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 : مقدمھ

 

ماندی تو و است برده آب را شھر ی ھمھ ... 

 

من از ای جنازه شاید و ... 

 

توست دلبند من چونان ھم شھر گویی ... 

 

گویم مان نداشتھ ھای عاشقانھ تک بھ تک از میخواھم را اینبار آرزوھا اسب بر سوار ای آری ... 

 

میدھی؟؟؟؟ من بھ را گوشت  

 

بس و میخواھد گفتن دل راز کمی دلم ... 

 

تو برای ... 

 

نمیگذاری ارزش ھم پشیزی و میکنی آّب را شھر طالھای تمام کھ تویی ... 

 

مفتم برایت ھم من کھ تویی ... 

 

بس و مبخواھم بودن خوب اندکی من روزھای این اسب بر سوار ای ... 

 

مالحظھ اندکی ... 

 

لبخند شبیھ چیزی شاید ... 

 

کم تو برای چند ھر ... 

 

قصھ تھ تا بمان تو و ... 
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وارم لیلی ھای حس و میروم من اینبار ... 

 

پابرجاست داستان باشی کھ تو ... 

 

بس و دارد کم حاشیھ یک داستان نباشم کھ من ... 

 

بمان شھرت طالھای ارزشی کم حرمت بھ را اینبار پس ... 

 

نکن خاکشیرش و بمان تو شکستھ را ھایش شکستن من دل و ... 

 

 

 

 ھوالحکیم

 

کردم نگاھش فقط من و کرد باز را کمربند قفل و شد کار بھ دست خود . 

 

میگیرد بازیشان گاھی نفسھا این و ریخت پایین ھری دلم و انداختم معلوم شیشھ پس از جمعیت بھ نگاه من و گذاشت ھم روی چشم . 

 

 ھای شدن تنھا ی ھمھ میان باال طبقھ سرسرای میان من گاھی و خورد چرخ ذھنم و خورد چرخ نگاھم و گرفتم فاصلھ ماشین از قدمی
کنم خرجشان نگذاشت خانوم کھ ھایی بچگی ھمان از...داشتم دوست را خوردن چرخ...میخوردم چرخ ھم خانھ . 

 

میخواست آشناییت اندکی دلم و جمعیت میان میدوید گاھی ھایم وچشم میدیدم را پوش سیاه جمعیت . 

 

میشد تر زده یخ روزھا این من قلب تنھا انگار و بود گرم کوتاھش پالتوی میان و لوکسش ماشین بھ بود زده تکیھ او و برگرداندم نگاه . 

 

میشود؟؟؟ جانم ی خوره چرا مردان نگاه و کو من چادر و میدیدم را چادری ھای زن  

 

 ھای نگاه میان باشی کھ زن...میکردم حرامش پوزخند من و میخورد چرخ ذھنم توی ھم آنھا از یکی و من میدادم ھایی تِز چھ و
بس و داری عریانی رقص چادر بی و چادر با ندیده ھیچ صفت گرگ مردان دریده . 
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 دست ھمان این و شد باز من روی ھایش دست و رفت عقب ای لحظھ اشکش و بود رفتھ عقب روسریش کمی و دیدم آشنایی نگاه
میکند خرم کھ میدانستم من و زدود را ھایم اشک کھ است ھایی . 

 

 نسرین خالھ کھ میدانستم ھم ھایم بودن دور ی ھمھ با من و رفتم فرو خرما و حلوا بوی از حجمی میان و نشست ام شانھ روی دستی
بپزد او جز کسی را آقایش عزای حلوای نمیگذارد وسواسش ھم آن با جانم . 

 

 این از دلم ، لوکس ماشین بھ زده تکیھ تن خمار نگاه آرامش ھمھ آن تا دواندم نگاه باز من و شد ای ھمھمھ و رفت ھوا کھ ھقش ھق
گرفت آمدن . 

 

 طاھا قول بھ و میکرد قرائت قرآن بلند بلند میخواست بیشترخواب دلمان کھ سحرھایی دم کھ میوفتم آقاجان یاد و آمد می قرآن صدای
 دست و خواب از برخاستن برای میخواستیم وقت ای دقیقھ کھ ھایی آنگاه میخواند مرتد را ما آقاجان چقدر و میداد فراری خدا از را ما

ھایش سالگی ھیجده از برد لجی چھ ھم طاھا و گرفتن وضو و بردن حوض میان . 

 

شود ساکت کمی میخواستم فقط من و میگفت چیزھایی و جرمیداد گلو ھا ھق ھق ضیافت میان یکی و آمد می قرآن صدای . 

 

بس و بود حوض ھین کودکیم دوران ھای بدبختی و بودم حوض آن ی لبھ ھم من و بود آقاجان حوض . 

 

 چربی بھ و میکرد غشی خویشان ی گشوده ھای آغوش میان ایوان توی کھ بود ھشتمی ھفتم بار برای ھم خانوم و آمد می قرآن صدای
میرساند قندی آب تنش ی چسبیده ھای . 

 

 اش خنده صدای و میدواندم سر ھایی غافلگیری دنیال بھ بھارخواب میان من کھ بود روزھایی و نگاھی ھرم از گاھی میشدم سنگین
مینداخت راه بھ را خانوم ھای غره چشم . 

 

 کنار جماعت ھای کشیدن ھورت میان و بود نشستھ حیاط سمت آن ھای تخت روی شیخی عمو تعارف بھ کھ اویی بھ تا دواندم نگاھی
بودم مخالف آمدنمان این با ھم ھنوز من و میرفت باال چای قلپی گاھی دستش . 

 

را نگاھش ی بستھ دلمھ ھای اشک آن میدیدم من و میچزاندش بد گاھی آقاجان چقدر و داشتم دوست را نسرین خالھ . 

 

داشت دوست ھم واو میخواندم قرآن گاھی ھایش خوانی مرتد میان ھم من و میخواندمان مرتد آقاجان و آمد می قرآن صدای . 

 

نھ؟ مگر...میگذشت سالی سھ...بود شده او چقدر و  
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 ھمان این انگار و میکرد کر ھم را فلک گوش ھایش جیغ و برد باال را غیرتمان خوش مردان ھای اخم منشانھ کولی ، خانوم ھم باز
کرد مھیا ماھی چند تا را من تفریح موجبات و کشید سر بھ چارقدی خانھ ی گنجھ ی بستھ درھای میان روزی کھ نبود زنی . 

 

 ھنوز و آمدند می جانم خالھ برای ھایی دلبری چھ کھ میدیدم و میداد دختران دست بھ دست را سبزی کوچک سبدھای نسرین خالھ
میکرد کندوکاوم نگاھی . 

 

 میرفت و آمد می رویم خصمانھ ھا بعضی نگاه چقدر و کرد مھمانم دردآلود لبخندی و گرفت اشکی روسریش پر با دیدم تنھا کھ خالھ
نمیخوردم جمی جایم از ھم من و . 

 

 ھای خواندن قرآن ھم ھنوز و میکرد گیس را موھایم و میکرد خفھ ام شانھ روی را ھقش ھق نسرین خالھ کھ بود دیروز ھمان انگار
است یادم را زیرلبیم . 

 

قرن یک اندازه بھ دیروزی...بود دیروز ھمین انگار و .... 

 

ھایش بوتھ ھرس ی پروژه روی داشت عظیم بس تمرکزی کھ میدیدم را شاغالمی ھا پنجره میان از و میزدم کناری را ھا پرده . 

 

روشن چشمتون     - . 

 

 گرفتم دست را سوپ ظرف و کردم مرتب شکمش روی را پتو من و میکشید عربده آقاجانم حیاط میان کھ بود ھمانی و کردم نگاھش
خاطرم ھزارسوی ھای حفره میان است زنگدار ھم ھنوز صدایش و ... 

 

دیدنم مشتاق ھم من کھ اونقدری...خوشحالھ اینقده ولی...نداره نا خستگی از میفھمم کھ من...گذاشتھ تموم سنگ سوسن خالھ     - . 

 

 و لرزید تنم کھ داشت چھ روز آن نگاھش نمیدانم و بود من ی دزدیده نگاه وکاو کند در ھم ھنوز نگاھش و کردم پر دیگر قاشقی
زد دودویی نگاھم . 

 

داشتم دوس اینقده ھم من....حالش بھ خوش...ارشد کارشناسی تو شد دورقمی رتبش پریا...اینکھ دیگھ     - ... 

 

سوزاند برایم دل ھایش نداشتھ ی ھمھمھ میان پریا کھ روزھایی چھ و . 
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دوستاش پیش خوابگاه رفتھ کھ پریا...سوسن خالھ کمک برم من     - . 

 

دارد درد ھمیشھ ماندنم فھمیدم کرد داغدار را صورتم کھ آقاجان سیلی و گذاشتم سر پشت را اتاق ی خفھ فضای و . 

 

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

 

نیست چھ و است کم چھ بود مانده برخاستھ ی ھمھمھ و پذیرایی میان کھ نگاه با میکردم دنبال را نسرین خالھ . 

 

بود ھم او ... 

 

من ھای شانھ حجم میشد سنگین و در چارچوب بھ بود داده تکیھ . 

 

بود عذابی چھ نبودنش و نبود طاھا . 

 

بود متنفر رو خاندان این ریاھای خودش نقل بھ چقدر و را پوزخندش طرح دیدم خواندش مرتد کھ آقاجان . 

 

میداد جا را من نگرانیش ھر در ھم ھنوز نسرین خالھ و داشتند دلبری در سعی ھم ھنوز دخترھا . 

 

بود ھم ھنوز پوش خوش آن و ... 

 

من حضور نزدیک جایی ... 

 

بود آرام نگاھش رد ھم ھنوز و ... 

 

بار اولین مثل ... 

 

در قاب بھ زده تکیھ آن بھ تا میسراند نگاه کھ میدیدم ھایم گرفتن آرامش میان و بود سنگین ھایم شانھ ھم ھنوز . 

 

بود شده خستھ انگار را بودن کولی و میکشید چشمش ھای گوشھ بھ روسری پر و میکرد نگاھم کھ دیدم را خانوم . 
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 ھایی گل شاخھ کمدم میان گاھی من و جانم خالھ از بربایند بخواھند دل کھ بودند دختراین کماکان و بود حرکت در کماکان نسرین خالھ
بودند تایی شش و پنجاده دقیق و میشمردم و میافتم . 

 

میشد سنگین من ھای شانھ و بود زده تکیھ در قاب بھ کھ بود کسی ھم ھوز و . 

 

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

 

برنمیداشت وسواسش ھمھ این از دست باز میشد ھم تکھ جانش از دور درد از کھ ھم پاھایش...دیگر بود سوسن خالھ . 

 

بود خورده بیشتر ھایی گره شیطنت ھمھ این بابت از کھ بردم ھایی فر میان دست من و شد ندارم رنگ سارافون بند ھایی دست . 

 

میخوام آبمیوه من پرپری     - . 

 

 رسیده ھم من گوش بھ خانھ این ھای نسل کردن ادب ی آوازه و را معصوم طفل کرد مھمان ای غره چشک کھ دیدم را سوسن خالھ
دیگر بود سوسن خالھ...بود . 

 

 بندکرد سرم گل بھ دستی بودنم روز دومین در کھ بود ھمانی و کردم مویش زیبای فرھای آن خرج دلرحمی من و زد نقی باز کیارش
ریختم آبمیوه برایش من و . 

 

 دوست را نگاھش برق من و امروز داشت برق نگاھش و کشیدم را دستش من و تلنبار ھای ظرف بھ بود برده دست باز سوسن خالھ
روزھا این داشتم . 

 

بود دررو کار زیر از ھم اولش از بچھ این خدا بھ...رفتھ گذاشتھ جا ھم پریا این     - . 

 

بودم شنیده شیرزن مثل نامی پریا ھای ھق میان من و میکرد سپر سینھ برایش و میگفت را بدش . 

 

میخوام آبمیوه من – کیارش . 

 

 ھمھ آن بابت از میسوخت ام گونھ روی شستش ضرب ھم ھنوز و نگذاشت وقعی ھم کیارش و رفت ای غره چشم ھم باز سوسن خالھ
نخوردن غذا . 
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************* 

 

گذاشت دستم روی دستی خالھ و کردم حس کنارم در ام شانھ بارھای میان را حضوری . 

 

نمیخوری؟ غذاتو چرا     -  

 

نیستم گرسنھ     - . 

 

ندارد خوردن آقاجان آن مرگ غذای کھ نگفتم و . 

 

افتاد می گیر صوتیش تارھای میان ھم باز و آمد می باال ھایش لب تا چیزی کھ میدیدم . 

 

خالھ؟ بگی میخوای چی     -  

 

نبود ھم باز طاھا و گرفت ای غلتیده اشک دستانش میان مچالھ دستمال آن با . 

 

 تر خوشبخت خواھرمی امانت گفتم...نمیگذشت کار از کار کاش...نمیذاشتم خشخاش بھ متھ ھمھ این کاش میگم خودم بھ ھی     -
داره خبر قسمت از کی...باشی . 

 

داشت قسمت جز اسمی من ھای تباھی کاش و . 

 

بس و بود خورده خیس دستمال ھای بودن تکھ تکھ آن پی من نگاه و گرفت اشکی ھم باز . 

 

خالھ؟ کردن اذیتت     -  

 

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

 

کرد مشت را ام شانھ خالھ ودست بردم سینک ھای آب میان دستی . 
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ای خستھ...برو     - . 

 

میکردم داغترش من کھ بود دستش پشت ، داغی انگار و . 

 

کشاندم باغ میان بھ را خود آشپزخانھ پشتی در از و بوسیدم نرم را تپلش ی گونھ و کردم خشک دستی ندارم رنگ سارافون با . 

 

میداشت برم خوف ھم ھوا ھمین میان کھ میشد روزھایی و کشیدم نفس را ھوا .  

 

اش ورزیده ولی الغر اندام بھ دوختم نگاه و آمد خشی خش صدای . 

 

کردم زنجیر ھم بھ سینھ روی را ھایم دست من و پاشید رویم بھ لبخندی . 

 

میشھ خنک داره ھوا     - . 

 

میشد خم اندکی من ھای نگاه میان کھ محکمش ھای شانھ میان نمیدوید نگاھم و میکردم حس را بارش و دادم تکان تایید بھ سری . 

 

مھمونی تو تو     - .... 

 

میشوند احمقانھ نھایت بی گاھی ھایش حرف میدانست ھم خودش و برید حرف و . 

 

نمیشم مزاحمت...برو     - . 

 

نمیگرفت آرام دمی و بود خون غرق صورتش کھ است یادم ھایم زدن جیغ میان و . 

 

باشی داستھ خوبی شب     - . 

 

ھم تو     - . 
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آیا؟ میشود مھیا چگونھ تنھایی میان من ھای وخوشی  

 

باغ ھای فرش سگ روند با کرد پیدا ھماھنگی ھایم قدم و شد ام سینھ زنجیر باز ھایم دست . 

 

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

 

نشست ھایم دست روی خالھ دست و بردم سینک ھای استکان بھ دستی . 

 

راھی خستھ...بشین برو تو     - . 

 

 .نیستم     -

 

چھارساعت بھ تنھا میشد منتھی گاھی من ھای خواب کھ نمیدانست و . 

 

 ھای بودن سر گل عاشق از طاھا و میخرید برایم سر گل یک خانھ تا مسجد مسیر از میشد خوشانش خوش کھ گاھی آقاجان و شستم و
گاھی میشد کفری چھ من . 

 

 فشارش تعادل برای غلیظی نبات چایی و نشاند را ام خالھ یکیشان و میرفتند طرف آن طرف این آشپزخانھ میان کھ میدیدم را ھا دختر
 میچرخیدم و میچرخیدم خانوم ی شده واقعی لبخندھای زیر خانھ پذیرایی میان کھ بودم من و بردم زیر بھ سر من و برد خالھ دھان بھ
میچرخیدم و . 

 

ای خستھ ، ،بسھ خالھ دل عزیز     - . 

 

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

 

میکردم تر نزدیک شدن تمام بھ لحظھ ھر را پریا اھدایی ماژیک و میشنیدم را آھنگ صدای . 

 

بود حرف از پر کلبھ دیوراھای ... 

 

دل حرف از پر ... 
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 غذا ظرف آن با روبرویم کرده سرکشی ھم باز موھای و شده کج کراوات آن با کیارش و گشودم در من و کوبید در بھ ھایی تقھ دستی
بود ایستاده . 

 

بس و میخواست خوابی غرق ھایش چشم و نشستم دوپا روی . 

 

کشیدی؟ زحمت چرا     -  

 

گفت سوسن خالھ     - . 

 

نمیدانست ھم ھنوز را تعارف معنای بچھ این و . 

 

 شب این برای دلم و داشتم مھمانی این اتمام برای عظیم بس دعایی من رفت خواب بھ کھ قیژش ھای ملودی آن با من تخت میان و
میخواست آرامش کمی تنھایی ھای . 

 

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

 

شدن راست و خم وارانھ کوزت برای داشت را انتظارم ھم ھنوز پایین ی طبقھ سالن و بردم دھانش بھ قاشقی . 

 

گذشت؟ خوش دیشب     -  

 

-     .... 

 

کردم ھا گذشتھ یاد و زدم حرف خودم با و نوشتم شعر کم یھ کھ من     - . 

 

-     .... 

 

شده تنگ پری واسھ دلم     - ... 

 

-     .... 
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داشت دوسم ھمیشھ طاھا ، سال وقت این میدوئیدم خونھ دور طاھا با وقتا اون     - . 

 

-     ..... 

 

میشھ موفق داره ھم طناز راستی     - ... 

 

-     .... 

 

برسن ھم بھ عاشقا ھمھ کاش     - . 

 

-     .... 

 

بود وجودم ی خیره ھم ھنوز آقا و کشیدم باال تن و گذاردم سینی درون بشقاب کنار را قاشق . 

 

برسم بھش داشتم دوست ھم من:  گفتم و کردم چرخشی پا پاشنھ رو اتاق درگاه توی . 

 

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

 

یادگاری از غرق ولی کوچک ھرچند میانشان داشتم آلبومی و بردم کمد ی گرفتھ خاک ھای کتاب ی توده میان دست . 

 

میگردی؟ چی دنبال     -  

 

 ھنو میلرزاند تن حضورش شوک و میکردم مھار ام آورده فشاره سینھ بھ دست با را قلبم ضربان من و بود داده تکیھ چاچوب بھ شانھ
سالھا این از بعد زھم . 

 

میشھ؟ بگو تو...ولی...کن تمومش پسر، بسھ میگم خودم با ھی     -  

 

بود نگاھش ھای عسلی میخ نگاھم و . 
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سفیده؟ھان؟ رز از پر جعبھ یھ مرده صاب تخت اون زیر چرا بودم غریبھ اگھ...کھ میدونستم؟منی نباید من چرا     -  

 

 ...من     -

 

چرا؟...دوسال شد ثمرش نبودم روز دو فقط...بزنم حرف من اینبارو بذار...حناقم تو دوسالھ....ساکت...ھیش     -  

 

 ...من     -

 

ھان؟ بدم؟ پس نسناستو داداش ناو تاوان باید من چرا....ساکت گفتم     -  

 

داد؟ تاوان من از بیشتر کھ و...بود ،عاشق داشت دوست برادرم و میکوبد ام نبوده و بوده دوسال وسعت بھ ، میکوبد دل و  

 

امیر؟ میکنی کار چی اینجا تو ؟ خبره چھ اینجا     -  

 

 باال سگمو رو اون بلدم خوب وگرنھ نشدی پشیمون من زاییدن از کھ کن شکر خدارو برو ، من مادر داشتم نگھ جحرمتتو دوسالھ     -
میکشم پس پا اینبارو نکن فکر ، بیارم . 

 

امیر؟ شدی دیوونھ     -  

 

میخورد غوطھ قرمزی ھای رگھ میان کھ بود مردی نگاه ھای عسلی من ی نظاره و . 

 

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

 

 تسبیح زندگیم در خالھ زیبایی بھ ھیچکس ھیچگاه و میگرداند تسبیح سوسن خالھ و میداد جا ھا کابینت میان را انداختھ برق ھای ظرف
بود نگردانده . 

 

کردم خستت مادر، بمیرم     - . 

 

حرفیھ؟ چھ اینا ، برم قربونت     -  
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فرستاد صلوات باز و داد تکان سری خالھ . 

 

خوردی؟ غذاتو دیشب     -  

 

نیستی طرف کھ بچھ با حالھ     - . 

 

بدتری بچھ اصدت از     - . 

 

نکنھ درد شما دست     - . 

 

لغزید انگشتانش میان تسبیحش مقصود شاه ی دانھ و فرستاد صلواتی ھم باز . 

 

میشناختمش ھایش عکس اساس بر من و در قاب بھ بود داده تکیھ کھ افتاد مردی بھ نگاھم خورد در بھ کھ ای تقھ . 

 

میکرد پایینم باال مرد نگاه و کرد نثارش لبخند خالھ و بردم روسریم بھ دستی ناخودآگاه . 

 

بخیر صبح سالم،     - . 

 

بوسید را خالھ نرم ی گونھ و شد خم و . 

 

خوابیدی؟ خوب ، مادر ماھت روی بھ سالم – سوسن خالھ  

 

بود داده عادت چای رنگی خوش بھ را ھمھ خالھ و شدم کار بھ دست چای ریختن برای من و داد تکان سری و زد لبخندی . 

 

خالھ موندی خوب     - . 

 

بود شده تر زیاد کمی سال سھ این بھ نسبت چشمش ی گوشھ ھای شکن و چین و زدم لبخندی ھم من و . 
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بود سنگین بس ھایش نگاه و کرد برانداز را نیمرخم قدری او و گذاشتم رویش جلوی را چایی فنجان . 

 

 ...تو     -

 

کرد علم قدی حرفش میان و آمد ابرویی و چشم برایم سوسن خالھ . 

 

مادر؟ نبود سختت – سوسن خالھ  

 

داشتم خوبی کش جور خداییش ولی آره کھ من     - . 

 

من بشم جفتتون فدای – سوسن خالھ . 

 

 .خدانکنھ     -

 

بچم؟ ھنوز خوابھ – سوسن خالھ  

 

کیارش سمت میره فکرش آدم بچھ میگی ھمچین     - . 

 

من زندگی سخت روزھای کودک داد خرح زادگی حالل و . 

 

اش روزه ھر شیرکاکائوی پاکت جستجوی در یخچال میان بود برده دست و بود خورده ھم را سالمش و میمیالید چشم . 

 

شما؟ خوردی سالمتو     -  

 

:  گفت و گرفت نشانھ را من و داد خرج رسیده راه از تازه عموی برای اخمی میگذاشت ھمھ کاسھ در خوب کھ ھم کیارش
کو؟ من شیرکاکائوی  

 

 بیا میزه رو شیر ، نیست خبری شیرکاکائو از دوما ، بخیر صبح سالم بگھ بذاره احترام بزرگترش بھ بچھ باید اوال – سوسن خالھ
 .بخور

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

میرود ضعف ھم ھایش اخم برای دلم من و کشاند صندلی روی تن و کرد اخمی کیارش . 

 

 برایم ھایش مشتی غره چشم آن از خالھ و کشیدم بیرون یخچال ھای قفسھ میان از را کاکائو شیر پاکت من و بود شده سینھ بھ دست
دارم دوست را کودکم خوشحالی من و رفت . 

 

کنی؟ لوسش میخوای باز     -  

 

 گوشم وکنار ریخت چای خودش برای فنجانی و ایستاد ام شانھ بھ شانھ او و کردم مھمانش لبخندی بھ تنھا من و بود سیاوش صدای
بشھ ما مثل نذار ، نکنش ھست کھ اینی از تر لوس:  گفت . 

 

 شیر من معصوم طفل نگذاشت و کرد کفش یک در را پایش جفت سوسن خالھ و نشست اش رسیده راه از تازه عموجان کنار و
بخورد را کاکائویش . 

 

شنیدم جانم خالھ گوش کار را رسیده راه از تازه عموی نجوای صدای . 

 

اینھ؟ زرپری     -  

 

شد خون من دل و داد تکان تایید بھ سری خالھ و . 

 

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

 

 نابار و زدم لبخند ھم باز من و بوسید را ام پیشانی و شد خم او و کردم ھایش ریش تھ نثار لبخندی من و گذاشت ھایم شانھ روی دست
کردم نگاه خیره امیرحسن بھ . 

 

روی مشتش و شدم بال سپر کھ ببرد باال مشت خواست ھم باز امیرحسین و برداشتم طرفش قدمی   

 

میکوفت دخترانھ من قلب و میفرستاد ای بوسھ دور از کھ میشد روزھایی و شد ناباور امیرحسین و آمد فرود ام گونھ . 

 

کرد نگاھم باز او و گذاشتم عسلی روی روز ھر مثل را سینی و شدم اتاق راھی جستجوگرش نگاه کنار از و انداختم پایین سری . 
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 واسھ ھم شما دل...شده تنگ براش دلم...خوشحالم خیلی من...برمیگرده امشب پریا...میکردم جمع میزو داشتم....شد دیر ببخشید     -
 تو من مثھ آدمی اصال کاش... میذاشتن احترام بھم ھمھ...داشتن دوسم ھمھ...بودم پریا مثھ ھم من کاش...شده؟ تنگ خوندناش کتاب
نباشھ دنیا . 

 

کشیدم دھانش دور بھ دستمال و ریختم دھانش بھ قاشقی و . 

 

 آقاجان....میزد قشنگ ولی...میزد کی نمیدونم...شنیدم باغ از صداشو دیشب...بزنم گیتار داشتم دوست ھمیشھ من...آقا؟ میدونین     -
 چشمتون نور دارین حق...دیدم خانو کیان راستی...آقا؟ نھ مگھ...بسوزونی کسیو دل اینھ گناه میگم من ولی گناھھ اینا میگفت کھ من

 بھ کھ...آرزوھاش دنبال رفت کھ بود خوشبخت طاھا چقدر میکنم فکر ھمیشھ...باالییھ و قد خوش ھمین بھ ھم من طاھای... باشھ
 نفس...بودم ترسیده چی مثھ...دیدمتون کھ بار اولین...آقا یادتونھ...شدن پرپر کھ آرزوھایی و موندم من و رسید خواست دلش ھرچی
 پریا االن من عوضش ولی...نداشت بعدی کاش...بود ترس یھ ھمون فقط کاش میکنم فکر گاھی...میلرزید خونھ...بود رفتھ یادم کشیدن

 شلھ واسھ زده لک دلم من...ولی....شده مھربون باھام طناز...خوبھ باھام خیلی ھم سیاوش...دارم رو خالھ...دارم کیارشو...دارم رو
 درس فقط آزادیم ی ھمھ...بکنم نتونستم بچگی من...آقا؟ میدونین...میخواد خانومو سازای دست ترشی کم یھ دلم....نسرین خالھ زردای
بود قشنگ ھم ھمونش ولی بود خوندن . 

 

است سوز استحوان سیلیش یاد گاھی ھم ھنوز و کشیدم دھانش گرد دستمال و ریختم دھانش بھ را قاشق آخرین و . 

 

 ھم قسمت ما قبولوندم خودم بھ...نمیشھ تنگ براش دلم دیگھ:  گفتم و انداختم قامتش بھ نگاھی و برداشتم قدمی و کردم جمع را سینی
 .نبودیم

 

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

 

میزد لبخند او و میریخت ھایم اشک . 

 

نیایم گفتم ھی ، الھی بمیرم     - . 

 

میکنھ کفریم پریشونی اینقدر     - . 

 

سوسنھ خالھ تنگ دلم     - . 

 

برمیگردیم کن تحمل امروزو یھ     - . 

 

میشد پنھان خالھ دلتنگی پشت گھ ھایی داشتن دوست چھ و . 
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گرفت بیشتر من دل و گفت آرامی آخ و فشردم اش گونھ کبودی روی ھم باز را یخ ی کیسھ . 

 

صورتتو کرد کار چی نیگا ، خودت گونھ رو بذار المصبو این     - . 

 

داشت عالقھ آقاجونش بھ خیلی...کرده پاره افسار امروز پسره این ، ام شرمنده من – نسرین خالھ . 

 

بودم اش خیره کھ کردم ای نقطھ حوالھ پوزخندی من و . 

 

طاھاست چون ھم امیرحسن میدانستم کھ من نمیدانست ھم کسی ھر . 

 

کنین استراحت کردم آماده اتاق – نسرین خالھ . 

 

 بازوانش میان را من و نگاھش رنگی ھای تیلھ میان دواند اشک خالھ رفتنش با و کرد نسرینم خالھ ھای تعارف نثار لبخندی تنھا او و
خیال بی اصال....کھ بوذ زبانش ورد ھم ھمیشھ و فشرد سخت . 

 

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

 

بود گرفتھ ام خنده کمی من و برنمیداشت را ھایش دست پریا . 

 

گرام؟ احواالت     -  

 

گذشت؟ خوش ؟ خوبی تو ، خوبم     -  

 

خندیدیم کلی خالی جات     - . 

 

میگفت خالیت جای را خانھ این در زندانی من کھ ، سوخت نمی برایم دلش ھیچگاه کھ داشتم دوست را پریا و . 

 

گفتما من نگی ، بپزم شیرینی برات گفتھ خالھ ، شکر رو خدا خب     - . 
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داشتم خبر دلش زخم از من و زد لبخندی خالھ ھای مادرانھ برای پریا و . 

 

خبر؟ چھ دیگھ     -  

 

دیدم کامرانو     - . 

 

زد گره ھم بھ اخم کھ بود کارساز من خند تلخ و . 

 

داره دوسم خدا خداوندی بھ پری ؟ تو چتھ باز     - . 

 

گفتم؟ چیزی من مگھ     -  

 

بدتره فحش صدتا از سکوتت ھمین     - . 

 

نیست روشن ھم دلم ولی ببینم رو آینده کھ نیستم خدا من     - . 

 

میزنھ ھم بھ حالمو سکوتت ھمھ این گاھی چون ، درنمیاد ھم صدات و خونھ این تو پوسی می داری چون ، ای خستھ چون     - . 

 

میارم در فر از رو ھا شیرینی ھم من کنی عوض لباساتو تا ؟ باشھ ، نکنیم دعوا     - . 

 

رفت و بوسید را ام گونھ و شد خم ولی بود ناراضی . 

 

من روزھای این برای بود دنیا پری ترین داشتنی دوست پریا . 

 

میشھ؟ پیدا چای فنجون یھ بساطت تو     -  

 

بفریمایید ، بلھ     - . 
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داشت آرامش ھم حضورش لمس ، سیاوش با داشت تفاوت حتی . 

 

 ھم خودش و من ھای تنھایی میان سوسن خالھ و زد برقی چشمانش و چیدم بشقاب میان را داغ ھای شیرنی و گذاشتم جلویش را فنجان
بود گرفتھ جان اش دیده میان ولی کمرنگ ھرچند آرزو برق و دارند شباھت ھم بھ عزیزش دو سالیق چقدر کھ بود گفتھ . 

 

کردی؟ قبول چرا     -  

 

بود کابینت بھ ام تکیھ ھم ھنوز و دوختم نگاھش داغ ھای قھوه بھ نگاه ناباور . 

 

سختھ؟ خیلی سوالم     -  

 

 ...نھ     -

 

زندگی ھای تلخی گفتن برای داشتم را خودم ھای مکث ھم من و . 

 

سختھ جبرانش کھ دادم پس چیزیو تاوان ،من داره تاوان چیزی ھر     - . 

 

ماجرایی این اصلی قربونی تو پس     - . 

 

زده قدم روبرویش پری شاه آن روی بود نوازشگر نگاھش کھ دیدم و گذاشت نیمھ را حرف پریا آمدن و . 

 

پریا روبروی مرد نگاه داشت برق کھ دیدم و خورد گره دستش ھای ظرافت میان ای مردانھ دست و کرد دراز دستی پریا . 

 

 شیرینی ای دانھ و نشست اش کرده نگاه خیره خیره مرد روبروی پریا و گذاشتم میز روی پریا برای را شیرنی ظرف و چای فنجان
گذاشت دھان بھ . 

 

شدی بزرگ     - . 

 

بمونم سالھ سیزده بچھ دختر ھمون نبود قرار     - . 
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مھمونی تو چرا     - ... 

 

کلبھ؟ بریم پری ، نداشتم حوصلشو     -  

 

بود طاھامانند ھای جنس ھمان از ، میشناسم را نگاھش ھای سرخوردگی من و چرخید من روی مرد نگاه و . 

 

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

 

 

 میشد باورش کسی چھ و میداشتم نگھشان گاھی بودند شده سوا ھم از کھ زانوھایی میان و میبردم جلو عقب وارانھ قالب را ھایم دست
باشم نشستھ آقاجان خانھ حیاط میان خیال آسوده من اندی و سال سھ از بعد . 

 

رفتی وقتی     - ... 

 

تنش روی میکرد خالی آمد می دستش بھ ھرچھ...ھیچگاه نداشت خاصی ادوکلن بوی و نشست کنارم حضورش و . 

 

چی؟ یعنی رفتھ دادن پر چیزتو ھمھ ببینی برگردی سفر از یھو میدونی     -  

 

میکردم دنبال را دستم حرکات من و . 

 

کیتھ؟ باھاتھ کھ یارویی این     -  

 

بود خورده چروک ام کشیده انگشتان ھای گوشھ چقدر و . 

 

کردی؟ سر چجور تو...شده سر عکس قاب یھ با سالم سھ     -  

 

 بھ تنھا میگفت و میکرد تمسخر دقیقھ بھ دم کھ طاھا ، روزھا آن داشتم ای کودکانھ ھای دلخوشی ھایش زدن حرف احساساتی این از
بود من روی او ھای نگاه ی ھمھ و بس و میخورد زنی مخ درد . 

 

کنم؟ چھ منھ با مردم مال این دل میدونم کھ منی ، داشت چشم مردم مال بھ نباید میگھ مامان     -  
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نداشت طپشی قلبم و رسیدم اینجا بھ و گذراندم را اندی و سال سھ این ی ھمھ و . 

 

 این واسھ کھ من ی زنده و مرده... خیال بی گفتم کیان بھ ھی ، راھمھ بھ چشم سوسن خالھ ، دارم رو خیلیا خونھ اون توی     -
 ، زیادن ھام وابستگی خودش مثھ ھم من میکنھ فکر ، دلرحمھ کھ کنم چھ ولی میکنم عزاداری ھمونجا من... نداشت فرقی جماعت
 کھ طاھا واسھ ، دستپختش واسھ ، میشھ تنگ نسرین خالھ واسھ دلم وقتا خیی ، کرده پاره زنجیر خونواده این بھ من عشق کھ نمیدونھ

نشدیم و نبودیم خونھ این بستھ دل طاھا و من ، میزنھ پر دلم . 

 

برم از را نیمرخم روی ھایش خیرگی حس و . 

 

زندگیتم؟ کجای من     -  

 

بخیر شبت ، گذشتھ تو آدمی یھ تو     - . 

 

تختم قدیمی تشک روی بیارامم تن بود قرار و . 

 

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

 

آقا جز بودند فراری کتاب از خانھ این ھای آدم و میکرد رو و زیر را کتاب قفسھ پریا ... 

 

واجبن کتابخونھ اینا...کنم فکری یھ باید     - . 

 

دیگریست چیز برایش پریا کھ میدانستم و میدیدم پریا بھ را آقا لبخند . 

 

تیپھ خوش بود شده تنگ واست دلم     - . 

 

بود تیپ خوش زیادی زمانی آقا...داشت حق و تیپ خوش آقای بود گفتھ ھم بود دیده را آقا باریکھ اولین کھ میدانم و . 

 

من آقای است شده عوض ھم نگاھش رنگ روزھا این و گذاشت دستم روی دست . 
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شده پیکر غول ناجوانمردانھ بس...دیدم سوگلیتو     - . 

 

را رسیده راه از عزیزترین بودم ندیده ھنوز من و میکرد تعقیب مرا نگاھش خط و بود ھایش لب مھمان لبخندی روزھا این از بعد و . 

 

منھ تا ده مرتیکھ ، خودش پا میریختھ کود خوندن درس جا کنم فکر اونجا     - . 

 

اروپا ھای ملت جام حد در میکرد اغراق کھ را پریایی میشناختیم ھمھ و . 

 

نداریم فامیل و فک تو بشر این از تر زشت خدایی ولی     - . 

 

بودند زیبا شان ھمھ خدایی و . 

 

اومدم وقتی بودی کجا میگھ سرم تو میزنھ شعور بی ، بود شده تنگ براش دلم     - ... 

 

کیان بیچاره و نکرد ذوق اینقدرھا ھم کیان برای و خنیدید خود ھر و ھر و . 

 

خودم آقای و ماندم من و رفت سرخوشانھ کھ پریا ... 

 

گفتم ھا درشت و ریز از برایش ... 

 

بود من دید ی نقطھ اولین کمربندش سگک و کشید داد سرم کھ گفتم ھم خانی نادر از و گفتم ھا سرامیک روی برگشتھ سینی از .... 

 

بود فرستاده خلوتم بھ مرا ابرو و چشم با و بود کرده اخم و بود آرام کھ گفتم کیانی از .... 

 

برایش ھایم نگرانی دل از و گفتم کامرانش و ازپریا .... 

 

ھفتھ آن آخر خواستگاری مھمانی برای ھایش ذوق و گفتم طناز از .... 
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 پوشیدن برای خالھ ذوق از و گفتم ھم میشد جا درونش من از دیگر تای سھ پریا قول بھ و بود دوختھ برایم سوسن خالھ کھ لباسی از
کردم گلھ ، داده سر نعره تنم در کرده نالھ بجای ، لباس آن . 

 

بودنش ھمیشھ از ، برخاستنش بھ امید از ، شدنش خوب بھ امید از ، گفتم آقا از .... 

 

میشد شدیدتر روزھا این ھم من ھای وابستگی انگار و . 

 

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

 

میکشاند اتاق بھ تن کیان و مینشینم ام کھنھ تخت میان من و میخورد در بھ ای تقھ . 

 

بزنیم حرف کم یھ بیداری اگھ گفتم ، بود روشن اتاقت چراغ     - . 

 

بشین بیا     - . 

 

میخورد چرخ دستم درون دفتر روی نگاھش و نشست تخت سوی آن روبرویم و . 

 

دستت؟ تو چیھ اون     -  

 

دردنخور بھ ی خاطره مشت یھ     - . 

 

ناامید؟ اینقدر چرا     -  

 

ناامید میگھ کی بھ کی ببین     - . 

 

بگردم؟ دنبالش دنیا کجای من ، پری نشد ازش خبری کھ زد پر وقتی امیدم     -  

 

؟ چرا میرن؟ میشن؟ گم ھمشون من عزیزای چرا     -  
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بزنیم حرف خوب چیزای از بیا پری     - . 

 

بلدی؟ تو     -  

 

بکنم میتونم کھ سعیمو     - . 

 

 وقتایی اون از....میشد تلنبار ھم رو اتاقم دم دقیقھ بھ دم کھ میشد خالصھ گالیی شاخھ تو دنیام ی ھمھ کھ وقتایی اون از بگم بذار     -
 ، بود طاھا ، بود امیر کھ داشتم خوشبختی حس وقتی فقط من میدونی؟...رفتن شاپ کافی کیمیا و خودش با قایمکی و بود طاھا کھ بگم

 گیر دلش ، طالست سر دو چوب بیچاره ، میکنم درکش...موند امیر فقط ، بردن کھ منو ، رفت کھ کیمیا ، رفت کھ طاھا... بود کیمیا
انداختھ گیرش رفتم و گذاشتم جاش من اینکھ ، گیره مردونش غرور ، گیره فکرش ، نیست . 

 

 ، بود سرخوردگی فقط ، ندیدم رو میگی تو کھ چیزایی این داد خوردم بھ امشب شستشو ضرب کھ مردی اون چشای تو من     -
فرشتش نداشتن ، نداشتنت از سرخوردگی . 

 

نیایم گفتم     - . 

 

کی؟ تا     -  

 

ھمیشھ تا     - . 

 

 میشد؟     -

 

میشد ولی بود سخت     - . 

 

شده؟ ھوایی دلت     -  

 

بود آمده چشمم بھ اش مردانھ و ستبر سینھ دیدمش کھ باری اولین و چسباند سینھ بھ را سرم کھ بود او و دادم تکان نفی بھ سری . 

 

بشینھ دلت بھ غم بذارم اگھ نیستم کیان ، میریم خونھ این از     - . 
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مینشست دلم بھ ھایش بودن مردانھ و . 

 

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

 

ببرد شامی باغ ی میانھ تا رسیده راه از دو برای کھ نمیداد امانش دردپایش و غذا بابت نادرخان ھای نق از بود کفری خالھ . 

 

آورد می فشار بیچاره تلفن بھ ریز یک و میچپید اتاقش در و میگرفت دادنش قلوه و دل ھا ساعت این کھ ھم پریا . 

 

کردم نگاھشان پشت از و گرفتم را گیتار صدای رد و کرد نثارم لبخندی خالھ و گرفتم دست بھ سینی خود . 

 

پریا میگفت راست ... 

 

داشتھ پشت من بھ مرد آن بود پیکر غول چھ . 

 

میخواست آقا کھ بود ھمانی انگار و . 

