دست بست، و اتاق در

 !استاد؟ شده چیزی-

 !میکنی؟ بازی فیلم داری یا راگلی واقعا تو-

 نمیشم متوجه و منظورتون-

 !هستی؟ کی داشتن،تو و اطالعات این راگلن،و که گفتن ارثیه بردن برای اومدن خیلیا حاال تا-

 کردم نگاه بهش و هم تو کشیدم و برخورد،اخمام خیلی بهم

 همون من خوبه،ولی خیلی وضعمون.....چی دارم،همه چی همه کردن بزرگ و من که ای خانواده ،تو اطالعتون محض-

 کنه،من دفاع فرگل ابروی از تا نبود و بود رفته پدرش که رفت،همونی و کرد ولش فرگل راحت که همونی راگلم

 گل مه زاده بانو،خواهر و خان ساالر همونم،نوه

 کردم فرگل به نگاه زدم،یه هم به و اتاق در و شدم رد کنارش از

 !کیم؟ من میکنم،بگی کشیدم،خواهش زجر کافی حد به بدونم و چیز همه میخوام-

  شد بدل و رد گل مه و فرگل بین نگاهی

 که این بدون بشینم کرد اشاره و ایستاد کنارم اومد بودم،استاد منتظر و میکردم نگاه دوشون هر به عصبی و ناراحت

 نشستم فرگل کنار و رفتم بندازم بهش نگاهی

 منتظرم،لطفا من-

 کرد شروع بعد و شد خونه پارکت به خیره لحظه چند فرگل

 به زیادی تعصب چند هر بودن مهربون خیلی مادرم و پدر نمیدونستم غم از بودم،چیزی سرزنده و شاد و دختر یه-

 و اطراف میرفتیم گل مه با روز بودن،هر خوب خیلی گل مه و من با ولی بودن خشک و میدادن خرج

 ما نهببریم،خو لذت خودمون برای و بخریم تنهایی کم یه میشد باعث که جایی هر....جنگل،چشمه میگشتیم،میرفتیم
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 از ما هم ،بعد بود زیاد ما با سنیشون فاصله چون بودیم فراری ازشون همیشه هم گل مه و من بود مهمون از پر همیشه

 دیم،یهمیدا ترجیح و میدادیم،بیرون گوش حرفاشون به و مینشستیم ساکت گوشه یه باید درنمیاوردیم سر حرفاشون

 همراهمون هم منیره روزمون هر گذارای و گشت این تو نمگیفت بهمون چیزی همین برای دختر تا دو و بود خان سالر

 یاد و پختن نون و بمونه باید میگفت بیرون بیاد باهام گل مه نداد اجازه بانو مامان روز بود،یه ده دخترای از یکی بود

 و بود دور ما خونه به نسبت چشمه،چشمه سمت رفتیم هم با هم منیره و بود،من بزرگتر من از سال دو گل بگیره،مه

 چشمه، بریم گفتم منیره به همین برای میبردم لذت گرفته مه و خاکی جاده تو روی پیاده از من

 و امپ و باال کشیدم کمی و تنگم شلوار بود،پاچه گرفته رو جا همه مه و بود شده خنک خیلی هوا رسیدیم که چشمه به

 عشرو منیره با و دورم ریختم و رنگم خرمایی و بلند موهای برداشتم سرم از رسریمم و کردم جمع اب،شلیتمم به زدم

 .بود زنده من در هنوز هیجان و نبود بیشتر سالم 82بازی، اب به کردیم

 انداختم پایین،شلیتمم کشیدم و شلوارم و بیرون اوردم اب از و پاهام همدیگه کله و سر تو زدیم منیره با که خوب

 جیغ یه ترس سر از منیره شدیم مواجه پسر یه با شدیم بلند که جامون سرم،از گذاشتم شل روسریمم و پایین

 گرفتم نیشگون و کشید،بازوش

 ...خبرته چه هیس-

 ترسیدم شد ظاهر هو یه-

 میکردم حس و نگاهش سنگینی اما رفتیم و شدیم رد کنارش از مغرور خیلی

 ودب مونده ذهنم تو روشن چشمای اون میکردیم،تصویر بازی اب و چشمه کنار میرفتیم گل مه و منیره با روزا بیشتر

 بالدن و گل مه و منیره همین خاطر ببینم،به و پسر اون دوباره میخواست داشت،دلم باد بابا قول به سرم و بودم جوون

 .میکشیدم خودم

 قدم خودم برای تنهایی من نیومد،اما خواهرش بچه از نگهداری بهونه به هم منیره و زد باز سر اومدن از گل مه روز یه

 ریخب اما گذشت ساعتی نیم بیاد پسر اون تا دوختم چشم و نشستم سنگ روی چشمه چشمه،کنار سمت رفتم زنون

 شنیدم صدایی که برم افتادم راه و تکوندم و لباسم همین نشد،برای

 سالم-

 و انداختم پاش تا سر به نگاهی بود،یه پس بود،همون خودش برگشتم بود،اروم سرم پشت از وایسادم،صدای جام سر

 زد صدام دوباره که برم تا برگشتم

 دارم کارتون خانوم فرگل-

 سمتش برگشتم
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 !میشناسید؟ کجا از و من شما-

 افتاد چال زد،گونش لبخند

 "میفتاد چال گونم میخندیدم وقت هر منم کشیدم خودم صورتم به دستی گفت و این که فرگل"

 !!!نشناسه؟ و خان دختر که کیه-

 !داری؟ کار چه من با-

 !کنم؟ صحبت باهاتون میشه خانوم-

 دادم تابی گردنم به و کردم بهش نگاهی

 بگو-

 اومده خوشم ازتون من-

 خام زود میزد و حرف این کسی بودم،هر ساله 82 نوجوون یه میسوزه،خوب داره تنم تمام کردم حس حرف این با

 و نمیاوردم خودم روی به اوایل چند کردم،هر باورش محبته،منم از شدن سیراب دنبال به سن این تو میشدم،ادم

 چشمام از و خواب رنگش عسلی میشدم،چشمای عاشقش بیشتر روز هر که بود این حقیقت نمیگرفتم،اما تحویلش

 هک دل کار اما اشتباهه کارم کنه راضیم تا کرد دعوا باهام خیلی هم اون شدم عاشق بودم گفته گل مه بود،به گرفته

 نمیشه سرش نصیحت

 گفت استاد به رو و کرد تازه نفسی

 پسرم بیار اب لیوان یه برام جان نوژن-

 بدید ادامه بعدا شدید خسته اگه-نوژن

 کنم صحبت میتونم نه-

 ینا تو ظاهرا غم پر سرنوشت داشت،داشتن سرنوشتی چه مادرم بودم رفته فکر بیاره،تو اب تا رفت و گفت ای باشه

 .میکردم حس جور این من یا بود عادی خانواده

 بود برداشتم،بابا و گوشیم و گفتم ببخشیدی شد بلند موبایلم صدای

 بابا سالم الو-

 !دختر؟ کجایی تو جان بابا سالم-

 دانشگاه های بچه از یکی پیش اومدم راستش خوب!...من؟-
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 احسان خونه بریم میخوایم خونه بیا زودتر-

 اونجا ومیرسونم خودم من داداش خونه برید شما چشم-

 باش خودت مراقب-

 البته چشم،صد روی به هم این-

 میکرد نگاه من به محزونی لبخند نشستم،با فرگل کنار و برگشتم و کردم قطع رو گوشی

 !نه؟ دارن دوست خیلی-

 کردم اکتفا لبخند یه به و دادم تکون سری

 !چی؟ تو-

 قالبی چند شدم،هر عمه االن.....و داداشم دارم،مخصوصا دوسشون خیلی!من؟-

 داد تکون خورد،سری و بود دستش که ابی از کم یه

 میگم و بقیش برات بعدا بخوریم نهار اول....عزیزم ای بدموقعه االن-

 میام دیگه روز یه و نمیشم،میرم مزاحمتون من نه-

 شد بلند استاد صدای بگه چیزی فرگل که این از قبل

 خاله دختر مراحمین..نه-

 کرد تاکید خاله دختر کلمه رو

 کنم روشن و چیز همه گل مه و فرگل جلوی دیدم کردم،بهتر بهش گذرایی نگاه و شدم خیره بهش حرص با

 باشیم تو با روز یه مدتها از بعد میخوایم....میگه راست نوژن عزیزم-گل مه

 همیشه برای بار میگم،یک همتون اطالع دارید،محض لطف-

 نوژن به زدم زل و

 المن و مال به که میبرم ارث به منال و مال فعلیم پدر از کافی حد به دنبالشید،اما شماها که هستم راگلی همون من-

 خانوم فرگل که و مادرم و پدر همینطور و نامه عالوه به رو عکسا میخواین هم سندی باشم،اگه نداشته چشم شما

 فظح دنبال به سبحانم و فرگل بین حقیقته دنبال فقط من هم شکلین،بعد چه که باشه یادشون باید و دیدتشون

 کردنتون، پیدا برای میامدم خودم حتما نمیدادم دست از و نامزدم ابروم،اگه
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 نشست چشمم تو اشکی حلقه امیر یاداوری به با

 کردن پیدا و من استاد همین دنبالتون،برای بیام تا نبود دیگه ولی-

 کردم، پاک و اشکمم دستم پشت شد،با سرازیر چشمم گوشه از اشک قطره یه

  میرم دیگه کردم،من ناراحتتون که میخوام عذر-

 گرفت و دستم گل مه خاله که برم افتادم راه و برداشتم مبل دسته روی از و پالتوم

 !دخترم؟ میری کجا-

 ندارم میل ممنونم،بیشتر شد توهین بهم کافی اندازه به جون خاله-

 مایی دل عزیز تو دخترم حرفیه چه این-

 میشم مزاحم میام بعدا دارید لطف-

 دخترم بمون من خاطر به-فرگل

 برم بده نیست،اجازه مساعد حالم برم باید دیگه ولی بمونم که میخوام خانوم فرگل-

 بیا زود منتظرتم من دخترم-فرگل

 خداحافظ فعال چشم-

 ،دلم ودب شده تنگ خیلی براش دلم علی امیر پیش میرفتم بیرون،باید اومدم در از بندازم نوژن به نگاهی که این بدون

 به میخواست ،دلم نمیدونست کس هیچ رو قضیه این میشدم سبک تا میزدم حرف باهاش داشت،باید سر به هواشو

 شاخه تا چند شدم پیاده ماشین از و کردم حساب رو زهرا،کرایه بهشت رفتم و گرفتم میومد،دربست بگم،برف امیر

 امیر قبر سمت رفتم گالب شیشه یه با و خریدم قرمز رز گل

 میمیرم ابی بی این از ابه،دارم تشنه که ماهی یه مثل شده،شدم تنگ خیلی برات دلم!چطوره؟ حالت عزیزم سالم-

 ...علی امیر

 روشون کردم پر پر رو گال و شستم و قبرش گالب با

 بزنم حرف باهات میخواد دلم-

 اییصد بشم بلند جام از خواستم بشم،تا سبک تا کردم گریه کم یه و گفتم براش و بود اومده پیش برام که چی هر

 کرد جلب و توجهم

 !میکنی؟ غلطی چه اینجا تو-
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 بود باهاش هم وایسادم،الناز جلوش و شدم بلند جام از بود زندایی صدای

 باشم اینجا که زنشم،حقمه من-

  بدقدمی و شوم تو کشتی و پسرم تو!...زنش هه-زندایی

 باش اروم حرفیه چه این مامان-الناز

 میپرستمش،میدونید مرگ حد به دارم دوست و امیر چقدر من میدونید و میدونستید متاسفم،همتون برات زندایی-

 فاقات این میتونست کسی هر کنید درک و من باید زنید یه هم میزنه،شما پر براش دلم رفته که هم هنوز عاشقشم من

 ندارم عشقش جز به گناهی هیچ من!نمیفهمید؟ و من بیاد،چرا پیش براش

 بشم سبک تا میگفتم باید ولی بود نشسته چشمم به اشک

 عجیب حس این با کشتم،اونم و برادرزادش من میکنه شده،حس بد باهام مادرمم که کردید کاری افکارتون این با-

 دو هر...و شوهرم منم دادی دست از و پسرتون میدید،شما بال و پر بهش روز هر که خرافاتی این همراهه،با شما

 نمیبینی و وندیدی من درد که شدی گم مزخرف چیزای این و خرافات تو انقدر متاسفانه ولی مشترکه دردمون

 که چیزی زدم،از پس دست پشت با و شم،اشکم دور اونجا از تا برگشتم نگفت،منم چیزی و کرد سکوت زندایی

 جلوش رفتم حرص بکنم،با و کلش میشد میخواست بودم،دلم انفجار حال در میدیدم

 !کردی؟ دنبالم چرا!میکنی؟ کار چه اینجا تو-

  شدم خیره بهش بغض و حرص با

 کنم اذیتت نداشتم قصد من

 گفتم بهش بود نشسته صدام تو که بغضی با

 برو کن،لطفا بس دیگه تو میکشم دنیا این از کردی،بسمه،دارم اذیتم کافی اندازه به-

 کنم حرکت نداد اجازه قویش دستای برم،اما که افتادم راه

 شدم خیره بهش غضب با و سمتش برگشتم

 میفهمی کن ولم-

 کنم، صحبت باهات باید نمیفهمم نه-

 !باشی؟ نگفته که مونده هم چیزی دیگه-

 کشید بلند نفس یه و کرد بهم نگاهی
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 میکنم خواهش-