 

خانواده گاه تکیھ ھمان . 

 

نمیشد سند بی کھ آقا ھای حرف . 

 

ایستادم کمی نشستگان آن و خودم روح ای لحظھ آرامش احترام بھ ھمانجا من ، رفت باال کھ حزنش صدای . 

 

من دل مثل...داشت حزن...بود قشنگ صدایش ولی میخواند چھ نمیشد حالیم منکھ . 

 

را آنھا آورد خودشان بھ پاھایم صدای انگار و گذاشتم جلو قدمی ، میکند پر را شاتش دارد کیان کھ دیدم و شد کھ سکوت . 

 

بودم کرده گم ھم را پایم و دست من و میکرد نگاھم سوالی کیان . 

 

داشتی؟ کاری – کیان  
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آوردم شام براتون...خب...غذا...من...مـ     - . 

 

بود من روی نافذی نگاه وسنگینی . 

 

کردم نگاھش ... 

 

میگفت راست پریا ... 

 

نبود زیبا .... 

 

نبود خانھ آن اھالی تمام و کیان مثل .... 

 

 ...ولی

 

بود من روی نگاھی ھم ھنوز و گرفت دستم از سینی و گذاشت جلو قدمی کیان . 

 

خوردی؟ شام خودت – کیان  

 

میریزد زیرپوستی مھرھای من برای حد این بھ تا مرد این چرا کھ نمیدانم و . 

 

خالھ با من ، ممنون     - ... 

 

 ھستیم تکراری ھم واسھ زیادی ، خوردیم شام ھم با شب ھر سالھ ده ما...اینجا بیا:  گفت باز کیان و بود پیکر غول مرد بھ من نگاه و
بخور شام ما با بیا ، . 

 

بود متعادل دستش گرمای و کشید را دستم باشد مخالفتی انتظار در اینکھ بیدون و . 

 

حسی ھرگونھ از خالی ، میکرد نگاھم تنھا او و نشستم پیکر غول پریا قول بھ مرد آن روبروی . 
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سالتھ؟ چند – کیان  

 

مردافکن اندازه ھمان بھ ، بود آقا نگاه برق مانند ، پیکر غول نگاه برق . 

 

سالمھ بیست من     - . 

 

داشتم آرامش انگار و بود آرام صدایم و . 

 

میکنھ؟ اذیتت زیاد نادر – کیان  

 

میکنم اشتباه زیاد من ، دارن حق خان نادر خب     - . 

 

کرد دروغگویم زبان نثار آبدار فحشی دلم تھ و . 

 

روح لطافت این آمد نمی خانزادگیش ھای مدل آن بھ و گذاشت دستم روی دست کیان و شنیدم را پیکر غول پوزخند صدای  . 

 

بخور شامتو – کیان . 

 

نمیکشید چیزی بھ میلم کھ میشد اندی و دوسال و میکردم بازی بازی غذابم با . 

 

زرپری؟ – کیان  

 

آمد حرف بھ پیکر غول پریا قول بھ آن اینبار و کرد ام نخورده غذای بھ ای اشاره او کردم نگاھش . 

 

نده گیر بھش بند یھ ، کیان بذار راحتش     - . 

 

کردم لمس را میانشان ناگسستنی پیوند من و برگفت در را کیان ھای لب لبخندی و . 
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شدم من ھایش حرف ھدف اینبار و . 

 

شھ آروم کنجکاریش بگو خودت از ، نباش ساکت اینقدر ھم تو     - . 

 

بود آقا شبیھ ھم ھایش توپیدن و خوردم را لبخندم ضربی و زور بھ . 

 

زرپری؟ رسیدی اینجا بھ کھ شد چی ، اومدی خوب کنجکاوو – کیان  

 

گرفت کھنھ بغض ھمھ این از دلم و انداختم پایین سر . 

 

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

 

 می اشک روسریش پر با ھمچنان خانوم و میگذاشتم دھان بھ را بود گرفتھ ھایش مادرانھ ی ھمھ با برایم نسرین خالھ کھ ای لقمھ
 .زدود

 

بریم امشب میشی اذیت داری اگھ:  گفت گوشم کنار او و کردم نگاھش من و گذاشت دستم روی دست کیان و میجویدم آرام را لقمھ . 

 

راھھ بھ چشم ھم آقا ، بریم     - . 

 

مھمتری خودت فعال ، نکن فکر اون بھ     - . 

 

کیان بریم     - . 

 

بخوای تو چی ھر     - . 

 

 .ممنون     -

 

میکردم حس را امیرحسین نگاه سنگینی من و بوسید را روسریم از زده بیرون موھای روی . 
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خالھ؟ دل عزیز شده طوری – نسرین خالھ  

 

میدیم زحمت رفع بعدازظھر فقط ، نھ – کیان . 

 

برد ماتش چھ امیرحسین کھ دیدم و ھایم چشم میان تا دواند ترسیده نگاھی نسرین خالھ . 

 

چی؟ کھ بری میخوای زودی ھمین بھ ؟ جونم بھ دردت چرا – نسرین خالھ  

 

خیلیھ خودش بیایم تونستیم کھ ھم ھمین ، پیچیده ھم بھ چی ھمھ کم یھ ھم اونجا – کیان . 

 

زندگیم روزھای مھربان کیان برای شد خون دلم من و آمد حرف بھ روز دو این از بعد خانوم و . 

 

باشھ؟ راحت روز دو ببینین نمیتونین حاال ، دزدیدین بچمو – خانوم  

 

بھتره ھمھ واسھ اینجوری...بریم کھ میخوام خودم من....خانوم     - . 

 

رفت باال امیر داد و گفت زیرلب اللھی الھ ال شیخی عمو و کوبید میز روی مشت امیر . 

 

بشھ؟ چی کھ شده خراب اون بری ؟ المروت بھتره کی واسھ – امیرحسین  

 

دارم دوست رو شده خراب اون     - . 

 

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

 

نشست کنارم او و داشتم پشت او بھ ھم باز و شنیدم را ھایش قدم خش خش صدای . 

 

بود خوب ھممون برای بودنت ولی ، ریخت ھم بھ چی ھمھ خونھ این تو اومدی وقتی     - . 
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 حسی بی این...بودن معلق ، حسی بی از بودم پر ، میرفتم راه خواب یھ میون انگار ، نداشتم حسی ھیچ خونھ این تو اومدم وقتی     -
بود وحشتناکی حس . 

 

داری؟ حسی چھ حاال     -  

 

 برام ، کردم عادت روزا این اما داشتم بدبختی حس فقط ترھا قبل ، میزنم پا و دست دارم بودن معلق حس ھمون تو ھم روزا این     -
میکنم تجربھ ھامو روزمرگی دارم ، شده عادی . 

 

نمیبخشم خودمو وقت ھیچ شب اون واسھ من     - . 

 

سیاوش خیال بی     - . 

 

خیالم بھ چسبیدی بدجور...پری خیالمی تو     - . 

 

نکنم فکر شب اون بھ میکنم سعی من     - . 

 

داره حق ھم خیلی...داره حق آقا...میکنم فکر شب اون بھ فقط من ولی     - . 

 

نیست برادرم گناه بخاطر فقط رسیده خونھ این بھ پام اگھ کھ میدونم اونقدری ولی...چیھ من زندگی این حکمت نمیدونم     - . 

 

کنی عوض رو ما ی ھمھ زندگی کھ خونھ ابن تو اومدی تو     - . 

 

 بھ را نگاھم پایی خش خش و شد دور نظرم از باغ ھای درخت میان آرام او و گرفتم او از را امشبم سیگار جیره و زدم پوزخندی
کشاند کیان قامت . 

 

ھستی؟ صمیمی سیاوش با     -  

 

مدیونھ من بھ میکنھ فکر اون ، صمیمی نھ     - . 

 

ھست؟ واقعا حاال     -  
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نشست درختی ی کنده روی کنارم و . 

 

میکنھ فکر فقط کھ گفتم     - . 

 

میکشی؟ سیگار     -  

 

 عصبی ، شدم شوکھ شده زندگیمون وارد کی رسدی خبر بھم کھ بار اولین:  گفت و فشرد ام شانھ روی دست او و انداختم پایین سر
شدم داغون ، شدم . 

 

من برای البتھ....نیست مھم     - . 

 

نیست امیدی چشات تو     - . 

 

مدلشھ شاید     - . 

 

میبری؟ حساب ھمھ از چرا     -  

 

من خب     - ... 

 

خونھ؟ این رئیس شده ، بابا خان بعد نادر     -  

 

معلومھ اینجور     - . 

 

میده؟ آزارت     -  

 

میام کنار باھاش من     - . 

 

میداد؟ آزارت ھم بابا خان     -  
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 گونھ روی شستش ضرب چشیدن از میگفتم باید ؟ ام شقیقھ کنار زخم و کمرم روی کمربند ردھای و لبم ی گوشھ زخم از میگفتم باید
 ام؟

 

 .نھ     -

 

مامانھ مثل چشات     - . 

 

ھستند ھا چشم ھمین من درد و . 

 

دادی؟ تن کار این بھ چرا     -  

 

چیزه ھمھ برام ھم خوشبختیش...چیزه ھمھ من واسھ طاھا چون     - . 

 

خودت؟ بدبختی قیمت بھ حتی     -  

 

اونھ خوشبختی گروئھ آدم خوشبختی یعنی ، چیزه ھمھ یعنی ، باشھ چیز ھمھ آدم واسھ یکی وقتی     - . 

 

خودگذشتن از میگن داشتن دوست نمیگن اینا بھ     - . 

 

آدمی اون از کوچیک خبر یھ حتی منتظر کھ وقتی داشتن دوست میگن     - . 

 

 خوندم پزشکی ، صنعت و تجارت خط تو بیوفتم آدما این ی ھمھ مثھ نیست ھم قرار کھ میبینی ، نبودم خونوادم مثل وقت ھیچ من     -
کردی داغون آیندتو تمام تو ولی...میخوام خودم کھ بشم چیزی تا . 

 

کسم عزیزترین...طاھا بدبختی بابت بزرگ وجدان عذاب یھ با...ولی باشھ رویایی و قشنگ میتونست من ی آینده     - . 

 

ھست؟ فکرت بھ ھم ذره یھ طاھا داری دوست رو طاھا تو کھ اونقدری     -  

 

نیوفتھ یادم کاش...نمیوفتن ھیچکس یاد خوشحالن وقتی آدما     - . 
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 دکترھای مثل و گرفت برایم فندک و کرد روشنش رنگش طالیی زیپوی فندک با و کشید بیرون ھایم انگشت میان از سیگار نخی او و
نبود دیگر . 

 

عجیبم؟ ھم تو برای چیھ؟     -  

 

کشید نرم را بیرون روسریم زیر از ریختھ موھای و خندید او و دادم تکان تایید بھ سری . 

 

حیفی خیلی...حیفی تو     - . 

 

زدم سیگارم بھ عمیق پکی تنھا من و . 

 

بود زیبا حتی ھم ھایش نفس صدای کھ طاھایی ھای بودن فدای من ھای بودن حیف و . 

 

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

 

 

بداند کافر مرا کھ خالی آقاجان جای و کشیدم جلو را بخورد لیز سرم روی میرفت کھ شالی . 

 

بودم بوسیده ایوان ھمان روی را خانوم و کشیدم آغوش بھ را تنش من و زدود اشک روسریش پر با نسرین خالھ  . 

 

ھایش نیاوردن تاب این برای کنم چھ نمیدانستم من و میریخت اشک برایم خالھ . 

 

کرد تشویقم رفتن بھ و گذارد ھم روی چشم ھمیشھ مانند ، تر معقول ھمھ از کھ بود شیخی عمو و . 

 

بود تنگ خانھ آن برای دلم من و بود منتظرم لوکسش ماشین بھ داده تکیھ کیان . 

 

بود تنگ دلم رفتن برای . 
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نشاند انگشتم میان حلقھ کھ کردم لمس روزی تنھا را گرمایش و زد چنگ را بازویم دستی و برداشتم قدمی و . 

 

گذاشت جلو قدمی کھ بود کیان و گذاردم ھم رو چشم من و گفت بلند را امیر شیخی عمو . 

 

امیر کن ولش – شیخی عم . 

 

گذشتم من و فشرد تنش میان مانده رمق آخرین با را انگشتانم و زد زانو کھ دیدم نگاھم ی گوشھ از و . 

 

 ی دخترانھ رویاھای تمام از و...دلم تمام از....گذشتم خاطراتم تمام از...گذشتم ھم مرا میبردند کھ... میرفتم کھ پیش اندی و سال سھ
سالگیم ھفده . 

 

بس و نوشت خدا فقط را قسمت و را دعوتش نخواندم من کھ... مرا خواند کھ شنیدم را ناامیدش صدای  . 

 

 قطره سالگیم ھفده ی دخترانھ رویاھای مرگ حرمت بھ تنھا...فشرد گاز روی پا کیان و نشستم کھ ماشین چرم ھای صندلی روی
میکرد درکم کیان و ریختم اشکی . 

 

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

 

بودم زیبایش نیمرخ ی خیره من و میکرد درست را آرایش ھای لوازم و ھا ادوکلن ردیف من کنار . 

 

بشھ جور کھ نمیشد باورم...پری خوشحالم خیلی     - . 

 

میشھ چی ھمھ بخواد خدا اگھ     - . 

 

میخورد ھم بھ من از ھم حالش اول روزھای و کشید آغوش مرا و انداخت ام شانھ دور دست . 

 

پری مدیونتم من...نبودی تو اگھ     - . 

 

دختر خیال بی     - . 
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شب اون من خاطر بھ تو...شرمندتم خیلی من...کنیم جبران بودنتو اینحا روزای ترین تلخ نمیتونیم ھیچکدوم ما     - ... 

 

بزنیم حرف خوشگلت لباس مورد در بیا...خیال بی     - . 

 

دیوونشم کھ اونو     - . 

 

بوده خوب سلیقش ھمیشھ پریا     - . 

 

میشھ دیرم داره...دانشگاه میرم من...آره     - . 

 

رفت وارانھ پری و بوسید نرم را ام گونھ و گذاشتم ھم روی چشم . 

 

اند ازھمیشھ تر تلخ روزھا این من ھای لبخند و میرسید آرزویش بھ دیگر شب چند و دادم انجام را اتاقش گردگیری . 

 

رسیده راه گرد از تازه مرد این بھ نسبت ترس شبیھ داشتم حسی من و گردگیری برای بود مانده وارد تازه پیکر غول مرد اتاق . 

 

داشتم دوست ادوکلن روزی ھم من و آمد می چشم بھ ھایش ادوکلن زیاد ردیف . 

 

 گرداند نگاه تفاوت بی او و داشت برم خوف دیدم را ھیکل آن آینھ از من و کرد تقی کھ در و را میانشان ترن شکل خوش کشیدم بو
داری؟ دوست ادوکلن:  گفت و چیزی جستجوی در  

 

گردگیری برای اومدم...متاسفم من...من     - . 

 

نکن سختش...دختر باش راحت...بوییدیش فقط ھم تو...بوییدنھ واسھ ادوکل...نی مھم     - . 

 

میانش از نشود خارج تعجب بابت از صدایی کھ بودم بستھ را دھانم و بود ھوا در مرد این بودن خودمانی ھمھ این از من ابروھای و . 

 

بود نبرده بویی انضباط و نظم از انگار و میکرد رو و زیر را اش ریختھ ھم بھ تخت . 
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کنم کمکتون بتونم شاید بگین ؟ میگردین چیزی دنبال     - . 

 

 .گوشیم     -

 

عسلیھ روی...آھان     - . 

 

بود شده کج ھایش لب  . 

 

باشد داشتھ جذبھ ولی نباشد زیبا مرد کھ میگفت راست سوسن خالھ و نبود زیبا و داشت مردانھ ای قیافھ . 

 

میترسی؟ من از     -  

 

 غول مرد آن بھ چیزی آمد سیاوش و کرد باز را در باز تقی و کرد نگاھم جواب انتظار در او و شد کشیده باال من ابروھای ھم باز و
اینجایی؟ چرا تو:  گفت و کشید اتاق بھ تن و دوید ابروھایش میان اخم و دید مرا کھ بگوید پیکر  

 

 

 

؟ داشتی کاری:  گفت و دواند ھم در اخم پیکر غول آن من از قبل و  

 

باشد رسم و اسم و خاندان این تمام صاحب بود قرار کھ مردی آن بھ رسید و لغزید من روی از سیاوش نگاه . 

 

نره یادت تاپت لپ بگمت گفت کیان – سیاوش . 

 

بری میتونی     - . 

 

ترسناک و بود عجیب من برای کھ گفت پیکری غول ھمان را این و . 

 

داری زیاد کھ ھم باالسر آقا:  گفت و انداخت باال برایم ابرو پیکر غول آن و رفت کھ ندانست جایز انگار را ماندن سیاوش . 
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 کھ ھایی وقت یاد و ماندم من و زد بیرون اتاق از و گرفت دست را لپتاپش کیف تفاوت بی او و دادم تاب انگشتم دور را روسریم پر
دراندشت خانھ این اھالی تمام از داشتم ترس . 

 

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

 

 دل تو و ناز دختر این میخواند سر سبک سوسن خالھ ولی میکردم کیف صدادارش ھای خنده این از من و میکرد خرج لودگی پریا
را برو . 

 

میری؟ صدقش قربون راست و چپ کھ داره چی غول نره این ، خالھ برم قربونت آخھ – پریا  

 

میپرستد خدا از بعد را پیکر غول دارد دوست را پریا و کیان خالھ اگر کھ میدانستم من و . 

 

بود ھمھ زبان ورد کھ ھایی نبودن راه بھ سر تمام با حتی . 

 

تقدیر از فرار برای کرد اش وسیلھ طناز کھ ھایی نبودن راه بھ سر ھمان با . 

 

داشتند دوستش خالھ مانند کھ بودند کیان و پریا ھمان تنھا انگار و . 

 

میبردند حساب تنھا بقیھ و . 

 

آقا مانند .... 

 

میکرد نگاھم ھم باز آقا و میکردم بازی آقا غذای با . 

 

خب داشت حق طناز...میترسم ازش     - . 

 

میکرد کفریم بود جوابم کھ سکوتی و . 

 

 شاخھ دلم....باشم قضیھ از جزئی ھم من..بعدی سھ فیلم یھ مثھ...بزنم قدم کم یھ...گذشتھ کنار...عقب برگردم لحظھ یھ میشد کاش     -
میخواد گل . 
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میکرد نگاھم اخم با آقا فقط و . 

 

 این ھیچکدام...نیست و....ام کرده رھایت اسارت بند این از من...تخت خیالت...برو مثل...میخواستم کالمی آقا ھای نگاه جای من و
نیست نگاھش میان ھا حرف . 

 

بده حمامتون میفرستم حسینو غالم آقا شب...برم باید من...داریم کار حسابی...بیان طناز خواستگارای قراره فردا     - . 

 

داشت نیست آرزوی کھ ھایی بودن این از گاھی میشد رو و زیر دلم و کشاندم بیرون اتاق خفقان از تن و . 

 

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

 

 ھای تلفن بھ حواسم من و بود نگران کمی و میکرد نگاھم گاھی و میزد پا و دست افکارش میان و بود گرفتھ لب بھ انگشت کیان
بودم پشیمان آمدن این از من چقدر و بود میشد تھران از کھ پیاپیی . 

 

اومده؟ پیش مشکلی ؟ کیان نمیگی چیزی من بھ چرا     -  

 

ان خستھ چشات...بخواب تو...نھ     - . 

 

شده؟ طوری...میزنھ شور دلم...زد گولم بشھ کھ نیستم کیارش من...نیست خستھ من چشای     -  

 

باش دغدغھ بی امروزو یھ بیا     - . 

 

کیان بگو ، ندارم عادت من     - . 

 

است خط پشت کی اینکھ حدس نبود سخت و میزد حرف تر راحت اینبار و خورد زنگی تلفنش باز و . 

 

 بھت...باشھ؟ تخت خیالم...زدم حرف دیشب دکترش با خودم...ھست؟ چیز ھمھ بھ حواست...خیال بی...داغونھ....اینجاست     -
میبینمت...تخت خیالت...مواظبم...ھستم...دارم اعتماد . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

ساکتی؟ چرا...داره؟ مشکلی آقا کیان...مریضھ؟ کی     -  

 

میده توضیح واست خالھ رسیدیم...نیست معلوم ھنوز چیزی پری     - . 

 

بدی؟ دقم میخوای     -  

 

میکنھ اذیتت ھمیشھ حقیقت باشی کھ بیدار...پری بخواب...میدی دقم فعال داری تو     - . 

 

نگفتم؟...کیان نیایم گفتم...نھ؟ شده چیزیش آقا...کنھ اذیتم قراره کھ ھست چیزی یھ پس     -  

 

 داغ...زندگیمی مرثیھ خودت کھ وقتی...نخون مرثیھ...نخون مرثیھ من واسھ...حالیتھ؟...پری مریضھ بابا...نھ چھ اومدیم می چھ     -
میزنھ ھم بھ خاندانم وجود از حالمو بھت نگاه کھ...دلمی . 

 

نپیچون منو...کیان نشو خل     - . 

 

بود؟ روزھایم صدای بی ھمدم من برای آقا نمیدانست مرد این و...میریختند ھام اشک و  

 

 

 

دیدیم حلقھ رفتیم کامران با امروز     - . 

 

میرسین ھم حلقھ بھ خواستگاریت بیاد اون بذار     - . 

 

عزیزه واسم خیلی پری؟ میدونی     - . 

 

کردی عادت بھش     - . 

 

نداری؟ اعتماد بھش چرا     -  
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باشی مطمئن ازش باید تو...باشم داشتھ اعتماد بھش نباید من     - . 

 

 این منت بار زیر از شدم خستھ...سوسن خالھ و داشت دوسم دایی خان فقط...شدم تحقیر خونھ این تو عمر یھ من پری؟ میدونی     -
باشھ پشتیبانم میتونھ کامران...مادرمم اشتباه تاوان من...بودن خونواده . 

 

بسازن تاوان میخوان کھ آدمان این...نیست ھیچکس تاوان ھیچکس     - . 

 

خونھ این از فراریم کھ ھمینھ واسھ...ببینم نمیتونم دردکشیدنتو پری     - . 

 

تره خوش دلم...بھتره من برای ھستی وقتی...نباش     - . 

 

جماعت این زاد خونھ کلفت دختر شدم عمال دیگھ حاال...بود بیشتر احترامم بود سالم دایی خان تا     - . 

 

داره افتخار بودن سوسن خالھ دختر     - . 

 

دایی خان واسھ نداشتھ ای دیگھ فایده ھیچ سرخونگی داماد جز کھ مردکی...میدونھ محق خودشو کھ نادرخانی پیش نھ ولی داره     - . 

 

تجاریشھ مخ فایدش     - . 

 

داره من تشن غول صدبرابرشو کھ     - . 

 

داری؟ دوسش     -  

 

بوده پشتم برادر یھ عین ھمیشھ و...بودم مھم براش ھمیشھ...خیلی     - . 

 

داره رو خالھ و تو ھوای     - . 

 

عزیزه زیادی براشون...اونھ و کیان ی دایھ خالھ خب     - . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

میداد حرص را خالھ ھایش بودن قرتی و زد چرخی باز نسبتا لباس آن با جلویم و کردم گونش فرشتھ زیبایی ھمھ آن بھ نگاھی . 

 

کشاند باغم میان چوبی کلبھ بھ را خودش کیارش و انداخت باال ابرویی پریا و خورد در بھ ای تقھ . 

 

 نق بلده فقط کھ ھم سوسن خالھ...مھمونی رفتن نادرخان و کتی عمھ ھمراه ھم بابا آقا و خانوم مامان...سررفتھ حوصلم من – کیارش
دید؟ کم صدای با اسفنجیو باب میشھ بگین شما آخھ کنم کم تلویزیونو صدا کھ بزنھ  

 

بود عزیز من برای کیارش چقدر و زد ھا کودکانھ آن بھ لبخندی پریا . 

 

 خانھ ھای زن با کیارش رابطھ کھ میدانستیم ھمھ و آمد ابرویی و چشم پریا کرد بازی کھ موھایم لختی با و شد جاگیر کھ پاھایم روی
است خوب زیادی بسی . 

 

است بالفطره باز خانوم یھ پسر این – پریا . 

 

داشتم دوست زیاد من را ھمدمم...داشتم دوست عجیب را پریا و زدم خندی تک من و . 

 

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

 

 یکھ باید را ھمھ بار مرد این و بود بستھ را ھایش چشم و بود خستھ ھمیشھ از تر مردانھ ریشش تھ با کھ بود ای خستھ مرد بھ نگاھم
میکشید دوش بھ . 

 

 روی من صدای بی ھمدم و لرزید من نگاه و شد نگاھم میخ نگاھش کیان از قبل و گشود چشم نشست اش شانھ روی کھ کیان دست
بود خوابیده بیمارستان ھمین در تختی . 

 

چطوره؟ حالش – کیان  

 

بزن حرف دکترش با خودت     - . 

 

نداشت گریھ سوی ھم ھایم چشم و کردم تر تکھ تکھ را تکھ تکھ دستمال و نشستم صندلی روی رفت دکترش پی کھ کیان و . 
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داغونن چشات:  گفت و برد موھایش میان دست او و لرزید نگاخ ھم باز و کردم نگاھش گرفت قرار روبرویم کھ آب لیوانی . 

 

نھ؟ مگھ...میشھ خوب حالش     -  

 

دروغی؟ دنبال     -  

 

شد گم ام افتاده شل شال پود و تار میان و گرفت راه چشمم ی گوشھ از اشکی و . 

 

اوکی؟..ندارم دیگھ رو تو ی حوصلھ...میکنن ورور گوشم کنار دارن ھمھ روزه دو...بسھ     -  

 

 باید را ھم ریختن اشک حتی و...نھ؟ مگر...دیگر دارد ھم گذشتن رسیدن آخر....چیز ھمھ از میگذشتم باید کھ بودم من ھمیشھ و
 و...بلند...باشم داشتھ خوابی آرزوی و...بیاید دقم و...ام زده چنبره گلو میان...ام مانده راه نیمھ ھای بغض و بمانم من و...کنار بگذارم
ابدیت تا نزند صدایم کسی ... 

 

است خستھ تن این کنید حالی خدا بھ ، ام شانھ فرشتگان شما و ... 

 

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

 

 

 چھ نمیدونم:  گفت خان کیومرث کھ کشانم بیرون تن تراس از ای" اجازی با" با آمدم و گذاردم تراس پناه جان ی لبھ را سیگاری زیر
 بھ گفتن نھ زبون کھ بود این خاطر واسھ جوھره این پای موندم اگھ من ، نیست ھاش بچھ ما تن تو بابا ی جوھره از جو یھ کھ حکمتیھ
 نمیکرد پیدا دور اینقدر نادر بود تنم تو بابام جوھره جو یھ اگھ کھ ، دلم دنبال بودم رفتھ کیان مثھ ھم من داشتم اگھ کھ ، نداشتم بابامو

 کرده حساب روش ھمیشھ کھ گرمھ بابام بھ پشتش ، لعنتی شراکت اون و گرمھ خونوادش بھ پشتش ، کنھ سروری ھمھ واسھ بخواد کھ
 کھ...آورد بار وابستھ...آورد بار بد رو ما بابام...آدم این دست زیر قربونی گوشت بشھ خواھرم نمیذاشتم کھ داشتم جنم اونقدر من اگھ ،

 بھ اینقدر کتی...زندگیم پی بودم رفتھ و بودم گرفتھ بچمو و زن دست من...بودیم خودمون خوشی پی کدوم ھر االن نبودیم وابستھ اگھ
 گفتم...خونھ این تو ای ھمھ درد رفیق...بمونھ خودمون بین میخوام میگم کھ رو اینا...یھ و کرد برد کیان یھ...نبود وابستھ نادر اون
 خوش دلم...بود نداده گوش بھم طرف بی و آروم اینقدر یکی حاال تا...داشت کھ باھات زدن حرف داره شدن سبک شاید

محمده خود فقط نادر حریف میدونم و...حقشھ...بودن کاره ھمھ بابا از بعد حقشھ...محمده . 

 

میگفتند شاعریتش از ھمھ کھ تیپی خوش میانسال مرد این گرفت نمی باغ میان از ھم نگاه و شد سکوت کمی . 
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 مثل ھم تو...بود فرشتھ مامانم...داشت ھم حق...تنھاتره ھمھ از کھ میشھ کسی برای کلبھ میگفت...ساختن داد مامانم رو کلبھ     -
 سیاوش برای...مادری کیارش برای...مادری پریا برای...مادری سوسن خالھ برای...مادری بابا برا...مادری بچھ بی تو ولی...اونی

دختر اومدی دنیا مادر تو...مادری طناز برای...مادری . 

 

امشب داشت خروشی پر دل چھ آرام ھمیشھ شاعریت ھمھ آن و زدم لبخند دردآلود من و . 

 

 باغ از ھم کیارش...نداشت دوست رو خونھ این بچگیش از سیاوش...خریدم خونھ یھ...میکنم جور ھامو برنامھ دارم     -
شنیدن زور ھمھ این از شده خستھ ولی نیست بلد کردن گلھ درستھ...میشناسم زنمو من ولی...نکرده گلھ وقت ھیچ فرانک...میترسھ . 

 

داره دوست بودنتونو ھم کنار این آقا     - . 

 

 امشب...نیست خوش بودن ھم کنار این بھ دلشون من خونواده...میخواد خوش دل بودن ھم کنار...دختر؟ بودنی ھم کنار چھ     -
انگار زدم حرف زیادی . 

 

میکنھ آروم رو آدما زدن حرف     - . 

 

میکنھ آروم رو آدما کھ ھاست فرشتھ با زدن حرف     - . 

 

بزنم لخندی توانستم چھره خوش مرد این ھای ساالنھ میان بھ تنھا من و . 

 

موردعالقتونھ غذای شام امشب...بچینم میزو خالھ کمک میرم من     - . 

 

میکرد خان کیومرث چشمانش ھای شاعرانھ را خان کیومرث و دیدم را اش خستھ لبخند . 

 

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

 

آوردند می فشار ھایم چشم بھ ھایم خوابی بی و میکشید تیر ھایم شقیقھ . 

 

کند دود سیگاری تا بود رفتھ ھم او کھ بود بیدار صبح وقت این در محمدی تنھا و کند استراحت دمی نمازخانھ در تا بود رفتھ کیان . 
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 چشاتون...کنین استراحت کم یھ برین:  گفت و نشست تر طرف آن صندلی چند و کرد مھمانم لبخندی بھ میگذشت کنارم از کھ دکتر
 .سرخن

 

 ھیچی دیگھ کھ نباشھ خدا بھ امید اگھ... ندین باشھ خدا بھ امیدتون میگن کھ جوابایی این از زحمت بی فقط...میشھ؟ خوب حالش     -
مبادا روز واسھ گذاشتم کنار کردم ذخیره امیدمو خودم من...بگین واقعیتو...نگین پس...نیست . 

 

ندارم جوابی ھیچ و...نمیدونم واقعا...نمیدونم     - . 

 

است سخت ندادن یا دادن سالمتی خبر و بودن پزشک انگار و رفت او و کردم مھمانش تلخی لبخند . 

 

 خدا و شد بیشتر ھایش آه و ھا گریھ صدای رفت نشانھ را من خانم کتی ھای چشم تا و لرزیدم خود بھ دیدم دور از کھ را دو آن قامت
شدن تحقیر روز ھر دارد زجری چھ کھ میداند . 

 

 جشن اومدی...میمیره داره بابام ببری؟ لذت و ببینی اومدی برنمیداری؟ سرش از دست ھم حاال کار؟ اینجاچی اومدی تو – کتی
 نمیخوام...اینجا از گمشو...کثافت ی ھرزه توئھ... کردی جمبلمون جادو کھ تویی...است عفریتھ توئھ سر زیر ھمش آره بگیری؟
گمشو...خودت از تر عوضی داداش اون و تو...انداختی روز این بھ تو بابامو...آشغال ببینمت ... 

 

باشند داشتھ ات درباره پچی پچ ھم گوش در و کننند ات نظاره غریبھ چشم جفت چند کھ میشود زیاد وقتی تحقیر درد و . 

 

 بسش کشیدن عذاب ھمھ این زن این و کنم پنھان دستانم لرزش میان را ھایش دست لرزش خواستم و برداشتم خانم کتی طرف قدمی
 .است

 

 کھ منی و...است بیشتر عذابش لحظھ این در کیان رسیدن و...است بیشتر عذابش مینشیند ام گونھ روی کھ نادرخان سیلی برق و
نمیکند محو خاکی کرده این روی از خدا چرا را ام خانواده این عذاب . 

 

 و میگذرم اند نشستھ تماشا بھ را شده تحقیر من صبح وقت این در کھ پرستارانی میان از و برمیدارم نظم بی را متزلزم ھای قدم
است خیره صورتم روی دست و من بھ متعجب کھ میگذارم جا را محمدی و میشنوم را کیان ھای قدم صدای . 

 

گذاشت؟ ھا آدم دنیای تھ و  

 

است شده نفرین بیمارستان ی محوطھ ھمین کھ من دنیای تھ ... 
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خونم پر بینی و است باغچھ زده یخ آب شیر من دنیای تھ ... 

 

من؟ دنیای تھ بھ چھ را ھا آدم دنیای تھ و  

 

نباشد خون پر بینی و باغچھ یک و زده یخ شیر یک کھ ھست نوستالژیک آنقدر ھا آدم نوستالژیک دنیای تھ ... 

 

گنجاند باری چند را شده تحقیر وردش میان و خواند گلم میان وردی سرشت مرا گل کھ روزی خدا و ... 

 

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

 

 

 

 سر از و آمد ابرویی و چشم برایم پریا و انداختم سالن گرد نگاھی گونھ وسواس و کشیدم میز ی شیشھ روی آخر بار برای را دستمال
 صورتی آن بھ ھیچگاه من کھ نمیدانست و گرفتی وسواس اینگونھ کھ آید می خواستگار خودت برای میکنی فکر کھ بود داده گیر شب
نداشتم خواستگاری شاید و باید کھ . 

 

میزد لبخند من با پریا ھای شوخی بھ و میکرد مرتب را کراواتش کنسول آینھ جلوی خان کیومرث . 

 

پاست رو صبح از...میگم دروغ بگو خان کیومرث میگم دروغ – پریا . 

 

کن استراحت برو...دختر برو – خان کیومرث . 

 

شده سرکوب لطیف روح این با مسلک شاعر مرد این زبان از ھا شنیدن دختر این داشت حالوتی چھ و . 

 

داشتم دوست ھمیشھ را لبخندش طرح من و آمد می پایین ھا پلھ از خانم کتی کنار جان فرانک . 

 

مرتبھ؟ چیز ھمھ – خانم کتی  

 

اوکیھ اوکی...جون کتی تخت خیالت – پریا . 
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 را ای نقطھ نگاھش و بود نشستھ تنھا میز پشت آنجا سیاوش و بردم پناه آشپزخانھ بھ من و کشید کنار را من جمع بھ خان نادر آمدن و
 .میدید

 

بشھ من زن قراره طناز میکردم فکر ھمیشھ بودیم کھ بچھ     - . 

 

داشتی؟ دوست چی؟ حاال     -  

 

 .نھ     -

 

است قرتی میکردم فکر اوایل آن کھ پسری این از بودم شنیده کھ بود نھی ترین قاطع این و . 

 

چیھ؟ واسھ زردت رنگ این:  گفت کرده اخم خالھ و زدم لبخندی گذاشت آشپزخانھ بھ پا کھ سوسن خالھ  

 

کشیده کار خودش از خیلی معمول طبق – سیاوش . 

 

میدھم پس خرد خرد دارم را ھایم تاوان من کھ نشستھ میز پشت راحت پسر این نمیدانست و . 

 

 نگاھش با کھ ھمانی...است خان نامدار شفیق رفیق محترم خواستگار کھ میدانستم و داشت ھا مھمان آمدن از نشان سالن ی ھمھ ھم
بود شده او حق در ظلم بیشترین و خانھ این در داشت بیا برو کھ ھمانی...میکرد بیداد من در گناه حس . 

 

آمد می خوشم ھم ھایش بازی فوضول این از من و میزد دید را بیرون در گوشھ از پریا و کردم تمیز آخر بار برای را چای سینی . 

 

 پریا و بوسید نرم را ام گونھ او و زدم استرسش بھ لبخندی چای سینی بردن برای شد آشپزخانھ وارد رویاییش لباس آن با کھ طناز
خدا از بگیرد ھدیھ را خوشبختی او من ھای بودن تاوان تمام جای کاش و کرد راھیش زود و زد سرش پشت یکی . 

 

دادم گوش ھا حرف بھ در درز از پریا کنار . 

 

دارم دخترو ھمین فقط دنیا دار از من ، گفتھ برات حتما نامدار – نادرخان . 

 

دارن جا من سر رو خانوم طناز...نادرخان میدونم:  گفت محکم کھ بود رامین صدای و . 
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کوبیدم اش سینھ میان مشتی من و مثال زد عقی پریا و . 

 

 عقدش سفره سر باید طناز نمیخواست محمد اگر کھ میدانستند ھمھ و گذاشت پایین پا کمی نادرخان و شد بھتر ھا حرف کم کم
 .مینشست

 

 با ھمچنان نامدار نگاه و شدم سالن راھی نادرخان صدای با بود مانده خانوادگی جمع کنار نامدار تنھا و رفتند ھا مھمان کھ بعد کمی
بود من با نگاه این اول روز ھمان از...بود من . 

 

 از ندارم دوست...نیار تو:  گفت من بھت میان نامدار و بود نامدار ھای جذابیت بھ نگاھم من و خواست می قھوه ھمھ برای نادرخان
بخورم چیزی تو دست . 

 

 بھ میندازند چنگ و نمیرسد شعورشان ھایم اشک فقط و نزنم دم و کنم درک را خورده شکست مرد این ام کرده سعی ھمیشھ من و
چشمم کاسھ . 

 

نیست زرپری وظیفھ آوردن قھوه کال – کیان . 

 

میکرد بیان را شرمندگیش ھایش چشم با کھ بود طناز و . 

 

برس آقا بھ برو – محمد . 

 

کشیدم نفس من و . 

 

کشیدم نفس نبود آن میان ھیچکس کھ راھرویی میان . 

 

میرفت باال کاش ھا چشم این شعور و شد اشک بغضم و . 

 

بود شده تنگ دلم...بود شلوغ سرم امروز ببخشید...آقا سالم     - . 

 

پوشاندم بیشتر را آقا روی و . 
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برسن عشقشون بھ دارن حق آدما...بشھ خوشبخت نمیتونھ رامین جز ھیچکس با طناز نظرم بھ     - . 

 

کردم جدا آقا نگاه از را ام زده ماتم نگاه و . 

 

 یھ میگھ...نمیدونھ ھم پریا حتی...میتونھ؟ برادرزادتونھ کھ محمدخان ولی باشن خاندان بزرگ نمیتونن خودتون ھای بچھ چرا آقا     -
مادرش و محمدخان و شما بین چی یھ...گذشتھ تو چیزه . 

 

بشھ برگزار نامزدی مراسم ماه این آخر شد قرار راستی...چھ؟ من بھ...خیال بی اصال:  گفتم و کردم سکوت کمی و  

 

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

 

میکرد نظاره را ھایم چشم عصبی کیان نگاه و شد کشیده باال آنی بھ ام چانھ و آمد ام بینی روی دستمالی . 

 

کنی لج بلدی فقط...خونھ بریم بیا گفتم     - . 

 

میکردم نگاه آورد بند را ام بینی خون میخواست زمستانی صبح این در کھ اویی بھ بارم رقت سکوت در من و . 

 

 نبودن از میترسھ...بازه ھوچی ھم کتی....کتی کردن پر کارشھ مرتیکھ اون...نمیشناسی؟ رو مرتیکھ اون....نمیشناسی؟ رو کتی     -
نبود محمد اگھ...نیست بنده رو خدا ھم حاالش نادر...داره بر دور بیشتر نادر و نباشھ بابا کھ میترسھ...بابا ... 

 

 .سردمھ     -

 

نشست ھایم شانھ روی پالتویش و بوسید را ام پیشانی و شد خم کھ بود او و . 

 

 چھ و بودم افتاده گیر اشرافی باغ خانھ آن اسارت میان کھ بود سالی سھ و نشستم زده یخ نیمکت روی و فشردم ام بینی بھ را دستمال
نمیداد مزه من بھ ھا آزادی این کھ سخت . 

 

خونھ بریم بیا...ای خستھ     - . 
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شد ام زده ماتم نیمرخ ی خیره و نشست کنارم و برد دارش حالت موھای میان دست او و دادم تکان نفی بھ سری . 

 

کرد من با باید چھ بداند تا میخواھد مددی ھم خودش...ام مانده خدا دست روی عجیب کھ ھستم ھایی دستھ آن از من و . 

 

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

 

 کھ نمیرسید عقلم وقتا اون...داره ثروت دنیا بھ دنیا کھ دارم داداش یھ بود گفتھ مامان...کسم بی خیلی کردم حس مرد مامان وقتی     -
 یادمھ...داشت ثروت دنیا بھ دنیا داداشش و نداشت درمون دوا خرج...مرد پولی بی از مامانم...نداریم ثروت دنیا بھ دنیا ما چرا بپرسم

 حالیم من و پولی بی چرا زرنگاری خواھرزاده کھ تو گفت و کشید کنارم دکتره کنیم خرج تا نداشتیم پول وقتی بیمارستان تو
 اون بھ چطور کی نمیدونم...کردن خاکش و گذاشتن ھم روی پول ھا ھمسایھ مامانمو...سال ھشت فقط...زرپری بود سالم ھشت...نشد
 این فھمیدم...زد کھ زار...کرد کھ گریھ...کرد کھ بغلم...رسید جنازه تشییع از بعد کھ بود داده خبر داشت ثروت دنیا بھ دنیا کھ ما دایی
 شد...دایی شد...توخونش آوردم...میخورد قسم اسمش رو مامانم کھ ھمونی...میکرد تعریف ازش مامانم کھ ھمونیھ ادوکلن بوی با آدم

 کمربندش با کھ یادمھ وقتی بابامو فقط من...زرپری؟ میدونی...کجاست بابات گفت بھم روز یھ...بابا شد...بابابزرگ شد...برادر
 کسی...مرد کس بی...زرپری مرد مظلوم مامانم...نره نشونھ منو مردش کھ میکرد حبس گنجھ تو منو مامانم و مامانم جون بھ میوفتاد

 اون اینکھ مثھ... شد بشو بل خونھ تو یھو کھ بود سالم پونزده یادمھ...کرد مادری برام سوسن خالھ...بخونھ قرآن دوخط براش کھ نبود
 با گلم برگ خواھر گذاشتم میگفت...کرد خرج...اومد پایین رفت باال..زد زور دایی...میخواست منو و بود برگشتھ دوبی از پدر مثال
 ما مسئولیت خودش ھای بچھ جز دایی...خریدم بابام از...بزنھ عاشقی حرف کسی خونھ این تو نمیذارم دیگھ شد بدبخت بیاد راه دلش
 بود برگشتھ ھفتھ یھ محمد کھ پیشی سال پنج ھمون مادرش میگن...حاال جز...نبود اینحا محمد...محمد و من...داشت شونش رو ھم رو

 ھمھ فقط...گفتھ چیزی وقت ھیچ دایی نھ...میزنھ حرفی محمد نھ...مدیونھ محمد بھ حد این تا دایی چرا کھ نمیدونم...بوده مرده ایران
 بلد اشرافیت...بازداشتگاه بود افتاده چندباری آب اونور رفتنش قبل یادمھ...نیست ھم بردنی حساب کھ محمدی...میبرن حساب محمد از

 بودنشو زرنگار خون ھمھ دایی کال...کنھ احیا رو خونوادگی شغل...کنھ پارو پول...کنھ ریاست بلده فقط...خاندان این کل مثل نیست
محمد این تن تو ریختھ . 

 

میسوخت ھا شب این عجیب دختر این پر دل و . 

 

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

 

خونوادت پیش نموندی چرا بود گذاشتھ کھ آقا     - . 

 

موندم نمی من     - . 

 

 چرا؟     -

 

ای؟ خستھ ازم     -  
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خونمونھ آرامش وجودت...بکنم غلط من     - . 

 

میخوام مردو اون سالمتی من...کیان نمیخوام بودن آرامش مایھ من     - . 

 

سالشھ پنج و ھفتاد مرد اون     - . 

 

ندارن؟ زندگی حق ھا سالھ پنج و ھفتاد     -  

 

دارم دوسش ھم من...منھ بابای مرد اون     - . 

 

ندارین دوسش ھیچکدوم     - . 

 

باشی داشتھ دوسش میتونی چطور تو کھ نمیدونم فقط داریم دوسش ما     - . 

 

نھ یا داشتم دوست را خوابیده آرام تخت روی مرد آن من پرسیدم می خودم از کھ بود روزھایی و . 

 

باشم داشتھ دوسش میتونم من     - . 

 

آرومی کنارشون کھ آدمایی پیش برگرد...شھر این از برو...باشیش داشتھ کھ نخواه     - . 

 

آرومم مرد این کنار کھ من     - . 

 

نزن حرف آرمانی     - . 

 

واقعیتھ؟ وقتی نزنم حرف چرا     -  

 

بمونی؟ میخوای چرا     -  

 

 ...چون     -
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:  گفتم و کردم گفتن سعی ھایم ھق و ھا بغض میان ھم باز من و رفت موھایش میان کیان دست و ریخت بیرون من ھای ھق و
چون...چون...چون ... 

 

آقام زن من چون ... 

 

 

خب اتاقت تو برو گرفتھ بال – طناز . 

 

بود کوچک دوپای بشر این زنگی مثبت انرژی آوردن باال را طناز کفر انگار و انداخت می باال ابرو و میخورد را دنتش کیارش . 

 

رو؟ بچھ داری کارش چی:  گفت و بوسید را کیارش گونھ پریا  

 

بودا من تقصیر نگین رسید زودرس بلوغ بھ بعد – طناز . 

 

خندید ھرھر و آمد جاخالی طناز و رفت طناز سر نشانھ را بودم آورده دستش بھ جدیدا کھ ماژیکی پریا . 

 

چیھ؟ شبونھ نیمھ گرد میز این دلیل بپرسم میتونم     -  

 

ای؟ خستھ...الھی بمیرم – پریا  

 

نیست خستگی حرف...نھ     - . 

 

باشی مراسم تو ھم تو میخوام من پری پر – طناز . 

 

شد حکاکی من لبھای روی پوزخند از طرحی آنی بھ و . 

 

میزنی پوزخند ؟ چیھ – پریا . 
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نداری خوشی دل ازمون میدونم پرپری – طناز . 

 

جداست شماھا حساب     - . 

 

طنازه مراسم ھم این – پریا . 

 

جونتھ عمو فابریک رفیق رامین رفتھ یادت اینکھ مثھ...زندگیتن ترینای مھم کھ ایم خونواده اون چشم تو ھم من     - . 

 

سواست نامدار با حسابش رامین واحد و احد خدای بھ – طناز . 

 

ارزه می بیشتر مراسم صدتا از من برای...باش خوشبخت تو...طناز     - . 

 

بود درگیر شکالتیش دنت مانده تھ آن با ھمچنان کیارش و کشیدم بغل بھ وری یک پریا و . 

 

شد؟ چی امروز بگین...خیال بی رو حرفا این حاال – پریا  

 

شد؟ چی – طناز  

 

بگم؟ من – کیارش  

 

کرد کات باھاش سیاوش دختر دوست:  گفت و کرد حراممان خیالی بی باز شد کشیده سمتش بھ کھ ھا نگاه . 

 

است داده جا خود پی و رگ و تن در را آقا خون اینقدر وقتی کرد بارانش بوسھ و چالنید و گرفت باید را پسرک این و . 

 

 کھ امروز...نیست جدیدی چیز میکنھ کات نفر ھشت با روزه ھفت کھ ای ھفتھ بھ سیاوش...برم من چارت و چشم اون قربون– پریا
دیدمون در دم کیان دنبالم بود اومده کامران . 

 

اروپاییھ زیادی ما دایی این ولی...حاللھ خونت میگفتم بود دیده محمد...حاال؟ دیده کی گفتم...اوھوکی – طناز . 
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بود نشستھ من دل بھ کامران از بیشتر کیان چقدر و بنشینند آرام خان کیان فقره این در داشتم شک کمی من و . 

 

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

 

چون...وایسم پاش باید چون...آقام زن من چون     - ... 

 

 سن این تو داشت ھوسی چھ بابام نمیدونم...خانوم نھ...برام؟ بوده راحت کردم فکر بھش کھ ھربار کردی فکر...ھیس...ساکت     -
 ...کھ

 

کن صحبت درست     - ... 

 

کرد؟ لھ ھاش خواستھ زیرپای آیندتو کھ مردی اون با...کی؟ با     -  

 

منھ شوھر مرد اون     - . 

 

نیار یادم مذخرفو نسبت این ھی     - . 

 

میمونم عھدم پای دنیا تھ تا من کیان     - . 

 

کرد؟ داغون آیندتو کھ عھدی عھد؟ کدوم     -  

 

ھستم تھش تا من...دادم قول من     - . 

 

شی راحت و بری چھ...بمونی تو چھ...میمیره داره اون...اینجاست تھش...کن نگاه     - . 

 

 ...میمونم     -

 

شدم دعوت آغوشش امنیت بزم بھ من و برگرفت در را ھایم شانھ ھایش دست . 
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زد پس را شیرینم ی خلسھ میبردند حساب او از ھمھ روزھا این کھ آن صدای و . 

 

بزنھ حرف باھات میخواد دکترش کیان – محمد . 

 

 بی سرد ھوای و ماندم من و شد راھی و فشرد را ام شانھ و زد پس را ام گونھ روی تا آمده اشک و داد تکان تایید بھ سری کیان و
بود شده مرگش چھ طناز قول بھ نمیدانم روزھا این کھ محمدی و کسی . 

 

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

 

 

 

برود؟ و بیاید نفسی میگذاشت مگر فامیل اھل ھای رفت و آمد این و میخواست خواب کمی دلم و بودم داده را آقا غذای  

 

 تا کشاند را نگاھم نگاھی سنگینی و انداختم جانش بھ را آخر کارشناسانھ نگاه و زدودم را میز شیشھ روی افتاده لک گونھ وسواس
کرده براندازم خیره و ستون بھ زده تکیھ مرد . 

 

باشم داشتھ گریزی نگاھش زیر از داشتم سعی من و بود کھ روزھایی ی ھمھ مثل...شدم ھل . 

 

 مرد کھ بخورم قسم میتوانم و نمیرسیدم ھم اش شانھ سر تا من و شد گم سرامیک روی ھایش قدم ملودی میان در ام دستچاچھ سالم
است بلندتر ھم او از پیکر غول . 

 

دارین؟ میل قھوه...من     -  

 

کلفتی...برای حتی زندگی؟ خونھ اینجور دیدی نمی ھم خیالت تو گرچھ بکشی؟ رو دیگھ یکی جور شدی حاضر چرا     - . 

 

بود آسایش مخل ھمیشھ خانھ این در مرد این زیادی ھای بودن این و زدم نمی دم من و میداد دق ھایش حرف نیش . 

 

 ....پر     -

 

بود نامدار بھ نگاھش و میبست را آستینش سر ھای دکمھ کھ کیانی بھ دادم گریز نگاه من و . 
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را گذاشتنش جلو قدم و دیدم ھم را انداختنش باال ابرو . 

 

اینورا از – کیان ... 

 

میکردم پیدا نجات مخمصھ این از یکجوری باید من و بود نامدار با صحبتش روی و . 

 

بزنم نادر بھ سری یھ اومدم – نامدار . 

 

ساختمونھ پشت...نیست اینور از راش ھم کتابخونھ...است کتابخونھ نادر – کیان . 

 

چیھ؟ من با مشکلت دقیقا – نامدار  

 

کرد آرام کمی را جو کھ بود محمد حضور و . 

 

شده؟ طوری – محمد  

 

 و زد خندی تک محمد رفتھ باال ابروھای بھ کیان و بیرون زد و گفت چیزی زیرلب و کرد محمد روانھ را بارش نفرت نگاه نامدار
نمیاد خوشش ازت:  گفت . 

 

مھمھ؟ – محمد  

 

بود؟ مھم بیاید خوشش کسی از نامدار اینکھ...؟ بود مھم  

 

حساسھ تو روی اون – کیان . 

 

حساسن من روی ھمھ – محمد . 

 

بیشتر ھم او از...حتی....دارم دوست عجیب را مرد این و کردم نثارش لبخندی من و زد خندی تک کیان . 
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ندیدی؟ برگھ چندتا میکردی مرتب اتاقمو کھ روز اون:  گفت او و کردم حس را محمد سنگین نگاه  

 

داشتن رو شرکت آرم کھ ھمونایی     - . 

 

مرد این داشت تیک انگار و دیدم را اش رفتھ باال ابروی . 

 

ھمونا – محمد . 

 

عسلیتون کشوی تو گذاشتم کردم دستشون     - . 

 

لیموییم پیرھن وقت اون:  گفت و کرد وجب را پایم بھ سرتا نگاھش با و برگشت باز کھ شود رد آمد و داد تکان سری ... 

 

آویزونھ کمد تو...کاور تو گذاشتم کشیدم اتو     - . 

 

میخواد مواظب یھ...است شلختھ زیادی مرتیکھ این:  گفت کیان و رفت اینبار محمد و فشرد را ام شانھ کیان . 

 

بود جانم بھ شده تزریق آرامش حس من واکنش تنھا و نمیداد آزارم ام شانھ روی دست . 

 

میکنھ؟ اذیتت نامدار     -  

 

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

 

 بھ خالھ پاھای روی سرم و نداشت مقاومت نای خستگی از ھایم چشم و بود سوسن خالھ خورده چروک دستان میان مفاتیح پی نگاھم
بود رسیده آرامش . 

 

مادر؟ خونھ بریم:  گفت نشست شالم از زده بیرون موھای روی کھ دستش  

 

برین این خستھ شما...بمونم میخوام     - . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

اینجایی سره یھ روزه دو کھ تویی خستھ     - . 

 

نیست آروم دلم     - . 

 

مادر برم کوچیکت دل قربون     - . 

 

 .خدانکنھ     -

 

بود اشتباھش ترین بزرگ کشیدن زندگی این بھ رو تو پای ولی داشت زیاد اشتباه آقا زندگی     - . 

 

میکنم فکر میزنین حرف کھ اینجور     - ... 

 

بود آقا عزیزدل پریا...گرفتمون کھ بود تو آه شاید میگم ھمیشھ بخشیمون؟ می مادر     - . 

 

خالھ میشھ پیدا پریا...نکشیدم آه من...ھست ھم من عزیزدل پریا     - . 

 

ھم پریام اینکھ از میترسم نداشت خوش روز یھ خودش بچم...جیرانمھ امانتی پریا....مادر کن دعا پاکھ ھمھ این دلت کھ تو     - ... 

 

است مادر عجیب ھایش نبودن مادر ھمھ با زن این و زد ھق و زدم ھق و رفتم فرو تنش میان و گذاشتم خالھ ھای لب روی دست . 

 

 

 

 بھ میزدم خند الکی چقدر من و چشمانش کاسھ در میدواند اشک و میرفت فرو آغوشم میان دقیقھ بھ دم کھ بود طنازی گیر دلم صبح از
اش مسخره مثال ھای غصھ این . 

 

 آخرین تا طناز و شد دلگیر پریا و کشید نشان و خط برایم شوم ھایم تنھایی رھسپار تا دادم زودتر را آقا غذای دید کھ سوسن خالھ
میشد چشم خار ماندن این و میخواست را ماندنم دلش لحظھ . 

 

بودم خستھ بودن چشم خار این از من و . 
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 نزدیک بلند پایھ چراغ نورھای اندکی در و دریا بھ زدم را دلم و بود بریده را امانم کلبھ دلگیری و بود پیچیده باغ در موزیک صدای
 دردی چھ و است حقت شدن خواننده ایران از دور تو میگفت کیمیا ، خدا ی ھمیشھ و کردم باز دھان روزھا آن یاد بھ و نشستم کلبھ

نداشتن پرواز پر و بودن زندانی خانھ این میان داشت . 

 

خونھ دریای ام سینھ از نپرس...زمونھ سنگ دل رحمھ بی چھ  

 

بود ھایمان بودن رفیق ھم کیمیا و بودم من ، بود طاھا کھ بود روزھا آن و . 

 

بمونھ تنھا دل کھ رفتھ دیگھ...بھونھ بی رفتھ گذاشتھ منو  

 

بود دور کمی میکردم ذوق و بودم من و میکرد نگاھش کیمیا و میخواند طاھا کھ روزھای آن و . 

 

بمونھ تا رفتھ کھ گفتھ ولی...میمونھ خالی خونمون میدونھ  

 

است؟ مھمی زیاد چیز شدن تحقیر روز ھر و اوایل آن خوردن کتک کمی مگر ، نبود سخت ھم زیاد خانھ این در ماندنم روزھای و  

 

خونھ دریای ام سینھ از نپرس...زمونھ سنگ دل رحمھ بی چھ  

 

بودن؟ متکی کی بھ تا...نھ؟ مگر...نبودن آویزان و ماندن این ارزید می  

 

میدونھ خودش خدا سختھ ولی...خوبش حرفای بره یادم باید  

 

داشت درد بودن آویزان ، داشت درد بودن سربار ، داشت درد رفت کھ پدرم ، داشت درد مرد کھ مادرم . 

 

خونھ برگرده کن کاری خدایا...بمونھ تنھا دل کھ رفتھ حاال  

 

 کنی کیسھ را ھایت دل خون و بمانی و کنی فرموش را زدن دم...ساکت و باشی صبور میدھد یادت گاھی...نیست ھم بد اشتن درد و
بس و بود مدنظرش کشیدن درد تنھا زن آفریدن از خدا و...کشیدن درد میبرد یاد از را بودن متکی و...مبادا روز برای . 
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بمونھ یادم کن کاری جون خدا...خاطراتش با شدم تنھا چقدر  

 

میشینھ دل بھ سوزش...گرمھ صدات     - . 

 

 خیال بی تر طرف آن کمی او و بودم ، بوده سکون و سکوت در خانھ حضورش با روزھا این پیکر غول مرد آن حضور شوکھ
 ھای گرفتن قیافھ آن از مرد این و شد حضورم خیره و نشست باغ ھای فرش سنگ میان جایی رنگش ای سرمھ کپ خوش شلوار

انگار نیست بلد خانزادگی . 

 

 بار سوسوال بچھ این مثھ کھ نبوده موقعیتش یعنی...نیستم برت و دور جماعت این مثھ من ؟ زمین رو مینشستم نباید ؟ چیھ     -
من مثھ شد کیان...بشم کیان مثھ نتونستم من ھم سال ده این تو...بیام . 

 

 ...من     -

 

میترسی؟ من از     -  

 

نھ....نـ     - ... 

 

میبینی؟ منو وقتی میگیری اللمونی چرا پس     -  

 

 یعنی...نیست ھم بد...آویزونن...بودم ندیده فامیلو دخترای حاال تا:  گفت و داد تکان سری و کرد ای خنده او و بود پریده باال ابروھایم
کھ میشناسیش...کیان واسھ...نی بد من واسھ خب ... 

 

میکشید رخم بھ را بودنش پاتیل کمی الکلش بوی و . 

 

نترس من از پس...بلدم نادرو و نامدار دھن بستن من...نترس من از     - . 

 

بود کرده شل کراوات کھ کیانی تا کشاند را نگاھم ھایی قدم صدای و زدم ھایش بودن پاتیل کمی این بھ لبخندی . 

 

میکنی؟ غلطی چھ اینجا دقیقا – کیان  
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بابات ارزونی...نمیزنم ناخونک بابات زن بھ...نترس:  گفت و کرد ای خنده محمد . 

 

کردی؟ خفھ خودتو ھمیشھ مثھ:  گفت کیان و نشاند لبم بھ لبخند اخم جای اش گفتھ خنده با ھای حرف این و  

 

میخوره ھم بھ جماعت اون از حالم...مرد خیال بی – محمد . 

 

است فقره این تو تفاھممون تنھا – کیان . 

 

ھست؟ فندک بساطت تو:  گفت من بھ رو ناموفقی جستجوی در و نشاند لب روی سیگاری محمد  

 

داشت خواندن در سعی را فندک روی ھای خط او و بودم روبرویش یادگاری فندک آن با بعد کمی من و . 

 

روش؟ نوشتھ چی – محمد  

 

افتاد خوانا من برای ھای خط روی نگاھش و کشید جلو تن و افتاد جانش بھ کنجکاوی ھم کیان و . 

 

چی؟ یعنی این – کیان  

 

گران ابد تا بمان و باش طال....نوشتھ     - ... 

 

طال:  گفت لب زیر و کرد نگاھم کمی محمد ... 

 

نشاند ھایم شانھ روی را کتش کھ لرزید جملھ این از تنم کرد حس انگار کیان و . 

 

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

 

 

میرسونی آخر بھ دنیاتو داری     - . 
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بود کرده استفاده خانھ بھ بردنم برای ای وسیلھ ھر از او و بود جدیدش شده ھایالت موھای پی من نگاه و . 

 

رسیده آخر بھ وقتھ خیلی من دنیای     - . 

 

میکنن؟ زندگی خرم و خوش دارن خیالت بی کھ آدمایی بابت کی؟ بابت چی؟ بابت میکشی درد ھمھ این     -  

 

شده چی یھ اتاق تو میدوئن پرستارا کھ ھربار کھ میدونم من ولی... نی حالیم کمھ سوادم چون میکنھ فکر کیان...مریضھ آقا     - . 

 

گذشتھ ازش سنی بابابزرگ...بشم من تو فدای     - . 

 

 پاھایم روی را غذا بستھ و کرد ام حوالھ اخمی و رسید راه از اش خستھ صورت با کیان و لغزید بستھ درھای روی من نگاه و
 .گذاشت

 

درنمیاد ھم جیکت میخوری، – کیان . 

 

 ...میل     -

 

ندارم میل و کوفت – کیان . 

 

دایی – طناز ... 

 

شده خراب این تو بستھ دخیل روزه چھار کھ گوشش دم خوندیم یاسین بند یھ...کرد حرومش تشر و توپ باید مالطفت جا – کیان . 

 

کیان میگھ راست – طناز . 

 

رخت بھ رسد چھ نشستند ظرف ھیچگاه ھا دست این و کشیدم طناز نرم و زیبا ھای دست روی دست . 

 

نیستی؟ صادق من با چرا تو     -  
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بشنوی؟ میخواد دلت چی بگو دقیقا – کیان  

 

بیرون؟ میاد سالم در اون پشت از     -  

 

نیست خدا دکتر...داری؟ انتظاری چھ...در اون پشت رفت کھ بود زده بند چینی من بابای – کیان . 

 

کیان ھستی رحمی بی دکتر چھ     - . 

 

 افتاد اتفاقی چشات جلو یھو اگھ کھ میگم رو اینا...بشھ سرپا عمرا دیگھ سکتھ چندتا این از بعد مرد اون ، دختر بینم واقع من – کیان
درنیاری بازی ھوچی . 

 

میکنی؟ خالی دلمونو تو چرا کیان – طناز  

 

بده خوردش بھ غذا کم یھ سوسن خالھ و بخوابھ چندساعتی ، بگیره دوش یھ ، خونھ بره خر کلھ دختره این میخوام چون – کیان . 

 

میده قول من بھ پری – طناز ... 

 

باشم تھش تا دادم قول مرد اون بھ من ، نمیدم قولی ھیچ من     - . 

 

کن توصیف واسم تھشو – کیان . 

 

 و درک با و مردترین و بھترین حاال...نمیشود حالیشان...فھمند نمی واقعا فھمند نمی حرف کھ مردھا و دادم تکیھ دیوار بھ سر
نمیخواھند وقتی فھمیدن بھ نداردند عادت...نیستند بفھم حرف باشند کھ ھم شعورترین . 

 

من روبروی دیوار بھ زد تکیھ محمد پیکر غول قامت و فشرد را دستم طناز . 

 

حالش؟ کرده فرقی – محمد  

 

نھ – کیان . 
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کردی؟ راضیش – محمد  

 

بروم؟ خانھ نمیخواستم کھ بود زور مگر و داد تکان تاسف بھ سری کیان و بود من بھ اش اشاره و  

 

کرد تا باھاش بایستی دیگھ مدل یھ میشھ نفھم کھ زن...بدی تکون واسم سر کھ اینجا بیام نکوبیدم فروشگاه از من – محمد . 

 

میترسید ھیکل این از ھم ھنوز و کشید عقب تن طناز و شد قفل اش پنجھ میان کھ بود بازویم و . 

 

میبینمت فردا:  گفت داشتھ لب بھ لبخند کیان بھ رو کھ بود او و بود شده قفل زبام . 

 

میکردم شان نفلھ شک بی داشتم زوری اگر من و داد تکان سری کیان . 

 

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

 

کشیدم آقا دست دار سال و سن ھای زبری روی و کردم پخش کمی دستم دو کف را کرم . 

 

میشھ خشک زود بھ زود دستاتون     - . 

 

من بھ اش خیره ھای چشم تا دوید نگاھم . 

 

 توفیق...بده یادم باغبونی فن و فوت خواست و داشت نگھم آفتاب این تو بایرام عمو کھ بس ؟ انداختھ گل لپام ؟ چیھ     -
اجباریا یعنی اجباری میگم...اجباریھ . 

 

داشت حسرت شبیھ چیزی اینبار ھایش چشم و شد کشیده باال باز سرم و . 

 

امروز بودند خندیده ھا لپ این بھ طناز و پریا چقدر و افتاد گلیم ھای لپ بھ نگاھم و شستم روشویی میان را ھایم دست . 

 

 من کھ نبود اگھ...بود نامرد خیلی بابام...آقا میدونین...میکنم گذشتھ یاد زیاد وقتھ چند این:  گفتم شد ام خیره او و باز نشستم کھ آقا کنار
 بابام...باشیم خانوم و آقاجون منت زیر نیودیم مجبور ما کھ نبود اگھ... خیانتش ی غصھ از نمیکرد دق مامانم کھ نبود اگھ...نبودم اینجا
 دوست خیلی مامانمو من...کشت اون مامانمو چون...باشم داشتھ دوسش نتونستم وقت ھیچ...رفت کھ بود نامرد...بود نامرد خیلی
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 اینقدر میتونن مردا چرا...نیستن قانع یکی یھ وقت ھیچ کھ میخوان چی زندگی از مردا نمیدونم ولی نداشت کم ھیچی مامانم...داشتم
باشن؟ نامرد  

 

میلرزاند را تنم ھایش عربده کھ بود ھم روزھایی و میکرد نگاھم تنھا او و . 

 

 آن و بست سرش پشت در و کرد کجکی لبخند معنی بھ را ھایش لب او و کشاند محمد پیکر غول قامت بھ را نگاھم در شدن باز
شد آقا خیره و نشست تخت طرف . 

 

پیرمرد؟ چطوری     -  

 

بود عجیب برایم آقا لبخند . 

 

باشین راحت کھ میرم من     - . 

 

نی خاصی حرف     - . 

 

بودم ندیده زیاد را آقا لبخند و نشستم من و  . 

 

من مامان مثھ...واست حیفھ ، جوونھ زنت     - . 

 

میزد لبخند تشن غول این بھ ھمچنان آقا و بود درھم ھایش گویی رک این از ھایم اخم . 

 

 باھام و کردی خواجش بگو راستشو...باشھ ما خون از کیانت این دارم شک گرچھ ، ھست تومون طلبی تنوع ژن خدایی     -
 فرستادیم تحفت این با بدی ریاضتم میخواستی خدایی...بسیج پایگاه بکنھ رو خونھ و سرش بذاره عمامھ یھ بود مونده فرستادیش؟

میخواد؟ چی زندگی از لندھورت این موندم...اونور؟  

 

فرنگستان در کیان شخصیتی تحلیل این بابت از نگیرد ام خنده کھ بودم کشیده دھان بھ را ھایم لب . 

 

میدونم رو خدا نعمت قدر من...داداشتم خان اون و تو لنگھ...نکن نگاه منو اینجور     - . 
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دیگر پریاست...چھ؟ من بھ...واال...گفتنش نعمت این با بود آورده سرش روی را محمد خشتک خودش قول بھ بود پریا اگر حاال . 

 

است حاللزاده دختر این و کشاند پریا بھ را نگاھم در بھ خورده تقھ . 

 

اینجاست ھم تشن غول کھ میبینم بھ بھ  - پریا . 

 

شد خنک من دل و آمد فرود اش بینی روی کھ بود کاغذی دستمال جعبھ و . 

 

دایی کن نیگاش  - پریا . 

 

شود لوس جانش جان دایی برای میخواست باز و . 

 

دھد قدرت حس داییش بھ ورمیخواھد ش سراپا دخترک این کھ میکردم فکر من گاھی و . 

 

نکن لوس خودتو گمشو – محمد . 

 

پررویی خیلی – پریا . 

 

داشتی؟ شک:  گفت و را ترین داشتنی دوست این کرد مھمان لبخندی محمد  

 

بودم عجب در خانھ این جوانان صمیمیت از من و بود گرفتھ اش خنده ھم پریا . 

 

شدی؟ مزاحم چی واسھ حاال – محمد  

 

احضاری چھ ھم اون...کرده احضارت سوسن خالھ کھ بیا جون گلی لپ:  گفت من بھ رو و کرد مھمانش ایشی پریا ... 

 

 با کھ بود جانی خالھ بابت ترسم و بود کرده ھایم لپ میخ را نگاھش و بود آورده باال را محمد لبخند کھ بود گلی لپ بھ ام غره چشم
 خالھ بھ رسانده را عموبایرام و من راپورت آخرش ورپریده دخترک این میدانستم من و داشت پدرکشتگی انگار بیچاره بایرام عمو

 .سوسن
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سال ھمھ این بود ما ی خالھ پیش دلش کھ بایرام عمو بیچاره . 

 

بودم شده احضار کھ من بیچاره و  . 

 

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

 

 

 

تفاوت بی او و بودم سرسنگین ساعت دوازده از بعد ھم ھنوز من و فرستاد پرش موھای میان دست . 

 

خوبیم؟ نازکش من کھ سرت تو انداختھ توھمو این کی:  گفت ، گرداندم قھر حالت با را صورتم باز من و پاییدم کھ چشم گوشھ از  

 

دارم حق من     - ... 

 

بومھ لب آفتاب پیری اون میدونیم ھممون کی؟ خاطر واس بندازی پا از خودتو حقی؟ چھ     - . 

 

بزن حرف درست     - . 

 

 خیری چھ بدونم میخواد دلم دقیقا...بعد من نمیشھ تکرار...شد توھین آقاتــــــــــــون بھ کھ ببخشید...برخورد؟ خانوم بھ... اوھوکی     -
سینت؟ بھ میشھ کوبیده اینطور سنگش کھ دیدی ازش  

 

مربوطھ خودم بھ     - . 

 

درآوردی زبون فامیلت و فک پیش بری گذاشتم روز دو     - . 

 

 دردی چھ خالھ ھای حسرت...داشت دردی چھ امیر نگاه... داشت دردی چھ فامیل و فک ھمان پیش ماندنم روز دو این نمیدانست و
داشت دردی چھ تختم زیر شده خشک ھای گل...داشت . 

 

میریم آدم بچھ عین بریم گفتمت ، باشی گوش حرف میخوام اونجا میبرمت کھ االن     - . 
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چزاندش نمی محلی بی اندازه بھ چیز ھیچ بود گفتھ و آمد باال کفرش و شد خرجش محلی بی ھم باز . 

 

شد؟ غالف زبونت بخوری حرف ترسیدی چیھ     -  

 

نداره سودی ھیچ تو با زدن حرف     - . 

 

شدی پررو بچھ...اومد خوشم نھ...جالبھ     - . 

 

ام خستھ نزینم؟ حرف میشھ     - . 

 

میفھمم...خب آره     - . 

 

شیشھ بھ چسبید سرم و . 

 

 بود افتاده ھایش شانھ روی چادرش و بود نگران دل کھ افتاد سوسن خالھ بھ نگاھم گذاشتم بخش انداختھ برق ھای سرامیک روی کھ پا
داشت ھایش صلوات از حکایت ھایش لب حرکت و . 

 

برداشت خوف بیشتر ھایش چشم دید کھ مرا خالھ و گذاشتم ھایش شانھ روی دست و ایستادم خالھ کنار . 

 

خوبھ؟ آقا ؟ شده طوری...سالم     -  

 

کرد دفع سری حرکت با را سالمم جواب بودن واجب و بود مصر فرستادن صوات بھ خالھ . 

 

رنگشو؟ نمیبینی...بھش بده جواب ؟ بپوکونی میخوای صلواتو رکورد ؟ خالھ خبرتھ چھ – محمد  

 

سرش باال رفت االن دکتر ، ھمیشھ مثھ ، مادر نیست چیزی – سوسن خالھ ... 

 

میشد پاره دلم بند کھ منی و اتاق طرف بھ پرستار دو دویدن و . 
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خالھ؟ شده چی     -  

 

 را اشکش برق من و ریختھ ھم بھ موھایش و بود کالفھ و آمد بیرون اتاق از کیان و برداشت قدم اتاق طرف خود و مرا نشاند محمد
میدادم تشخیص ھم فاصلھ این از . 

 

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

 

میخورد را وجودم ترس و میلرزید ھایم دست . 

 

ساختمان پشت خلوت حیاط بود شده من مامن و میلرزاند را خانھ چھارستون ھایش عربده صدای . 

 

نداشتم وحشت اندازه این بھ ھیچکس از . 

 

بودم نترسیده حد این بھ تا ھیچکس از . 

 

میکرد لھ لگدھایش و مشت زیر را مادم کھ نامردم بابای از حتی . 

 

بمکد را خونمان میخواست مرد این . 

 

بود لرزان خانھ مرد این ھای عربده ھم ھنوز و میفشردم مشتم میان را بود کرده خوش جا گردنم گرد کھ مامان مقصود شاه تسبیح . 

 

 میان دوختش خوش پالتوی و سپید دست یک موھای آن با کھ دیدمش و رساندم جلویی حیاط بھ را خودم و دادم جرات کھ تن این بھ
داشت درخشش چشمانش میان چیزی و میزد عربده و بود ایستاده حیاط . 

 

بود آقاجانم حسابش طرف . 

 

نداشتم پنھانی برای جایی و لرزید تنم چرخید من روی کھ کمی نگاھش . 

 

داشت خوره...داشت مکث نگاھش ... 
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نمیزد دیگر ای عربده و . 

 

بابا داخل برو:  گفت کھ نگاه این بابت از اشت برش خوف انگار آقاجان و . 

 

میلرزید من تن ھنوز و رفت تھدیداتش آخرین با آخرش ھم مرد آن و گریختم نگاھش کمان از وارانھ چلھ و بودم حرف ھمین منتظر . 

 

طاھا کردی چھ تو ... 

 

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

 

 

 

گرفت آرام باید میگوید ریز یک و بند یک خالھ .... 

 

ایست شیشھ روزھا این من نگاه و .... 

 

است اینگونھ اش عزیزدانھ ھای گیری بھانھ میگوید خالھ و میزند داد زیاد محمد .... 

 

تر آرام عجیب سیاوش و روزھا این است آرام اما کیان .... 

 

است تر منطقی ھمھ از اما طناز .... 

 

خانھ ستون ھمان است شده .... 

 

 رنج پیشانی روی رامین بوسھ میشود تنھا شان عاشقانھ و دھد می تکیھ ستونش بھ سر کھ ای خانھ ستون پی میرود گاھی حواسم من و
طناز وقتھ چند این کشیده .... 

 

من و ... 
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 ... ھستم

 

اند انداختھ گیر را پایم و دست حاشیھ میان .... 

 

میدھم تن حاشیھ این بھ ھم خودم گاھی ... 

 

 است تلنگری انتظار در کھ روزھاست این محمد خصمانھ نگاه میشود عایدم کھ چیزی تنھا و آشپرخانھ ھای کاشی سردی میان میچپم
ھمھ سر شود ھوار تا .... 

 

میزنم آتش سیگاری و کلبھ پشت شمشادھای میان میشوم پنھان گاھی و ... 

 

نیست من بھ حواسش کسی روزھا این .... 

 

است بھتر من برای انگار حواسی بی این و .... 

 

مینگرم زیاد ھایم دست بھ روزھا این .... 

 

ظریف و کوچکند ھم ھنوز .... 

 

آقا ھای دست و ... 

 

پھنا و داشتند وسعت ... 

 

ام کرده مقایسھ چقدر میفھمم آیم می کھ خودم بھ روزھا این ... 

 

ترازو پا یک ام شده ... 

 

خواھد می دادن تکیھ مرد ی سینھ بھ سر طناز مانند کوچکم ی زنانھ دل روزھا این ... 
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آقا دستان با را دستانم میکنم قیاس و ... 

 

روزھا این ام شده دبوانھ شک بی من و ... 

 

پلکد نمی پرم دم روزھا این کیان ... 

 

ھست اما سیاوش ... 

 

سایھ بھ سایھ ... 

 

قدم بھ قدم ... 

 

لحظھ بھ لحظھ ... 

 

را داشتھ دنبالم بھ قدم ھای سایھ این گذارم نمی ھم محل من و .... 

 

ابریست آسمان بھ نگاھم روزھا این ... 

 

میکند دریغ و المروت آسمان این دارد باریدن ھوای روزیست چند ... 

 

روزھا این ھم المروت این است شده بخیل و ... 

 

 بیرون ریزم ھای ھق ھق افتم می کھ آخر سجده بھ و میبندم قامت و کلبھ میان میکنم پھن را مادرم ی سجاده بگیرد دلم کھ خیلی
نمیگذارد قدم چشمم خانھ بھ اشکی و میریزد ... 

 

خیسم ھا گریھ شب از من تو بی چرا فھمی نمی  

 

************* 
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سپیدش دست یک موھای آن با بود ایستاده در قاب میان و لرزید تنم  . 

 

 وقت سال ھمھ این...خودم قد بھ دارم نوه و بچھ...بچھ نھ آوردم زن...؟ حالیتھ...خونم تو آوردم زن من...کردی لج میگھ سوسن     -
میفھمی؟...دختر میخوام زن...داشتم کردنشونو بزرگ  

 

میشد تکرار مدام ھایم زیرلبی و داشت رعشھ ھمچنان تنم و بود پایین سرم ... 

 

" متنفرم ازت "... 

 

شوی متنفر کھ برسی باید کجا بھ کھ میداند خدا و ... 

 

بیاوری خودت روی بھ بند یک کھ ... 

 

کنی خودت حالی بخواھی بند یک کھ ... 

 

گذشتھ کار از کار کنی ثابت خودت بھ بخواھی بند یک کھ ... 

 

رسید گوشش بھ کھ چسبیدند ام حنجره صورتی تارھای بھ وامانده ھای زیرلبی این انگار ... 

 

برداشت قدم و رسید گوشش بھ ... 

 

داشتم رعشھ من و ... 

 

داشتم رعشھ دیوار چوبی ی تنھ بھ چسبیده ... 

 

بود دست یک سپیدش موھای ... 

 

بزرگ ھایش دست و ... 
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داشت درد اش سیلی و ... 

 

 ...زیاد

 

داشت درد ام ساالنھ ھفده رویاھای شدن لگدمال اندازه بھ ... 

 

شکست بغضم شدم جمع خود در من و رفت کھ او و ... 

 

کردم فغان بلندتر اینبار و ... 

 

متنفرم ازت     - ... 

 

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

 

 

دوید من ھای چشم کاسھ میان اشک و پاشید را خاک آخر مشت کیان . 

 

میزند موج خونش میان آبروداری زن این انگار و زدود می آرام را ھایش اشک خانوم کتی . 

 

آورد می شیرینی پایینم فشار برای گاھی کھ بود طناز و میکرد لھ را من جماعت نگاه . 

 

خان نادر و بود ھمھ بھ حواسش رامین ... 

 

نمیشد خیالم بی دمی بارش نفرت ھای نگاه ... 

 

ھایش نگاه داشت تحقیر کھ بود نامدار و ... 

 

ھایش نگاه داشت زجر ... 
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ھایش نگاه این بھ میدادم حق من و ... 

 

مانده و بود خستھ کھ دوید محمدی پی نگاھم مرا کرد ماشینش سوار کیان کھ مراسم از بعد ... 

 

میشود عصبی میشود کھ خستھ میگفت خالھ ... 

 

میگفت راست ... 

 

بود عصبی ... 

 

نمیکرد سیاوش و نامدار و نادرخان واگذار را کار ولی ... 

 

بود بقیھ سوای اش مسالھ کال کھ ھم کیان ... 

 

دار دل خون و بود اصلی عزادار ... 

 

کیانش برای بود رفاقت کردن تمام اھل محمد و ... 

 

بودم خستھ ھم من و ... 

 

تر خستھ خالھ ... 

 

نداشت جان طناز ... 

 

میکرد جورکشی بیچاره رامین ... 

 

بود شده زیاد آقا وکیل با ھایش مراوده روزھا این نادرخان و ... 

 

بود خشک ھنوز خالھ نگاه و ... 
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در بھ ... 

 

بود تر ... 

 

آقا عکس بھ ... 

 

بود آمده آقا نفس نھ ... 

 

پریایش نھ ... 

 

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

 

نداشت درمانی درست اعصاب روزھا این و زدم تا درست و کشیدم دستش از لباس . 

 

شده؟ چی     -  

 

کھ میشناسیش خب...بزنھ حرفی نادرخان اگھ...بدوئونھ موش خالھ اگھ...زر زر میترسم     - ... 

 

صالحتھ اگھ     - ... 

 

بشی؟ من دایی زن کھ بود تو صالح مگھ     -  

 

خیال مشت یھ بھ بودم زده تکیھ من...بود خالی من پشت...پشتتن کھ داری کساییو تو...داریم فرق تو و من...پریا     - . 

 

دارن مخالفت رنگ چشات ھم نمیگی ھیچی کھ تویی حتی...مخالفین ھمھ چرا نمیدونم     - . 