 تمنشس و ماشینش سمت رفتیم هم کردم،با قبول همین برای بمونم باهاش اینطوری جا این تو بخوام که نبود درست

 ودب رفته بود،یادم احسان دفعه این خورد زنگ گوشیم بود،دوباره انداخته راه و ماشین که بود دقیقه ماشین،چند تو

 بودم شده حواس کم خونشون،چقدر میرفتم باید

 !دادش؟ بله-

 !چطوری؟ خودم کوچولوی خواهر سالم-

 خوبن؟ همه!خوبین؟ شما خوبم دادش سالم-

 شدم نگرانت دختر عزیزم،کجایی اره-

 شرمنده کشید طول جان،کارم داداش میام دیگه دوساعت یکی تا-

 بیای قراره 8 از 5 ساعت-

 میرسونم و خودم شام برای ببخشید میدونم-

 !منتظرتم،عاطفه؟-

 داداش؟ جانم-

  ابجی دارم باش،دوست مراقب-

 همینطور منم-

 برام بود پشتیبان یه بودم،واقعا احسان عاشق من گرفت شکل لبم روی لبخندی

 داداشم پیش برم باید!دارید؟ کارم چه بگید میشه-

 میگم راحتید اینجا اگه-

 بگید-

 امیر،و دادن دست از خاطر به کنم خواهی عذر هم باز که این هم خاله،بعد دختر کنم خواهی عذر ازت باید اول-

 بهت میگم تسلیت

 زد چنگ دلم به غم

 نبود تو امیر،تقصیر خاطر به کنی خواهی عذر نیست نیازی مرسی،تو-
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 بود من تقصیر هم کمی یه شاید خوب-

 کردم نگاه بهش شوکه

 !چیه؟ منظورت-

 میزد حرف موبایل با من با داشت-

 !!!!!!!!!چی؟-

 متفاوت حسای از عجیبه،پر رمزای از پر من زندگی چرا من خدای

 !چیه؟ منظورت-

 پا نم داشتم شرکتشون با فرشید همکاری برای بودم فرشید ماشین میکردم،تو صحبت باهاش کاری مورد در داشتم-

 کنار داشت فرشید که شرایطی با نمیخواست و بود عصبانی هم بود،امیر زیاد فرشید میکردم،سرعت درمیونی

 ودمخ بیرون،به زد ماشین از کنان گریه فرشید و شد قطع صدا ماشین،وقتی یه به زدیم که اومدم خودم به بیاد،وقتی

 صادقی یرام این گفت فرشید که بود لحظه بیمارستان،همون برسونیمش تا باشه اروم گفتم بهش و دنبالش اومدم،رفتم

 میزدم حرف باهاش داشتم که شخصی همون

 موهاش توی کشید دستی

 ماشین ستون به دادم تکیه و سرم و پایین کشیدم رو اوردم،شیشه کم نفس میکردم حس بودم کرده داغ

 هم باز ولی نمیداد رضایت هم بودی،زنداییت خلسه تو همش و بود بد حالت که بیمارستان،تو رسوندیمش هم بعدش-

 خوردبر شیشه با بود،سرش نبسته هم کمربند و میکرد صحبت موبایل با فرمون پشت امیر چون بود فرشید با حق

 بیرون بود شده پرت ماشین از تقریبا و بود کرده

 اروم و من و مینشست کنارم االن باید بره دنیا این از که نبود حقش من امیر بود شده خون ،دلم شد سرازیر اشکم

 میکرد

 هم فرشید خاکش سر میومدم اوقات گاهی رفتیم و داد رضایت داییت نبودیم مقصر و بود ما با حق چون-

 الهبودم،خ نگرانت هم میکرد،امروز سنگینی قلبم روی خاله،داشت دختر رو حرفا این میگفتم بهت باید همینطور،من

 شد جوری این دنبالت،که بیام گفت بهم هم فرگل

 مینالیدم و میکردم هق بودن،هق کرده خیس و صورتم اشکام

 به راضی من دل اما بود رفته در کوره از زود معمول طبق بود،و کرده احتیاطی بی که بود امیر ،تقصیر نبود مقصر نوژن

 زدم،نوژن بلند جیغ کنم،یه خالی سرش هامو عقده تمام تا میکردم پیدا رو یکی داشتم نبود،دوس حرفا این تمام

 گرفت و دستام و کنار کشید و ماشین بود ترسیده
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 میکنم خواهش باش باش،اروم ساکت-

 شدم، تر اروم کم یه

 !برادرم؟ خونه برسونی و من میشه-

 البته-

 داشت نگه احسان خونه در جلوی کردم،وقتی فکر امیر به و کشیدم عمیق نفس کردم،یه سکوت و دادم بهش و ادرس

 بهش کردم رو

 خداحافظ دیدنش،مرسی میام صبح فردا بگو فرگل به-

 زدم هم به و ماشین در و شدم پیاده ماشین از

 !عاطفه؟-

 بود سمتش پشتم که طور همین وایسادم جام سر

 ببخش و من-

 نبود،خداحافظ تو تقصیر-

 کجا و ودب اومده سرش بالیی چه نمیدونستم که سبحانی نوژن،به و فرشید میکردم،به فکر فرگل و امیر به و شب تمام

 !بود؟ اومده کجا از ثروت همه اون بودن،پس نبخشیده و فرگل ساالر و بانو بود،اگه

 فتممیگ فقط و میدادم تحویل تلخ لبخند یه دوشون هر جواب بیرون،در بکشن فکر از و من نتونستن هم ایدا و احسان

  هستم منم که انگار نه انگار که هم نیست،مامان چیزی

 و لطف ای میخواست،ذره ارامش ای ذره دلم شدم،چقدر بیدار خواب از پریشون روحی و متشنج اعصابی با صبح

 به یمیاوردم،نگاه دست به و نسبیم ارامش حقیقت کردن پیدا با باید بودم،االن ارامش دنبال به که بود وقت مهر،خیلی

 بود ارزو از اولی کردم بازشون داشتم مسیج تا سه انداختم گوشیم

 از نمیدادی،مردم جواب و واموندت گوشی اون هم نبودی،بعد خونتون زدم زنگ چی هر تو،دیروز کجایی گوری ال*

 *اه دیگه بده جوابی یه نگرانی

 دیدنش میرم فردا که دادم و جوابش

 بود ارمان از دومی

 *کنیم صحبت هم با شرکت بیا کردی وقت وقت هر عاطفه سالم*
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  ندادم بهش جوابی