 

شی پشیمون میترسم     - . 
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جماعت مرد از...شدی ترسیده تو     - . 

 

تو برای بھتری موقعیتای میکنم حس     - ... 

 

بسھ من برای کامران...نمیخوام بھتر من     - . 

 

شد راحت طناز از کھ خیالم...توئھ خوشبختی آرزوم ی ھمھ     - . 

 

کوچیکت دل فدای     - . 

 

ندارد بعدی دیدن روزھای دیگر روزھا آن میدانستم کاش و را تنش کشیدم تن بھ . 

 

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

 

نمیگذاردم زنده ببرد بو اگر خالھ میدانستم و میدادم سامان و سر را شده تلنبار ھای ظرف و بود شب نیمھ نیم و دو ساعت . 

 

نخوابیدی؟ چرا     -  

 

نخوابیدی؟ چرا تو:  گفتم و انداختم نگاھی روزھا این مھربان بھ  

 

میکردم فکر داشتم     - . 

 

کی؟ بھ...یا چی؟ بھ     -  

 

خودت میدونی     - . 

 

میکنم فکر بھش زیاد روزا این ھم من     - . 

 

داد نشان خودی ھامان دونفره میان روزھا این شده خستھ آلوده خواب صدای و . 
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شبی؟ نصف چتونھ – محمد  

 

شدی؟ بیدار چرا تو – کیان  

 

میکنھ درد سرم – محمد . 

 

نشست میز طرف آن و داد تکان سری او و گرفتم رویش جلوی آبی لیوان و مسکن . 

 

 از فکرشو...کیان؟ میفھمی...دختره این واسھ...خالھ واسھ...خودم واسھ...تو واسھ نھ...میکنم پیداش...میکنم پیداش رو پریا – محمد
کن بیرون پوکت ی کلھ اون . 

 

بکنم برایش کھ نشد کاری من و برد عقب سر کیان و ... 

 

 

 

چیھ؟ کنم بیرون سرم از رو پریا فکر من اینکھ از انگیزت دقیقا – کیان  

 

کھ؟ حالیتھ...نی قابوسمون تو داشتن چشم کسی ناموس بھ چون – محمد  

 

کھ بود حالیش اگھ چیھ؟ حالیشھ ناموس الدنگ اون – کیان ... 

 

حاال زنشھ پریا...نھ یا باشھ حالیش – محمد . 

 

ماھاست؟ واسھ فقط کلفتیت گردن ؟ نمکینی پیدا رو پریا چرا میشھ ادعات اینقدر کھ تو – کیان  

 

مخچت اون تو بندازی ھمچینکی صداتو بلدی...اومد خوشم نھ – محمد . 

 

پریا دنیال برو تو...لجھ من با کامران ، محمد – کیان . 
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 بھ دم تو و من مثھ کلفتی گردن چارتا نمیخواد...زنشھ میگھ...کفش یھ تو رفتھ پاش جفت مرتیکھ...رفتم ھزاربار باالی...رفتم – محمد
 از...زده کاھدون بھ اینکھ از...سوختھ کجا از میدونم کھ میگیره این از من زور ولی...حقھ خدایی حرفش...ازش بگیرن خبر دقیقھ
مسدودن من مرحمت بھ حساباش اینکھ از...کنھ سودا نالش با نداره آه پریا اینکھ . 

 

نیاد جونش دایی عزای کھ نبود کسی پریا...بستھ نفسمو راه...خرخرمھ رو کھ چیزی یھ...محمد ھست چیزی یھ – کیان . 

 

میخواستن ھمو...زنشھ...نی کھ شمر مرتیکھ...ھم بھ میابفی شر داری بکپ برو کیان – محمد . 

 

کوبیدنھ ھاون تو آب زدن حرف تو با – کیان . 

 

را پوستم زیر سختی آن فشردم نرم و گذاشتم روزھایم مھربان مرد ی کرده گره مشت روی دست . 

 

آورم نمی تاب چندیست را نگاھش رنج این من و ھایم چشم توی زد دودو نگاھش . 

 

ای خستھ...بخواب برو     - . 

 

نمیشد حالیش مراعات روزھا این و آمد حرف بھ محمد رفت کھ سکوت در . 

 

پالسی؟ اینجا چرا تو      -  

 

رو ظرفا داشتم     - ... 

 

بکشی جورشونو شب بھ شب تو کھ خدماتیا دفتر این بھ صبح بھ صبح بدم ندارم یامفت پول     - . 

 

نمیبرد خوابم خب     - . 

 

شدی خواب بی کھ آورده فشار بھت شوھر ھجر غم     - . 

 

میشد بد...میشد بد کھ گاھی ... 
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میزد زخم ... 

 

داشت زھر زبانش ... 

 

بودم نگذاشتھ اتاقش بھ پا من کھ بود روزی دو و بود رفتھ کھ بود روزی دو آقا و . 

 

بده استراحت من مخ این بھ امشبو یھ...است گریھ ھق ھق فقط دلم دور روزه دو...نریختیا...ریختی اشک     - . 

 

داشت؟ دوست اینقدر آقا چرا     -  

 

داشت چون     - . 

 

نداشتی؟ دوسش چرا تو     -  

 

 غصش کھ...دنیا این از باشھ رفتھ ناکام کھ نبود سالھ بیست جوون...بود کرده عمرشو...نداره کرن گریھ...مرده ولی....داشتم     -
جوون خیلی...بود ھم جوون....کردم عزاداری ھفتھ یھ بود دنیام کھ مادرم واسھ من...آه بشھ ھرشبم نون...دلم کنج بشینھ . 

 

 .متاسفم     -

 

بخواب برو...نباش     - . 

 

بھتره؟ سردردت     -  

 

نزنی فک گوشم کنار دارکوب عین دیگھ اگر البت...ھی     - . 

 

نبود کھ بود دوروزی آقا و رفت باال کالمش میان ریختھ عطوفت و مھر ھمھ این از ابروھایم . 

 

************* 
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میترساند مرا کیان ھای چشم سفیدی میان انداختھ خط سرخ ھای رگھ و کشیدم کنار را پریا . 

 

عاشقشی کھ کردی غلط تو – کیان . 

 

نبود کھ نبود بشو مستقیم صراطی ھیچ بھ دختر این و گرفت سر از را ھایش غدبازی پریا باز و . 

 

درآره باالسری آقا واسم میتونھ کی ببینم میخوام...عاشقشم آره – پریا . 

 

عمھ؟ مثھ بشی یکی میخوای...عاشقشی کھ کردی غلط – کیان  

 

فرقشھ دوزار تومنی من بابای با کامران – پریا . 

 

کھ شدی صاحاب بی تخت رو افتاده بابام کردی فکر – کیان ... 

 

دارم قانونی حق...داشت نگھ خونش تو منو فقط ھم تو بابای...بودم صاحاب بی ھم اولش از من – پریا . 

 

خوردیم را حرصش و دیدیم ورپریده این ھای غدبازی این مدد بھ کھ بودیم ندیده را کیان خروش . 

 

 

 

 دو این نبود ھم خیالش عین و میگرداند تسبیح ایوان توی بال فراغ با کھ بود سوسن خالھ خروش این بابت خوشحال فرد تنھا انگار و
میکنند تکھ تکھ را ھم دارند . 

 

میدید جنایی فیلم انگار کھ ھم طناز . 

 

 را اش نیمھ چیپس بستھ دخل ماشینش بھ داده تکیھ دانشجوییش، تیپ آن با ھمچنان و بود شده گشاد تنیسی توپ قاعده بھ ھایش چشم
آورد می . 

 

نمیشد گرم آبی جماعت این از . 
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 مدلھ ھیچ میکرد نظاره را جنگی خروس دو این دعوای درآرش حرص لبخند آن با و بود ایستاده توپش خیال بی کھ ھم کیارشی برای
ھا بدآموزی این نبود خوب . 

 

کیان آقا      - ... 

 

اخم بھ چھ را مھربان این و کرد نثارم اخمی و برگشت من روی کیان نگاه . 

 

انداخت خطی دو این چشمی نشان و خط میان پریا پیکر غول صدای و . 

 

اینجا؟ خبره چھ – محمد  

 

شده پیدا آقاباالسر...واال نمیدونم – پریا . 

 

 دل دختر این چیز چھ بھ دقیقا رامین نمیدانم من و میخورد چیپس ھمچنان طناز و کشانیدم خود پشت بھ را پریا و دیدم را کیان خیز
است کرده خوش . 

 

ورپریده؟ این میگھ چی – محمد  

 

محمد – پریا ... 

 

آورد می باال حرص و میکرد کر گوش جیغش . 

 

میخواست ھایش لب روی جانانھ دست پشت یک دلم من و . 

 

اومده؟ باال خنثی بچھ این کفر کردی غلطی چھ باز...محمد و درد – محمد  

 

زرنگار کیان شخصتی تعبیر این از آمد کش ناچیزی بھ طناز و من لبخند و آمد خوب را خنثی . 

 

خونھ این از میرم دیگھ روز دو ، تخت خیالش کردم تنگ جاشو کن حالیش – پریا . 
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را کیان ی ھای چشم قرمزی و دیدم را سوسن خالھ اخم . 

 

 چشم ھمچنان و خورد نمی ھم بھ ای لحظھ صورتش میمیک کھ بود کیارش و شد خیال بی را چیپس بستھ کھ گرخید اندکی ھم طنار
بود خشونت از ردی دنبال بھ موذیانھ ھایش . 

 

ببری؟ تشریف وجبی نیم تو قراره گوری کدوم وقت اون – محمد  

 

شوھر خونھ – پریا . 

 

بود فرستاده ناکجا بھ را حیا و بود خورده را شرم عمال دختر این و . 

 

ترکیدن برای بود ندایی منتظر خودم مانند بھ وگرنھ نمیدید مناسب را جو طناز . 

 

را جدی شرایط این در مثال مرد این انداختھ خنده بھ پریا گستاخ ھای چشم کھ میدانستم و داشت پوزخند از طرحی محمد ھای لب . 

 

اینبار بود مانده ساکت کیان . 

 

داشت درد کمی ھایش چشم و . 

 

حسرت از مخلوطی و . 

 

پورت و ھارت بھ چھ را زرنگار خاندان سیمای خوش پسرک و . 

 

کی؟ اجازه با اونوقت – محمد  

 

بذاری روش نمیتونی عیبی ھیچ...مناسبھ ھاش گزینھ ھمھ...است کرده تحصیل...ثروتمنده ؟ من شوھر از میخوای چی – پریا . 

 

شد اتاقش راھی و گذشت کیان بھ رفتھ نشانھ پرتمسخر ھای چشم و محمد کنار از و . 
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آورد باال را ھمھ کفر امروز دختر این . 

 

دختره؟ این میگھ چی:  گفت و رفت نشانھ را من اینبار محمد نگاه  

 

خواستگاری بیان ھفتھ آخر قراره:  گفتم نگاھش درد و کیان بھ نگاه بی . 

 

خانھ راھی طناز و شد آشپزخانھ راھی خورده شکست سوسن خالھ . 

 

شد؟ پیاده ماشینش از االن کھ پسره ھمین با:  گفت و ماند کنارم کھ بود کیارش و  

 

 .آره     -

 

ماند ساکت و . 

 

دارد را دنیایی خرابی پتانسیل سکوتش با پسر این میدانم من تنھا و . 

 

نمیاد خوشش ازش کیان عمو کنم فکر – کیارس . 

 

میخورد وول فسقلیش مخ میان چیزی و ماند اش شده باریک ھای چشم روی من نگاه و . 

 

 

 

شود باخبر قصدم از حاال نمیخواستم من و داشت سوسن خالھ حضور از نشان در بھ خورده تقھ . 

 

میگذشت اندی و سال سھ آقا توسط خوردن سیلی روز اولین آن از و گذاشت کوچکم میز روی را غذا سینی خالھ و گشودم را در . 

 

ازش؟ نیمکنی دل کھ کلبھ این داره چی     -  
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ادعایی ھیچ بی...است خودم برای کھ جھانم در کلبھ این ایست نقطھ تنھا کھ گفت میشد کاش و . 

 

 ھمیشھ کھ در دخترکم ولی...مادر ندارن قبول جماعت این عزاداریتو میدونم...سره سایھ آخرش...باشھ جوون باشھ پیر شوھر     -
میچرحھ؟...چرخھ نمی پاشنھ یھ روی  

 

خالھ نمیشن باز...شکستھ قفلشون تو کلید...زده زنگ لوالھاشون نچرخیدن بس از من زندگی درای     - . 

 

کن حاللش...کرد پرپر جوونیتو:  گفت و برد مشتم روی دست . 

 

میماند وفادار خاندانش و آقا برای ابد تا زن این و . 

 

 طناز و شد باز در کھ تقھ بی و بردم دھان بھ نان ای لقمھ آوردن فشار ام معده بھ روز چند از بعد و رفت خالھ و دادم تکان سری
باز؟ شده چی:  گفتم ، گرفت لقمھ خودش برای حرف بی و نشست روبرویم  

 

داشت دلیل ھمیشھ ھایش بازی خل این . 

 

بود آورده شام من برای مثال خالھ و رفت باال را آب لیوان . 

 

زده چنبره گلویش میان بغض یک بزرگی بھ گردویی کھ میدانستم من و ... 

 

خودتو کن خالی...بگو     - ... 

 

داشت نعمتی چھ رامین و بردم فرو نرمش موھای میان دست رفت ھوا ھقش ھق و چسبید ام سینھ بھ کھ سرش . 

 

جلمبون میگھ من رامین بھ...جلمبون پسره این جا اگھ میگھ...غیرتھ بی بابام     - ... 

 

انگار بود تلخش زبان نادرخان وجودی عنصر و گزیدم لب من و کرد ھق ھق باز و . 

 

نبود ھم روی محمد و من اسم ھم اولش از اصال کاش...دارم دوست رامینو من...بودی شده محمد زن اگھ رامین جا میگھ     - ... 
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نگفتم و برسی دلت مراد بھ تو تا کشید کنار را خودش کھ محمد بگویم کھ زبانم نوک تا آمد ... 

 

کند سبک را غمش بگذار ... 

 

میکردیم؟ چھ نداشتیم رو تو ما زر زر     -  

 

ام بستھ ساک بھ کشید فکرم و زدم لبخند تلخ ... 

 

میشوم عازم فردا ... 

 

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

 

بود ساختھ رویاییش صورت بھ فندقی رنگ این و کرد چک یخچال کنار قدی آینھ درون را حالتش خوش موھای بار ھزارمین برای . 

 

خدا بھ خوشگلی     - . 

 

حساسھ قیافھ و تیپ رو مامانش میگھ کامران     - . 

 

ایـــــــــــــــش....کنھ؟ پیدا میخواد کجا تو از بھتر     - . 

 

:  گفت و داد فکش بھ رخصتی ، درگیر مانده ظھر از پلوی باقالی ظرف با طناز کھ ببرد خواست را ام ریختھ ھای چای و خندید
میکنھ جبران... بده من کتی مامان بھ ندا یھ رفت غره چشم...نچسباستا این از مامانش . 

 

میخواھیم را صالحش ما دخترنمیدانست این و بود آشوب امشب من دل و رفت و کرد نگاھش چپکی پریا . 

 

 ی سوختھ سیگارھای و بود نشستھ وروردی ھای پلھ روی کھ دیدم را کیان کھ زنم آتش سیگاری تا رساندم کلبھ بھ را خودم بعد کمی
بود تایی ده بھ قریب پایش زیر . 

 

تیپھ خوش:  گفت او و نشستم کنارش ... 
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کی؟ از     -  

 

کی؟ از چی     -  

 

براتون پریا فھیمدین کی از     - ... 

 

خونھ این تو گذاشت پا وقتی از     - . 

 

ھم من     - ... 

 

کرد ظلم بھت بابام...میدونم...داشتی دوست پسرخالتو ھم تو     - . 

 

امیرحسینم عاشق میکردم فکر...شم خالص جوری یھ آقاجونم ی خونھ از میخواستم فقط من...میدونین؟....کردم فراموشش من     - . 

 

بود مرد کھ بود مردی او و نداشتم بدی حس من و انداخت ام شانھ دور دست . 

 

 

 

بروی باید گاھی ... 

 

نشود تنگ دلت ... 

 

دور بریزی را غصھ ... 

 

خودآزاری ی بحبوحھ وسط درست بنشینی ... 

 

دھی فرو دم بھ دم را بغض گردوھای ... 

 

چشم سوزش شدت از بگیرد ات سرفھ ... 
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مریضی بدانی و ... 

 

پناھی بی مریض .... 

 

ندارد فرقی بنویسند طرف ھر از را درد بدانی باید گاھی ... 

 

دارد درد ... 

 

بیایم کار خودم با کمی باید ... 

 

دارد تنھایی درد بدانم .... 

 

خستگی ھای دوش روی شده سنگین ھای نگاه جماعت این ھمھمھ میان است سخت چھ و ... 

 

میرسد پایان بھ ھم ھفتم مراسم ... 

 

است جور و جمع کمی من ساک و ... 

 

دارد رفتنی آمدنی ھر کھ بزرگ آن گفت درست و ... 

 

داشت جبر آمدنم ... 

 

ترس بھ آغشتھ مختاری رفتم ... 

 

بترسد باید گاھی آدم دل و ... 

 

ھا رفتن و آمدنھا این از ... 
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اصال میگذاریم کنار را کندن دل ... 

 

نمیکنیم دخیلش ... 

 

اندیشم نمی کیارش از کندن دل بھ ... 

 

سوسن خالھ ھای مادرانھ از کندن دل و ... 

 

داده نوازش را داشتھ مادر ی عقده من ھای مادرانھ ھمان ... 

 

نکنم فکر کیان ھای نداشتن بھ میکنم سعی من و ... 

 

طناز ھای نبودن بھ ... 

 

کلبھ نداشتن بھ ... 

 

من شعر از پر غمکده ھمان ... 

 

جھانم؟ این کجای من فردا و ... 

 

میدارد؟ نگاه مسکوت باغ خانھ میان را نبودنم کھ ھایی بودن این کجای ... 

 

ایستاده باغ خانھ پای مردانھ کھ میدود مردی پی نگاھم ... 

 

بریده را امانش سردرد و نیاورده ابرو بھ خم کھ ھمانی ... 

 

میکنم نگاھش و ... 

 

دارد ریش تھ ... 
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است قبر ی خیره ھایش چشم و ... 

 

خاکی تل ھمان ... 

 

تیره سنگی بھ میشود مزین دیگر روز چند کھ ھمانی ... 

 

میشود؟ شلوغ اینقدر ھم من قبر سر و ... 

 

مرد؟ خواھم ھا تبعیدی مانند من کھ یا ... 

 

من پایاین است ھمین و ... 

 

 ...ھمین

 

بودن تبعیدی ... 

 

دم ھر ... 

 

جا ھر ... 

 

نیست موقتی من مرگ...مردم دیگھ کھ میدونم ... 

 

میدھد؟ سفارش کسی چھ را قبرم سنگ و ... 

 

شد؟ خواھد مزین شعری چھ بھ ... 

 

داشت؟ خواھد رنگی چھ و ... 
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وفاتی و تولدی تاریخ و نامی شامل و باشد آجری تکھ شاید ... 

 

نھ کھ شاید ... 

 

 ...حتما

 

نیست لعنتی صدای یھ...کفنھ و دفن جواز این ... 

 

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

 

 

فقط؟ محضری عقد یھ ؟ حقتھ عروسی مدل این     -  

 

کفریم خونده گوشم تو کھ بس طناز...نکن تکرار جماعتو این حرف دیگھ تو پریا جان     - . 

 

نشو زده حسرت من مثھ...نی؟ حالیت چرا...پریا حقھ حرف     - . 

 

تو...زر زر داری فرق من با تو     - ... 

 

محضری؟ عقد یھ فقط چرا پس نیستی کھ تو...داداشم گناه کفاره...ام کفاره من...باش راحت     -  

 

 ...چون     -

 

 ببره مراسم بی باید بزرگو زرنگار خواھرزاده تنھا داره فلک بھ سر خونوادش ادعای کھ تو کامران...نخور حرفتو... چی؟ چون     -
خونش؟ تو  

 

خواستم خودم من     - . 

 

کرده کورت کھ وهللا بھ...پریا کرده کورت عشق...نیستی کسی کم تو...کردی بیجا...کردی غلط تو     - . 
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میدم ترجیح بودن سربار و بودن خونھ این توی بھ بودنو کور این من     - . 

 

شدی؟ خل     -  

 

نمیمونم سربار این از بیشتر خونھ این تو ولی...شدم خل من...آره     - . 

 

اندازد می گفتن کنم چھ بھ را ما ھمھ دختر این کھ میدانم و میزنم بیرون اتاقش از . 

 

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

 

بودند رفتھ مھمانان تمامی و دادم جا ساک درون را مانده ھای تکھ آخرین . 

 

خالھ بوسیدن برای بود زده لک دلم .... 

 

کیارش کشیدن آغوش در برای ... 

 

طناز با ھایم زدن حرف خواھرانھ و ... 

 

شدم نزدیک خالھ حکومتی مقر بھ آشپزخونھ پشتی در از و کردم طی را ساختمان تا کلبھ مسیر بار آخرین برای . 

 

بوسیدم بار آخرین برای و عاشقانھ را تپلش و نرم گونھ و انداختم گردنش گرد دست پشت از . 

 

ندارم وقت...نکن لوس خودتو...برو بیا بچھ     - . 

 

شدم ھا پلھ زیر اتاق راھی و زدم جدید ھای خدمھ بھ میداد ارد کھ او بھ لبخندی ... 

 

بود کرده بازیش اتاق کیارش کھ ھمانی .... 
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بودد گیمش مشغول .... 

 

بود نداده درد عزا این کیارش بھ ... 

 

زد نقی او و کشیدمش آغوش در ... 

 

نشد جدا مانیتور از ای لحظھ او نگاه و زدودم اشک من و ... 

 

بود رفتھ فنا بھ ھم من فرصت آخرین و بود خوابیده طناز .... 

 

ندیدن ھمدم داشت دردی چھ و ندیدم ھم را کیان ... 

 

شد برداشتھ کلبھ طرف سنگینم ھای قدم .... 

 

کردم درو بغض محصول و کاشتم تنھایی تخم باغ این میان کھ ھایی شب چھ ... 

 

شود ھمدم کھ نبود کسی و داشت برم خوف کھ ھایی شب چھ ... 

 

شود مرھم کھ نبود کسی و داشتم درد کھ روزھایی چھ ... 

 

کشیدم و کشیدم و کشیدم من کھ ھایی سختی چھ و ... 

 

کرد روشن را سیگارش او و کشیدم ھینی و بردم قلب بھ دست ترس شدت از و گشودم را کلبھ در . 

 

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

 

تنھا؟ تنھا     -  
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 من و آورد جلو صورت و چسبانید سیگارم قرمزی بھ را سیگارش ، سیگارش بھ چسبیده ھای لب با او و رفتم عقب قدمی ترس از
بودم پرروییش ھمھ آن شوکھ . 

 

؟ چرا گرخیدی     -  

 

المصب خودش برای بود ھرکولی و میرفت ھایش شانھ پھنی پی نگاھم و بود سکوت ھم باز من جواب و . 

 

خونواده این بھ دادن وصلشون زور بھ کھ ھستی زنایی ھمھ مثھ تو...مادرمی مثھ تو...ندارم ترس تو برای...ندارم ترس من     - . 

 

مکردم نگاھش ھم ھنوز من و . 

 

مردی؟ الل     -  

 

بود زده خط زندگیش لغت فرھنگ از را ادب مرد این و پرید باال ابروھایم . 

 

 

 

 سیگار ھمان با و آمد پدید اش گوشتی ھای لب روی لبخندی و زدم عمیق پکی و دادم تکیھ تراس پناه جان بھ را ھایم آرنج خودش مثل
ای کاره این...اومد خوشم...نھ:  گفت لبش کنج . 

 

بردم نمی حساب مرد این از من و انداختم باال ابرو . 

 

باشھ مشکلت دومین کنم فکر...چشات     - . 

 

 چی؟     -

 

 قبل البت...بوده عاشقش عمو کھ بوده زنی تنھا میگن...دیدمش بچگیم تو دوباری یکی...بود خوبی زن...عموئھ زن عین چشات     -
 .تو

 

نیست من عاشق آقا     - . 
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داداشتی تقاص تو شده باورت پس...آھان     - . 

 

واقعیتھ چون...آره     - . 

 

میشناسم خوب خودمو...رفتم عموم بھ کھ اینھ من مشکل یھ     - . 

 

نبود پیکر غول ھم آنقدرھا و شدم خیره نیمرخش بھ ... 

 

زد تخمینش گوریل حدود و حد در میشد ... 

 

داشت؟ چی داداشت     -  

 

؟ چی     -  

 

؟ ثروت این بھ بزنھ پا پشت خاطرش بھ شد حاضر کیمیا کھ داشت چی     -  

 

خورد گرده ھم بھ ھایم اخم . 

 

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

 

بود کرده ام خیره سیگارش قرمزی . 

 

سالمتی؟ بھ میبرین تشریف جایی:  گفت و شد بازی مشغول و برد کیفم زیپ بھ دست  

 

 .آره     -

 

نداشتم ترسی مرد این از کھ من . 
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نمیکند اخمش با توامان خیرگی ھمھ این از دل ای لحظھ او و برداشتم قدم ساکم طرف . 

 

تو؟ میبری مبارکو تشریف گوری کدوم وقت اون     -  

 

ترسم؟ نمی مرد این از کھ بودم گفتھ و رفتم مرد این بھ ای غره چشم  

 

نکنی دخالت میشم خوشحال نیست مربط بھت کھ مسائلی تو     - . 

 

کشاند گوشتیش ھای لب روی پوزخند طرح بھ را نگاھم سکوتش . 

 

است؟ بدقیافھ و زشت مردک این بود گفتھ کسی چھ  

 

نشد حس سرعت تو جملت...میشھ حالیم کنی ریپیتش زحمت بی دیگھ دور یھ...بابا نھ     - . 

 

سبک و بود پر ھایم نداشتھ حجم از و گرفتم دست بھ را ساک . 

 

 حق وقتی تا بود گفتھ آقا چون...اینجاست تھش چون...میرم دارم:  گفتم و کردم مرد این خرج گستاخی و شدم ھایش خیرگی خیره
 این تو خوردم نون سھمم از بیشتر ھفتھ یھ...است ھفتھ یھ...خاکھ زیر االن...میکشھ نفس کھ بذارم بیرون خونھ این از پا ندارم
بخوابم توش شبا من میشھ پیدا ھم گوری یھ...سرم باال داشتم سقف سھمم از بیشتر ھفتھ یھ....خونھ . 

 

وزن جابجایی این از کرد قیژی تخت و شد زانوھایش میخ ھایش آرنج . 

 

 تو و نشستھ جلوت کھ کسی...کی؟ اجازه با کن ملتفتم:  گفت فردش بھ منحصر بم صدای ھمان با چسبید ھایش لب کنج بھ کھ سیگارش
کھ؟ ملتفتی...زندگیھ و خونھ این کاره ھمھ تو آقای بعد...جلوش میکنی زبونی بلبل داری  

 

باشی ھم عموت زن اختیار صاحب نمیشھ دلیل بودن ثروت اختیار صاحب     - . 

 

انداخت ام کلبھ چوبی سقف بھ نگاه و زد پک عمیق و زد پوزخند و کرد ھجی و کرد تکرار را عمو زن زیرلب . 

 

باحالھ تلفظش...یاحالھ...عمو زن...عمو زن...اومدی خوب رو عمو زن     - . 
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خیلی...دادی بھم پوئن خیلی تو...باھات آشنایی بود خوبی روزای...برم باید من     - . 

 

 میخواست کھ بود ھایی وقت استایل این و بینی خط روبروی وارانھ مناجات را باقی و اش چانھ زیر چسباند را شستش ھای انگشت
شود خراب کسی سر . 

 

داشتم وحشت عجیب سگیش روی آن از ھایم بودن نترس ھمھ با ھم من و . 

 

بگیرم؟ جلوتو نتونم بشی؟ پررو ؟ شی شاخ من واسھ اینجور کھ دادم رو پوئنا این     -  

 

گذاشتم ھم روی چشم شد کشیده کھ ساکم و در سمت گرفتم راه و شدم خیالش بی . 

 

بری کھ نداری جایی چون...نمیری جا ھیچ تو     - . 

 

ھایش لب روی نشاند پوزخند کھ بود خشمگین شک بی ھایم چشم . 

 

ببیند؟ تنھا را محمد و من ھمیشھ باید چرا پسر این و کردم ھل کمی خورد سیاوش قامت بھ نگاھم و شد باز کھ کلبھ در  

 

سیاوش جان بھ بود افتاده بزرخیش بانگاه محمد و داشت گردش محمد و من میان سیاوش نگاه . 

 

داشتی؟ کاری – محمد  

 

بابابزرگ وکیل – سیاوش ... 

 

میایم دیگھ دقیقھ ده تا – محمد . 

 

بمونم؟ منتظرت میخوای:  گفت و گرفت محمد از نگاه سیاوش  

 

ھستم من...نھ:  گفت و شد آش نخود باز محمد من از قبل . 
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بود؟ چھ برای سیاوش کردن دک نمیدانم و  

 

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

 

 

 

افتادنش و بود کیان اتاق رفتھ کنار پرده بھ من نگاه و کشید آغوشم در . 

 

باشی عقدم تو داشتم دوست:  گفت و گرفت را ھایم دست . 

 

باشم کنارش نداشتم دوست را بار این من و . 

 

بشی خوشبخت امیدوارم...برو     - . 

 

رساند ساختمان بھ را خودش و چشم گوشھ از زدود اشک ھم سوسن خالھ و کرد گریھ پریا آغوش در طناز . 

 

ندارد بازگشت رفتن این انگار میدانستم و شد رو و زیر دلم میان چیزی و چکید اشکم نشست کھ محمد لندکروز صندلی میان . 

 

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

 

داشت؟ مذخرف زورگوی بشر این بھ دخلی چھ من نرفتن و رفتن نمیدانم و بودم آشپرخانھ در محمد ھای کشیدن شانھ و شاخ مدد بھ  

 

بود سالن در ھم نامدار حتی . 

 

بود نیامده میان بھ نامھ وصیت شدن باز از حرفی ھنوز و . 

 

شدم کار بھ دست خود و سوخت دردپایش برای دلم برساند سالن بھ را قھوه ھای فنجان حاوی سینی خواست کھ سوسن خالھ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

دست بھ سینی من بابت از زد پوزخند نامدار و دیدنم بابت کرد اخم محمد . 

 

بود شرمنده ھمیشھ بابت چھ از نمیدانم او نگاه و زدم لبخندی آقا وکیل بھ . 

 

دخترم؟:  گفت کھ کنم ترک را سالن خواستم  

 

بود من معطوف مھربانیش و کردم نگاھش . 

 

بشین لطفا     - . 

 

اردوان جناب خونوادگیھ ما بحث:  گفت و کشید جلو تن نادرخان و شد درگیر ھم با ھمھ نگاه . 

 

بشینھ خواستم زرنگار جھانگیر خونواده شخص مھمترین از االن من و...میدونم – اردوان . 

 

داشت استھزاء بھ قریب چیزی محمد نگاه و بود رفتھ باال ھم من ابروھای . 

 

کرد مھمانم لبخندی بھ اردوان جناب و نشستم سالن رنگ خوش ھای استیل از یکی روی . 

 

اردوان جناب منتظریم:  گفت و کرد جدا من از را بارش نفرت نگاه نادرخان . 

 

نداره وجود ای نامھ وصیت ھیچ عمال کھ بگم میتونم:  گفت و زد لبخندی و گرداند دور نگاه اردوان جناب . 

 

میخواست؟ چھ حضار زده وق ھای چشم جلوی سالن این میان پس مرد این و شد گشاد ھایم چشم  

 

چی؟ یعنی این و نداره وجود ای نامھ وصیت – خان نادر  

 

است بوده آرامش مایھ ھمیشھ مرد این و کرد تکرار را داشتنیش دوست لبخند اردوان . 

 

ثروتی ھیچ....نداشت ھیچی خودش از جھانگیر چون – اردوان . 
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 خبر بی پوکش و جیک از آقا عزیزکرده میشد مگر و بود محمد نبود شوکھ ھم زیاد کھ کسی تنھا و کرد مشت را دامنم من ھای دست
 .باشد

 

نمیفھمم منظورتونو من – نادرخان . 

 

باید کھ ھمونجور...کرده تقسیم رو اموال مرگش از قبل جھانگیر...نیست سختی معادلھ ھم زیاد – اردوان . 

 

اموالھ؟ درصد سی ھمون فقط کھ منظورتون – نامدار  

 

نرسیده بھتون کم...تخت خیالتون....حیاتشون زمان در ایشون دارایی و اموال ی کلیھ...نھ – اردوان . 

 

انگار شد آرام کمی نادرخان و . 

 

کرده؟ تقسیم مرگ از قبل رو اموال پدر چرا چی؟ یعنی حرفا این – خان کیومرث  

 

 ھایی دارایی از لیستی من...نداره ربطی فرزندانشون بھ تعھدھا این و...داره ربط گذشتشون تعھدھای سری یھ بھ دلیلشون – اردوان
میخونم باشین مشتاق اگھ و کردم تھیھ رو رسیده ھرکس بھ کھ . 

 

میزدند فریاد را اشتیاق کھ ھایش چشم برق و نادرخان . 

 

میگفت را ھمین ھم نامدار آرامش حتی . 

 

داشت الزامی چھ اصال من حضور کھ نمیدانم و میشد من ی خیره گاھی و میکرد نگاه بقیھ بھ خونسرد کھ بود محمد فقط و . 

 

 

گذاشتھ کنار ای نامھ فرزندانش ھمھ برای جھانگیر...انداختم قلم از چیزو یھ من و – اردوان . 

 

رفت ھایش دست روی جان فرانک دست و نشست خان کیومرث ھای لب روی تلخی لبخند . 
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اردوان جاب مشتاقیم ما – نادرخان . 

 

شده دور نادرخان عالقھ مورد موضوع از اردوان جناب یعنی این و . 

 

 کیومرث برای جھانگیر....میکنم شروع ایشون بزرگ فرزند از:  گفت و دواند رویش پیش کاغذ میان نگاه و زد لبخندی اردوان جناب
لواسون در ویالیی و گذاشتن جا بھ رو فروششون آماده تجاری مجتمع دو خان . 

 

بخشید زینت را جان فرانک ھای لب لبخندی و شد جابجا فکش و پرید باال نادرخان ابروھای . 

 

کتایون خانوم برای – اردوان ... 

 

آمد می چشم بھ صورتش منقبض ھای عضلھ و میکردم حس را نادرخان استرس . 

 

کالردشت ھای زمین و رامسر ویالی – اردوان . 

 

ھمین؟ فقط:  گفت و آمد باال نادرخان ناباور نگاه ، مکث و کرد سکوت کھ اردوان جناب  

 

ھست ھم دختر یھ ارثیھ برای معمولی حد از تر زیاد کنیم نگاه بھش قانونی بعد از بخوایم اگھ – اردوان جناب . 

 

سرجایت ینشین...مرد میدھی نشان خود داری زیاد یعنی این و . 

 

 شما اسم بھ البتھ...بودن کرده خریداری... خصوصی بیمارستان ی عمده سھام مرگشون از قبل ایشون...کیان آقا برای – اردوان جناب
زعفرانیھ در چھارصدمتری آپارتمانی و شرکت سھام از درصد بیست عالوه بھ...شما اعتبار بھ و . 

 

بودم خوشحال برایش ھم من و بود داده زینت لبخندی را ھایش لب و داد تکان احترام بھ سری کیان . 

 

شیراز طالفروشی ھای مغازه از دھنھ سھ ی اضافھ بھ ولنجک باغ خونھ...خانوم کیمیا برای و – اردوان جناب . 

 

میراثیند شغل این ھای مغازه ترین سودده شیراز ھای مغازه میدانستم من حتی و . 
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نیود قرار مگھ:  گفت و کشید ھم در اخم نامدار ... 

 

باشن داشتھ میراث ھم خانوم کیمیا کھ خواستن و برگشتن تصمیمیشون از ایشون – اردوان . 

 

میریخت ھم بھ را اعصابم عصبیش ھای نفس و نامدار . 

 

بود گرفتھ درنظر زعفرانو کارگاه جھانگیر ھم کیارش و سیاوش برای – اردوان . 

 

بود نرفتھ آدمیزاد بھ اش ھییچی بچھ این...میکند چھارتا دودوتا دارد کھ میشناختم را کیارش و زد لبخندی سیاوش . 

 

مجتمع در تجاری واحد سھ و قیطریھ در آپارتمانی...خانوم طناز برای – اردوان ... 

 

نامدار با رفاقت بھ چھ را وقار ھمھ این نمیدانم من و داد تکان تشکر بھ سری و زد نرم لبخندی رامین . 

 

شده؟ چی ثروت بقیھ بگین میکنین خوشحالم – نادرخان  

 

باشد شده پیر نکنم فکر مرد این زن و کرد تکرار را نرمش لبخند اردوان جناب . 

 

دونگ یھ یکی دخترھا بھ و رسیده پسرھا بھ دونگش دو یکی ھم خونھ این – اردوان . 

 

اردوان جناب سر روی بود کرده خرد را سالن ھای مجسمھ کلھم میکردی ول را نادرخان . 

 

بانکی حساب یھ و شده نظرگرفتھ در باغی خونھ ھم خانوم سوسن برای – اردوان . 

 

ھا آیھ میان برد فرو سر باز و زد لبخندی و آورد باال نگاه میخواند قرآن تر طرف آن کمی کھ سوسن خالھ . 

 

خیاطی کارگاه یھ و زعفرانیھ در آپارتمان یھ...خانوم پریا برای و – اردوان . 

 

ریخت ھم بھ اعصابم و دیدم را کیان تلخ لبخند . 
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ھاست حرف این از بیشتر خیلی جھانگیرخان ثروت کھ میدونیم شما ھم من ھم – نادرخان . 

 

 شاید....نبوده ایشون برای ثروت تمام کھ اینجاست مشکل فقط...ایشون داشتن ثروت اینھا از بیشتر خیلی کھ میدونم من بلھ – اردوان
 ، ھا شرکت کلیھ یعنی...شده محمدخان نام بھ مستقیما کھ بوده ایشون برادر امانتی تماما عمده درصد سی ولی بلھ ثروت درصد شصت
مسکونی واحد چند و شمشک ھای زمین تبریز، و تھران طالفروشی ھای مغازه تمام ، موروثی ویالی . 

 

بود نکرده درک ھیچکس حد این بھ تا را فاجعھ عمق و کوبید استیل پشتی بھ تن نادرخان . 

 

میلغزید کیارش موھای میان ھمچنان دستش و بود ریلکس کیان تنھا و . 

 

خونھ میرم...ام خستھ من:  گفت و شد بلند و زد چنگ را مبل ی دستھ روی افتاده پالتوی نامدار . 

 

نشده تموم ھنوز:  گفت اردوان جناب و برداشت قدمی او و داد تکان سری خانوم کتی . 

 

باشھ؟ گرفتھ قرار جھانگیرخان عنایت و لطف مورد کھ مونده کی دیگھ:  گفت و کرد متمرکز را نگاھش نامدار و  

 

بود کنجکاو کمی ھم محمد نگاه بار این و . 

 

 

 

انداختیم قلم از رو خانواده عضو ترین مھم – اردوان . 

 

 و جیک داشت دوست...است انحصارطلبی وکیل کھ میدانستم و داد فرا گوش حوصلھ بی و خانم کتی مبل بھ زد تکیھ عصبی نامدار
بود آقا معتمد تنھا اردوان جناب و باشد داشتھ دست میان ھم را آقا پوک . 

 

فشردم مشت میان را دامنم بیشتر من و رسید من وبھ گرفت نگاه رد محمد و شد سنگین من روی اردوان جناب نگاه بار این . 

 

 رستوران و...ھتل سھام...ورامین ھای زمین...ھا مغازه از شعبھ پنج...شرکت سھام از درصد سی...موروثی باغ از نیمی – اردوان
طاھره طال خانوم...بھ متعلق تماما... زعفرانیھ توی بقیھ مثل آپارتمان یھ و... کیش ... 
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************* 

 

بود کرده پر را ام شامھ ھم فاصلھ این از سگیش عرق گند بوی و داد تکیھ کانتر بھ . 

 

نداشت را گوشتی ھای لب آن از شدن جدا خیال کھ ھم لبش کنج سیگار . 

 

ھنوز؟ نخوابیدی     -  

 

طناز و بود شده اتاقش راھی و بود کرده پنھان سردردش پشت را اش غصھ سوسن خالھ و بود پریا نبودن عزادار امروز کیان ... 

 

پریا اسم بھ میشد منتھی ریزش ھای ھق و بود گرفتھ آرام رامینش آغوش میان ھم آخرش من لوس دخترک ... 

 

اش ھمیشھ رفیق ... 

 

لرزید می ھایش بغض آن برای دلم و ... 

 

نمیدانستم و بود لطیف چقدر دخترکم ... 

 

من و ... 

 

بودم گفتھ ذکر ریز یک ... 

 

بودم کرده تر سیاه را کلبھ چوبی ی بدنھ و بودم نوشتھ شعر ... 

 

میشی بلبل خوب آقاتون واسھ ؟ چتھ     - . 

 

نداشتم ھا مست بد از ھم خوشی ی خاطره و نداشتم را مرد یک بدمستی حوصلھ و کردم حرامش نگاھی نیم . 
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است رسیده خطش تھ بھ دنیا بیندازم دور را خاطره آن بیایم من تا و نشست می تنم بھ لرز میزد کھ حرف . 

 

 اتاقشو در و داشتھ برش ھا سالھ بیست جو کھ لندھوری پسره اون مخ تو بکن برو...خوشبختھ پری بگم کی بھ بابا ؟ عمومیھ عزا     -
کھ؟ حالیتھ...ندارم ھم یکی تو گرفتن قیافھ حوصلھ... آوردم بد ریز یھ امشب...میزنھ قفل من واسھ  

 

بخوابین؟ نمیرین چرا     -  

 

ھم با سیگار یھ بخواد دلت شاید گفتم     - ... 

 

ھم با سیگار کھ باشیم داشتھ ھم با میتونیم صنمی چھ شما و من     - ... 

 

 حساب ازم چی واسھ میدونی...؟ کیم من گفتنت...وامیستھ من رو تو داره دختر فسقلھ...باشھ خوشم...کھ داری ھم زبون...بابا نھ     -
؟ من پیش درنمیاد جیکشون نادر و نامدار چرا میدونی... ؟ میبرن  

 

داره کم چیزا خیلی خونھ...نیست خونھ کھ پریا...خرده اعصابشون ھمھ...کردین روی زیاده...این خستھ امشب...نمیدونم نھ     - . 

 

 پسره...دیدم من...میدونی؟...بود پریا ھمین آخریش یعنی...دارم کم نفس من...نفسمھ...آبجیمھ پری...بود خوش دیدم...خوشھ پریا     -
 کتابای ال کھ وقتایی ھمون از...داره دوسش کیان دیدم عمر یھ من... یعنی...داره داداشم ولی...نداره منو نفس لیاقت...لیاقتھ بی

 کھ دیدم...امروز شد حیف من نفس...داشت دوسش کیان...بود پری بچگی عکسای آویزون و لخت نیمھ دخترای عکس جا خرخونیش
 مامانت مثھ منو تو نگھ فردا پس فرئا آبجیم کھ...کشتم داداشمو...کردم حیف آبجیمو من...کردم حیفش و اومدم کوتاه...شد حیف
 اون گردن نشھ...میشھ؟... باشھ خوشبخت خواستم من...مادرمھ مثھ کنھ فکر نخواستم... زرنگارا دست قربونی گوشت...کردی

 من کیانو...موندم اتاقش در پشت باره اولین امروز...کشتم من کیانو...کسمھ آخرین...جونمھ...پری منھ نفس...میکنم خرد رو مرتیکھ
میشی عوضی بدونی بخوای چون...ندون...چطورین؟ عوضیا میدونی... عوضیم خیلی...عوضیم من...کشتم کیانو...کشتم .... 

 

ندارد دم و شاخ کھ مستی ... 

 

دارد اشک...است مستی ... 

 

دارند بغض...دارند اشک بد گاھی مردھا ... 

 

داشت بغض محمد ... 
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داشت اشک بد ... 

 

میکشید دست بھشان ھی کھ سوخت می انگار ھایش چشم ... 

 

فشرد زانو بھ سر و کرد جمع سینھ توی پا یک و کانتر بھ داد تکیھ کھ داشت درد انگار کمرش ... 

 

میشوند راستگو زیادی میشوند مست کھ مردھا ... 

 

دستشان کف میریزد دلشان ... 

 

زبانشان سر آید می نباید و باید چھ ھر ... 

 

زخم؟؟؟ صداقت از باالتر دردی چھ و  

 

 عوضیم من...ساکتی؟ چرا...عوضیم؟ من...بگو تو...واست میمیره آقا کھ تو...دارن دوست ھمھ کھ تو..طالیی کھ تو....بگو تو     -
 طال؟

 

طال نگین من بھ     - ... 

 

زر؟ زر بگم     -  

 

ارزه نمی دوزار تومنی نداره عیار کھ طالیی...طال نگین ولی بگین میخواین ھرچی     - ... 

 

 خود تو...طالیی تو:  گفت و شد اش خیره و گرفت دست بھ را روسریم زیر از آویزان موی تکھ و آورد صورتم بھ دست
طالیی طالیی...طالیی...طالیی . 

 

************* 
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خیال بی ھمیشھ مثل ولی بود متعجب کمی کھ محمدی بھ بود رفتھ نشانھ تنھا نگاھم و دیدم نمی را گرفتھ باال دعوای . 

 

بکند خانھ سرسرای میان ھمان را اردوان جناب گور بود مانده کم نادرخان . 

 

بود انداختھ دوران بھ را سرم چرخیدم می میانش کھ سرسرایی ھمان . 

 

 من روی نامدار نگاه بگیرد نفسی میخواست نادرخان کھ گاھی و بگیرد را نادرخان ھای زدن نعره جلوی داشت سعی ولی نامدار
میشد سنگین . 

 

 سال سکوت و سرخانھ داماد این کوپال و یال جلوی کرد علم قد کھ بود کفری بد شان سرخانھ داماد ھای نعره این از انگار کیان و
داد نشان خودی و شکست را اش ھمیشھ ھای . 

 

 می جان فرانک بھ ھم گاھی و زدگیش خجالت و بود طناز ھای اشک نگران تنھا کھ پرستیدم می را خان کیومرث متانت چقدر و
کند دور مھلکھ از را سوسن خالھ سپارد . 

 

من و ... 

 

بودم مات کمی ... 

 

شوکھ کمی و ... 

 

انگار نبودم ارزان ھم ھمچین ... 

 

نبود ارزان ھم ھمچین امیرحسن دادن دست از انگار ... 

 

نبود ارزان ھم ھمچین زندگیم اندی و سال سھ ... 

 

نبود ارزان ھم ھمیچن تنم میان خفتھ جوانی ... 

 

نبود ارزان ھم ھمچین ھایم کلفتی ... 
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نبود ارزان ھم ھمچین ھایم بودن زندانی ... 

 

دھانم تلخ ی مزه این داشت سری چھ نمیدانم و ... 

 

نمیشد خیالم بی ای دقیقھ محمد نگاه و .... 

 

کرد میخکوبم خانم کتی حرف کھ شوم بلند آمدم . 

 

ھان؟ خوندی؟ گوشش زیر چی...نشستھ بابام پا زیر این...است ورپریده این سر زیر ھمش – خانوم کتی  

 

شد خروش معنی تمام با اینبار خروشش کیان کھ آید جلو قدمی آمد . 

 

 ھست ھم کم...کنھ حقیرت حد این تا شوھرت با برخاست و نشست نمیکردم فکر...نمیارم اسمتو دیگھ کتی برداری قدم از قدم – کیان
دختر این بچگی واسھ . 

 

دختر این عوضی برادر ؟ کرده خودش خام ھم رو تو – خانوم کتی ... 

 

نیست یادم را اش بقیھ و . 

 

نبود عوضی طاھا ... 

 

نبود عوضی ، کس بی من برای طاھا .... 

 

بود من ھای نداشتھ تمام طاھا .... 

 

گذشتم ھایم داشتھ تمام از خاطرش بھ کھ بود ھمانی .... 

 

کشاند خانوم کتی اشک از لبالب ھای چشم بھ را نگاھم سوزاند را صورتم کھ سیلی . 
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نشدم دلخور زن این از ھیچگاه . 

 

نسوزاند را دلم ھم سیلیش . 

 

کرد ویرانم بست کسم ھمھ نام بھ کھ عوضی آن ولی . 

 

بسھ:  گفتم و آوردم باال دست کھ کند خواھرش بار چیزی آمد کیان و کردم سکوت و کردم ھایش چشم بند را ھایم چشم ... 

 

شد کشانیده کلبھ بھ ناموزونم ھای قدم و . 

 

است شده تمام من برای باغ این و . 

 

تو اسیر شدم کجا ببین ازت شدم رد عمر تمام  

 

دارد رفتنی آمدنی ھر ، اسیرخاک آقاجان قول بھ . 

 

داشت جبر چھ اگر آمدنم . 

 

دیگر کنم اختیار میتوانم خود را رفتنم . 

 

تو مسیر از برنگردم کھ نمیکنم نگاه سر پشت بھ  

 

موعودش بھشت بھ ببرد بگیرد را دستش بیاید طاھا است منتظر من دل ھم ھنوز و . 

 

جھنمھ ھمھ این کجای تو بھشت بگو من بھ خودت  

 

************* 
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نبود کارش من با انگار آقا . 

 

خوابش قبل ھای خواندن کتاب برای جبرش جز بھ البتھ . 

 

بود کرده رھایش کھ ای نازدانھ دخترک از ھایش گفتنی برای میشدم گوشی ھم گاھی . 

 

داشت دوست نیز را دستم ھنر ھای قھوه . 

 

 ھایم بردن حساب ی ھمھ با من و میداد را خودم مخصوص ھای شیرینی آن از یکی پخت دستور گاھی ھم خانوم کتی چشم از دور بھ
برود فراتر خوردن در حدی از گذاشتم نمی . 

 

است؟ بزرگتر من از مرد این ی نوه کھ میشد باورش کسی چھ و  

 

بودند باز رفیق دم از ھمھ ھایش پرورده دست کھ نبود بیخود و بود زیاد قدیمش رفقای با ھایش نشینی شب . 

 

بود نبودنش ھای شب آن از . 

 

بود شده بھتر ام رابطھ کمی طناز با . 

 

 خوش الوات پسرک این است بوده وابستھ عجیب کیمیا بھ کھ بود گفتھ پریا و بود پابرجا نفرتش موضع بر ھمچنان سیاوش ولی
 .گذران

 

 شده ھا آخری این پریا غم و ھم ھمھ و داوود امامزاده بھ سوسن خالھ ھای بستن دخیل پی پریا قول بھ بودند رفتھ سوسن خالھ و پریا
بودم او جای من کاش و خالھ ھمراه ھایش شدن ھمراه زور بھ این بود . 

 

خانھ از زد بیرون کرده آالگارسون و نگفت من بھ را اش برنامھ ھم طناز . 

 

 مراسم بھ کیارش قول بھ بودند رفتھ ھم خانوم کتی و جان فرانک و اصفھان در بودند قراردادی پی ھم نادرخان و خان کیومرث
برسند جان فرانک خواھرزاده خانھ در غیبتشان . 
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بود کرده آقا ھمراه را خودش و بود شده آقا آویزان شب سر از کھ بود تخس کیارش ، آقا ھمپای و . 

 

سیاوش و ... 

 

بود آورده گرد را رفقایش و بود آورده گیر تنھا را خانھ . 

 

میرسید ھم کلبھ تا راک موزیک صدای . 

 

رود ضعف دلم و کنم استشمام را کباب جوجھ بوی میتوانستم . 

 

بود در قاب در سیاوش آوردم باال کھ سر و رفتم ام نبوده خوش ھیچگاه مادر نیت بھ را عاشورایم زیارت اتمام ی سجده . 

 

نداشتم دوست را پوزخندش . 

 

داشت ھم را اعتقادات بردن سوال زیر تحقیر از جدای کھ بود ھایی آن از . 

 

داشتین؟ امری     -  

 

بچین تراس میز رو شامو وسایل بیا     - . 

 

شدم رد رفقایش نگاه جلوی از من و رفت او و دادم تکان سری . 

 

نبود زیاد ھا کلفتی این درد . 

 

آوردم می تاب را نادرخان و خانوم کتی تحقیرھای . 

 

انداختم نمی پا از ھم نامدار و سیاوش بار نفرت ھای نگاه آن حتی ... 

 

بود ذاتم ... 
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آمدم می کنار زود...بود ذاتم آمدن کنار .... 

 

بچگی ھمان از ... 

 

آمدم کنار پدرم نبود با ... 

 

آمدم کنار مادرم مرگ با ... 

 

آمدم کنار آقاجان و خانوم ھای غرولند با ... 

 

آمدم کنار امیرحسین ذاتی ھای بدخلقی با ... 

 

آمدم کنار طاھا رفتن با ... 

 

آمدم کنار آقا با ... 

 

آمد کنار ھم آقا ... 

 

نبود بد ... 

 

گاھی داشت ھم خوبی ... 

 

بود یکدنده و غد ... 

 

میرود خیر بھ دستش کھ میدانستم ولی ... 

 

است ماه بھ پا زنش پاساژھایش از یکی نگھبان است یادش ... 
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بگیرد را اش درگذشتھ کارمند خانواده بال و پر زیر است یادش ... 

 

مونس بودم شده پریا قول بھ .... 

 

بودم مونس و بود سالم ھفده ... 

 

رویم نگاھش بود سنگین کھ نگاھی صاحب دیدن برای نیاوردم باال نگاه و چیدم را میز . 

 

 

بود شده آور عذاب ھا خنده بلند صدای ، ذھنم گریختھ جستھ ھای خط با افتادم دیوارھایش جان بھ باز و برگشتم کھ ام کلبھ بھ . 

 

مستش؟ بھ رسد چھ نیست معتبر سالمش جماعت مرد کھ میدانستم  

 

شدند نمی و نبودند بنده را خدا کھ جماعتی این ھم آن . 

 

میگذشت دوساعتی بھ قریب کھ زد حدس میشد انگشتی سر حساب یک با و نوشتم تخت چوبی ی میلھ روی را ذھنم میان خط آخرین . 

 

 پیوستھ من ذھنی ھای مشغلھ لیست بھ خانھ این تیپ خوش پیرمرد برای نگرانی کھ بود چندی و بودند برنگشتھ ھم ھنوز کیارش و آقا
 .بود

 

پراندم جا از کنارش دیواره بھ کلبھ در شدن کوبیده کھ بزنم آتش سیگاری آمدم . 

 

شدم خیره ترس با روبرویم مرد خمار نگاه بھ و کشیدم جلو را سرم روی خورده لیز روسری . 

 

نیست اعتباری مست مرد بھ بودم خوانده جایی . 

 

ام؟ کلبھ بھ آمدن بھ چھ را بود سنگین من روی نگاھش کھ پسرکی این و  

 

بود داشتھ برم خوف . 
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کند؟ جور و جمع را مھمانانش و بیاید کھ بود گوری کدام سیاوش  

 

صوت بھ رسد چھ بود بستھ را تنفسم مجرای ترس . 

 

میخورد ھم بھ دلم . 

 

بود گرفتھ را دامنم استرس . 

 

گسست می تاروپود دامنم بھ ھایم ناخن چنگ و . 

 

آقا؟ داشتین...کاری     -  

 

میکند؟ را گورش کدام داشت دقیقا سیاوش و دیدم را اش کریھ لبخند  

 

بیرون برو...میزنما داد...بیرون برین آقا     - ... 

 

دویده تنم بھ ترس و بود شده بلند صدایم . 

 

زد صاعقھ را جانم انگار بست کھ را در . 

 

گریختن جایی بھ برای را تن این نمیکرد یاری پاھایم انگار و شدم الل . 

 

بود نمانده ام سکتھ تا چیزی و میرفت باال ضربانم و میشد مشت دلم و دلم میان بود کرده النھ ترس . 

 

کوبیدم ام کلبھ چوبی دیواره بھ تن من و گذارد جلو قدمی . 

 

میرسید مشام بھ اش مستی بوی . 
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بود گوری کدام نمیدانم را سیاوش . 

 

گشت؟ برنمی چرا آقا  

 

بود؟ جوابگو کھ را بودم تنھا کھ منی و  

 

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

 

 دستم بھ پریا و طناز توطئھ با کھ داغانی و درب گوشی و بود پریا و طناز و سوسن خالھ اھدایی ھای لباس خانھ آن از ھایم داشتھ تنھا
بود رسیده . 

 

بودم کرده خاموش کھ بود روزی چند را گوشی . 

 

را روحم و تن بودم کرده محبوس مسافرخانھ این بدرنگ دیواری چھار میان کھ بود روزی چند و . 

 

 سالگیم ھفده از قبل دوران ھای جیبی تو پول ذخیره کھ روزی چند این در بود کجا گذشتم ھایم داشتھ تمام از برایش من کھ طاھایی و
میرسید؟ پایان بھ  

 

است؟ تر مدیون یکی آن بھ کسی چھ بدانم کھ میکنم چھارتا دودوتا خودم با مدام روزھا این  

 

طاھا؟ بھ من یا من بھ طاھا  

 

برنگشت؟ و نکرد وفا عھدش بھ طاھا چرا کھ میپاشد تردید جوھر ھایم کتاب و حساب روی سوال این ھمیشھ و  

 

؟ آقاجان خانھ بھ برمیگشتم و میخریدم بلیطی باید   

 

؟ است خورده زخم انگار کھ امیرحسینی ی خیره نگاه زیر  

 

آید؟ گیرم گوگرد و دود پایتخت این در کاری کھ میداشتم امید و میزدم بغل زیر را خیابان سر ی دکھ ھای نیازمندی باید یا  
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چندم چند نیست معلوم ھم خودم با روزھا این ... 

 

ام شده تمام سیگار بستھ بھ میشوم خیره زیاد ... 

 

سوزاندن برای کنم حرامش بتوانم کھ نیست آنقدری موجودیم میدانم و ... 

 

کلبھ برای میکشد پر دلم ، دلم ھای سوختن میان گاھی و .... 

 

 و کشم سر روی روسری ھی میکند مجبور مرا و میکوبد درم بھ مشت ساعت بھ دم کھ مسافرخانھ رئیس این دارد دردی چھ نمیدانم و
چیست؟ فرمایشاتش خرده بدانم  

 

 بیش کمی فقط و کمی میبیند کھ چیزی و جستجوست در را مسافرخانھ رئیس برآمده شکم و قد کوتاھی نگاھم جستجوی میگشایم کھ در
میشود جدا دستگیره از دستم و دارد تفاوت داشتھ قبل از ذھنیت آن با مرد کمی از . 

 

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

 

 ذھن حضور را رکیکش ھای حرف و بود شده کشیده سرم از روسریم و بود رسانیده ، شده مچالھ دیوار گوش سھ در منِ  بھ را خودش
 .ندارم

 

نبود ھراسش انگار ھا جیغ این از مستی ھمھ آن در او و بود خراش گوش ھایم جیغ . 

 

بود شده کر ھایش گوش یا سیاوش ... 

 

نمیداد من حنجره بھ مجال آھنگ صدای یا ... 

 

نمیشد پیدایش کھ زیرآب بود رفتھ سرش کھ یا ... 

 

میکشید تھ ھایم انرژی و میزدم جیغ و میکردم تقال من و بود ھایم لباس بند دستش . 

 

ماند مات و مھ سیاوِش  روی اش وحشی نگاه ام کلبھ چوبی ھای دیواره بھ شد کوبیده کھ در . 
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انگار بود شوکھ سیاوش و . 

 

ام افتاده روسری و بود من ھای چشم روی نگاھش . 

 

نیست یادم انگار زیادی چیز و افتادم ھق ھق بھ دیدم کھ سیاوش سر پشت در را آقا قامت و میریختم اشک من و . 

 

بودم مچالھ خود در ھمانجا من . 

 

 آقا اتاق بھ پا سیاوش کھ آن از پس روزھایی چھ و خورد سیلی و افتاد آقا دام بھ کرد آسوده خیال رفیقش زدن کتک از کھ سیاوش
شرمندگی زور از نگذاشت . 

 

را شوکھ سیاوش نگاه اشک برق دیدم شدم تر مچالھ خود در من و زند حرفی تا زد زانو پایم جلوی آقا کھ آخر دم و . 

 

نیست خاطرم شب آن از زیادی چیز . 

 

بودم بیزار لحظھ آن در ھم ھا نوازش این از من و میکشید موھایم روی دست و میزد ھایی حرف کھ بود آقا تنھا . 

 

 یک جز آقا بودن بستری دوماه و کشانید آقا اتاق بھ من جز را ھمھ خانوم کتی جیغ صدای کھ صبحش جز نیست یادم زیادی چیزی
ھمدمم شد آقا کھ بود ھا وقت آن و نکرد عایدمان چیزی مغزی سکتھ اثر بر گوشت تکھ . 

 

ھمدمم شد کشاند اش خانھ بھ چشمی سیھ و بودن طال جرم بھ مرا کھ مردی آن . 

 

ھمدمم شد زندگیم بد مرد کھ بود ھا وقت آن . 

 

بودم راضی زندگیم ھای وقت ھمھ از بیشتر ھا وقت آن از من و . 

 

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

 

ماشینش فرمان گرد او ھای دست و بود ام سینھ چلیپای ھایم دست . 
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میگفتم؟ باید چھ  

 

بگویم؟ کھ داشتم چھ و  

 

اصال؟ بود مانده حرفی چھ  

 

 ...ھمیشھ     -

 

را حرفش داد ادامھ او و کردم نگاھش . 

 

 فقط نھ...بودم بابا مخالف...بود کرده آواره ھممونو خوشبختی جای کھ ثروتی ھمھ اون با...خونوادم منش با...بودم مخالف ھمیشھ     -
 قصد بھ تو گفت خالھ ولی...چزوندم مادرم جای بشینھ بیاد سالھ ھفده بچھ دختر یھ اینکھ...چزوندم ولی...نھ...بشی زنش تو اینکھ با

 الم گفت...بگیره جلوشو کھ نبوده بابام و جونت بھ افتاده کتی گفت...کشون کشون...آوردن زور بھ رو دختره گفت... نیومدی نشستن
 فرشتھ...ای فرشتھ میگفت...کامتو میکنھ زھر فقط نادر و نمیکنی شکایت میگفت...ربات شدی و نداری گذاری گلھ از حرفی کام تا

 حالل منو....کنی؟ حالل رو کتی...کنی؟ حالل بابامو بخوام میشھ بودنت فرشتھ حرمت بھ...ای فرشتھ فھمیدم و دیدمت خودم...ای
 مال ثروت این...بگیرن حقتو نذار...وایسا جوونیت بھای پا...وایسا حقتھ کھ چیزی پا...وایسا و برگرد میکنی حالل اگھ....کنی؟
 دوسشون خیلی اگھ نھ یا...کن فراموششون...دنبالت؟ برنگشتن...زندگیشون؟ پی رفتن داداشت و کیمیا...وایسا پاش...تو مال فقط...توئھ

 سالو چند اون و کن استفاده بقیش از خب خیلی...گرفت؟ آرزوھاتو ھمھ آقا...ببند فراموشیت تنگ ھم خوشبختی آرزوی یھ داری
 ازش کثافت کھ اتاقی تو میچپی میای چرا...میکنی؟ آواره خودتو چرا...بفرست آقات واسھ فاتحھ یھ خواست دلت اگھ و کن فراموش

داری ثروتو اون لیاقت تو...وایسا حقتھ کھ چیزایی اون ھمھ پای و برگرد...برگرد... میره؟ باال . 

 

روزا؟ این امید بھ بود نشستھ کھ... میکشید؟ مرگشو انتظار کھ...شد؟ زنش کھ بود پیرمرده پول دنبال چشش بگن کھ برگردم     -  

 

خودت واسھ...کن زندگی خودت واسھ     - . 

 

 .سختھ     -

 

میکنیم کمکت     - . 

 

بدی؟ عذاب من واسھ خودتو باید چی واسھ     -  
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عزیزتر کیمیا از...عزیزی برام....دارم دوست چون     - . 

 

است آرامش دنیای پسر این و چید انگشت نوک با را ام گونھ روی افتاده قطره . 

 

مسافرخانھ اتاق دم بودم غافلگیریش این تشنھ من و . 

 

 

بودند برداشتھ جدا را کیان وجودی گل ازل از انگار .... 

 

وبس میشد گفتھ من دست کنار مرد این بھ بافتھ جدا تافتھ .... 

 

ثمر مثمر و بود خوب بافتھ جدا تافتھ این بھ تکیھ چقدر و  .... 

 

میتوانم میفھمم دوری روز چند این از بعد ام شده خودم کھ حاال ... 

 

میتوانم است حقم کیان قول بھ کھ ای صحنھ در بودن برای ... 

 

میتوانم دادن نشان خود ... 

 

گاه تکیھ کمی و میخواھم ھوشیاری کمی فقط ... 

 

انگاری است جور و جفت گاھم تیکھ ... 

 

ھوشیاری مانده فقط ... 

 

محمد نام بھ رقیبی کنار ھوشیاری ... 

 

باقیست ھمھ برای نیمش و دوقورت ھمیشھ کھ ھمانی .... 
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نھ یا آمد کنار است حریف تجارت در را دنیایی کھ مردی این با میشود کھ نمیدانم و ... 

 

است من قانون آمدن کنار و ... 

 

نمیخواھد صلح دلم روزھا این ... 

 

شدم پشیمان کردم صلح کھ ھرجا آورد یادم بھ زندگیم ھای پایینی باال کردن چھارتا دودوتا انگار ... 

 

است؟؟؟ یادش مرا وقت ھیچ برادرم نمیدانم و کردم صلح برادرم خوشبختی برای من  

 

داشت؟؟؟ را ارزشش کردن صلح این کھ نمیدانم و  

 

ھا کردن چھارتا دودوتا و ھا ندانستن این است بد ... 

 

شوم پنبھ میخواھم روزھا این ... 

 

نبرم سر ... 

 

 ...نھ

 

نیستم بلد ... 

 

شوم نرم تا شوم پنبھ ... 

 

چھ؟ یعنی تجارت کردن چھارتا دودوتا کھ شود حالیم نرمیم با  

 

صحنھ در بمانم میخواھم ... 

 

رفتھ دست از جوانی تاوان کنار ... 
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نیاورم کم و بمانم میخواھم ... 

 

را محمد قوانین یادگیری میطلبد نیاوردن کم این و ... 

 

برسم تا شوم نرم میخواھم ... 

 

گرفت را جوانیم کھ آنچھ ھمھ بھ ... 

 

 ...قدرت

 

 ...پول

 

 ...شھرت

 

اش دیرینھ آرزوی امیرحسین و بود جوانیش رویاھای برادرم کھ آنجایی بھ برسم ... 

 

من قناعت بود دوری روزگار چھ و ... 

 

عشق پر ای کلبھ جنس از آرزویی داشتن ... 

 

مصرترم دو آن از کھ منم این حاال ... 

 

ثروت برای ... 

 

بودن حبسی اسیر را ھایم جوانی و کرد بودن طفیلی اسیر را ھایم کودکی آنچھ برای ... 

 

کرد سرباز ھایم عقده انگار شدم کھ حبسی ... 
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داشت درد بودن حبسی ... 

 

داشت کسی بی ... 

 

داشت سکوت پایان بی سوت نوای ، ھمھمھ و شلوغی میان ... 

 

کرد ای عقده مرا بودن حبسی ... 

 

رسیدن جایی بھ عقده ... 

 

بود بد بودم حبسی ... 

 

میتوانم کھ میدانم و ... 

 

ساختند بقیھ را ام ماضی ... 

 

میسازم خود را مضارعم ... 

 

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

 

 

بود ماشین بیرون دار نیم و قورت دو مرد ھای اخم پی نگاھم و ماشین چرم صندلی بھ بودم زده تکیھ . 

 

کیان بھ خطاب ھایش حرف و بود من پی نگاھش کھ مردی . 

 

میکشید؟ شانھ و شاخ کھ مربوط چھ را او اصال نمبدانم  

 

روز؟ چند این در بودم گوری کدام کھ میداد سر ھوار من برای کھ چھ را او اصال نمیدانم  
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من؟ بھ چھ را او اصال  

 

گاھی؟ است کشیدن سیگار ھم کنار جز نسبتمان  

 

گریختھ؟ جستھ ھای حرف جز  

 

من؟ بھ چھ اصال را پیکر غول این  

 

کردن تن بھ دھد دستور و بدوزد و ببرد ھمھ برای شده عادتش . 

 

انگاری داشتھ برش خیاالت . 

 

داشتن برشان خیاالت بھ مستعدند مردھا . 

 

داراست را استعداد این از باالیی درجھ مرد این و . 

 

گرفتن تصمیم ھمھ برای بھ میداند محق را خود . 

 

:  گفت و شد ھایم چشم ی خیره و شد خم و گشود مرا سمت در کھ کشید تھ انگار ھم ھوارھایش و زد کیان بھ انگار را ھایش حرف
گذشت؟ خوش تنھایی روز چند این  

 

نبود بد     - . 

 

بس و بود دیده طاھا تنھا مرا روی این و . 

 

شو پیاده...بابا نھ     - . 

 

تنم بھ رسید خوف کمی کھ جدی آنقدر...گفت جدی . 
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آمد می کوتاه جان از عزیزتر پسرعموی این پیش زیادی ھایش بودن گاه تکیھ ھمھ با گرچھ ، داد نشان خودی اینبار کیان . 

 

خونش ببرمش میخوام – کیان . 

 

 چند کن حالیش رو پولداره خانوم این زحمت بی پس...میخواد وسیلھ...میخواد دکور ھا خونھ اون قبلش فقط....میریم ھم با – محمد
خونــــــش شھ درمون درست تا کنھ تحمل رو خونھ این صباحی . 

 

 از ھم او خود ام رسیده دوران بھ تازه من اگر و پرید باال من ابروھای و داشت تمسخر رنگ شد کشیده کالمش میان کھ ای خانھ
است من قماش . 

 

نیومده خوش مذاقت بھ برگشتنم انگار     - . 

 

بیایم کوتاه مرد این جلوی کھ نیستم آدمی من و برمیدارم دور بیشتر و میبینم را میشود جمع کیان وافر سعی با کھ لبخندی . 

 

ھیچ دیگر کھ بیایم کوتاه ، ببلعد را ھیکلم میخواھد نیامده کوتاه مرد این . 

 

دارد ناسازگاری سر کند اش مضحکھ کھ ھرچیزی با مرد این آورم می خاطر بھ میشود کشیده کھ بازویم . 

 

ایم شده دور تاییمان سھ صمیمیت روزھای آن از چقدر و میدھد تکان نفر دو ما برای تاسف روی از سری کیان کھ میبینم . 

 

گرفت پا کینھ این برساند آقاجانم مراسم بھ مرا تا ایستاد ھمھ جلوی کیان کھ روزی آن از انگار . 

 

گذاشت ناسازگاری سر محمد . 

 

اند؟ کرده پیرمرد بھ تقدیم دودستی دختر کھ ای خانواده دنیال برویم دارد معنی چھ کھ کرد کفشی لنگھ حرام را پا جفت  

 

نداشت؟ حق من سر آقاجان مگر ولی بود حق حرفش  

 

بود؟ گردنش وبال دخترش مرگی جوان از بعد کھ طفیلی سر  
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نمیگفتم ھیچ ولی میگرفت درد ھایش پنجھ میان بازویم . 

 

بودند کرده بازی اعصابش با انگار کھ مردی این بھ میگفتم چھ . 

 

کنم خرج نرمینگی پنبھ با بود قرار . 

 

بیاموزم حریف فن ھمھ استاد این از رسم و راه بود قرار . 

 

پراند سرم از ھوش سیلیش برق رسیدم سوسن خالھ حکومتی مقر بھ کھ پشتی در از و . 

 

بیندازد جلو را کھ باید میدانست خوب محمد و . 

 

جست دوری آن از باید کھ است چیزی آن تمام مرد این و . 

 

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

 

 

 

بود راحت خانھ در سکنھ نبود از خیالم و خواندم آوازی و خوردم چرخی سرسرا میان . 

 

بودم داده ھم را آقا غذای . 

 

صالح امامزاده در نذرش ادای پی بودم فرستاده ھم را سوسن خالھ . 

 

بودم خوابیده صبر دل با ھم قدری . 

 

بود سربرآورده ھایم شیطنت حاال . 

 

داشت عالمی ھم عمارت این میان تنھایی . 
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است چرک رخت از پر محمد اتاق بود سپره سوسن خالھ کھ رفت نمی یادم ولی . 

 

و گشودم در ھوا بی و رساندم اتاق بھ را خود خوان آواز  ... 

 

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

 

 بھ ای لحظھ من چرا و میکرد پاک اشکی گاھی و میزد غر ھمچنان خالھ و بود گذاشتھ جا لب بھ پوزخند را محمد زیرم بھ سر نگاه
نکردم؟ توجھی ام خالھ ھای مادرانھ عمق  

 

نمونده؟ ظھر از غذا خالھ:  گفت بینمان جو خیال بی و بود رفتھ یخچال درون شکم تا کھ کردم برانداز را کیانی زیرچشمی  

 

خوردی بشقاب دوتا ظھر سر...شکم اون تو بخوره کارد:  گفت و رفت ای غره چشم سوسن خالھ . 

 

نگردد نصیبش خالھ ترکش تا خورد را لبخندش محمد .  

 

نداشت تعارف خالھ آمد می خوشم . 

 

عزیزدلش کیان بار درشت و میکرد من حرام سیلی . 

 

بودی؟ قبرستونی کدوم حاال:  گفت و دواند چشم بھ باز اشک سوسن خالھ  

 

میدانستم محمد و کیان مختص تنھا را کلمات این خالھ، نازدانھ منِ  و کرد ام شده درشت ھای چشم نثار پوزخندی محمد . 

 

میخورد ھا پاتک این از ھم سیاوش گاھی البتھ . 

 

نگذاشت سیاوش صدای کھ بدھم را خالھ جواب آمدم . 

 

بود کرده اش مردانھ کمی ریشش تھ و بود زده ھیجان . 
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زر؟ زر بودی کجا – سیاوش  

 

گناھکارند ذھن ھمھمھ میان باز بکشند ھم را خودشان آدمھا گاھی و کشیدم لب روی زورکی ی لبخند . 

 

خدا آسمون زیر     - . 

 

داری؟ کاری:  گفت محمد و برداشت طرفم قدمی  

 

نمیدانم را دو این بین خاموش جنگ این سر من و کرد محمد ارزانی ای خصمانھ نگاه سیاوش . 

 

نھ تو با – سیاوش . 

 

میکند؟ توجھ ھمھ از بیشتر محمد بھ کیان نداند کھ بود کسی چھ و آمد محمد برای ابرویی و چشم کیان  

 

من بودم دلتنگ چقدر و طفلک بود ژولیده و رسید خودش از قبل کیارش غرھای صدای . 

 

ایستاد ای لحظھ خورد من بھ کھ چشمش . 

 

کرد نگاھم بر و بر . 

 

باریکش ابروھای میان نشاند اخمی و برداشت طرفم قدمی . 

 

بودی؟ کجا تو:  گفت و داد تکانی را اش اشاره انگشت  

 

سالم اول     - . 

 

بودی؟ کجا...قھرم تو با من – کیارش  
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واجبھ سالم جواب     - . 

 

 را ھایش لپ و خریدم جان بھ را بیدادھایش و داد و کردم محبوسش ھایم دست میان کھ برود آمد و رفت غره چشم برایم کیارش
بود عجیبی چیز سیاوش لبخند بین این در و بوسیدم چندباری . 

 

میدما بھت ماچا این از نزنیم بدی قول:  گفتم شده پررو من و کرد مھمانم لبخندی سوسن خالھ . 

 

 این کردم دق...دختر نباش مروت بی پریا مثل تو:  گفت گوشم کنار خالھ و کردم جا تپلش اندام میان را خودم من و گرفت اش خنده
روز چند . 

 

نمیشھ تکرار دیگھ     - . 

 

نمیدانم را مدیونم پسر این بھ چقدر من و کرد مھمانم چشمکی کیان و بوسید را روسریم از زده بیرون موھای روی . 

 

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

 

 

 

است تر شوکھ مرد میداد نشان مرد شده گشاد ھای چشم و بود کرده ام شوکھ مرد ستبر سینھ روی آرمیدنش و دخترک عریان کمر . 

 

 گلوی زیر بھ کھ ھایش لب دیدن از شد گشاد من ھای چشم شد گشوده کھ دختر ھای چشم و گریزم کجا بھ نمیدانستم و بودم کرده ھل
چسبید من بھ خیره مرد . 

 

 نھایت بی انگار من و کشید باالتر را ملحفھ دستش و شد متوجھم تازه دختر و اتاق در بھ شدم کوبیده و خورد پیچ پایم کھ بگریزم آمدم
بود شده گم پایم و دست . 

 

محمد؟ کیھ این     -  

 

 پای بھ و شنیدم را ھایی قدم صدای و چسبید پیشانیم بھ دستم و خورد پیشانیم بھ در و فشردم را دستگیره من و نیامد محمد صدای و
دادم سرعتی ام خورده پیچ . 
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انداختم پایین سر و بستم چشم فشرد را بازویم کھ دستی . 

 

کند بازی روانم با کھ ای صحنھ دیدن از میترسیدم . 

 

شرمگینم حد چھ تا کھ میداد نشان داغم صورت . 

 

میکنی؟ کار چی اینجا تو     -  

 

گفت خالھ آخھ...من خب...نمیدونستم خدا بھ...نمیدونستم...گفت خالھ...من...مـ     - . 

 

نمیکنی؟ نگام چرا...نیگا پیونیشو...در؟ تو میزنی شیرجھ صورت با بعد میکنی باز در نفھم آخھ...کن باال سرتو تو؟ چتھ     -  

 

بود؟ مانده کجا میکردند پخش را حیا وقتی مرد این ام مانده من و  

 

 برق حسابی اش شده کار سینھ و بود خیس کمی موھایش و نبینم را دیگری جای کردم سعی صورتش جز و بردم باال اندکی را سرم
بودم ھیز چقدر من و میزد . 

 

ببخشید...ای خونھ نمیدونستم خب...نمیدونستم...متاسفم من     - . 

 

نداشت حیا ھم کمی مرد این و بگریزم میخواستم من و بخورد میخواست را لبخندش . 

 

کشاند بود پوشیده ھایش دکمھ بستن بدون را مانتویش کھ دخترکی بھ را نگاھم کفشی ھای پاشنھ صدای . 

 

کلفتتونھ؟...عزیزم کنی معرفیش میشم خوشحال:  گفت و رفت محمد روی و رفت من روی دختر نگاه  

 

است خونھ خانوم:  گفت کوتاه مکثی از بعد و شد فراریم ھای چشم بند محمد نگاه . 

 

 نابلد سالھ بیست من ھای گونھ این باز و بوسید را محمد گردن زیر و کرد دراز قد من ھای چشم خیره و انداخت باال ای شانھ دختر
میشد داغ کھ بود . 
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بگذارم دلم کجای باید را حیا بی مردک این لبخند نمیدانم دقیقا و میداد رفتنش از نشان دختر کفش ھای پاشنھ صدای . 

 

میشھ؟ گلی تو لپای میکنھ انگولک منو دیگھ یکی...جالبیا     -  

 

نداشت پا ھم پررویی در مرد این و دواندم ھم بھ اخم . 

 

بود نبودن بنده را خدا ھای مدل آن از کھ ھم نفسش بھ اعتماد . 

 

 پسر یھ اتاق تو نرو ھوا بی بعد بھ این از...نصیحت یھ:  گفت و شد بلند اش خنده صدای و گذشتم کنارش از و کشیدم را بازویم
مجرد پسر اتاق تو بره کھ من عموی زن میکنھ اضافھ غلط البت...مجرد . 

 

میسوزاند دل دارد ھمراه بھ پوزخند کھ عمویش زن این و . 

 

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

 

رساند خود ھای لب بھ و قاپیدش ھایم لب روی از دستی کھ بزنم پک آمدم و زدم آتش سیگاری . 

 

مرگتھ؟ چھ...بود پنجمیش:  گفت و کرد نگاھم وری یک او و کرد براندازم را نیمرخش ، طلبکار  

 

من اال میکند تا خوب ظریف اجناس ھمھ با مرد این . 

 

مربوطھ خودم بھ     - . 

 

را لحنش قاطی خنده و کردم حس را گردنیش پس . 

 

چتھ؟...بچھ نکن زیاد من واسھ روتو     -  

 

میکنن؟ کار چی باغ خونھ با:  گفتم و گرداندم باغ دور نگاه  
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نیست کھ ھم کیمیا...نھ میگن ھا بچھ...بفروشنش میگھ نادر     - . 

 

داشت؟ دوست رو کیمیا اینقدر آقا چرا     -  

 

 نزول از قبل تا البتھ...سوگلیش...آقا عزیزدل شده کیما...کشیده سر رحمتو ریق کیمیا زاییدن از بعد سال دو عمو زن میگن     -
خونھ این تو شما اجالل . 

 

 ...مسخره     -

 

سیگار بھ تر محکم پکی و زد پوزخند . 

 

بودی؟ عزیز آقا برای اینقدر تو چرا و     -  

 

عزیزم ھمھ واسھ من     - . 

 

ننشست ھابم لب روی ھم لبخند از ردی حتی . 

 

برگشتی؟ چرا خونوادت پیش رفتی     -  

 

حساسی؟ اونا روی اینقدر چرا     -  

 

پیرمرد؟ یھ بھ کردن ارزونیت چرا     -  

 

کردم انتخاب خودم     - . 

 

شد لھ اصلش چرم ھای بوت نیم زیر القیدانھ کھ سیگاری و دیگر پکی و . 