 بود سارا از سومی

 *و من کشتی که میکنم،بترکی محوت زمین روی از ارزو ساطور با که ببینم رو تو اگه من*

 زدم خونه از و کردم سکوت هم مامان متعجب نگاه جواب فرگل،در دیدن برم تا شدم حاضر سریع و دادم و جوابش

 بود ارزو انداختم بهش نگاهی خورد زنگ بیرون،گوشیم

 دیوونه مرده ی خوشگله سالم-

 !چطوری؟ تو خوبم القاب،منم از مرسی-

 کنما نفلت میخواد دلم پررویی خیلی-

 خونتون میام بدم،فردا توضیح برات ندارم وقت بگو،فعال بزن زنگ هم سارا ،به ارزو داشتم کار-

 !شده؟ چیزی-

 میزد موج نگرانی صداش تو

 میگم،خداحافظ براتون بعدا عزیزم نه-

 و زنگ روی گذاشتم و گل،دستم مه خونه رسوندم و خودم دربست یه کیفم،با تو انداختمش و کردم قطع رو گوشی

  شد باز تیکی صدای با موندم،در منتظر

 دبلن جام میکرد،از نگاهم چشمی زیر و بود نشسته سرجاش هم پایین،نوژن اومد ها پله از خاله نشستم که مبل روی

 شدم

 شدم مزاحمتون که سالم،ببخشید-

 گرفت بغلش تو و من خاله

 میاد فرگل االن عزیزم مراحمی-

 کرد من به نگاهی و نوژن کنار شد،نشست اضافه جمعمون به زنان عصا بعد قیقه چند هم فرگل

 !مادر؟ خوبی امروز جان راگل-

 بود،دستاش شده سپید هاش شقیقه دادم،کنار تکون براش سری و شدم خیره بود جلوم که ای ساله 10 تقریبا زن به

 بود سالش و سن از بود،پیرتر افتاده ریز چین تا چند چشمش کنار و میلرزید عصا روی کمی

 بدونی بگم،باید برات باید-
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 بگه برامون و داستان ادامه فرگل تا شدیم منتظر و کردیم سکوت همه

 خواستگاری،همه بود اومده براش دیگه روستاهای خانهای از یکی پسر داشت خواستگار گل مه که بود ها موقع همون

 جواب گل شهر،مه بره میخواست برادرش با هم نبود،منیره من به حواسشون و بودن گل مه کارای درگیر خونه تو

 و کردم استفاده فرصت از جشن،منم کارای برای میومدن و میرفتن بود،همه شده شویی به بل ،خونه بود داده مثبت

 ونمیدیدم سبحان روز یه اگه که بود شده میشد،طوری بیشتر و بیشتر روز هر و روز هر سبحان،رابطمون دیدن رفتم

 .نمیومد چشمام به خواب

 بهم خیلی بودم من مهدمشون و بودن ،تنها اینا بابا چشم نور بودم شده رفت،منم و کرد ازدواج زود خیلی گل مه

 و گشت به سبحان با میرفتم مرتب میدادن،منم گیر بهم کمتر و نداشتن کاری باهام بودن،دیگه شده تر وابسته

 دید هم با و سبحان و من بابا که بود گذارا و گشت همین گذار،تو

 رست از دید رو ما بود،وقتی اومده شکار برای بابا بدمون شانس میکردیم،از صحبت هم با و بودیم نشسته جنگل تو

 روف سختی به و دهنم کردم،اب نگاهی بابا افتاده خون چشمای به و شدم بلند جام از ترس میکردم،با تهی قالب داشتم

 منزد حرفی اما سوخت درد از گوشم،صورتم زیر خوابوند ای کشیده و شد نزدیک بهمون زیر،بابا گرفتم و سرم و دادم

 خواستم ازش زاری و گریه با و کردم کاری زدش،هر کرد،و بلندش جاش از و گرفت و سبحان کردم،یغه گریه اروم فقط

 ردب و من کنان گریه و کشون خوردم،کشون کتک بابا از هم نشد،باز که نشد باشه نداشته باهاش کاری و کنه ولش

 غذا بهم بار یه روزی و بودم زندانی روز 3جاش، سر بمونه هم صداش و سر و بیداد و کرد،داد زندونیم طویله تو و خونه

 راضی من بردارم،اما کارام این از دست و کنم فراموش و سبحان که میخواست ازم بابا هم بار میدادن،هر

 فراموشش که شدم راضی کنه،بالخره فراموشم گرفته قول ازش و زده حسابی هم و سبحان نمیشدم،میگفت

 نتونستم خونه از ماهی کرده،یک فراموش زود چه و من سبحان که میکردم فکر خراب،همش حالی با بیرون کنم،اومدم

 و شد همهمه خونه تو بود،دوباره باردار ماهه رسید،دو گوشمون به گل مه حاملگی خبر که بود وقتا بیرون،همین برم

 و تهدید کلی با بیرون،البته برم دادن اجازه و کردن فراموش و سبحان دیگه کم کم همین بیار،برای و ببر و بپاش و بریز

 حدیث و حرف

 دادم، دل سبحان با ساده چه که میکردم فکر این به همش نشستم چشمه کنار و رفتم خودم برای عصری روز یه

 منتظرتم اینجا وقته چن میدونی!معرفت؟ بی اومدی بالخره-

 انداختم بهش نگاهی نفرت با و برگشتم

 !میفهمی؟ فروختی و من تو!میکنم؟ باورت میکنی فکر-

 !میگی؟ چی-

 ...کردی فراموشم که گفت بابا-
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 !چطور؟..کنم فراموشت رو تو میتونم چطور من دروغه خدا به-

 انگلیس تو سبحان نفهمن،دایی اینا مامان که میکردم جمع و مون،حواسم رابطه به دادن ادامه و دوباره باور شد همین

 ،سبحان اونجا بفرستن و سبحان میخواستن خانوادش همین بود،برای شده خوب وضعش و بود زده هم به باری و کار

 نوژن اقا همین....توپلی و خوشگل پسر اورد،یه دنیا به ماهه هفت و بچش گل نبود،مه رفتن به راضی من خاطر به هم

 شد خیره نوژن به لبخند با و

 گل مه چی کنم،هر دل و درد باهاش قدیم مثل میتونستم و بود شده بیشتر و بیشتر نوژن اومدن با گل مه و من رابطه

 تگاریمخواس بیان که گذاشتن قرار خانوادش با نمیرفت،سبحان که نمیرفت کتم تو میکرد نصیحتم و میزد حرف باهام

 راضی خوردم،بابا کتک هم باری بود،چند صدا و سر و دعوا روز جنگ،هر میدون شد خونه نشد،دوباره راضی بابا ولی