 

سرده ھوا تو بیا     - . 
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چندی است شده تلخ مرد این و رفت تلخ و گفت تلخ . 

 

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

 

 

خانوم خوشگل غمتو نبینم     - . 

 

است سخت برایش باغ خانھ این از کندن دل کھ میدانم و زد لبخندی و کرد اخمی خالھ . 

 

 راھی کیانو و من آقا گذشت کھ چندصباحی... عزیزجونم شد...دادم شیر کیان بھ خودم...بود مرده بچم خونھ این تو اومدم وقتی     -
 این قد ولی ندادم شیر رو پریا و تو...جونم شدن دوتا این...نداشت جون مادرش...دادم شیر خودم ھم محمد بھ...کرد شمال تو روستا یھ

مادر دارم زیاد ازش خاطره...جوونیمھ خونھ ، خونھ این ولی...برام عزیزین دوتا . 

 

بوسیدم را اش گونھ و فشردم را لش خورده چروک ھای دست نرم و فرستادم دشتش روی دست . 

 

کردی؟ لوس خودتو تو دوباره     -  

 

گذاشت تخت روی را چمدان او و زدم لبخندی کیان بھ . 

 

بود تر راحت خیالم...خودمون پیش اومدی می کاش:  گفت کیان و چیدم درونش را تازده ھای لباس . 

 

 بیان محمد و زرپری ھم روزی چند یھ...میکنم دق آپارتمانا اون تو من...دارم خودم از خونھ یھ آقا لطف بھ عمری بعد – سوسن خالھ
بشھ درمون درست خونشون تا من پیش . 

 

چی؟ کھ بشن مزاحمت بیان...مونن می ھمینجا – کیان  

 

 اینجا بھ دلت...بیا ھم تو...باشن داشتھ سرباری حس نمیخوام:  گفت خالھ و کشید را ام بینی او و کردم نازک کیان برای چشمی پشت
بیا ھم تو نیست راضی موندن . 

 

بوسید را خالھ سر روی و شد خم و زد لبخندی . 
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ھست چی ھمھ بھ حواست کھ برم قربونت – کیان . 

 

نشھ درگیر نادر با باز پسره این:  گفت خالھ و انداخت صورتم بھ سوالی نگاه کیان و کند خالھ چمدان از را نگاھم بحثی و جر صدای . 

 

بود شلوغ سرش...میکرد صحبت وکیلش با داشت...بابا نھ – کیان . 

 

پس؟ خبره چھ     -  

 

بود باغ از صدا منبع و افتاد راه . 

 

مرد این دیدن از بودم شوکھ . 

 

گرفت را عزیزمان کھ مردی . 

 

بود مردش باالی خون فشار نگران جان فرانک و بود برده باال را صدایش خان کیومرث . 

 

میدانستم مرد این بھ نسبت را نفرتش عمق من و جوشید خونش و آمد خودش بھ انگار کیان . 

 

کجاست؟ پریا...میکنی؟ غلطی چھ اینجا – کیان  

 

کجاست؟ من زن کھ چھ تو بھ  - کامران  

 

آمد می چشم بھ بد اش پیشانی برجستھ رگ و ریخت نمی بیرون ای قطره خونش میزدی کارد را کیان . 

 

اومده گیرش خوبی االرث سھم زنم رسیده بھم خبر  - کامران . 

 

حقش دنبال بیاد خودش بگو کجاست؟ پریا – خان کیومرث . 
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زنمم اختیاردار من – کامران . 

 

بود روبرویش پرروی مرد ی خیره سینھ بھ دست کھ دیدم را محمد و کردم حس سرم پشت را حضوری . 

 

خبره؟ چھ – محمد  

 

 درد دعوا برای سرش محمد ندانیم کھ ھستیم کداممان و اھلش بھ سپرد را میدان انگار و کشید عقب خود و زد لبخندی خان کیومرث
 میکند؟

 

زنم حق دنبال اومدم...نی خبری – کامران . 

 

حقی؟ چھ...حق؟:  گفت و زد پیوند شلوارش ھای جیب بھ دست ریلکس خیلی و گذاشت جلو قدمی محمد  

 

نبرده ارث چیزی کم زنم کھ رسده بھم خبر – کامران . 

 

تو بھ نھ رسیده پریا بھ البتھ...رسیده درست خبر – محمد . 

 

نکن مغلطھ  - کامران . 

 

بردیش؟ کجا کجاست؟ پریا  - محمد  

 

 ھای بولدورم اولدورم بھ پشتش من مانند کھ میدانستم و بود گر نظاره راحت خیال با کیان و رساند را خشمش عمق اش جدی لحن و
است گرم محمد . 

 

 

 

بردم پی بودنش تشن غول عمق بھ افتاد گیر بزرگش ھای مشت میان کھ کامران یقھ . 

 

اوضاع از بودم گرخیده حاال تا بودم کامران جای اگر من  . 
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میکرد جمعش باید یکی و بود کیان داشت لب بر لبخند کھ کسی تنھا و بود گرفتھ مانی الل الھی حمد بھ چون ندارم خبری را او . 

 

 دماغ بھ خورده کباب بو... اومدی؟ حاال...نبود؟ داییش مراسم کھ بردی گوری کدوم رو پریا کری؟ بھ زدی خودتو یا کری – محمد
 خرت؟

 

چیزیست بد نشناسم من را خالھ و میبرد باالتر ذره ذره را محمد جوشیده غیرت غلظت آه و اشک با کھ دادم خالھ بھ را نگاھم . 

 

نیست آه و گریھ آدم ، حساس لحظات در کھ خالھ . 

 

 ...واال

 

استپ روی زدم ھمانجا من و رسیدند نامدار و نادرخان کھ بگویم چیزی آمدم و گذاشتم جلو قدمی . 

 

ماند دور نادرخان از باید کرده ثابت تجربھ و . 

 

میگھ؟ چی اینجا پسره این ؟ اینجا خبره چھ – نادرخان  

 

 پی اومدم:  گفت و را جمع خشن مرد کرد مھمان پوزخندی کامران و فشرد ماشینش بدنھ بھ بیشتر را کامران تنھا و نداد جوابی محمد
زنم حق . 

 

نی وصی وکیل بھ نیاز...بگیره حقشو باشھ بلد خودش کھ آوردیم بار طوری زنتو – محمد . 

 

پاشیدیم ھم روی بھ بدجنس لبخندی و انداختیم باال ھم برای ابرویی آنی بھ و شد ھم درگیر کیان و من نگاه . 

 

است قوی پاتیمان تلھ میگفت شوخی بھ کھ روزھایی آن نبود دور و . 

 

محمد؟ درمیاری بازی دیوونھ چرا...بره جلوش کن پرت سھمشو – نادرخان  

 

نکن دخالت نی مربط بھت کھ مسائلی تو – محمد . 
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کرد سرویس را دھانمان زد حرفش . 

 

را لبم شده پررنگ لبخند نبیند نادرخان تا انداختم پایین را سرم . 

 

کجاست؟ پریا – کیان  

 

امنھ جاش – کامران . 

 

ناامنھ جات تو کھ باشھ حواست ولی:  گفت و کوبید ماشین بدنھ بھ را لشش تنھ دیگر بار محمد . 

 

است؟ حد چھ تا پریا بھ اش عالقھ عمق کھ میدانست من جز کسی چھ و غرید می ھایش دندان بین از  

 

کرد مان شوکھ فکش روی محمد مشت کھ شود باال پایین خواست صدایش ولوم و کرد ای خنده کامران . 

 

کرد خواھم حس فقط من را دردش عمق و داد تکان سری و کرد نگاھم ، شد کشیده کنار کھ محمد و کشید کنارش نامدار . 

 

بود خواھر ما برای پریا . 

 

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

 

ببریم را ھایش چمدان تا ماندیم ما و کند باز را در تا رفت خالھ و کرد پارک سوسن خالھ باصفای خانھ حیاط در را ماشین . 

 

کنم؟ کار چی باھاش میدونم     -  

 

بره کھ نرفت پریا...کرده غلطی یھ مرتیکھ این...میکنھ لج...میکنی بدتر داری     - . 

 

نیگا منو     - ... 
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 ولی میزنم بزنم شھرو این ھای خونھ کل در شده...نیگا منو...طالیی: گفت و فشرد را ام چانھ او و بود ساک از آویزان نخ پی حواسم
حلھ؟...میکنم پیدا رو پریا  

 

اومد؟ نمی کیان: گفتم و دادم تکان سری  

 

میاد...داشت کار نامدار با     - . 

 

میکنم پیدا ھم پریا کردم پیدا رو تو:  گفت کھ بروم آمدم و دادم تکان رضایت روی از سری . 

 

کنند مبلھ میخواست خالھ کھ جور آن را خانھ بود داده محمد و خالھ باصفای ی خانھ میان گرفتم راه و کردم مھمانش لبخندی . 

 

بود خوبی شب . 

 

 از نشان خالھ برای اش گنده ھای لقمھ و بچینیم شام بساط زمین روی تلویزیون جلو کرد مجبورمان محمد و پخت املت برایمان خالھ
دھانم در برسد چھ نمیشد جا ھم ھایم دست میان در کھ میگرفت من برای ای لقمھ گاھی و میرساند عشقش عمق . 

 

میخورد غذا پیک و شیک کھ را کیانی میکرد مسخره محمد و رفت اش صدقھ قربان خالھ و رسید ھم کیان . 

 

بود خوبی شب . 

 

بود بھتر بود ھم پریا اگر . 

 

بود خوب زیادی جمع این من برای . 

 

 

 

میداد ارد راه بھ راه کھ زدم استایلی خوش و تیپ خوش دختر بھ لبخندی . 

 

 کرده کفشم لنگھ حرام را پا جفت ھم من و میشود شکلی چھ پریا و کیان و او خانھ کھ چھ مرا اصال کھ بود کرده پیاده را مخم محمد
بود راه در بچشان سومین حاال کھ داشتند ای سلیقھ اگر کیان و او کھ بودم . 
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کنم کم را رویم بود گفتھ و کرد پیشانیم مھمان کفرگی و بود گرفتھ اش خنده ھم آخرش . 

 

گشتیم می بر گذشتھ خوش روزھای بھ انگار و آورد لبم بھ لبخند محمد یاد . 

 

بود پریا روزھا این کاش ای و . 

 

 و قرآن ختم و پزان نذری کار در بود زده نشده خشک کشیش اسباب عرق ھنوز محمد قول بھ و بود افتاده جا اش محلھ در خالھ
ھفتگی جلسات و عاشورا زیارت . 

 

 ھر او و نیستم ام خالھ بھ گفتن نھ آدم من میدانست و میدید را عاجزم نگاه کھ دانست محمد چشم از باید را مجالس این از من معافیت و
 باالسر بھ چھ مرا کھ میگرفت ام سخره بھ و اینجا میرساندم و پیکرش غول لندکروز در میکرد پرتم ای بھانھ یک بھ صبح روز

میشدم مدیونش زیادی گاھی من و وایسادن کارگر . 

 

فرستاد خدا را محمد و کیان . 

 

میکردم درک را گاه تکیھ معنی ھا تازگی من و زندگیم میان نشاندشان خدا دست . 

 

؟ ببخشید     -  

 

رسید رنگیش نگاه بھ و گذشت سانتیش دوازده پاشنھ کفش از نگاھم . 

 

 جانم؟     -

 

اینجا؟ نمیان امروز زرنگار جناب:  گفت و کرد مھمانم لبخندی  

 

است؟ کدامشان آمد می خوشم تیپش از زیادی من کھ پوشی خوش بلوند مو دخترک این منظور دقیقا و  

 

یا و دکتر آقای جناب و مشرب خوش و مھربان کیان ... 
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است خوب مشربش بقیھ با من جز بھ ھم محمد خب . 

 

ھست؟ مشکلی....ندارم خبری ھیچکدوم کاری برنامھ از من واال     -  

 

نداشتم دوست را ھا نگاه تحقیر حس ھیچگاه من و گذشت بود خریده آقاجانم عزای برای محمد کھ ای ساده پالتوی روی از نگاھش . 

 

میکنین نظارت ما کار بھ زیاد کھ ھستین صمیمی باھاشون انگار     - . 

 

چون شاید خب     - ... 

 

زدم زیرپوستی لبخندی من و گفت چیزی کارگھا از یکی بھ و گذاشت عقب قدمی و داد تکان ھوا در دستی . 

 

دارم برایت خانم پوش خوش . 

 

بگیرد ام نادیده ندارد حق ھیچکس روزھا این . 

 

نکرد باز را ھایم لب و بود من با سال سھ کھ حقارتی عقده از ترسیدی می میشناختی اگر کھ شناسی نمی مرا . 

 

ام شده خبیث کمی روزھا این . 

 

نھ کھ خبیث ... 

 

بیاورد بر سر ام گذاشتھ ار وجودم دیگر نیمھ . 

 

 محمد و داد تکان دست صاحب برای سری و زد لبخندی میزد حرف کارگر با درحالیکھ پوش خوش دختر و فشرد را ام شانھ دستی
چی؟ یعنی لبت گوشھ لبخند اون:  گفت گوشم کنار  

 

آمد می عجیب پیکر غول مدرک این بھ بودن تخس و صورتش در بود ریختھ موھایش و کردم نگاھش و برگشتم . 
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چطوره؟ خونت دکور نظرت بھ     -  

 

گیرم؟ گلوش تو میکنھ؟ نیگات بد دختره این چرا     -  

 

نمیاد خوشش ازم...پسر نفسی بھ اعتماد خدای تو     - . 

 

خندیده جدش پدر ریش بھ     - . 

 

بردم می لذت بسی گاھی اش ادبانھ بی ھای بودن مرام با این از . 

 

شناخت محمدگونھ باید را محمد . 

 

نیست دست کف محمد . 

 

نیست خوانا . 

 

نیست ھم پیچیده . 

 

است محمد عجیب فقط محمد . 

 

خبر؟ چھ     -  

 

است زنونھ مجلس تو خبرا...بگیر خبر خالت وردل بشین صبح بھ صبح     - . 

 

 فراھم را خوشی اسباب ھرچھ و ورزشی لوازم ،پی بدھند را استخر کنار سالن بود داده محمد و گذشتم کنارش از و انداختم باال شانھ
افتاد نمی ریخت از بک گنده ھیکل این کھ بود ھمین و ، میکند . 

 

آسانسور؟ بھ نیازی چھ را طبقھ دو و گرفت را البی ھای پلھ راه ھایم قدم  
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کنم استشمام را تنش عطر ذھنم پستوھای از میتوانستم نیامده و بود باز واحدش در . 

 

 

 

 این بھ محمد روز چند این در و باشد پال و پخش زمین روی ھمیشھ کوسن ای دستھ شومینھ نزدیکی در دارد دوست پریایم میدانستم
 دیده بھ اشک پریا مورد در من ھای حرف با دم بھ دم ھم خالھ و بود درآورده را حرصم راه بھ راه و بود خندیده بسی من نظرات مدل

بود دوانده . 

 

بود داده ارجحیت را محمد و کیان واحدھای فعال پوش شیک دختر آن و نشستم بالتکلیف ، مبلمان روی . 

 

اندازیم می راه نشینی شب خودمان رسم بھ بیاید کھ پریا . 

 

غیبت پی نشینیم می . 

 

کند تعریف برایمان را رامین با ھایش عاشقانھ کلھم میکنیم مجبورش و شبانھ بزم بھ میکنیم دعوت ھم را طناز . 

 

میشود درست چیز ھمھ بیاید کھ پریا . 

 

میشود شاد دل خالھ . 

 

تخت خیالش کیان . 

 

آرام دلم من . 

 

محمد و ... 

 

است ِدین یک محمد برای پریا . 

 

مرد سخت کھ ای عمھ بھ ِدین یک . 
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پرداختھ را ِدینش انگار محمد باشد شاد و برگردد کھ پریا . 

 

شده تنگ براش ھم من دل  - . 

 

میدونیم ھمھ کھ اونو  - . 

 

ضایعم؟ اینقدر  -  

 

عاشقی خیلی  - . 

 

نیست من مال وقتی باشم نباید  - . 

 

سالم راستی  - . 

 

خوشگلھ سالم:  گفت شومینھ خیره و انداخت ام شانھ دور دست و زد لبخند بحثم تغییر این بھ . 

 

نکن مسخرم  - . 

 

چھلم بھ مانده روز دو تنھا کھ انداخت می یادم مشکیش لباس و رفت ھوا من جیغ و کشید را ام بینی . 

 

دوتا؟ شما خبرتونھ چھ  -  

 

خبرا؟ چھ:  گفت و زد جان از عزیزتر این بھ لبخندی کیان  

 

شد ام شانھ گرد دست خیره و نشست دیگری بالتکلیف کاناپھ روی محمد . 

 

بگیرن درخور مراسم یھ دادم...نچین کاری برنامھ...چھلمھ دیگھ روز دو – محمد . 

 

مرد؟ این بابت جمعش خیال از نداشت حق آقا  
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شدم جمع خودم در من و من پی داد را نگاھش کیان . 

 

خونوادت؟ پیش بری نمیخوای – کیان  

 

بشھ؟ چی کھ – محمد  

 

میزنم حرف دارم زر زر با – کیان . 

 

 کتابمون حساب تو بعدی دفعھ ، جماعت اون پیش ببریش گذاشتم سوخت دلم بار یھ...میدم جوابتو اون زبون از دارم ھم من – محمد
 .نی

 

منطقی لحاظ از...بکنھ خواست دلش کاری ھر داره حق...خودش واسھ میشھ بشھ تموم کھ عدش – کیان . 

 

 پیش ھمھ من خونواده...یکی تو منطق پدر گور:  گفت راحت ھم خیلی محمد کھ بنشانم لب روی لبخندی آمدم کیان اولتیماتوم این از
 خوش بعد من ولی...خوشھ ھاش زنونھ مجلس بھ دلش کھ اینھ خاطر واسھ خونھ اون تو بمونھ گذاشتم رو خالھ...میکنن زندگی ھم

کنی ردیف منطق منطق من برای ندارم . 

 

نداشت دم و شاخ کھ ھم منطقی بی . 

 

نشو شاخ من واسھ – کیان . 

 

اومدی راه تو میاد خوشم – محمد . 

 

دختره این راستی:  گفت و داد تکان سری و خندید کیان ... 

 

دختره؟ کدوم – محمد  

 

مھندسھ ھمین – کیان ... 
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فھمیدم ھم خودم...کفمھ؟ تو بگی میخوای....اومده خوشش من از کھ ھمون...ھان – محمد . 

 

باشھ یکی تو کف تو درصد یھ کن فکر – کیان . 

 

کردی؟ سفید رو ھا خواجھ رو کھ تویی کف تو میره کی آخھ – محمد  

 

کجا؟:  گفت محمد کھ در طرف رفتم و ایستادم  

 

بشم نمیخوام سقفتون بھ اعتماد بحث مزاحم...خونھ برم میخوام  - . 

 

واقعیت...واقعیتھ ھمش اینا...دخی؟ بود کجا سقف بھ اعتماد:  گفت محمد و خندید کیان . 

 

 مخ بھ عاجلی شفای یھ خدا:  گفتم و ھایم قدم بھ بخشیدم سرعت و کرد علم قد میداد نشان خودی ھامان نفره سھ میان گاھی کھ شیطنتم
ما بھ شادی دل یھ...بده تو . 

 

داد تکان برایمان تاسف بھ سری کیان و زدم جیغ من و کرد دنبالم . 

 

داشت درد کمی اول روز ھفت ھمان تنھا انگار آقا مرگ و . 

 

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

 

 

 

 ابرو برایم محمد و خندید می من زیرلبی ھای غرولند بھ کیان و بودند کرده صادر چای دستور محمدخان و بودم برچیده را شام میز
نداخت می باال . 

 

ماندم خیره محمد یھویی شدن بلند آن بھ من و خورد زنگی محمد تلفن کھ بودم نگرفتھ سوسن خالھ جلوی ھنوز را سینی . 

 

 و گریخت ازخانھ محمد" شده چھ" بگوید آمد کیان تا و شد کنده در کنار آویز رخت از پالتویش و بود گفتھ تلفن پشت" بگو" یک تنھا
گرفت سینھ بھ دست کھ زد چنگ را ام خالھ قلب کسی انگار . 
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باز؟ شد چش این: گفت و نشست مبل روی کیان  

 

بودی رفتھ پِیش کاش ، مادر میزنھ شور دلم  - سوسن خالھ . 

 

رفت می مخ روی عجیب گاھی ھایش خونسردی این و گرفت دست بھ تلویزیون ریموت و گذارد میز روی پا کیان . 

 

برمیاد خودش پس از اون -کیان . 

 

نداشتم ای دلشوره . 

 

میشد شستھ دلم میان چیزھایی یک انگار فقط . 

 

دلم در بود ناخوشی این کنار ھم خوشی یک چرا کھ نمیدانم و . 

 

بده جواب گوشیتو اون گفت....دنبالت میاد طناز فردا: گفت ریلکسیشن حالت ھمان در کیان و بافتنیش ھای میلھ سروقت رفت خالھ . 

 

بخرم یکی باید...داغونھ  - . 

 

 

نودھشتیا مجازی ی کتابخانھ توسط کتاب این  (wWw.98iA.Com) است شده منتشر و ساختھ  

 

 

ما سر روی راستت دست پولداره خانوم:  گفت و زد خندی تک کیان . 

 

میکرد نگاه ھا مھربانی این بھ زیرچشمی سوسن خالھ و شد باز لبخندی بھ ھایم لب . 

 

************* 
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پوشاند می را صورتم ھا دست این و آورد دھانم روی دست کھ گوشش بھ زنم پیوند جیغی آمدم . 

 

خبرتھ؟ چھ  -  

 

شده؟ چی:گفتم و زخمش بھ بردم دست و شدم خیره ابرویش زخم بھ و زدم کنار را بزرگش دست  

 

اتاقت بیار وردار بتادین و زخم چسب برو بچھ؟ چھ تو بھ  - . 

 

 آنقدر کھ افتاده اتفاق چیزھایی یک یعنی شود می کھ ساکت مرد این و بود کشیده دراز خوابم رخت روی رسانیدم اتاق بھ کھ را خودم
کرد فکر سکوت در آن بھ بایستی کھ است مھم . 

 

شده؟ چی  -  

 

کردم تمیز غرولندھایش میان در را زخمش و ریختم پنبھ روی بتادین و زدم زانو کنارش . 

 

بکشھ؟ زبونت زیر از کنم بیدار رو خالھ برم االن ھمین یا شده چی میگی:گفتم کردم ابرویش کنار زینت کھ را چسب  

 

خندید می ھمیشھ من روسری این بھ کیان و کشید را روسریم گوشھ و نشست صورتش روی لبخندی طرح . 

 

گذاشتم جا ماشین تو...ھست؟ بساطت تو سیگار نخ یھ...من واسھ روتو کن کم  - . 

 

افتاده؟ اتفاقی کسی واسھ:  گفتم و دستش بھ دادم و کشیدم بیرون را سیگار بستھ پالتویم جیب از و رسانیدم اتاق گوشھ بھ را خودم  

 

 .آره  -

 

نبود ھمیشھ مثل سیگار بھ پکش و . 

 

کمی داشت حرص ... 
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ھم بغض ... 

 

نفرت بسی و ... 

 

شده؟ چی  -  

 

بیرون اتاق از نکنم پرتت اردنگی با و گردنت پس نزنم نمیدم قول بپرسی سوالو این دیگھ بار یھ  - . 

 

 .پررو  -

 

را اعتراض این گفتم زیرلب و . 

 

بگذارم دھان بھ دھان منطق بی خشمناکِ  بشر این با داشتم جرات من مگر . 

 

بخوابم میخوام نمیری؟ حاال  - . 

 

 و آنرا رسانید لب بھ و کرد روشنش سیگارش آتش با و زد چنگ را لبم میان سیگار نخ کھ برسانم لب بھ نخی آمدم من و کرد سکوت
آوردم باال جونشو:  گفت . 

 

 چی؟  -

 

بودمش کشتھ کھ بودنم نگرفتھ اگھ...معاملھ بیا میگھ من بھ مرتیکھ  - . 

 

 کی؟  -

 

پفیوز...میگھ بھم...بود شده من آویزون اون میگھ بھم  - ... 

 

 بدتر پا و سر بی الت صدتا از کند می باز کھ را دھانش چاک محمد و بود ناموسی کھ بس کردم پاک ذھنم از کال را بعدیش فحش
 .میشود
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 ...محمد  -

 

میارم کوتاش...میاد کوتاه  - . 

 

 ...محمد  -

 

بده دیگھ نخ یھ  - . 

 

داشت وحشتناکی عاقبت حتما آتش سراپا مرد این با مخالفت . 

 

 

 

ضرر سینت برا گفتھ کیان  - ... 

 

کرده غلط کیان  - ... 

 

 ...محمد  -

 

دھنتا اون تو میکوبم دست پشت با درآد دھنت از محمد دیگھ بار یھ  - ... 

 

نیست من با باشد خوب ھم دنیا مونث اجناس تمام با مرد این . 

 

میری؟ گوری کدوم: گفت کھ بخوابم دمی حداقل نشیمن ھای کاناپھ روی تا زدم بغل زیر پتویی و بالش و کردم خرجش محلی بی  

 

بذارم مرگمو کپھ برم دھنم تو بکوبین دست پشت با خواین نمی اگھ  - . 

 

نیست ھم صفر روانیش روحی تعادل مرد این و شد ام خیره . 

 

گذاشتم؟ می وامانده دل این کجای دقیقا باید را لبخندش  
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نھ یا شده چی بگم برات داری جنبشو ببینم نزن ور اینقدر و آدم بچھ عین بشین بگیر فعال  - . 

 

گرفت می آرام اندکی دلیم و دق تا بود دستم دم ساطور بھ شبیھ تقریبا چیزی یک بود کافی . 

 

بود خیز نیم حالتش تقریبا و برد سر زیر دست او و نشستم زمین روی در کنار . 

 

 خب؟  -

 

 پیدا خونشو...دادن خبر ھا بچھ...کرج بود رفتھ امروز...نی مرتیکھ این تھرون خونھ تو پریا....بودم گذاشتھ کامران واسھ بپا  -
 جای...رفت در دستم از ھم زخم این...زدمش خورد تا...بده طالقش بگیره پول حاضره...نمیخواد رو پریا میگھ...شدیم درگیر...کردم
پیشمونھ دیگھ دوز چند تا پریا...واسش میکشم...تیزه طنعش دندون کامران...کردم پیدا رو پریا . 

 

کنم بوسھ غرق را دارش ریش تھ ھمیشھ صورت آن و بگیرم آغوشش در بود مانده . 

 

ندارم باھاش مشکلی من...کنی بغلم االن میخواد دلت میدونم  - . 

 

کنم؟ آرام را روانم ساطور با میخواھم بودم گفتھ  

 

آمد می ھم ھنوز اش خنده صدای و بیرون زدم اتاق از و کردم مھمانش زیرلب فحشی . 

 

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

 

برم قربونت کن خالص خودتو بخور کوفت بگو باره یھ:  گفت خندان محمد و کوبید میز روی محمد جلوی را چای فنجان خالھ . 

 

چتھ؟ تو:  گفت و کشید پوفی حوصلھ بی محمد و بود محمد خیره و بود زده گره ھم در پنجھ ھم کیان  

 

 مرا روسی از زده بیرون موھای روی و بوسید را خالھ گونھ و شد خم و گرفت دست بھ را سامسونیتش و انداخت باال ای شانھ کیان
خودت خود...جناب خودتی ماییم میکنی فکر کھ اونی:  گفت و بوسید ھم . 
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ندارین؟ عادت مگھ:  گفت و چپاند دھانش در را لقمھ خیال بی  

 

میکنھ؟ درد دعوا واسھ سرت چرا...باش راه بھ سر کم یھ پسر...بلرزه؟ تنم کنم؟ عادت کی تا – سوسن خالھ  

 

کھ گرفت درد دعوا واسھ وقتی از سرم – محمد ... 

 

بفھم...گذشتھ...محمد گذشتھ – سوسن خالھ . 

 

بیرون؟ بزنم یا کنم کوفت لقمھ دو میذاری حاال...سختھ درکش...من مادر راحتھ فھمیدنش – محمد  

 

او بھ ام خیره نگاه و ماندم من و زد بیرون آشپزخانھ از و داد تکان سری خالھ . 

 

نگفتی؟ بھشون چرا     -  

 

باشن داشتھ الکی امید نمیخوام     - . 

 

گفتی؟ من بھ چرا پس     -  

 

ندارم اعصاب...طالیی ندارم اعصاب المروز     - . 

 

 .باشھ     -

 

بود مانده ام خیره او و جلو بودم داده را ھایم لب . 

 

خوره برمی بھش ھم زود چھ...نکن اینجور ر لبا حاال     - . 

 

دنیالش؟ میری     -  

 

نجنبون زبونتو اون دقیقھ دو خواھشا کنی نمی قھر...میشھ حل چی ھمھ ما مخ رو نری اینقدر     - . 
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شدن آماده برای شدم اتاقم راھی دست بھ چای ماگ و شدم بلند و کردم مھمانش لب زیر ایشی . 

 

داشتم دخترانھ خرید یک ھوس سال چند این چقدر . 

 

برسد من دل ھوس بھ تا آمد می طناز امروز . 

 

 کاله و شال کجا:  گفت در چھارچوب بھ زده تکیھ محمد و پوشیدم در جلوی ھمان را بود کیان سلیقھ ھم باز کھ ساقداری ھای بوت
 کردی؟

 

بیرون بریم...دنبالم میاد طناز     - . 

 

دقیقھ دو کن صبر:  گفت و انداخت باال ابرویی . 

 

 بیرون ھوا:  گفت و پیچید گردنم گرد را شالگردن و بیرون آمد دستش در رنگ مشکی شالگردنی با بعد ای دقیقھ و اتاقش در رفت
کارت اینم...سرده . 

 

چرخاند می صورتم در نگاه او و بودم اش خیره تنھا . 

 

مزار سر بیای خواد نمی فردا     - . 

 

 ...ولی     -

 

میزنھ زنگ داره طناز...برو     - . 

 

میام فردا من ولی...ممنون کارت و شال بابت:  گفتم و فشردم را گوشی ریجکت داغان و درب دکمھ . 

 

ببینم ھایش لب روی را لبخند طرح توانستم دادم تکان خواحافظی بھ دستی و رسیدم کھ در جلوی . 

 

شنیدم را صدایش بستن در میان در . 
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بزن زنگ داشتی کاری     - . 

 

چشیدم می را چیزھا خیلی خوب طعم روزھا این و لبم روی آمد لبخند . 

 

داشت درد کمی اول روز ھفت ھمان آقا مرگ انگار و خندید او و دادم فحشش من و داد گاز طناز صندلی روی ننشستھ . 

 

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

 

 

 

 مشکل...زر؟ زر میدونی....نخورم رو بابا سرکوفت ھی و زندگیم خونھ سر برم...مراسم پدر گور میکنم فکر دارم کم کم دیگھ     -
 ھمھ با ھم نامدار حتی...شدن بلد زدن حرص فقط زندگی از بردن لذت جا بھ عمر یھ...است عقده...نیست پول من بابای مامان

 بابابزرگ چشم بھ کھ زد حرص بابام...بیاد بابام چشم بھ کھ زد حرص عمر یھ مامانم...دوتاست اون از بھتر تھش بودنش عوضی
 اونا چیزو مھ ھمیشھ...میخوام زندگی از کھ چیزیھ اون ھمھ رامین...رامین ولی...کنن محمد قالب منو کھ زدن حرص دوتاشون...بیاد
 خیلی...میخورم غبطھ بھت االن...رز؟ زر بینی می...پیانو بھ کردن مجبورم ولی داشتم دوست تار سھ ھمیشھ من...کردن انتخاب برام

شدم پیر رامین خونھ بھ برسم تا من ولی...شدی راحت . 

 

بود عزیز خواھرانھ برایم دختر این و فشردم نرم را دستش . 

 

بود پر دلت چھ     - . 

 

چطور؟...اومد؟ می بدم ازت اوال اون چطور زر زر...آدما اون میون بودم تنھا...نبود خالھ...نبودی روز چند این چون     -  

 

اومد می بدم خودم از ھم خودم اوال اون     - . 

 

برگرده طاھا اگھ...برگرده کیمیا اگھ     - ... 

 

برم یادش از عمر تھ تا میرم یکی یاد از وقتی میدم ترجیح ولی...نمیدونم     - . 

 

میده جرش رامین...بخرم اینو من کافیھ:  گفت و رفت نشانھ را جلف پالتویی و ایستاد ویترینی جلوی . 
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داره حق     - . 

 

مامانا؟ شکل شدی تو دوباره     -  

 

سلیقھ بی...زشتھ چیھ؟ خب     - . 

 

 خالی حسابی را محمد اھدایی کارت و کنم تن بھ بود کرده خیره را نگاھم کھ پالتویی دست سھ کرد مجبورم و کشید را دستم و خندید
ندارم را محمد بھ کردن نگاه روی شب میدانستم من و بود کرده . 

 

است باغ خانھ آن در اسارت سال سھ از حقم ھا این میگفت بغض با گاھی طناز و بود زیاد خریدم ھای کیسھ . 

 

ماندم پیرمرد پای کھ ھایی سال آن از است حقم گفت می . 

 

بود تنگ پیرمرد برایم دلم کمی روزھا این و . 

 

چیھ؟ برنامت     -  

 

او بھ دوختم و برگرفتم شب تاریکی از نگاه . 

 

 .نمیدونم     -

 

بندازی؟ راه سیتی صفا پوالت با یا کنی کار یا بخونی درس میخوای     -  

 

 .نمیدونم     -

 

 خطا پا از دست منی شوھر مواظب تازشم...خبراست خیلی اونجا میگن...داره ھیجان...شرکت کار تو برو...میشنوی من از     -
 .نکنھ
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آخھ؟ بلدم چی من     -  

 

وایسا پس...حقت پا وایسی کھ برگشتی...بده نشون خودتو برو...بقیھ و محمد بھ داری اعتماد اینقدر نیست خوب...خره برو     - . 

 

بود بھتر کھ خالھ ھای ای دوره از و زد برقی ھایم چشم . 

 

 و بندد می ریشم بھ بابایی برو و میکند ام حوالھ گردنی پس سپس و گرفت خواھد گاز را خانھ دیوارھای خنده از محمد میدانستم گرچھ
نیست کھ بازی بچھ میگوید تھش . 

 

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

 

بودم شده صاحب راستی راستی را محمد گردن شال . 

 

انداختمش گردنم گرد . 

 

خوشگلھ پرفکتی پرفکت:  گفت و زد کنارم کیان و شدم خیره امروزم شیک ولی ساده تیپ این بھ آینھ در . 

 

افتاد جانم بھ دلھره و لبم روی آمد لبخندی . 

 

خانوم کتی یھو     - ... 

 

برم؟ و مبل بھ ببندمت یا روشنھ...سرجات تمرگی می...خوری نمی جم من پیش از – محمد  

 

بود شدید گیریش پاچھ پتانسیل کھ بود روزھایی آن از امروز و کردم برایش اخمی . 

 

دادند می اھمیت زیادی تیپشان بھ مرد دو این و ایستاد کنسول آینھ روبروی من دیگر طرف . 

 

منتظرم ماشین تو خالھ:  گفت و برداشت را سوئیچش کیان . 
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دیگر افتادم می اخالق بی بک گنده این دنبال زشت اردک جوجھ مانند باید من بالطبع و . 

 

نیستم موندن منتظر آدم کیان مثھ من:  گفت و کرد گوشم در را سرش . 

 

اند حرکت در ھمسرانشان از جلوتر قدم دو ھمیشھ خیابان در کھ شود می مردھایی دستھ آن از محمد و کردم تند پا ھم من و رفت و . 

 

اتاقم؟ میز رو بودی گذاشتھ کارتو چرا دیشب:  گفت بستم را کمربند و نشستم کھ صندلی روی  

 

خدا بھ...گردونم می برش...خب یعنی...کردم خرج زیاد میدونم...خب     - ... 

 

 ندارم خوش...ولی...خانوم میدونم... پولداری میدونم...اوکی؟...کنم خرد خوشگلت فک اون تو نمیخوام انگشتمو چارتا...ھیش     -
شیرفھمی؟... حلھ؟...باشم نظرت تو جماعت نوکیسھ عین  

 

رفت باال عجیب را من پاچھ و زد داد . 

 

میرود؟ باال را مردم پاچھ گرفتھ دلش کھ ھایی وقت محمد نداند کھ است کسی چھ و  

 

 میکروفن با مداح و میداد دستور داشت ھمچنان محمد و گرفت جای کنارم خانوم کتی غره چشم خیال بی طناز و نشستم صندلی روی
بود داده تنم بھ رعشھ دیدارمان اولین در کھ مقتدری مرد عکس بھ افتاد می گاھی من نگاه و میرفت ور دستش . 

 

کردم نگاھش ایستاد صندلیم کنار کھ سیاوش . 

 

 آقا عکس خیره و بود ایستاده کنارم پلیسش دودی عینک آن با حاال و نگذاشت آقا اتاق بھ پا وجدان عذاب سر از گاه ھیچ کھ بود ھمانی
 .بود

 

خوبی؟ – سیاوش  

 

بودمش بخشیده ھا پیش وقت خیلی من...نداشت را ھا حرف این کھ جدان عذاب یک...میکرد درگیر را خودش زیادی پسر این و . 

 

 .خوبم     -
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پسر؟ خبر چھ:  گفت و نشست او از قل کیان کھ بنشیند دیگرم طرف آمد و داد تکان سری  

 

مامان پیش میرم من...خبری بی:  گفت و انداخت باال ابرو و کرد فیکس موھایش روی را عینکش سیاوش . 

 

کیان شدی عجیب:  گفت و کرد خم را سرش طناز و شد سینھ بھ دست کیان . 

 

بودم:  گفت و زد لبخندی کیان . 

 

خوردم را لبخندم من و کوفت ام شانھ بھ شانھ طناز . 

 

گذشتھ رفتنش از روز چھل افتاد یادم کم کم نشست کیان دیگر طرف محمد و کرد شروع کھ مداح . 

 

داشت درد زندگیم در بودنش . 

 

داشت درد نبودنش . 

 

گرفت را جوانیم مرد این . 

 

گرفت را امیر . 

 

گرفت را ام شاعرانھ دنیای . 

 

داد پول جایش . 

 

داد مقام جایش . 

 

است سخت بودن من جای میگویم خودم بھ گاھی . 
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ام مانده خودم جای چگونھ خودم نمیدانم . 

 

شود نمی تنگ ام گذشتھ تمام برای دلم چرا نمیدانم . 

 

ورزم نمی کینھ نامدار نگاه بھ چرا نمیدانم . 

 

دارد حق ... 

 

 ندارد؟

 

نداشت؟ حق رفت دستش از عشق و ماند عاشق و بود عاشق عمر یک کھ مرد این  

 

نداشت؟ نفرت حق  

 

نداشت؟ نفرت حق خودم جای بھ مانده من از  

 

داشت کھ وهللا بھ . 

 

اتیکت خوش و عیب بی و جذاب مرد این بھ دھم می حق کھ . 

 

نکرد اش عزیزدانھ رفتن عزادار را آقا فقط طاھا ... 

 

داد دق ھم را نامدار . 

 

داد دقش داد شکنجھ ھایش عقده جای مرا نامدار کھ روزھایی تمام در . 

 

چکید ھم دیگرم ھای اشک و کرد تعارف من بھ دستمالی کیان و چکاندم اشکی . 

 

کنم حس خودم روی را ھا خیلی سنگین نگاه میتوانستم ھنوز شد پراکنده کھ جمعیت . 
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بود رسیده گوش بھ گوش عجیب خاندان این در میراثم خبر کھ منی روی . 

 

کرد خواھد بیشتر را دردش پا سرد ھوای این کھ میدانستم و بود شده ماشین سوار خالھ . 

 

دادم تکان دستی طناز برای و ایستادم محمد لندکروز کنار . 

 

طاھر؟ خانوم حالی چھ در ثروتت با     -  

 

انداختم پایین سر و کردم نگاه بلندش قامت بھ . 

 

بخشید می تزلزل مرا باورھای تمام مرد این . 

 

 

 

 .سالم     -

 

زند؟ تخمین میتوانست کسی چھ را من بھ مرد این نفرت عمق و داد تکان سری  

 

کھ بگم...کھ بگم نشد وقت ھیچ...دونین؟ می...من     - ... 

 

 متاسفی؟     -

 

تو حتی بینی می...متاسفی برام تو حتی:  گفت و کرد فرو حالتش خوش موھای میان را دستش دو و زد پوزخندی ... 

 

کرد نخواھم تا بد گاه ھیچ من ، مرد این با ولی خراشید را جانم تحقیرش عمق . 

 

ھم عاشق اونا     - ... 
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 می کادو برام خریدم می کادو کھ براش...خودم مال...دونستمش خودم مال عمر یھ...خوادم نمی کھ نگفت عمر یھ...عمر یھ     -
 عوضی اون خون ھم کھ تویی...ناموسی دزد اون خون ھم کھ تویی... تونی نمی تو...کنی درک تونی نمی تو...ھستن ھنوز...خرید

کنی درک منو نمیتونی وقت ھیچ تو... بینی؟ می... گرفت ازم چیزمو ھمھ کھ ھستی . 

 

تونم می...تونم می     - . 

 

بودم نکرده تصور اینگونھ گاه ھیچ را طاھا من و دادم تکان بار چندین را سرم و . 

 

بودم نکرده تصور مرد این نگاه در . 

 

نیست زوری کھ عشق     - . 

 

 بھ...نکردن ضرر کھ دوتا اون... بود؟ داداشت نقشھ رفتن قبل کاراش این ھمھ دونم نمی کردی فکر...نامزدم؟ شد و بود زوری     -
نکردی ضرر ھم تو حتی...خانوم کیمیا برای عالی میراث...داداشت تحصیلی بورسیھ بابت کانادا تو زندگی...عالی رسیدنِ  ھم . 

 

رفت قدمی چند من بھ پشت و . 

 

 بکشن رو طاھا تا فرستھ می آدم کرد تھدید آقا وقتی...بود پسرخالم...داشتم دوسش...امیرحسین...بود امیر اسمش...داشتم نامزد     -
 یھ عقد سفره سر نشستم و کرد سرم عقد چادر خالم...نداشت دوست منو ولی...داشت دوست رو طاھا...داشت برش خوف آقاجونم
 سخت اول روزھای...خوابیده خاک ھمھ اون زیر االن کھ پیرمردی...بزرگترن من از ھاش نوه از دوتا کھ پیرمردی...پیرمرد

 طاھا...نیست طاھا دیگھ کھ کردم دیکتھ... کردم دیکتھ خودم واسھ...کردم دیکتھ...اومدم کنار بعد ولی...بود زھر اول ھای ھفتھ...بود
 زندگیم تو امیر دیگھ کھ کردم دیکتھ...نبودم جزوشون وقت ھیچ من کھ آرزوھایی پی رفت...رفت کیمیا با...رفت و گذاشت رو من

 دیکتھ...باشم زندونی باید کھ کردم دیکتھ...باشم کلفتا مثل باید خونھ اون تو کھ کردم دیکتھ...پیرمردم یھ زن کھ کردم دیکتھ...نیست
 شما حاال...کردم دیکتھ...؟ فھمی می...کردم دیکتھ...گرده نمی بر خواھرش پی...گرده برنمی من پی...گرده برنمی طاھا کھ کردم
 کھ کن دیکتھ...وایمیساد پات عشقت ھمھ اون حرمت بھ داشت اگھ کھ...نداشت دوست کیما کھ... کن دیکتھ خودت بھ... کن دیکتھ
 بھ فکر لحظھ یھ بدون...کنھ ازدواج راحت خیال با اونور تا رفتھ...رفتھ و شده دانشگاھش استاد عاشق کھ...کرده فرار...رفتھ کیمیا
 بھ...کن دیکتھ اینو...رفتھ کھ درک بھ...رفتھ...کن دیکتھ...ام بیوه کھ ای سالھ بیست من مثل...من مثل...کن عادت...کن دیکتھ...شما

رفتھ کھ درک ... 

 

بود دلم ھای حرف انگار و . 

 

دو آن رفتن درک بھ . 

 

نیندیشیدند کسی بھ خودشان جز لجظھ یک کھ دویی آن . 
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جنگیدم ھمھ با اندی و سال سھ این . 

 

دانستم محق را برادرم . 

 

عاشق را کیمیا . 

 

بود تر محق مرد این ولی . 

 

بود تر عاشق . 

 

بود کھ وهللا بھ . 

 

کرد ام شوکھ محمد صدای و رفت . 

 

بود غرایی سخنرانی     - . 

 

انگارم؟ چھ بھ را کالمش طعنھ  

 

بود کرده رزرو محمد کھ رستورانی بھ رفتند می ھمھ و شدم جاگیر صندلی روی . 

 

باشم نداشتھ اعتراض جرات کھ ھم در ھایش اخم آنقدر و بود باال سرعتش . 

 

 امیرحسین؟     -

 

بودم مادرش جای ھایش شوخی قول نقل بھ چون...بود تر محرم چون بودم گفتھ را چیز ھمھ کیان بھ من . 

 

پیشھ وقت خیلی برای     - . 
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دھم؟ توضیح را چیز ھمھ تشن غول مرد این برای من کھ بود نیازی چھ اصال و  

 

پیشش؟ نمیری چرا میکنی؟ دست دست چرا پس     -  

 

را گردنم گرد شالگردن بوی نھ...داشت تمسخر بوی ھایش حرف . 

 

شد تموم چی ھمھ پیش سال سھ چون     - . 

 

دندونت زیر رفتھ پول مزه ھم شاید     - . 

 

باشد؟ ھم بدترین ھایش بودن بھترین کنار تواند می مرد این نبود یادم چرا و شد خفھ ھوا و گرفت دلم  

 

سرنوشتم تلخھ خیلی ما بودیم شوخی تو واسھ  

 

 

 

 راندم عقب را بشقاب من و گذاشت بشقابم درون کباب جوجھ دیگر ای تکھ دستی کھ کردم می بازی بشقابم درون گوشت ھای تکھ با
گرفتم پیش در را بھداشتی سرویس راه غرور کوه آن بھ نگاه بی و . 

 

دیدم آینھ از را طناز کھ شستم می ھدف بی را ھایم دست . 

 

شده؟ چی     -  

 

 .ھیچی     -

 

شده؟ چی گم می...کردم بزرگت من     -  

 

شدم خستھ...خونھ برم خوام می...خرده اعصابم     - . 
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داری؟ بغض     -  

 

دونم نمی     - . 

 

کن گریھ     - . 

 

تونم نمی     - . 

 

 .دیوونھ     -

 

 .ھستم     -

 

تو؟ شده چت     -  

 

نھ؟ مگھ ، داشت دوست خیلی رو کیمیا نامدار     -  

 

 فرار بودم کیمیا جای ھم من اگھ شاید...نیاوردیم خودمون رو بھ...نیست نامدار با دلش کیمیا دونستیم می ھمھ ولی...خیلی     -
 .میکردم

 

 خوش...موسیقی عشق...خواننده...ایران دانشگاھای بھترین از یکی استاد لیسانس فوق مدرک با...فیزیک مخ...بود عالی طاھا     -
نداشت طاھا از کم ھم نامدار ولی...جذاب...تیپ . 

 

 محمد آرزوشونھ بیرون ھمین خیلیا حالیکھ در...باشم نامزدش بودم مجبور االن ھم من نیست ازدواج مرد گفت نمی محمد اگھ     -
طال دلھ کار...خواستمش نمی من ولی...کنھ نگاشون . 

 

نذاشت اون ولی...دلم رو گذاشتم پا داداشم واسھ من...سختھ من واسھ درکش     - . 

 

چتھ؟ امروز     -  
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 دوست ھمھ این کیمیاشو کھ آقایی...نبود آقا حق...گذشتھ روز چھل...نمیان؟ چرا پس...آقا مرگ از خبردارن حتما اونا     -
بخونھ فاتحھ یھ قبر سر بیاد نباید...داشت . 

 

زر زر     - ... 

 

 زنش آقا پول خاطر واسھ میکنن فکر کھ ھمونایی...میاد بدم بیرون اون آدمای از من...باشم؟ خوب دارن انتظار من از ھمھ چرا     -
میاد بدم ھمشون از من طناز...میزنن تھمت بھم میاد بدم...میکنن نگام وقتی میاد بدم...شدم . 

 

داری رو ما تو...برم قربونت     - . 

 

میاد بدش من از حتما ھم رامین     - . 

 

کھ قائلھ احترام برات اونقدر رامین ؟ گفتھ کی     - ... 

 

بیاد؟ خوشش رفیقشھ عذاب باعث کھ کسی از آدم میشھ مگھ...نامداره رفیق     -  

 

زر زر     - ... 

 

میرم...برم میخوام     - . 

 

 کجا؟     -

 

نی من مال دیگھ امیر...نھ...امیر پیش نمیرم...خالھ پیش...خانوم پیش     - . 

 

میکنھ دق سوسن خالھ...شدی؟ خل     - . 

 

میزنم سر بھش میام گاھی     - . 

 

پیرمرد یھ عقد سفره پای نشوندنت کھ ھمونایین اونا...خدا بھ ای دیوونھ     - . 
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خونوادمن ولی     - . 

 

باشھ داشتھ دوست کھ اونیھ ونوادهخ     - . 

 

نداره دوسم ھیشکی...ام خونواده بی من پس     - . 

 

 ...دیوونھ     -

 

فشرد آغوشش میان را تنم و . 

 

داری ارزش دنیا یھ ما برای تو     - . 

 

میروم دندانم زیر رفتھ پول مزه با....میروم قدرت با...دیگر ھای رفتن مثل نھ...میروم من و نگفتم ھیچ . 

 

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

 

 چھ پرسید ابرو و چشم با کیان و بودم نشستھ کیان ماشین در و بودم کرده لوس خالھ برای را خودم شوم ھمراه محمد با اینکھ جای بھ
انداختم باال شانھ تفاوتی بی سر از من و شده . 

 

بودم نشستھ تختش لبھ من و زد تا را چادرش خالھ . 

 

میکنی؟ نگاه منو بر و بر داری ساعتھ دو چیھ     -  

 

خونھ برم میخوام     - . 

 

خونھ؟ کدوم     -  

 

خانوم پیش     - . 
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بشھ؟ چی کھ     -  

 

معرفتم بی نگن     - . 

 

بگیرن خبر باید اونا...دختر پیچیده ایران تو بزرگ زرنگار مرگ خبر...بگیرن خبر باید اونا...نیستی معرفت بی     - . 

 

برم میخوام ولی     - . 

 

باز؟ شده چی     -  

 

شده تنگ دلم     - . 

 

کھ آدمایی برای     - ... 

 

نگو دیگھ شما     - . 

 

 گرفت ازم بچمو خدا...مادر منی جون...میدونی؟... طال جونمی تو...دیدم؟ حسرتاتو...دیدم؟ اشکاتو دونھ بھ دونھ وقتی نگم چی     -
عزیزکردشونی تو....داد چھارتا جاش . 

 

کنم خلوت خودم با کم یھ میخوام     - . 

 

باز؟ گفتھ چیزی کسی     -  

 

 کنار خودم با میخوام...شده عوض زندگیم تو چیزا خیلی کھ میاد یادم زیاد وقت چند این فقط...نداره تمومی کھ مردم حرف     -
بیام کنار خودم با باید کم یھ...اومدم کنار ھمھ با عمر یھ...بیام . 

 

برگرد زود پس     - . 
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سراغت میام پنجره از کنی بیرونم در از..جلدتم کفتر من     - . 

 

باشد؟ فرزندش چھار ما بالکش باید کی بھ تا زن این و بوسید را موھایم روی  

 

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

 

داد جایش ساکم درون و زد تخت روی افتاده لباس بھ تایی خالھ . 

 

مادر سرده ھوا     - . 

 

خودمم مواظب برم قربونت     - . 

 

خودتی تو از ھواتر بھ سر...نیستی     - . 

 

خالھ اوا     - ... 

 

شاختھ رو ای چندھفتھ سرماخوردگی دوبار کم کم سالی...مگھ میگم دروغ     - . 

 

داریا آمار خوب     - . 

 

نداره برشون غیرت یھو کھ رفتم کجا نفھمن دوتا این زحمت بی فقط:  گفتم من و خورد را لبخندش . 

 

بگم؟ دروغ پسرام بھ میگی     -  

 

نگفتی حاال تا کھ نھ     - . 

 

شدیا بال     - . 

 

 .بودم     -
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شدم ساالد کردن درست مشغول و نکردم ھم نگاه محمد بھ و زدم بیرون اتاق از و تخت زیر فرستادم را ساک . 

 

دیگر است محمد مختص بزرگ ھای دست این و برداشت ظرف از خیاری دستی . 

 

نکردم ھم نگاھش من و . 

 

بچھ نزن ناخونک – سوسن خالھ . 

 

اومدی خوب رو بچھ – محمد . 

 

رسید ھم من گوش تا آبدارش ماچ صدای و . 

 

خورد ھم بھ دلم...بچھ نکنھ ذلیلت خدا – سوسن خالھ . 

 

اینا از آرزشونھ دخترا...میاد؟ دلت...جون سوسن وا – محمد . 

 

نباشھ آرزوشون چیزا این کھ حیا بی دخترای اون چشم بترکھ – سوسن خالھ . 

 

رسید خودش از قبل کیان قھقھھ صدای . 

 

آبدارش ماچ صدای ھم بعد و . 

 

بود گذاشتھ را تاثیراتش خوب پسر این با خانگی ھم چندسال این در محمد . 

 

را کیان کردم مھمان لبخندی ھم من و شد بوسیده ھم من موھای روی . 

 

چطوره؟ ما خوشگل  - کیان  
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نیستم بدک ھی     - . 

 

نستی ھم خوب – کیان . 

 

خوبم خیلی...نیستم خوب من     - . 

 

ھمیشھ میکرد خم کمر محمد نگاه سنگینی . 

 

شد آشوب من دل و گریخت خانھ از وارانھ جت ھم باز و کشاندش بیرون بھ تلفنش خوردن زنگ . 

 

این؟ باز شد چش – سوسن خالھ  

 

شده جنی ایران اومدیم وقتی از – کیان . 

 

ریخت ھم بھ را روسریم از زده بیرون موھای او و زدم خنده زیر . 

 

امروز؟ گفت می چی نامدار:  گفت کیان رفت بیرون آشپزخانھ از قرآنش قرائت برای کھ خالھ  

 

 .ھیچی     -

 

دپرسی؟ حاال تا ظھر و ھیچی     -  

 

نیستم دپرس     - . 

 

زر زر     - ... 

 

گرفتھ دلم فقط...خوبم...نیستم     - . 

 

چیھ؟ منشائش گرفتگی دل این     -  
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گذشتھ روز چھل     - . 

 

داره درد اول روز ھفت...سرده ھم خاک...آره...گذشتھ     - . 

 

 .کیان     -

 

است دیگھ چی یھ دردت تو...بمونھ نبود قرار بابام دونیم می ھمھ...میگم؟ دروغ     - . 

 

دردیھ بی دردم     - . 

 

کردم درگیر شدن سرخ حال در ی ھا کتلت با را خودم و شدم بلند جا از و . 

 

 

بود بازنگشتھ ھم ھنوز محمد . 

 

مگر؟ بود مھم  

 

من جون تو ننداز رو دوتا این...مادر نرو:  گفت خالھ و رفتم بیرون اتاق از و بستم را ساکم زیپ . 

 

تخت خیالت...خوابھ می آتیشش بعد میشھ آتیشی دقیقھ دو ھم محمد...آقاست کھ کیان من برم قربونت     - . 

 

رفتھ گوری کدوم حاال تا دیشب نی معلوم     - . 

 

است رسیده سر تاکسی فھمیدم خورد کھ در زنگ و بوسیدم را لپش و شدم خم . 

 

مکھ حاجی حاجی نری...مادر بده خبر بھم خودت از:  گفت و بوسید را پیشانیم خالھ و بوسیدم را بود گرفتھ برایم خالھ کھ قرآنی . 

 

 .چشم     -
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افتاد در باالی چراغ بھ نگاھم و شد باز خانھ بزرگ در کھ برسانم در دستگیره بھ دست آمدم من و آمد در دم تا . 

 

رفتن برای دادم سرعت خودم بھ و انداخت پایین را سرم خانھ داخل بھ لندکروز پیچیدن . 

 

کرد خشکم صدایی کھ رسید در دستگیره بھ دستم . 

 

افتاد دستم از ساک . 

 

چرخید ناباور نگاھم . 

 

بود بستھ را دیدم مسیر خالھ . 

 

برداشتم قدم حیاط فرش سنگ روی . 

 

نیست یادم دقیق را بیدارم و خواب . 

 

گلھ ھم گاھی ھمھ این میان و رفت می صدقھ قربان و کرد می ھق ھق خالھ . 

 

پیشانیش روی باند بھ دام را نگاھم . 

 

زخمیش ھای لب . 

 

کبودش صورت . 

 

فروغش بی ھای چشم . 

 

 ...و
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میکشید نفس ھنوز . 

 

این؟ از باالتر  

 

بکشم آغوش در سفت را تنش گذاشت خالھ . 

 

کرد نالھ . 

 

داشت درد . 

 

چکید اشکم . 

 

ھایش زخم برای . 

 

ھایش نالھ برای . 

 

ھقش ھق برای . 

 

پناھی بی سر از پھلویم بھ انداختنش چنگ برای . 

 

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

 

گفت نمی ھیچ و بود ساکت . 

 

بخواند را شکرش نماز بود رفتھ سوسن خالھ . 

 

گرفتمش می نادیده کال کھ ھم را محمد . 

 

نشست اش دیده بھ اشک و کرد نگاھم او و نشستم روبرویش . 
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گریھ؟ چرا     -  

 

ھمھ؟ با کردم چھ زر زر     -  

 

خریت کمی     - . 

 

نمیدی دلداریم کھ خوبھ     - . 

 

تو؟ با کرده چھ     -  

 

 پاره داره طناب این نفھمیدم و زدم چنگ رسیده دستم بھ طناب اولین بھ...نباشم سربار کھ...برم خونھ اون از بود آرزوم عمر یھ     -
 .میشھ

 

شده تموم     - . 

 

داره؟ برمی من سر از دست آشغال اون کردی فکر     -  

 

برداره میکنیم کاری     - . 

 

نبودم دایی مراسم حتی من     - . 

 

برات بمیرم     - . 

 

 نمی باورم...نرسھ بھم ھیشکی دست کھ جایی بردم...روانی...زر زر روانیھ...جونم بھ افتاد ھا دیوونھ عین اول ھفتھ ھمون از     -
بودم کشتھ بود نرسیده محمد اگھ دیشب...کنھ پیدام محمد شد . 

 

زد ھم بھ را خلوتمان محمد صدای و . 
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تخت خیالت تو...کشمش می – محمد . 

 

ماند من روی نگاھش و . 

 

است؟ بابت چھ از دانستم نمی را نگاھش ھای عصبیت  

 

داشت غریب ھیجان یک از نشان در کوبیدن صدای . 

 

افتاد اش گرفتھ خون ھای چشم و ناباور کیان بھ من نگاه و دوید بیرون اتاق از پادردش آن با خالھ . 

 

ھستند ترین منطق بی ترینشان بامنطق حتی زرنگار جماعت بود کرده ثابت تجربھ . 

 

شد شوکھ افتاد پریا بھ کھ نگاھش . 

 

داشت خون ھم ھنوز نگاھش . 

 

بود مشت ھایش دست . 

 

داشت قتل پتانسیل کمی مرد این و . 

 

باز بود خیال بی پریا و داشت نمی بر پریا از نگاه او و اتاق درون کشاندش محمد . 

 

کن استراحت بریم     - . 

 

کھ گفت او و انداختیم ھم گردن در دست و کشیدم دراز کنارس ھم من گذشتھ عادت بھ و کرد دراز دست و کشید دراز تخت روی ... 

 

بود شده تنگ برات دلم     - . 
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ھم من     - . 

 

نھ؟ مگھ کردن اذیتت وقت چند این تو     -  

 

خوبھ جام اینجا حاال     - . 

 

رفتی؟ می کجا داشتی     -  

 

خدمتتون در ھستم فعال     - . 

 

کردم پیدات تازه..نریا زر زر     - . 

 

برم؟ خرم مگھ     -  

 

رسید می گوش بھ ریزش ھای ھق ھق صدای و کرد پنھان ام سینھ در را سرش . 

 

نکن گریھ...پریا نکن گریھ     - . 

 

زر زر     - ... 

 

دلخراشش ھای ھق ھق ھم باز و . 

 

 عادت و...گفتم زر زر...خواندم زرپری کھ بود او...خطابش بار ھر از گرفتم می انزجار و آمد می بدم کھ طال نام از اول روزھای
محمد جز ھمھ...ھمھ برای شد . 

 

شدم نشیمن راھی اجبار بھ روم بیرون کرد اشاره و آمد اتاق بھ کھ خالھ . 

 

نشست کنارم عصبی کیان و کوبیدم کاناپھ بھ را تنم . 
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چطوره؟ حالش – کیان  

 

 .داغونھ     -

 

نداشت خوبی زیاد ھای نشانھ سکوتش این و بود ساکت محمد . 

 

شد حیاط راھی کیان . 

 

داشت حق . 

 

بود حالت بدترین در دلبرش . 

 

کرد میخم سرجا محمد پرتحکم صدای کھ برخیزم خواستم . 

 

جات سر بتمرگ     - . 

 

چیھ؟ تاکسی و ساک اون قضیھ بگی دارم خوش:  گفت و فشرد مشت در را ام چانھ و کشید جلو را خودش او و کردم نگاھش شوکھ  

 

مربوطھ خودم بھ     - . 

 

نرد جایی بھ راھی کھ کشیدم کنار چانھ و انداختم باال ابرو و . 

 

درآوردی دم پس     - . 

 

رفت تر ھم در او ھای اخم و کردم نگاھش . 

 

سرخود بخوای دیگھ بار یھ...دیگھ بار یھ...میکنم حجت اتمام دارم طالیی     - ... 
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نیست مربوط ای ذره یکی تو بھ من زندگی     - . 

 

روزه؟ دو تو مرگتھ چھ     -  

 

انداختھ عقب برناممو پریا اومدن فقط...رفتم می داشتم...خونوادم؟ پیش برگردم برم؟ نگفتی مگھ     - . 

 

داد تکان را روسریم گرمش ھای نفس و داشت نگھ گوشم کنار را ھایش لب و زد پوزخندی . 

 

زرنگارایی برای ابد تا تو...کن گوشت آویزه ھمیشھ چیزو یھ     - . 

 

نیست موقتی من مرگ مردم دیگھ کھ دونم می  

 

 

ریخت می جانمان بھ دردش و بود اشتھا بی پریا . 

 

مرد کن مراعات کمی کرد می اش حالی یکی باید انگار و بود جمع آدم ترین ریلکس ھمیشھ مثل محمد . 

 

کردم براندازش زیرچشمی من و رفت باال ضرب یک را آب لیوان کیان و برد دھان بھ قاشقی پریا . 

 

بود پریا صورت ھای زخم خیره . 

 

نخوردی کھ چیزی...؟ کجا:  گفت سوسن خالھ و شدم بلند میز سر از . 

 

بچمون سیره...خالھ پره دروغ از – محمد . 

 

داشتم خبر من...نبوده کار در دروغی:  گفت خالھ و زدم بودن محق ھمھ آن بھ پوزخندی . 

 

میکنی یکی بھ دست دخترات با خوب میاد خوشم – محمد . 
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چتھ؟ تو – سوسن خالھ  

 

کند آقا حضرت حالی را ھمین یکی . 

 

شده آقا مایملک تمامی صاحب داشتھ برش وھم انگار . 

 

 ...واال

 

بخوابیم؟ بریم زر زر – پریا  

 

بود زدن حرف ھمان ما خوابیدن این و . 

 

بود پر دلش . 

 

برو آرایشگاه یھ:  گفت او و شدیم ھم خیره و گذاردیم بالش یک روی سر . 

 

میریم ھم با  - . 

 

بگیره یتیمو من شده راضی پسرش کھ عرش بندازم کالمو...گفت...گفت...گفت بھم اول روز مادرشوھرم  - . 

 

نکنیم فکر بھش بیا  - . 

 

کنیم؟ فکر چی بھ  -  

 

رسیده؟ بھت ارثت خبر...مثال  -  

 

دیگھ ارثھ ھمین خاطر واسھ زخما این  - . 

 

کرده فکر ھم بقیش بھ داده نجاتت اگھ...بلده محمد  - . 
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داری؟ اعتماد بھش خیلی  -  

 

دارم اعتمادو ولی ھست شعور بی  - . 

 

صافھ دلش  - . 

 

شعوره بی ولی  - . 

 

مگھ؟ شده چی  -  

 

شناسی؟ نمی تلخشو زبون  -  

 

بوسیدم نرم را اش گونھ من و خندید . 

 

خبر؟ جھ بقیھ از  -  

 

خانوم کتی و نادر ولی خوبھ طناز...دیدمشون دیروز  - ... 

 

میزنن جز دارن  - . 

 

نگی بگی ھی  - . 

 

ببخشی؟ رو دایی تونستی  -  

 

داشت حق ھم اون  - . 

 

زر زر ای بچھ خیلی تو...ارزه می بیشتر خیلی آرزوھات...ارزه می بیشتر خیلی تو جوونی....نداشت  - . 
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خیال بی پریا  - . 

 

چشھ؟ کیان  -  

 

میدونی؟ تو...نمیدونم...چشھ؟  -  

 

نیست حالیش کنایھ دختر این و بست را ھایش چشم . 

 

میشھ خوشگل خیلی خونت  - . 

 

ای؟ خونھ فکر تو وقت اون بره پایین گلوم از نیست قرار خوش آب عوضی اون دست از من...ای؟ دیوونھ  -  

 

شود می . 

 

بگم؟ چی یھ  -  

 

 .بگو  -

 

نکن فکر ھم تو...شد تموم و نکردم فکر بھش سال سھ...من مثھ...دیگھ نکن فکر بھش  - . 

 

است بخشنده ذاتت کال تو...فرقھ خیلی تو و من بین زر زر  - . 

 

ماھھ یھ تھش بمونی عوضی اون زن بذاره خیلی محمد...میکنی سختش داری  - . 

 

باشم راحت من بذاره کھ نیست کسی ھم عوضی اون  - . 

 

خدا بھ گرفتی کم محمدودست  - . 

 

ترسم می من زر زر  - . 
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خری چون  - . 

 

ازش متنفرم...نمیخوام...عوضی اون پیش برگردم نمیخوام من زر زر  - . 

 

حالیتھ؟...داری رو خدا...داری مارو تو  -  

 

امشب داشتم راحتی حس من و گردنم بھ داد تکیھ را پیشانیش . 

 

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

 

 

 

 پا دلم ھای خواستھ روی باید کھ گرفتم یاد نبود مدارا اھل من با پریا و سوسن خالھ جز ھیچکس کھ اوایلی ھمان بودم کھ آقا خانھ
 .بگذارم

 

نبود من مثل ولی پریا . 

 

میخواست را دلش ھای خواستھ . 

 

زور بھ حتی .. 

 

جبر بھ ... 

 

دادن نشان دندان و چنگ با ... 

 

کوچولو گربھ میزد صدایش گاھی کھ آقا داشت حق . 

 

حاال ولی ... 
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آید نمی پدید نظرم در کوچولویی گربھ ام خیره خالھ آغوش میان اش مچالھ ھیکل بھ در الی از من کھ . 

 

راه در مانده غریب و خورده باران کفتر است شده . 

 

من است شده ... 

 

اوایل آن منِ  ... 

 

رانده آنجا از و مانده اینجا از منِ  ... 

 

انداختم ھق بھ ھایش ھق صدای . 

 

خودم خاطر بھ کنم می گریھ ، تو احترام بھ کنم می گریھ  

 

شد می دردھایم دوای الالیی ھمین خوردم می کتک مرگ حد بھ ھم من کھ روزھایی و رسید می گوش بھ خالھ الالیی صدای . 

 

کنم گریھ میخوام آسمون مثھ ، کنھ می کالفم دلتنگی داره  

 

 من برای پسر این و چسباندم اش سینھ بھ سر و آوردم باال کیان درھم صورت تا را اشکیم نگاه و نشست ام شانھ روی کسی دست
کرد پر را ھا خیلی جای . 

 

کنم گریھ میخوام آسمون مثھ ، کنھ می کالفم دلتنگی داره  

 

چتھ؟ تو:  گفت گوشم کنار  

 

کیان داغونھ     - . 

 

نخور رو ماھا غصھ دیگھ داری زیاد غصھ خودت...خوب دختر بخواب برو     - . 
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شدی؟ ساکت اینقدر چرا     -  

 

بخواب برو     - . 

 

میکنی؟ دکم     -  

 

 .دقیقا     -

 

ھستی خوشگلی کوچولوی مامان:  گفت و بوسید نرم را ام گونھ آخر لحظھ او و گذشتم کنارش از و زدم لبخندی . 

 

حرفش از گیرد می ام خنده . 

 

بنشاند لبم بھ لبخند گونھ این توانست می طاھا فقط و . 

 

میرم می زجری چھ با فھمی می نھ ، دوریت داره زجری چھ میدونی نھ  

 

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

 

 مھمانمان جانانھ ایشی کھ کند می جان دارد دانستم می و کرد پوش خوش طراح خانم آن نثار چپکی ھای مدل ھمان از نگاه یک طناز
 .نکند

 

میزد اش خانھ در چرخی و خورد می را لبخندش پریا . 

 

قشنگھ؟:  گفتم و ایستادم کنارش  

 

خواستم می ھمیشھ کھ ھمونیھ – پریا . 

 

دیگھ اینیم ما     - . 
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محمد؟ کرده انتخاب رو دختره این مھندس ھمھ این بین چرا حاال زر زر – طناز  

 

نیست ھم بد ھمچین حاال....بھتر تر ظریف طرف ھرچی...شناسی؟ نمی محمدو – پریا . 

 

بود کرده بھتر را اش روحیھ سوسن خالھ خانھ در ماندن ھفتھ دو این و . 

 

ھست؟ چی برنامتون حاال:  گفت و داد لم رنگ بنفش ھای کاناپھ از یکی روی طناز  

 

کرد؟ کاری میشھ ببینم...بودم گرفتھ مرخصی ترم یھ...دانشگاه برگردم میخوام – پریا  

 

چی؟ تو – طناز  

 

کنی؟ خاکشون میخوای...رسیده بھت پول ھمھ این:  گفت طناز و انداختم باال شانھ  

 

ولی...خب نھ     - ... 

 

گرفتن گواھینامھ کار تو برو فعال – طناز . 

 

موافقم:  گفت و زد لبخندی ھم پریا . 

 

بشھ؟ چی کھ بگیرم تصدیق     -  

 

 بنداز مامان ماشین یھ...کن استفاده پولت از میگم دارم...خریا...کش نعش فرمون پشت بشینی من جنازه تشییع تو – طناز
میده میدون زیادی محمد و من بابای بھ کنار کشیدی خودتو اینکھ...بده نشونت کارو چم و خم اون بذار...اردوان پیش برو...زیرپات . 

 

نبود ھم فکری بد و انداختم باال شانھ . 

 

مامان ماشین یک ... 
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شرکت کارھای در کشیدن سرک ... 

 

رفتن تاتی محمد مخ روی ... 

 

نشست می بد دلم بھ . 

 

 

 

بودند انداختھ آقا فکر بھ باز مرا کھ نگذرد طناز و پریا از خدا . 

 

مچالھ و بود شده باز وقت ھمھ این از بعد آقا شده موم و مھر نامھ . 

 

داشت درد آقا ھای حرف . 

 

داشت درد زیادی . 

 

داشت درد عزیزجان و بود یادگار برایش کیمیا اینکھ . 

 

داشت درد بود ربوده او از را عزیزجانش برادرم اینکھ . 

 

داشت درد قدیم روزگار بھ بود برگشتھ انگار بود افتاده من بھ نگاھش وقتی آقاجان خانھ در اینکھ . 

 

داشت درد آقا عشق یادآور و بود طال نامم اینکھ . 

 

داشت درد بیشتر ھایم چشم تیره رنگ . 

 

پیچیدم ام زده یخ تن گرد را ھایم دست و کردم حس کنارم را حضوری . 
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بودم تاریکی خیره ھم ھنوز من و نشست تنم بھ گرمی کت . 

 

چیھ؟ این     -  

 

آقا نامھ     - . 

 

ریختی؟ ھم بھ چرا     -  

 

کیان؟ میدونی     -  

 

 چیو؟     -

 

 عمرش لحظھ آخرین تا...کیان داشتی خوبی بابای...بیشتر مرد کھ مامانم...شدم متنفر ازش رفت و کرد ول مامانمو کھ بابام     -
خیلی...کیان بود مرد خیلی بابات...باشھ زنده زنش جوونیای کھ چشمش جلو آورد منو...بود مامانت عاشق . 

 

دادم تکیھ اش شانھ بھ سر من و انداخت ام شانھ گرد دست . 

 

شد بابا عاشق کم کم مامان...عقد سفره پای میشونتش زور بھ بابام ولی...نبوده؟ بابام عاشق اوایل مامانم میدونی     - . 

 

قشنگ چھ     - . 

 

ببخشش...کرد داغونت بابا     - . 

 

 نمی مامان اگھ...نمیکرد ول رو ما اگھ...رفت نمی اگھ...خودمھ بابای تقصیر چی ھمھ شاید...نیستم چرکین دل بابات از من     -
 اگھ خیلی...اگھ...کردن نمی فرار ھم با...شد نمی عاشقش کیمای...  نبود جذاب...نبود خواننده...نبود فیزیک مخ طاھا اگھ...مرد

کیان تخت خیالت... آزارتره بی...تقصیرتره بی ھمھ از من ذھن دادگاه تو تو بابای...میدونی؟...ھست . 

 

گذشت؟ خوش بھتون امروز     -  

 

گذشت خوش پریا بھ...آره     - . 
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نشو شیطون     - . 

 

میشم...میتونم     - . 

 

منھ مال کھ روزی اون برسھ کاش...ولی...دارم دیگھ یکی ناموس بھ چشم و آشغالیم آدم میدونم:  گفت و خندید . 

 

گرفتی یاد بابات از رو عاشقی پس     - . 

 

 .شاید     -

 

میرسی بھش باشی قلدر کم یھ     - . 

 

بگیرم آرام دمی تا رفتم و زدم چنگ زمین روی از را نامھ و گذاردم خودش ھای شانھ روی را اھداییش کت من و خندید . 

 

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

 

 کھ چیزیھ این...نکن تعجب:  گفت اردوان جناب و انداختم باال ابرو و شدم متمایل جلو بھ و دادم تکیھ زانو بھ را دستم دو ھای آرنج
منظورمو؟ میفھمی... باشی متکی خودت بھ فقط تو خواست می اون...داشت انتظار تو از زرگار  

 

نی حالیم ھیچی کھ من...چجوری؟ ولی...میخوام ھمینو دقیقا ھم من     - . 

 

میاد دستت کار چم و خم باشی اونجا روز دو...اونور اینور میکنن صادر آدمیزادو جون تا مرغ شیر از...تجاریھ شرکت یھ     - . 

 

 ...اما     -

 

 ...دخترم     -

 

دخترم این چسبید می تن بھ و شد می گوشت . 
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بگیرن جدی منو نیست قرار ھیچکدوم... نادرخان...نامدارخان...شناسین؟ نمی محمدو شما مگھ...بگیرن جدی منو عمرا اونا اما     - . 

 

 کھ موافقم ھم دوستات نظر با راستی... الزمھ جدیت کم یھ فقط...میگیرن جدی شرکتو سھامدارای بزرگترین از یکی ھمھ مطمئنا     -
داری مجزا زندگی یھ االن تو...میخوره دردت بھ...بگیری یاد رانندگی بری . 

 

میزنین حرف روانشناسا شبیھ دارین شما     - . 

 

 بده؟     -

 

بتونم کھ نیستم آدمی من فقط...نھ     - ... 

 

بذارم تنھات نیست قرار....کن اعتماد من بھ...میتونی     - . 

 

ممنون دنیا یھ...ممنون     - . 

 

خوب نمایشگاه یھ میبرمت...گرفتی کھ تصدیقتو     - . 

 

نگریست دخترش دیده بھ من بھ ھمیشھ اردوان جناب و انداختم باال ابرو . 

 

 

 من و داد باال ابرو دیدنم بھ طراح خانم و رسید گوش بھ ام خانھ سالن میان از زدن حرف صدای و چیدم کمد درون را ھا لباس
زدم موزمار لبخندی . 

 

ھست؟ مشکلی:  گفتم من و رسید من بھ و گرفت را خانم نگاه رد محمد  

 

پریایی واحد کردم می فکر...نھ – محمد . 

 

فعال بدم خونم بھ سامونی و سر یھ اومدم...میکنھ کمکش داره طناز     - . 
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بخشید می تنم بھ نیرو خانم بودن شوکھ . 

 

شماست؟ برای واحد این     -  

 

خانوم؟ ھست مشکلی:  گفت و دواند ھم بھ اخم بار این محمد  

 

یا منشیتونن ایشون کردم فکر من...خب نھ     - ... 

 

 ...کلفت

 

دل جان باش راحت ... 

 

ھا شدن خرد این است عادتمان ما ... 

 

بود برداشتھ دست دختر آن بھ ژوکوندش لبخند آن از و بود شده جدی محمد . 

 

منشین نیازمند خودشون ایشون – محمد . 

 

باشم؟ تنھا میشھ: گفتم و در چھارچوب بھ دادم را ام تکیھ  

 

برخورد بھشان حسابی کھ خانم . 

 

کرد مھمانم ای غره چشم ھم محمد . 

 

رفتند و . 

 

 طناز بھ توپیدم و کردم باز پریا و طناز روی بھ را در حوصلھ بی من و خورد واحد زنگ کھ تیپ این بساط و بند از شوم راحت آمدم
 ...کھ
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پالسی؟ اینجا ساعت چھار و بیست نداری زندگی تو مگھ دختر     -  

 

کرده خرجتون خوب محمد:  گفت و ایستاد ام خانھ میان و کرد پرتم کناری طناز . 

 

کنم می حساب باھاش     - . 

 

کنی حساب بذاره محمد تا اینجا بشین – پریا . 

 

جماعتھ دختر با کتاب و حساب عاشق میدونی و میشناسی خوب محمدو کھ تو ؟ چرا دیگھ تو پریا – طناز . 

 

بودیم کرده پر خرخره تا را ھا یخچال صبحمان خرید در و شدم آشپزخانھ راھی و کوبیدم شکمش بھ مشتی . 

 

خورین؟ می چی     -  

 

باھات داریم حرف...بتمرگ بیا – پریا . 

 

بھت؟ گفت چی اردوان:  گفت پریا و گذاشتم جلویشان را چای ھای ماگ  

 

شما حرفای ھمون     - . 

 

 واسھ دیگھ گوشھ یھ رفتیم می فروختیم می واحدو دوتا این اصال...باشیم متکی خودمون بھ فقط باید دیگھ تو و من...خوبھ – پریا
بندازن راه واسمون باالسری آقا تونن می کھ داشت نمی برشون وھم دوتا این...بود بھتر خودمون . 

 

کرد کاریش یھ میشھ ولی...است نشده حل...زیاد یکی این خب...ھم محمد...منطقیھ...عالیھ کیان...نشو بد...پریا     - . 

 

بچھ این میگھ راست – طناز . 

 

خواندنم می بچھ بودن کوچکتر سال سھ یا دو خاطر بھ کھ آمد می باال کفرم . 
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عمتھ بچھ     - . 

 

کیھ؟ دادگاه روز:  گفتم من و من حساسیت این بھ خندید پریا  

 

دیگھ روز سھ:  گفت و شد دراز رنگ بنفش ناز کاناپھ روی و شد جمع پریا لبخند . 

 

میشی راحت:  گفت و داد جا او کنار را خودش ھم طناز . 

 

بود خانھ سقف بھ پریا نگاه و . 

 

بپرم سرت از بشم خام چقدر...شی فراموش تا بگذره چقدر  

 

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

 

 و خم داد یاد من بھ طاھا کھ چندباری آن باره در داشت اساسی بس بندی و قفل زبانم من و بود راضی حسابی من از رانندگی استاد
را رانندگی چم . 

 

بودم منتظر و بودم داده تکیھ ماشینی بھ دادگاه جلوی . 

 

شد خواھد چھ بدانم تا بودم آمده اینجا تا رانندگی آموزش سر از . 

 

بود ای نقشھ پی در انگار سوتر آن کھ افتاد کامرانی بھ اخم با نگاھم و برداشتم گام طرفش دیدم کھ را محمد پیکر غول و بلند قامت . 

 

 .محمد     -

 

 را بازویش محمد کھ زمین بیاید صورت بھا آمد پریا و کرد مھمانش ای تنھ کامران و گذاشت پلھ روی پا و شد متوجھم زودتر پریا
داد کامران بھ فحشی و چسبید . 

 

خوبی؟:  گفتم پریا بھ رو و ایستادم کنارشان  
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عالیم:  گفت و انداخت کامران بھ نگاه و زد حرص پر لبخندی . 

 

بره پایین گلوت از خوش آب نمیذارم – کامران . 

 

نیستی کارا این آدم – طناز . 

 

بخونی باید اشھدتو...بشھ پیدات من خونواده بر و دور...دیگھ بار یھ میدم تذکر دارم...دیگھ بار یھ فقط – محمد . 

 

دویدم پیشان وارانھ اردک جوجھ ماشینش طرف کشاند را پریا کھ محمد و . 

 

شد؟ چی     -  

 

حلھ – پریا . 

 

کردی؟ می غلطی چھ اینجا تو:  گفت محمد و شدم سوار و انداختم باال ابرویی  

 

داری؟ این بھ کار چی – پریا  

 

خاموشھ؟ ھمیشھ گوشیت چرا اصال تو...حاال؟ تا بودی کجا...میره؟ کجا صبح بھ صبح نی معلوم – محمد  

 

دارم زیاد مزاحم:  گفتم خان محمد نیمرخ خیره و بردم جلو صندلی دو شکاف از را سرم ریلکس ھم خیلی . 