 نیست، تو برای مناسبی پسر بده،میگفت سبحان به و من که نمیشد

 !هان؟ نمیفهمی چرا تو نمیخوره دردت به پسر اون جان دختر-

 خوبه اون بابا چرا-

 نمیخوام و بدت باباتم من بگم تو به رو چی همه نمیتونم که من-

 بود شده سالم 81، بودم باخته سبحان به دلم نداشت،من فایده هم خوردن کتک و خونه،زندانی تو بود بحث همیشه

  داد بهم برانگیزی وسوسه پیشنهاد سبحان جنگل تو روز یه که بود شده تولدم تازه

 !باشه؟ نگو نه میگم چیزی یه فرگل-

 ...میگی چی ببینم تا بگو خوب-

 کنیم عقد خودمون بریم بیا داد،خوب رد جواب خواستگاریت،بابات اومدم که من-

 !چی؟-

 کنیم عقد بریم تو و من دوستای از تا دو با میگم!میزنی؟ داد چرا-

 میخواد و پدر اجازه-

 میکنیم ساله 99 صیغه خوب-

 ...اخه-

 چی؟ اخه-

 چی؟ بفهمه بابا اگه میترسم من-
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 کنیم ازدواج هم با بکنه،که کاری نتونه دیگخ که بفهمه میخوایم هم ما خوب-

 میترسم من اما-

 نداری؟ دوست و من مگه-

 ...ولی چرا-

 میکنیم صیغه ولی،میریم بی ولی-

 بعدا بشه تر اروم کم یه بفهمه مدت یه بابا نزاریم پس-

 بگی تو چی هر باشه-

 گفت و انداخت ما به نگاهی

 شدم خسته میکنیم صحبت دوباره بعدا بخوریم چیزی یه بریم-

 پایین انداختم و سرم و نگفتم چیزی

 بیارن کیک و چای االن میگم-نوژن

 سرم به کشید دستی و کنارم نشست گل مه اشپزخونه،خاله تو رفت بعد و

 !داری؟ دوست بدم نشون بهت البوم بریم بیا-

 ببینم رو عکسا دارم دوست خیلی-

 میاد هم نادیا موقع اون تا میبینم و البوم و باال میریم هم با چای و کیک از بعد پس-

 !نادیا؟-

 دخترمه-

 شدم ساکت و گفتم ای باشه

 یزم روی کیک و چای بعد دقیقه کنارمون،چند نشست و برگشت هم نوژن و بیاره و البوم بره تا شد بلند جاش از خاله

 زد لبخند بهم و دستش کنار عسلی روی گذاشت و البوم..کنارمون نشست و اومد البوم با هم خاله...شد چیده

 ..بخور جان راگل-فرگل

 ..مرسی-

 گفتم فرگل به رو... خوردم چایم با و کیک از کم یه..عسلی روی گذاشتم چایمم و برداشم کیک از کوچیک برش یه
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 بگین؟ و ادامش میشه-

 ...عزیزم باشه-

 کرد شروع و خورد و چائیش از قلپ یه

 کردم تصحب بود،باهاش برگشته شهر از منیره...نکردم فکر بکنم میخواستم که کاری عواقب به اصال بودم بچه خیلی-

 دمخو با رو منیره که اوردم شانس میبینم میکنم فکر که حاال..صیغه برای بیاد باهام تا کردم راضیش سختی به و

 این چند هر...بیان باهامون تا کرد راضی و دوستاش از تا دو هم سبحان...کردم راضی و مهتاب هم منیره از بردم،بعد

 .درنمیاوردم سر ازش من که دیگه بهونه هزار و نیست نیازی همراه تا دو بردن میگفت چون بود من اصرار به هم

 داد ادامه و انداخت من به نگاهی

 هجاد اول رفتیم منیره و مهتاب با و بیرون زدم خونه از دیدنش بهونه به روز یه من که بود شده ماهش شش تازه نوژن-

 رو ما میخواست که مردی فهمیدم که بود اونجا..کردن صیغه برای رفتیم هم با و اومدن هم دوستاش و سبحان...روستا

 ...دراورد هم صیغه به رو ما چیزی بدون همین برای بود سبحان قدیمی اشنای کنه صیغه

 ...کردم بازی نوژن با کم یه.. گل مه خونه رفتم مستقیم من و برگشتیم

 بهم زیاد سبحان که نمیدادم اجازه من..میگذشت سبحان و من پنهانی صیغه از ماهی شش...عزیزم نیارم درد و سرت

 که؟ ای متوجه بودم گرفته نظر در کاراش برای قرمز خط یه...بشه نزدیک

 ...داد ادامه فرگل و دادم تکون سری

 ...شدم سالگی نوزده وارد-

 راضی دلم من اما..کردن تائیدش همه و بود خوبی خیلی پسر خواستگاری اومد برام گل مه شوهر دوستای از یکی

 اون ات خواستم پدرم از...کنم خیانت نمیتونستم بودم عاشقش...بودم اومده در صیغش به....بودم سبحان زن من...نبود

 گهدی میگفت مامان..نرفتم بار زیر ولی....بکشن زبونم زیر از و کردنش رد دلیل تا زدن حرف باهام خیلی..کنه ردش و

 تگارخواس برام گفتم سبحان به....بود هوا باد برام حرفا این ولی...باشه خودم زندگی فکر به باید و باال میره سنم داره

 هب متعجب همه... عمارت برگشتیم تایی دو سبحان با...راضمونه کردن رو برای موقعیت بهترین االن گفت اونم...اومده

 زدن داد به کرد شروع و بیرون اومد خونه از تفنگ با پدرم...میکردن نگاه ما

 هرزه مرتیکه کن ول و من دختر دست-

 منه زنه این-سبحان

 کرد نگاه ما به نگرانی با و بیرون اومد صدا و سر از هم مامان..کرد ما به نگاهی متعجب بابا

 !خان؟ ساالر شده چی-مامان
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 میگه؟ داره چی مرتیکه این فرگل-بابا

 گفتم پته تته با

 شوهرمه این..خوب..مرد این-

 رفت ونهنش سبحان سوی به رو تفنگ...کردم عفتی بی من میکرد فکر...میکشید نعره و بود ریخته هم به اعصابش بابا

 بردن و من و شد دعوا خونه عزیزم ندم کرد؛دردسرت اصابت بازوم به تیر و سبحان جلوی انداختم و خودم من ولی

 هر... میکردم دعوا مامان و بابا با و بودم خونه تو رو ماهی یک..بود شده بهتر حالم..بودم رفته هوش از من...طبیب پیش

 وسیله به جهنم بود شده برام بس؛زندگی و بود چک یه جوابم سبحانم محرم من بگم بهشون میخواستم هم وقت

 یجلو شب بود گفته منیره به..بود بهتر ولی...بود شده زخمی..بود بدتر من از اونم ،حال دادم خبر سبحان به منیره

 فرار هم بیاد،با تا شدم منتظرش پرچین کنار شب و کردم جمع و لباسام از بغچه به منم..باشم منتظرش پرچین

 موفق ولی...کردیم فرار تا کشیدیم سختی خیلی..نیارم درد و سرتون...بیرون اومدیم کل به شهر اون از...کردیم

 ندگیز...کردیم شروع و زندگیمون...گرفتیم خونه داشت سبحان که ای نامه صیغه با و دیگه شهر یه رفتیم با...شدیم،

 فکر اینجور من یا....بودیم خوشحال اما کنیم سیر و شکممون تا میکردیم کار سختی به دومون هر نداشتیم بدی

 کرف تو و بودم نشسته خونه کوچیک ایوون روی که روز یه...میکرد و رعایتم و بود خوبی مرد خیلی سبحان..میکردم

 بگم سبحان به رو موضوع این باید چطور نمیدونستم بودم

 نوژن و گل مه بود،برای شده خانوادم دلتنگ خیلی من ولی بودیم نزده هامون خونواده از حرفی که بود وقت خیلی

 کنارم نشست لبخند با و برگشت سبحان...همه از بیشتر

 شده؟ چت-

 شده تنگ خانوادم برای خیلی دلم من سبحان-

 میخواد؟ گوله...میخواد؟ کتک دلت..شده؟ تنگ چی برای-

 میکرد نگاهم غضب با و بود شده عصبانی

 !میفهمی؟ خانوادمم اونا باشه که هم چی هر...تنهام خیلی اینجا من..خوب-

 چیه؟ زندگی این تو من نقش ولی....میفهمم-

 ..شده تنگ نوژن برای دلم...مهمن برام خانوادمم ولی...منی کس همه... تو-

 میاریم نوژن یه خودمون که اینه موضوع اگه خوب-

 چی؟-

 من شکم به کشید دستی

http://www.negahdl.com/


 

www.negahdl.com  سایت نگاه دانلود محل دانلود رمان 

   نودهشتیا  انجمن کاربر عظیمی شنه|  تو با بارون زیر سایت نگاه دانلود
 

186 

 ...بچه یه-

 از نانز عصا...میکنم تعریف براتون ظهر از بعد و بقیش بکنم استراحت کم یه شدم،بهتره خسته خیلی من دیگه خوب

 اتاقش تو رفت و شد بلند جاش

 خاله؟ هو یه شده چش-

 میده ازارش گذشته نباش،یاد نگران عزیزم خوبه-

 مسال یه و تو اومد رنگ کاربنی کوتاه مانتوی با سفید و بلند قد دختر یه...کرد متوجه رو همه در خوردن هم به صدای

 ...داد باال و بلند

 اومدم من خانه اهل به سالم-

 کرد من به متعجبی نگاه

 اره؟ باشی راگل باید تو وای اه!!!!!!!!!!!!!......شما؟-

 ...بودم متعجب خیلی...بوسید و کرد بغلم و کنارم نشست و کردن ورجه ورجه به کرد شروع

 ...سالشه 81...من دختر نادیاست این-گل مه

 جون نادیا خوشبختم-

 ام تو مثل منم....بیخی بابا-نادیا

 کن جور و جمع و خودش کم یه شد باعث نوژن صدای

 بزن حرف درست گفتم دفعه صد...نادیا-

 با خودمم که افتادم وقتی یاد بود شیطونی دختر داد،خیلی تکون و سرش و لبش روی گذاشت و اشارش انگشت

 . میکردم اذیت رو همه شیطونی

 جمعمون به زنون عصا فرگل....بودن قشنگ خیلی...بودم شده زده ذوق عکسا دیدن داد،از نشون بهم رو عکسا خاله

 بوسید هم بعد و کشید و گونش شیطنت با هم نادیا...نشست نادیا کنار و شد اضافه

 بخوریم نهار بریم بعد...بگم دیگه کم یه نیستید گرسنه اگه-فرگل

 بگید-

 یدامونپ اینا بابا میخواستیم...میرفتیم روستا اون به روستا این از جعلی اسم با رو سالی چند یه...بدم دردسرتون چه-

 ....نمیخواستم و این من و..میکشتش حتما میکرد پیدا و سبحان اگه بابا...نکنن
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 و دل ممکنه ان هر میکردم حس که انقدری...داد دست بهم شدیدی تهوع حالت شدم بیدار خواب از که صبح روز یه

 ماا نمیشد باورم اول..باردارم احتماال گفت بهم صاحبخونه اینکه تا...بودم جوری همین روزی چند...بیارم باال هم و رودم

 و بگم بهش رو چی همه اومد سبحان که شب میخواستم....باشم بارار باید که اومد دستم شمردم رو روزا وقتی

 ...کنم خوشحالش

 سمتش رفتم هول با...داشت خونریزی و بود شده زخمی صورتش طرف خونه،یه اومد سراسیمه سبحان شب

 شدی؟ ریختی این چرا سبحان شده چی-

 برم باید من فرگل-

 میشم؟ چی من پس کجا اخه...چی؟-

 که تو...میکشه و من حتما برسه بهم بابات دست اگه...اوردن سرم به رو بال این و کردن پیدا و من بابات ادمای-

 بمیرم من نمیخوای

 کنم؟ کار چه من...سبحان چی من خوب-

 ..بابات پیش برمیگردی تو-

 اخه؟ جوری چه-

 گفت و کرد و نگاهم میکرد جمع و بغچش که جور همین

 ....دنبالت میام شد مناسب که وضعیتم...پیششون برو و بردار میدم بهت رو نامه صیغه-

 میری؟ کجا-

 فرنگ....دائیم پیش...اب ور اون میرم-

 میکردم؟ کار چه باید من...میپیچیدم خودم به و میکردم گریه

 ...نمیتونم من سبحان اما-

 بفهم مجبورم من..فرگل بری باید....میتونی هم خوب چرا-

 نمیتونم تو بدون من سبحان اما-

 رفت و دستم داد رو کاغذی و بوسید و گونم عجله با سبحان...رسید گوشمون به صدایی و سر صدای

 واستممیخ بهش که شبی همون تو درست بود رفته و بود کرده رها و من بکنم،سبحان نمیتنستم ای دیگه کار گریه جز

 ...باردارم بگم
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 با و کردم جمع مو صیغه برگه و عکسا با و وسایلم...بودن بابام ادمای....تو ریختن مرد تا چند و شد باز بدی صدای با در

 االن..نمیکردن پیدامون میکردیم عوض و جامون مرتب چون اما بودن دنبالمون خیلی میگفتن....روستا برگشتم اونا

 ایون روی مامانم و بابا....شدم عمارت وارد اشک و زاری با...بودن کرده پیدا رو ما دوستاشون از یکی واسطه به هم

 مادرم اما بزنه تا باال اورد و گرفت دستاش تو و تفنگ...میزد برق شب تاریکی تو بابا چشمای...بودن نشسته من منتظر

 بی و ینابود باعث میگفت....میزد فریاد و میکشید نعره بابا...نکشه و من خواست ازش زاری گریه با و شد گالویز باهاش

 وت روزام...بودم بچه...بودم کرده عمل فکر بی من... بود اونا با حق که میبینم میکنم فکر که حاال...شدم ابرویشون

 .میشدم تر ویار بد و باالتر میومد شکمم هم روز هر...بودم زندونی...میگذشت خونه طویله

 ههم..باردارم گفتم بهش...بود اینا مادرم پیش باال اما بود اورده هم و نوچن...اومد دیدنم به گل مه که بود روزا همین تو

 .داد دلداری بهم و کرد باورم اون...گفتم گل مه به رو چی

 کرده ازدواج اونا...منیره و مهتاب سرغ رفت گل مه....نمیکردن باورم و نداشتن قبول و من خانوادم وقتی فایده چه اما

 وت بازم اما...نکردم گناه من کنه ثابت بابا به تا کرد پیداشون گل مه هم باز ولی...بودن رفته روستا اون از و بودن

 .نرفت که نرفت کتشون

 نگاهمم عمال که دراورد،بابا بودم توش که زندونی اون از و من تا کرد کمکم خیلی....بود حالم کمک خیلی گل مه

 یه زایمان درد که این تا کشیدم سختی خیلی...میکرد صحبت باهام گاهی گه هم مامان...نمیزد حرف باهام و نمیکرد

 تاقما تو اومد سراسیمه....برسه فریادم به تا زدم صدا بلند و مامان...درد از میدادم جون تقریبا داشتم....کرد کالفم شب

 و ریهگ با مامان...بچم هم من هم..بمیرم که حقمه میگفت و دورلج رو بود افتاده بابا اما...قابله دنبال بره گفت بابا به و

 .بود قشنگ و تپل دختر اومد،یه دنیا به بچه تا کشیدم درد خیلی...بیاره قابله تا کرد راضیش زاری

 ومدنا فعلیت پدر و مادر اینکه تا رسوندم سالگی یک به رو تو بدبختی با که خالصه...داد ادامه و انداخت من به نگاهی

 ندچ...نشد ازش خبری هیچ اما...کنه ازدواج باهام تا کنه پیداش میخواست میگشت سبحان دنبال در به در بابا...اونجا

 دیگه هم مامان...میکرد هم رو تو جون قصد که میشد عصبی انقدر اوقات گاهی....بگم میدونم چیزی اگه تا زد و من بار

 و دارن عالقه تو به خیلی خانواده اون دیدم وقتی....بود پدرم و من بین که جنگی از بود خسته....بود شده تفاوت بی

 از خودم هم بعدش...کنن مراقبت ازت خواستم ازشون و بهشون دادم رو تو...دادن دست از و دخترشون شدم متوجه

 از و من....گرفتم ازشون و سراغش و سبحان خانواده پیش رفتم....فروختم و شهر بردم و طالهام...کردم فرار خونه

 ازدواج اونجا و ببینه و من نمیخواد دیگه سبحان گفتن....گفتن بهم اومد در دهنشون از چی هر و کردن بیرون خونه

 .بود درست همشون پدرم حرفای فهمیدم که بود اونجا....داره خانواده و کرده

 سک دنبال نره که...نزنه دم و بکنه تحمل کنارش و من سال چند تونست چطوری نمیدونم..بود باز هوس ادم یه سبحان

 یخوب خیلی ادم شوهرش....برم که نداشتم رو جایی گل مه خونه رفتم پریشون حالی و شکسته قلبی با....ای دیگه

 دوستای....گرفت اعتراف ازش و کرد پیدا و عاقد اون....من کارای دنبال افتاد و داد پناهم.....بیامرزتش خدا...بود

 هی چشم به و من مردم کارا این از قبل تا....بگن همه برای و حقیقت رستا تو کرد مجبورشون و کرد پیدا هم م سبحان
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 بهش واقعا و بودم خورده و سبحان گول من که فهمیدن همه کار این از بعد اما....بعضیاشون البته...میدیدن بدکاره

 .بدم و تاوانش بخوام تا بودم نشده مرتکب رو گناهی...بودم محرم

 بیان میخواستن خانوادش و گل مه...بخشیدن و من مادرم و پدر....افتادم تو گرفتن پس فکر به که بود موقع اون

 نوژن و نادیا با....گرفتم نتیجه کمتر زدم در اون و در این چی هر اما....کنم پیدا رو تو تا اومدم باهاشون منم....تهران

 . میخواستم و راگلم....میخواست و خودم بچه دلم اما بودم شده جور خیلی

 کرد نگاه من به و شد ساکت

 من زندگی از هم این-

 ...پس؟-

 چی؟ پس-

 ....شد؟ چی سبحان پس-

 !سبحان-

 تو هم فرگلی روزی یه نمیاد یادش حتی...میکنه و زندگیش داره رفت،اونجا همیشه برای....زیر انداخت و سرش

 ...دخترم بوده زندگیش

 نگرفتین؟ ازش سراغی چرا-

 ...نمیگفت چیزی و میکرد انکار وقتی فایده چه اما...شد گیرش پی بار چندیدن نوژن-

 اورد خودم به و من نادیا صدای....بود نشیب و فراز از پر من زندگی چقدر رفتم فکر به و نگفتم چیزی دیگه

 ...گرسنمه من...بیارین نهار دیگه خوب-

 کرد نگاه خاله به و زمین به کوبید و پاش

 بدو دیگه کردم ضعف خانوم مامان-

********* 

 کمکش و کارم به مشغول ارمان شرکت تو..میبینمش و میرم روز هر...میگذره دیدم و مادرم که روزی از سال یک االن

 برام هم همین میکنه برخورد صمیمی و گرم پدرم اما....سرده باهام هم هنوز خانوم نازیال...فعلیم مادر....میکنم

 .دارم دوستش خیلی....ارسام گذاشته و اسمش قشنگ و تپلی پسر یه اومده دنیا به هم ایدا بچه.....کافیه
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 پیش عادی روال یه روی همه زندگی...میکنه نامزد فرشید با داره تازگی به هم ارزو....کردن ازدواج سارا و ارمان

 رمماد سر به بال که سالهایی تقاص دارم دوست...بشنوم توضیحی ازش و ببینم و سبحان دارم دوست هنوزم من...میره

 ......باشم بد نمیتونم من....نیستم ادمی همچین یه من اما....بگیرم ازش رو اورده

 دیگه....میگم براش کارم و تنهایی...دلتنگیام...هام غصه از...میکنم دل و درد باهاش و امیر خاک سر میرم هم هنوز

 همه این تا نبود امیری دیگه وقتی فایده چه اما...داشت دوست امیر همیشه که طوری همون عاقل و بزرگ..شدم بزرگ

 ....ببینه من در و تغییر

 ....داره واقعیت یا است دخترونه حس یه فقط این نمیدونم...کرده تغییر من به نوژن نگاه رنگ میکنم حس روزا این

 اون عشق به هم هنوز...شده ثبت وجودم تو امیر لحظه لحظه هنوزم چون...میکنه اذیت و من داره هست که چی هر

 ...میکنم زندگی

 هنر رشته... داره که شیطونی روحیه با نادیا...میکنن سپری رو ارومی زندگی نازشون دختر با هم ورژین و احسان

 اما....بزارم نمایش برای و زدم امیر چهره از که طرحهایی میخواد ازم و پیشم میاد گاهی...داره ذوق هم کلی و میخونه

 نمیشم راضی که فعال

 به فکری و میره پیش غمگین چه و باشی شاد چه....نمیده تعلل اجازه هم کسی به و میگذره داره...میره داره زندگی

 .باشی خودت فکر به باید که تویی این نمیکنه حالت

 شده تنگ فرگل مامان برای اینا؛دلم خاله خونه سمت رفتم و شدم رنگ سفید پریاد سوار و بیرون زدم شرکت از

 روی نوژن...تو رفتم و کرد باز و در صدا و سر و شیطنت با نادیا... زدم و زنگ....بودمش ندیده که بود روزی سه دو..بود

 از و نشستیم هم کنار...تو رفتم و دادم سالم بهش سر با...لرزید دلم کمی یه...میکرد نگاه من به و بود ایستاده تراس

 گفت و نادیا سمت کرد رو خاله دفعه یه...کردیم صحبت در اون و در این

 کنیم صحبت میخوایم ما اتاقت تو برو بدو-

 اه ام بچه مگه-

 بگیم میخوایم چی مگه باشه بزارید جون خاله-

 نمیزنیا حرف نادیا-

 کشید و دهنش زیپ نمایشی حالت به هم بعد و نشست سینه به دست و گفت ای باشه

 دستش تو گرفت و دستم خاله

 ...راستش جون خاله-

 بگه میخواد چی خاله ببینم بودم کنجکاور
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 ...بشی عروسم و بیای که میخوام....نشسته دلمون به مهرت خیلی....کنم خواستگاری نوژن برای رو تو میخواستم-

 و نبودشون سالهای و میکنن ترحم بهم دارن که میکردم حس....بود خوشحال مامان.....بود مونده باز دهنم تعجب از

 .کنن تجربه طوری این میخوان

 و سر به بیرون زدم خونه از و برداشتم و کیفم و شدم بلند جام از عصبانیت با...میخواد و من نوژن که نگفت خاله تازه

 نرسیده حیاط در به دستم هنوز....کردم طی و بزرگشون حیاط سرعت با نکردم توجه هم نادیا و خاله و مامان صداهای

 ...کشید قدرت با و بازوم دستی که بود

 گرفتم ازش و روم حرص با...بود برگشتم،نوژن

 برم بزار کن ولم-

 چی؟ برای-

 بکشم بیرون دستش از و بازوم که کردم تقال

 برم میخوام کن ول گفتم-

 چی؟ برای میگم منم-

 برم میخوام متنفرم..بیزارم ترحم از چون-

 کرد؟ ترحم تو به کی-

 تو؟-

 بدم؟ برات جونمم حاضرم که منی....من؟-

 پیشونیش به موهاش و بود نشسته موهاش توی بارون...میشم دغ دارم کردم حس...میکردم نگاه نوژن به متعجب

 بود چسبیده

 بگم؟من؟ چیزی هر و کنم کاری هر تو برای حاظرم که منی-

 کن ولم-

 اینجاست جات تو عاطفه-

 داد نشون و قلبش ازادش دست با و

 برم میخوام...کن ولم

 ...گرفت اوج هقم هق و گرفت گریم افتادم امیر یاد...کرد نوازش و پشتم و اغوشش گرفت و من محکم
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 بری؟ تو اگه میشه چی من تکلیف پس-

 فشرد خودش به بیشتر و من که بیرون بیام اغوشش از و بزنم پسش خواستم

 کن ولم... کن ولم-

 چی؟ برای-

 نداشتم و عشق یه امادگی ولی بود خوبی خیلی ادم نوژن

 میترسم من-

 چی؟ از-

 ...زبون زخمه...تهمت از تنهایی از...عشق از...درد از-

 برسونه اسیبی بهت نمیتونه کس هیچ هستم من تا-

 میترسم...نباشی که میترسم-

 همیشه هستم من-

 زد زل بهم سیاهش چشمای با و گرفت دستاش تو و صورتم و کرد جدا اغوشش از و من

 وجودمه بند بند تو امیر هنوزم...ندارم دوست من ولی-

 اشهب کافی دومون هر برای که هست قلبم تو عشق انقدر...بشینم قلبت گوشه که میکنم کاری..دارم دوست من ولی-

 .بوسید و لبام و جلو اورد و سرش

*********** 

 ودب مهربون انقدر میگفت راست...بود خوابیده اروم نوژن....خودمون اتاق به برگشتم و گذاشتم تختش توی و مهرزاد

 ...بدم جونمم براش حاضرم االن...نشست قلبم گوشه...اورد دلم خونه به و عشق که

 .بوسید و لبام و کرد حلقه تنم دور و دستش...بوسیدم و گونش و کشیدم دراز کنارش

 .زمین روی زن ترین خوشبخت...منم این....مهرزاد و نوژن وجود با دنیام این زن ترین خوشبخت من

 ...میده نوازش گردنمو نفسات.... میکنی بغلم پشت از ہـڪ....ام لحظه اون عاشق

 !ِ؟؟ےچطور " نفســـم ": میگـی آروم

 ! میشوم لذت غرق من و
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 نمیکنم عوض دنیاِ ےتو چیز هیچ با رو ها لحظه این

 

 

 8398 مهر 3 پایان

 ع.(.ع.م)عظیمی شنه

 ها کاستی و کم برای ببخشید و من امیدوارم

 کردین همراهیم که خوشحالم و دارم دوست و همتون
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