 

گرفت را منظورم . 

 

میکرد برداشت منظور بی را منظوردار ھای حرف اگر نبود محمد . 

 

بودند برداشتھ ھایش دوش روی از باری انگار و خندید کمی پریا و آمد باال کفرم شد کوبیده پیشانیم بھ کھ ھایش انگشت . 

 

دانست می محق زیادی را خودش مردک این و کرد نگاھم خیره آینھ از و چسباند آقا لب بھ خندی کج ، گفتم زیرلب کھ شخصیتی بی . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

ندارم وقت من...کنین کمکش...پایین طبقھ سالن تو...کنھ برگزار مھمونی یھ میخواد ماه آخر تا کیان – محمد . 

 

وقت؟ اون مناسبت چھ بھ – پریا  

 

کنھ دعوت میخواد بیمارستانشو ھای بچھ – محمد . 

 

وقت؟ اون چھ ما بھ – پریا  

 

من با چی ھمھ...باشھ راحت خیالش:  گفتم و کردم مھمان ماشین پشت ھمان از را پریا نیشگونی . 

 

نی کھ بازی بچھ...کنی می حساب آدم داخل خودتو راست و چپ بچھ فسقلھ تو اصراریھ چھ دونم نمی من – محمد . 

 

بود من ھای دوش روی باغ خانھ یک کار عمال نیست یادش انگار مرد این و خورد پیوند ھم بھ ھایم اخم و شدم سینھ بھ دست . 

 

ویژه مھمونای با بندازه راه شھرو رستوران بھترین کھ داره اینو پتانسیل طال...محمد؟ میکنی شوخی – پریا . 

 

کرد نگاھم باز آینھ از محمد و آمدم کیف سر تعریف این از . 

 

برنگشتھ؟ کیمیا – پریا  

 

است گرفتھ چقدر روزھا این ھوا و کنارم شیشھ بھ چسبید من نگاه و . 

 

بشیم خیالش بی گفتھ کیان...ندارم خبری ھیچ – محمد . 

 

شدند می ھم دیگر ھای آدم خیال بی انگار . 

 

نبود من حق فقط خیالی بی . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

برگردی خوبھ جایی یھ نیست رفتن قصھ ھمیشھ...دونھ نمی چیزی آدم جاھایی یھ وقتایی یھ  

 

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

 

 

 

 سرباز خودم من و بود کیفور حسابی تجرد روزھای این از پریا و بود کرده ھمراه خود با ھم را پریا و مشھد بود رفتھ سوسن خالھ
سفر این از زدم . 

 

تر نزدیک ھم بھ خون از مادرِ  و دختر این باشند داشتھ دخترانھ مادرانھ خلوت کمی گذاشتم . 

 

دانست می غم بی پولدارزاده یک را بدبخت آن ھمچنان پریا و بود آمده بیرون تنھایی پیلھ آن از...بود شده بھتر ھم کیان . 

 

گفت می وظایفم از برایم اردوان جناب و شدم می نزدیک رانندگیم آخر جلسات بھ . 

 

باشم محمد معاون ولی نھ کھ مدیر توانم می گفت می . 

 

باشم داشتھ خواھم می ھرچھ توانم می گفت می . 

 

میگفت خودش از ھایش حرف در گاھی و . 

 

مرگش جوان دختر از .. 

 

بود والدینشان دارایی تنھا شان سوختھ جسد و شدند پرت دره تھ بھ عاشقش داماد با عروسیش شب در کھ دختری . 

 

گفت پسرش از ... 

 

ھا اول ھمان از نبوده کتاب و درس اھل گفت می . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

آزاد کار بھ است زده گفت می . 

 

گفت می پسرش ھای تجربھ از برایم گاھی و . 

 

بودند ترین خوشبخت نبود دخترش مرگ اگر گفت می . 

 

داشت غم ھم داشتھ لب بھ لبخند ھمیشھ مردِ  این و . 

 

گویم نمی چیزی کال کھ محمد از . 

 

 یادآوری برایش را محمد مرزھای و حد و شد می مدافع ھم کیان و داد می گیر آمدھایم و رفت و من بھ ساعت بھ دم روزھا این
 .میکرد

 

شود دم و شاخ بی غول این حریف کھ بود کسی چھ خب ولی . 

 

 این و دادند می شام دستور قلدربازی با محمد و بازی لوس با کیان و شام برای بودند ام خانھ مھمان گنده مرد دو این عمال ھا شب و
بودند خانھ ھم سال ھمھ این چگونھ نمیدانم من و بود متفاوت آسمان تا زمین شان سلیقھ دو . 

 

 دو این و انداختم دو ھر برای میس یک و کردم تزیینش حسابی و کشیدم بشقاب سھ درون را مالتم پر و لعاب و رنگ خوش املت
نبود مھم برایشان چیز ھیچ شکمشان جز انگار . 

 

 و نشد من وامانده بینی خیال بی ولی داشت دست بھ تلفن محمد و کاشت موھایم روی ای بوسھ معمول طبق کیان و رسیدند راه از
داد ول ژوکوند برایم او و رفت باال من جیغ و کشیدش باالخره . 

 

کانادا؟ میره داره سیاوش دونستی می تو:  گفت محمد شام سر  

 

چیھ؟ مشکلش:  گفت و انداخت باال شانھ کیان و بود کیان صحبتش طرف  

 

کنھ؟ تحمل رو ننھ بچھ این دوری میتونھ جون فرانک ولی...نداره کھ مشکل – محمد  
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نمیاد؟ خوشت سیاوش از چرا – کیان  

 

نمیاد خوشم جماعت سوسول از کال – محمد . 

 

نیستن؟ سوسول جون عسل اجالتا – کیان  

 

گفت می را محمد فاب دختر دوست ھمان . 

 

چندش و بود آویزان زیادی کھ ھمانی . 

 

بگیرد زیرش تریلی با نرم ھمچین دور یک خواست می دلش آدم کھ ھمانی . 

 

بلده خوب بودنو سوسول رسوم و رسم...نی سوسول اون:  گفت و کرد ای خنده محمد . 

 

نیود؟ جایز ایـــــــــــــــــش یک االن  

 

گرفت می چندش ایکبیری آن از ھم طرفی چھ . 

 

غذات نشده بدک: گفت و برد دھان بھ را دھانیم قاشق راحت ھم خیلی محمد و زدم کنار را بشقاب و افتادم شام از عمال . 

 

فرستاد تریلی زیر نرم خیلی ھم را مردک این باید خانم چندش آن کنار یعنی . 

 

بچھ بیا شونھ و شاخ من واسھ کم:  گفت و کشاند پایین ام بینی روی تا را ام افتاده سر از عمال روسری دید کھ را شاکیم ھای چشم . 

 

شود شاد روحم نکند بزنم بک گنده مردک این بھ دھانی تو یک دلم بھ بود مانده . 

 

کردی؟ فکری مھمونی برا طال – کیان  
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 روز دو ھم شیرینی و میوه...بفرستھ پذیرایی واسھ ھم دونفری سپردم سوسن خالھ بھ...محشرن غذاھاش کردم پیدا رو چندجایی آره  -
راحت خالت...حلھ...نی زیاد ھم تمیزکاریش...میدم سفارش قبلش . 

 

ھستی خوبی بچھ:  گفت و جنباند سری کیان . 

 

رفت ھوا بھ واقعا جیغم دیگر بار این . 

 

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

 

 

گشتند می باز سفر از پریا و سوسن خالھ امروز و گذاشتم خانھ بھ پا و چرخاندم قفل درون را کلید و کردم خداحافظی مربیم از . 

 

ام شده الغر باز کھ نکند بند خالھ تا رسیدم می خودم بھ کمی باید . 

 

آمد می من بھ بادمجانی پالتوی این عجیب و کردم تن بھ را بود طناز سر صدقھ از کھ جدیدی تیپ . 

 

دھد پس برود آدم اند بخشیده آدم بھ کھ را چیزی داشت معنی چھ و بودم شده صاحب عمال ھم را محمد گردن شال . 

 

 ...واال

 

برین؟ می تشریف جایی:  گفت و کرد مھمانم باال بھ پایین از نگاھی و زد بیرون ھم محمد زدم بیرون کھ واحدم از  

 

کھ بینی می     - ... 

 

وقت؟ اون کجا     -  

 

سوسنم خالھ خونھ دوما....نداره ربطی ھیچ شما بھ اوال     - . 

 

 .آھان     -
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 ھمھ عمو...خانوم طالیی ننداز راه دوما اوال من واسھ:  گفت و چسبانید گوشم بھ لب و چسبید را بازویم محمد و شدم رد کنارش از
چیزی ھمھ اون جزء ھم تو...باشم مراقبشون کھ من بھ داد چیزشو . 

 

خوای؟ می چی من زندگی وسط ای؟ کاره چی من زندگی تو ھستی؟ کی تو مگھ:  گفتم و دوختم ھایش چشم بھ چشم  

 

گذاشتم سر پشت را بھتش و . 

 

بودم خستھ من . 

 

بودم خستھ خیلی داشتن سر باال آقا از . 

 

بود سرم باال آقا آقاجان . 

 

شد می سر باال آقا گاھی طاھا . 

 

بود سری باال آقا ذاتش امیر . 

 

بود سری باال آقا برایم زندگیش تمام آقا . 

 

مگرنھ؟..بود بسم دیگر  

 

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

 

 این در من و میداد دستم بھ را گرفتھ پوست ھای میوه پریا و کردم می نگاه ایرانی آبکی سلایر آن بھ و بودم داده لم خالھ آغوش در
بود افتاده پایین زیادی خونم محبت وقت چند . 

 

جان؟ مامان – سوسن خالھ  

 

 جانم؟     -
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خونوادت؟ پیش بری خوای نمی – سوسن خالھ  

 

نھ فعال     - . 

 

خوبھ – سوسن خالھ . 

 

بود شده تنگ براتون دلم     - . 

 

کجان؟ دوتا اون – سوسن خالھ  

 

دونم نمی محمدو...میاد اونور از بیمارستانھ شب ده تا کیان     - . 

 

خدا بھ بشھ راه بھ سر ھم بچھ این بشھ کی – سوسن خالھ . 

 

آمد نمی محمد بھ رقمھ ھیچ راھی سربھ و گرفت مان خنده خالھ حرف این از پریا و من . 

 

خبرا؟ چھ:  گفت و خزید کنارم بھ پریا کردن درست شام پی رفت کھ خالھ  

 

امروز کردم دعوا محمد با     - . 

 

کردی کاری خوب     - . 

 

 .پرروئھ     -

 

دونم می     - . 

 

شعوره بی خیلی     - . 
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نیست دیگھ خیلی ولی دونم می     - . 

 

مذخرفیھ آدم کال     - . 

 

بیا کوتاه کم یھ ھم تو حاال خب     - . 

 

نمیاد خوشم ازش اصن     - . 

 

معلومھ کامال     - . 

 

گوریلھ عین میگی راست     - . 

 

گوریلھ؟ عین گفتم کی من     -  

 

سیاست چھ نیگاه...دیگھ ھست خب     - . 

 

است برنزه بچھ...نی کھ سیاه     - . 

 

برنزه حیف     - . 

 

 .دیوونھ     -

 

دیگھ میگم راست     - . 

 

زر زر شدی بچھ     - . 

 

شدی بچھ و کوفت     - . 

 

روش حساسی     - . 
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 .عمرا     -

 

 .حساسی     -

 

بمیره بره     - . 

 

خدا بھ حساسی     - . 

 

بیای سرحال کنم خرد دندوناتو ھمچین بزن حرفو این دیگھ بار یھ     - . 

 

حساسی:  گفت دفعھ یک و شد سکوت ای لحظھ . 

 

نگران ھم گاھی و شد می کفری دستمان از گاھی و خندید می ھامان کاری کتک این بھ گاھی خالھ و شد بلند من جیغ و دوید و . 

 

 آن سینھ تخت شدم کوبیده و بگیرم سنگر کیان پشت خواستم من و آمده کیان کھ داد می را این بودن امید در زنگ و دویدم در دم تا
بود چرکین ازش بسی دلم کھ پیکری غول . 

 

بود پریده باال ما ھای بازی بچھ این از ابروھایش . 

 

 نگاه و بوسید بسی را صورتش و سر و کشید آغوش بھ را بکش گنده پسر و شکفت گلش از گل سوسن خالھ و گرفتم کناره او از
داشتم اخم کھ بود منی بھ محمد . 

 

 از کھ آخر لحظھ و کرد اجالل نزول خبیثم روح و بود جانش محمد گر نظاره لب بھ لبخند کھ دیدم را پریا و گذشتم کنارشان از
 می کر را فلک گوش دادمان و جیغ و گریختم و زدم قھقھھ رفت باال کھ جیغش و کشیدم توان آخرین با را موھایش گذشتم کنارش
 .کرد

 

است سالم بیست تنھا بود رفتھ یادم . 

 

دویدنم عاشق بود رفتھ یادم . 
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دخترم بود رفتھ یادم . 

 

دارم دوست شیطنت . 

 

شود نمی شعر و کلبھ یک چیز ھمھ بود رفتھ یادم . 

 

عقده لبریز و ام سالھ بیست دختر یک من بود رفتھ یادم . 

 

اینجا؟ بوده خبر چھ:  گفت دید را سرخمان ھای لپ و آمد کھ ھم کیان  

 

انگاری بودم کشیده را پریا موھای و بوسید محکم مرا موھای روی و خندید سوسن خالھ ھای تعریف بھ و . 

 

شام کشیدن پی رفت و گذاشت باال طاقچھ خانم و انداختم باال ابرو پریا برای . 

 

دزدیدم نگاه کرد نگاھم و نشست کھ میز سر محمد . 

 

گذشت؟ خوش – محمد  

 

خالی جاتون بود عالی برم قربونت – سوسن خالھ . 

 

چیھ؟ برنامتون عید برای....شکر رو خدا – کیان  

 

نوشھر میریم ھم روزی سھ...مونیم می تھرون – محمد . 

 

روز؟ سھ فقط – پریا  

 

بخوای تو چقدر ھر  - محمد . 
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خوبھ – پریا . 

 

انگار بود بلد را پریا کردن لوس فقط محمد . 

 

کرد می رفتار ھا بچھ عین ھم من با . 

 

گفت می زیاد ھم زور . 

 

باشم مطیعش ھمیشھ داشت ھم انتظار . 

 

نبودم قدیم طالی آن دیگر من ولی . 

 

نبودم بلد را بودن قدیم مثل دیگر . 

 

نداشتم دوست . 

 

بودم طال من . 

 

ثروت یک وارث . 

 

گرفت من از را نوجوانیم آرزوھای کھ چیزھایی تمام وارث . 

 

بودم شده عوض من . 

 

نھ؟ مگر  

 

ھمراھم راه با ولی میرم کجا نمیدونم...ھمراھم ماه با ھم من ماھھ جادمون چراغ  

 

************* 
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 من بھ محمد و شد محمد لندکروز سوار ھایش آمدن ابرو و چشم با ھم پریا و شدم خانھ راھی او با و بودم کرده کیان بند را خودم
زد پوزخند . 

 

دارین؟ مشکلی ھم با – کیان  

 

دارم؟ مشکلی کی با  -  

 

محمد با – کیان . 

 

نداره شنفتن حرف طاقت ، کھ شناسیش می...کردم معلوم براش رو قرمزایی خط یھ  - . 

 

 اوتت ناک بشھ عصبی اگھ کھ این...محمد؟ واسھ...کنی؟ می تعیین واسش قرمز خط...شدی پررو بچھ خودش قول بھ...بابا نھ – کیان
من عزیزدل میکنھ . 

 

نیست؟...بسمھ...شنیدم زور عمرمو ھمھ من...کیان میگھ زور خیلی  -  

 

چطوری؟ خوردن بستنی با:  گفت و کرد نگاھم  

 

است بس آدم شدن خوب برای پسر این و کردم نگاھش . 

 

بدی پریا بھ پیشنھادو این من جای تا بدی عمرتو کل بودی حاضر بندم می شرط  - . 

 

کنی می فکر اشتباه – کیان . 

 

 واقعا؟  -

 

 برات کمترینشو...شھر رستورانای بھترین از یکی تو پرفشنال شام یھ...کنم نمی مھمون بستنی بھ رو پریا من چون...واقعا – کیان
زدم مثال . 
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 و بردم باال را دادش و ریختم ھم بھ را بود حساس رویشان بسی کھ موھایی انتحاری عملیات یک در و فرستادم باال را ابروھایم
 .خندیدم

 

نذاری فرق جونت پریا و من بین باشی تو تا  - . 

 

 دختر دوست صدتا و زن تا ده ایرانی مردای میگھ کھ ھست ھم ایرانی مثل یھ...مامانمی تو...زنمھ پریا...گذاشت باید کھ فرق – کیان
دارن دوست بیشتر مامانشونو تھش باشن داشتھ کھ ھم . 

 

داد؟ من بھ چھ خوشی جز بھ کیان و دادم تکان سری  

 

 این برای خان کیان فتوت پر روح بھ کردم می حوالھ فحش درآخرت صد و دنیا در یک خورد می ھم بھ چیلیک چیلیک کھ ھایم دندان
 .پیشنھاد

 

بود مملکت پزشک مثال . 

 

بود شده طناز الک قرمزی بھ مطمئنا سرد ھوای این بابت از من بینی و خندید می من بھ ھر و ھر . 

 

 بیست دونھ می...گرگھ جامعھ دونھ می...حالیشھ چی یھ...حقن حرفاش ولی...بیاد نظر بھ زور شاید میزنھ کھ حرف محمد – کیان
میخوانت خیلیا دونھ می...خوشگلی دونھ می...سالتھ . 

 

چھ؟ اون بھ  -  

 

شود کنده وامانده بینی این کھ ھاست اآلن کردم حس من و فشرد را ام زده یخ بینی و زد لبخندی کیان . 

 

 ، خودش از کھ نیست آدمی اون...بزنم حدس موردش در میتونم فقط سال ھمھ این از بعد ھم من...است پیچیده محمد طال – کیان
 پشت...باشھ کوه کھ اومده دنیا محمد...آسونھ بھش اعتماد...کن اعتماد بھش...بیاره دلیل براشون...بزنھ حرف رفتارش و افکارش

 قرار کنھ فکر بذار...بودن حامی ذاتشھ محمد...پناھھ پریا برای...پناھھ خالھ برای...بود پناه مادرش واسھ محمد...باشھ پناه...باشھ
بود بابام چشم نور محمد... داشت اعتماد محمد بھ فقط بابام...سپرده اون دست رو تو بابام...بمونھ زمین بابام وصیت نیست . 

 

ھمین فقط نکنھ دخالت کارام تو میخوام من کیان  - . 
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بھتره ھمیشھ دیدن لیوانو پر نیمھ طال...نگرانتھ؟ شاید کھ کنی نمی نگاه بھش دید این بھ چرا – کیان . 

 

داری؟ دوست خیلی محمدو  -  

 

جونمھ...داداشمھ...رفیقمھ – کیان . 

 

حالش بھ خوش  - . 

 

گرفت ام خنده من و نشاند کاپوت روی مرا و شد بند پھلوھایم بھ ھایش دست . 

 

دارم دوست خیلی ھم رو ھست مامانیم قضا از کھ ھم خانوم خوشگل یھ من – کیان . 

 

 کردم می فکر پیچید محمد و تو اومدن خبر وقتی...دارم دوست بودنتو...خوبھ بودنت:  گفتم زیرلب و دادم تکیھ اش شانھ بھ را پیشانیم
کردم نمی فکر...زندگیم تو بیان مذخرف آدم دوتا قراره ... 

 

عزیزم تکیم محمد و من...دونم می – کیان . 

 

پررو بچھ  - . 

 

دارد برق عجیب روزھا این ھایش چشم و است جذاب ھم ھایش خنده و خندید . 

 

باز؟ چیھ:  گفت و چسباند گوش بھ گوشی و فرستاد باال را ابروھایش تلفنش زنگ  

 

- ... 

 

مشکلیھ؟...بخوریم بستنی اومدیم  -  

 

- ... 
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کرد قطع را گوشی و رفت ھوا اش خنده صدای . 

 

داری حق...پرروئھ بچھ – کیان . 

 

نشو پررو دیگھ تو:  گفت و کشید دیگر بار را ام بینی دید کھ را ام خنده . 

 

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

 

 و رسیدم می میدید کھ ومپایری ھای قسمت بھ کمی کردن درست شام آمد و رفت در ھم من و بود داده لم ام خانھ ھای کاناپھ روی پریا
دادم می دست از را فیلم درصد نود عمال . 

 

شلوارکم و تاپ با کھ انگار نھ انگار و کشیدم سر بھ را شالم و انداختم باال شانھ من و کرد نگاھم پریا خورد کھ در زنگ . 

 

و گرفت نادیده را گلش دستھ و کرد رد را زمستانیش کت و رسید پشمیش دامن بھ و گذشت قرمزش ھای بوت از نگاھم  .... 

 

جان عسل دیدار مشتاق بھ بھ ... 

 

 .سالم     -

 

بود گفتھ محمد عزیزم ببخش...سالم – عسل ... 

 

اونجاست خونش:  گفتم و کردم البی طرف آن واحد بھ ای اشاره دست با . 

 

بپرد چپش چشم پلک گوشھ کھ داشت دلیلی چھ دانم نمی من و . 

 

کنی؟ می زندگی اینجا ھم تو – عسل  

 

مشکلیھ؟:  گفتم و دادم تکانی را سرم  
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داشت ارزششو انگار:  گفت ھایم چشم ی خیره و شد خم صورتم روی کھ نیامد خوش مذاقش بھ من زیرپوستی ھای متلک این انگار . 

 

ماندم مات ... 

 

خودش؟ برای گفت می چھ  

 

داشت؟ ارزششو چی     -  

 

است بلد را سوسولی رسم و راه زیادی فقط نیست سوسول عسل بود گفتھ محمد و بود نرم اش خنده . 

 

داشت ارزششو انگار شدن پیرمرد یھ زن:  گفت خوشگلش و براق ھای چشم ھمان با شد قطع کھ اش خنده . 

 

کشت می مرا خدا کاش و . 

 

محمد واحد طرف را طنازیش از پر ھای قدم و دیدم را داد تکان کھ دستی . 

 

میدانست؟ را شدنم ھمسر علت کسی چھ خودمان جز بھ  

 

خودخواه؟ جماعتی بالگردان ام شده من دانست می کسی چھ  

 

کردم؟ می خشک و تر بودنش پدر حرمت بھ را ام سالھ چند و ھفتاد مرد ، سالھ بیست منِ  دانست می کسی چھ  

 

بودم؟ کرده انتخاب امیرحسین با ازدواج برای را ام عروسی لباس حتی من دانست می کسی چھ  

 

دانست؟ می کسی چھ  

 

بگوید اینگونھ داشت حق . 

 

داشت حق کھ وهللا بھ . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

بود اش خانھ داخل بھ عسل تعارف حال در کھ کردم حس رو محمدی نگاه سنگینی . 

 

برسند خوبی جاھای بھ است ممکن عسل و محمد گفت می کیان . 

 

خواھد می محمد کھ است ھمانی عسل گفت می . 

 

خودساختھ دختر یک . 

 

داشت را ارزشش بود گفتھ من بھ عسل و . 

 

 .نداشت

 

نداشت را نامدار نفرت پر نگاه ارزش ثروت این . 

 

نداشت را ریختھ دورم جماعت ترحم ارزش . 

 

زرپری؟ بود کی – پریا  

 

 ...عسل     -

 

ھمون:  گفت و پرید باال آنی بھ پریا ابروھای ... 

 

داره؟ دوست سوخاری قارچ کیان...ھمون ، آره     -  

 

بوسید می را الینا داشت دیمن و برداشت گام طرفم پریا . 

 

دارم؟ دوست را دیمن مثل ھایی شخصیت میکردم فکر ھمیشھ من چرا و  
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را؟ محمد مثل  

 

زرپری؟ خوبی – پریا  

 

میشھ؟ خوب پیتزام نظرت بھ...خوبم     -  

 

زرپری؟ – پریا  

 

 پیتزا...ھمینطور ھم سیاوش...اومد می بدش ازم طناز...سفر بودین رفتھ خالھ و تو...اوایل اون...بودم کھ آقا خونھ روز یھ     -
 اضافھ قاچ دوتا سیاوش جعبھ تھ...بود گشنم...خواست دلم خیلی...پریا خواست دلم...بودم نخورده پیتزا بود سال یھ...دادن سفارش
 یاد خوری آشغال بھم طاھا...نخوردم...پری نخوردم...بخورم رو ای دیگھ کس انداختھ دور خواستم پریا...بخورم خواستم...بود اومده
کمھ ھم باز بخورم پیتزا عمرم ھمھ اگھ کنم می فکر پریا...گفت می...باشھ داشتھ طبع مناعت باید آدم گفت می...نداد . 

 

خواست زدن ھق کمی دلم شدم جا کھ آغوشش در و . 

 

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

 

شدم خیره میداد نخ عجیب کھ ای قیافھ آن بھ و گرداندم پا روی پا . 

 

بود کرده چھ چھ و بھ بھ حسابی ھم پریا و بود افتاده حالت این بھ صبح امروز کاتم خوش ابروھای . 

 

کرد می پوش خوش و جوان مرد این بھ را ام توصیھ داشت حسابی اردوان جناب و میزد حرف تلفن با . 

 

 این دیگھ ساعت سھ تا و بشھ سرویس:  گفتم و نوشتم را آدرس ، میز روی کاغذی روی و شدم خم و شدم بلند جا از شد قطع کھ تلفن
طاھر طرف از بگین...باشھ آدرس . 

 

چیزی...ای قھوه..شربتی...چایی یھ نشستین می     - ... 

 

نیست؟ کھ ای دیگھ مشکل....بودم نیومده شدن پذیرایی برای     -  
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میشھ ھماھنگ اردوان جناب با...نھ     - . 

 

خداحافظ...خوبھ     - . 

 

میزند را چشم تابستان از بیشتر گاھی زمستانی آفتاب و مگذارد ھایم چشم روی را دودیم عینک . 

 

بود منتظرم شرکت در اردوان جناب و کردم بلند دست تاکسی برای . 

 

کرد راھنماییم موردنظر طبقھ تا و شد شوکھ کمی نگھبان ، طاھر گفتم و گذاشتم شرکت بھ کھ قدم . 

 

بود نازنینی پیرمرد و کردم مرخصش لبخند با . 

 

 حرف تلفن با زندگیم در زنی ھر از تر عشوه پر داشت کھ افتاد آرایشی خوش و لباس خوش منشی بھ چشمم ، گذاشتم سالن بھ کھ قدم
 .میزد

 

آمد می خوشم بسی ھا منشی مدل این از . 

 

بود جالب بسی زدنش حرف مدل و میزد حرف تلفن با ھمچنان و بود مانده صورتم روی او نگاه و ایستادم میزش جلوی . 

 

 کنم کمکت میتونم:  گفت داشتنی دوست لبخندی با و شد خم جلو بھ و کرد بند ھم بھ میز روی را ھایش دست کرد قطع کھ را تلفن
 عزیزم؟

 

آمد خوب را کمک . 

 

میزدم منگ کمی ھم باز بود کرده تزریق جانم بھ صبح پریا کھ نفسی بھ اعتماد ھمھ با . 

 

زرنگارو محمد...ببینم زرنگارو جناب خواستم می     - . 

 

عزیزم جلسن توی االن ایشون     - . 
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باشم جلسھ اون تو باید ھم من...دونی؟ می خب یعنی...ببینمشون ھمین خاطر بھ باید کنم فکر خب     - . 

 

 جانم؟     -

 

طاھر طال...ھستم طاھر...نکردم معرفی خودمو آھان     - . 

 

شد بلند جایش از شوکھ و پرید باال آنی بھ ابروھایش . 

 

نشناختمتون...واقعا شرمنده..سالم...من     - . 

 

کنفرانس؟ اتاق بھ کنی راھنماییم میتونی...فقط...باش راحت...نیست مشکلی     -  

 

سمت این از بفرمایید...حتما     - . 

 

شد قطع کھ شنیدم را محمد صدای من و کرد باز ای ضربھ نواختن با را راھرو انتھای درِ  و پیچید چپ سمت راھروی بھ . 

 

خانومِ  زرنگار آقای     - ... 

 

نبود بد ھم زیاد اش شوکھ چھره ، محمد انگار و ایستادم کنارش و گذاشتم جلو قدمی . 

 

برداشتم قدم میز گرد خالی صندلی تنھا طرف و گفتم سالمی و بخشیدم ام چھره بھ لبخندی . 

 

دخترم کردی دیر – اردوان جناب . 

 

واویال دیگھ کھ زمستون توی...مبحثیھ یھ خودش تھران ترافیک     - . 

 

کرد می براندازم خیره و بود نشستھ روبرویم نامدار . 

 

کردم نمی نگاھش من و بود ھم نادرخان . 
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شرکت عمده سھامدارای از یکی طاھر خانوم... کنم می معرفی:  گفت و زد عصبی لبخند محمد . 

 

 خوش مذاقش بھ شخصیتم از مدل این انگار و میزد لبخند من بھ اردوان جناب و دادم جواب شیک لبخند یک با را ھا خوشبختی ابراز
بود آمده . 

 

بودم معذب کمی از بیشتر کمی فقط و کمی من و کند مھیا مرا پذیرایی اسباب داد دستور منشی بھ محمد . 

 

شد می حس بودنش عصبی و رسید مبحثش ادمھ بھ محمد و کردم جدا دستم از آرام خیلی را چرمم ھای دستکش . 

 

کردم می درک خوب را حاالتش بود او با روزم و شب کھ منی . 

 

رفت می رژه اعصابم روی نامدار نگاه سنگینی و . 

 

 بود آرام نادرخان عجیب و اد مید نظری ھم بود حسابدار کنم می فکر کھ مردی گاھی و زدند می حرف ھمھ از بیشتر نامدار و محمد
ساکت و . 

 

بود آمده دستم چم و خم کمی رسید اتمام بھ کھ جلسھ . 

 

دارم کارت بمون:  گفت آرام محمد کھ شوم بلند جا از اردوان جناب دنبال بھ خواستم . 

 

منتظرتم دفترم فردا:  گفت و گذارد ھم روی چشم اردوان جناب . 

 

زد بیرون در از ھمھ از آخر و کرد می نگاھم ھنوز نامدار . 

 

چی؟ یعنی بازیا مسخره این – محمد  

 

بازیا؟ مسخره کدوم     -  

 

اومدنت اینجا ھمین – محمد . 
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 ھر چون...کن عادت من بازیای مسخره بھ بعد بھ این از...شرکتم این عمده سھامدارای از یکی من...دادی ھمھ بھ خودت جوابتو     -
ھستم چون...بینیم می روز . 

 

 در طرف و آوردم بیرون درونش از را ھایم دستکش و گرفتم مشت در را کوچکم و فرم خوش و زنانھ و زیبا کیف و شدم بلند جا از
برداشتم قدم . 

 

بھ چھ رو تو اصال ؟ بشھ چی کھ بیای خوای می – محمد ... 

 

 پس...چھارتاست دوتا دو تجارت زبون...نیست ھم خنگ ولی...نیست حالیم ھیچی دونم می...ندارم حسابی درست سواد دونم می     -
کن ھضم بودنمو این...ھستم . 

 

بودیم ایستاده لوکس ماشین چند میان و بود کرده علم قد جلویم نامدار آمدم کھ خودم بھ و زدم را آسانسور پارکینگ دکمھ . 

 

ببینمت دیگھ کردم نمی فکر  - نامدار . 

 

کنھ اذیتتون حضورم تا نباشم چشمتون جلو زیاد کنم می سعی     - . 

 

دارد دل بھ نفرت من از حد چھ تا مرد این کھ دانست می خدا و کشید ھایش لب دور بھ دستی . 

 

عجیبی خیلی...عجیبی – نامدار . 

 

عجیبھ ھمھ از بیشتر زدنم حرف شما با.و.عجیبھ وایسادنم اینجا االن...عجیبھ زندگیم...عجیبھ بودنم من کال...شاید...شاید     - . 

 

شدی عوض – نامدار . 

 

بود ھیکلم و قیافھ بھ نگاھش ، حرفش تھِ  و . 

 

بود محمد برای رفتن راه مدل این شک بی و آمد محکمی ھای قدم صدای . 
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شده؟ طوری:  گفت و ایستاد کنارمان  

 

داشت اخم و . 

 

زدیم می حرف داشتیم – نامدار . 

 

میزدی تیز با ھم سایشو زمانی یھ...جالبھ...اوھوم – محمد . 

 

فعال....بود زمانی یھ زمانی یھ – نامدار . 

 

نشاند لبم بھ لبخند پایم کنار رنگ قرمز کوپھ جنسیس یک ایستادن و برداشت قدم ماشینش طرف و . 

 

ردیفھ ردیف...شما تحویل مھندس خانوم:  گفت چاپلوسانھ و شد پیاده ماشین از جوانک . 

 

 درون از نامداز و خروجی در طرف کرد تند قدم تشکر ھزار با او و برود کردم اشاره سر با و گذاردم پیراھنش جیب درون تراولی
بودند خیره من بھ ، کنارم محمد و ماشینش . 

 

شده؟ طوری     -  

 

خریدی؟ ماشین – محمد  

 

خریدم؟ می نباید     -  

 

 مربی این و بود طاھا سر صدقھ فرمانم دست و شدم ماشینم سواز و دادم تکان سری من و دواند ھم بھ را ھایش اخم سوالم استھزاء
 .رانندگی

 

بود موبایل گوشی یک شک بی من بعدی ھدف و . 

 

************* 
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خورد می شام آرام دیگر ھای شب برعکس محمد . 

 

بودیم تنھا . 

 

او و من . 

 

داشت دعوت دوستانش از یکی مھمانی کیان . 

 

بود مانده طناز پیش شب ھم پریا و . 

 

است؟ مزه بد  -  

 

کردم غذایش بھ ای اشاره من و کرد نگاھم منگ . 

 

برات؟ بزنم نیمرو میخوای...نداری؟ دوست...میگم رو غذا  -  

 

شد ھایم چشم خیره و داد تکھ صندلیش بھ . 

 

اعصابمی رو...شدی جوری یھ...شدی عوض...ھست مرگیت یھ...ھست چیزیت یھ – محمد . 

 

 کار راست رستوران پریا قول بھ..کنم می پا و دست کاری یھ فروشم می سھامو...نی مشکلی...کنم؟ کار شرکت تو میخوام چون  -
 .منھ

 

دھنت تو بکوبھ دست پشت با میخواد دلش آدم میزنی کھ مفت حرف – محمد . 

 

بزن ھم تو خوردم ھمھ از  - . 

 

کردی می دود سیگار زورت و زرت و پکید می غصھ از دلت کھ وقتایی اون مثھ شدی روزه دو – محمد . 
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کردم ھوس گفتی  - . 

 

طالیی – محمد . 

 

گفتنش طالیی بود محکم . 

 

گفتنش طالیی بود بلند . 

 

گفتنش طالیی داشت زخم . 

 

بود نزده صدا اینگونھ مرا ھیچکس و . 

 

میخوام...باشھ داشتھ ثمر بودنم میخوام...ام زنده کنم حس...باشم میخوام ؟ میگی زور چرا ؟ چیھ  - ... 

 

 الھ ال...مشت یھ ھمشون کھ شرکتی اون تو بیای...ثمری خودت تو...ثمره بودنت تو...ثمره وجودت تو...فسقلی دِ ...المصب دِ  – محمد
طالیی...هللا اال ... 

 

 کن پرتم ازم دیدی خطا...راحت خیالت... میشم بلد خوب ھم کارم...میخوام مسئولیت مشت یھ...نی ھیشکی کار بھ کارم من  -
کار واسھ بشم آویزونت باز اگھ وجودم بی...بیرون . 

 

 تو...منن محتاج ھمھ میگیره زورم...باشی آویزونم بار یھ میمونھ دلم بھ آرزوش...آویزون...اومدی خوب آویزونو – محمد
کنی می حل مشکالتتو خودت ھم بمیری...نیستی . 

 

 شامتو...خوبھ خیلی...محمد خوبھ...نکردم عادت کھ خوبھ...نکردم عادت...کنھ حلشون کھ نبود ھیشکی وقت ھیچ چون  -
است خوشمزه...بخور . 

 

امروز؟ گفت می چی نامدار:  گفت و زد خندی کج محمد  

 

نھ؟ مگھ...متنفره ازم خیلی...ببینھ منو دوباره کرده نمی فکر گفت می...گفت نمی خاصی چیز  -  
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باشھ امیدوارم – محمد . 

 

 محمد؟  -

 

کشاند ام بینی نوک تا اش ھمیشھ عادت بھ را ام افتاده شال و خندید . 

 

باشھ درست تیپت باید شرکتم بیای بخوای – محمد . 

 

درستھ تیپم ھمیشھ من  - . 

 

دادم گردنم و سر بھ قری و . 

 

نمیشی دمخور کسی با منشی و من جز:  گفت و خورد را اش خنده . 

 

حرف این از بود پریده باال ابروھایم . 

 

من شرکت تو داری گوسفندو حکم االن تو...کنی؟ می نگاه چپ چیھ؟ ھان – محمد . 

 

خندید می قھقھھ بھ اون و کشیدم می را محمد موھای و رفت ھوا جیغم و زد بیرون حدقھ از ھایم چشم . 

 

گوسفند گفت می من بھ . 

 

من بھ ... 

 

گرگن ھمھ...کنن حملھ بھت آمادن ھمھ اینھ من منظور ؟ دیوونھ میکنی ترش چرا – محمد . 

 

 و قر ھیکل این با تو گوسفند حیف اصن نھ...خودتی ھم گوسفند...سالمھ بیست...نیستی طرف کھ دوسالھ بچھ با...تحلیلی عجب  -
پررو...زیادتھ ھم گوریل ھمون قناصت . 
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من ھای خودن حرص این بھ خندید می فقط . 

 

داشت دوست باید را محمد . 

 

کرد تکیھ او بھ باید کیان قول بھ . 

 

کرد اعتماد . 

 

است بودن حامی مرد محمد . 

 

گوید می زور شود می قلدر خاکی جاده میزند ھم گاھی . 

 

است محمد تھش تھ ولی . 

 

 .محمد

 

گوریل تا ھالکم شبیھ بیشتر من بگم باید گوریلت نظریھ مورد در – محمد . 

 

جناب خودتو گیری می باال دست  - . 

 

است مردانھ ھایش خنده و خندید ھم باز . 

 

دارد صالبت . 

 

است مرد عجیب محمد و . 

 

 ...عجیب

 

************* 
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رساندم قھقھھ بھ طناز ھای خوردن حرص بابت از را ام خنده و چسباندم گوشم بھ را گوشی . 

 

دادم لم آسانسور اتاقک دیوار بھ و کردم حاصل اطمینان ماشینم درھای بودن قفل از ریموت با . 

 

خرید؟ ببری لوکست ماشین اون با رو ما میری می...نامرد نخند....کوفت     -  

 

چرا؟ گفتم اگھ...ببر ماشینو این بیا وگرنھ...خره ندارم وقت     -  

 

کنیم خرید کیان مھمونی واسھ خوایم می...ببرن شورتو مرده     - . 

 

دعوتی؟ ھم شما مگھ     -  

 

است بنده جون دایی شما جون کیان اینکھ مثھ...بابا ببند     - . 

 

دفترم رسم می دارم کنم می قطع طناز...دونستم نمی...بابا نھ     - . 

 

بیا افھ ما واسھ کم...اینا دفترم بابا     - . 

 

 شدم واجب دستشویی یھو اگھ موندم...اتاقم بیارن غذامو میگھ ھم ناھار واسھ...چاردیواری اون تو کرده قرنطینم محمد کھ فعال     -
 عمو امانتی بھ نامحرم چشم یھو تا تنھ یھ خودش اونم...کنھ نصب اتاقم تو بیاره ھم سیار توالت یھ کنم فکر...بگیرم سرم بھ گلی چھ

نخوره جونش . 

 

دور دور تایی سھ بریم و باشی رکابم در بدم افتخار بھت و بیای منتظرتم شب ضمن در...نی بعید ھیچی قلدر تشن غول اون از     - . 

 

پررویی بازم بزنن تھتو و سر     - . 

 

منتظرتم...تونم می...عزیزم تونم می     - . 
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باشند زاییده پاساژ در کنم فکر را طناز و کرد قطع را گوشی . 

 

 این آقایان بھ رسد چھ کرد می بھتر صبح بھ صبح مرا روحیھ آرایشش ھای سبک این با دختر این و زدم دل تھ از لبخندی منشی بھ
 .شرکت

 

کردم مھمانش لبخندی بھ و کرد مھمانم سالمی ، لبخند با . 

 

کردم سالم مرد این بھ لبخند با من و ایستاد جلویم نامدار کھ ام ساعتھ چند حبس بھ بروم روز چند این تمام مثل آمدم . 

 

پیدایی؟ کم     -  

 

دقیقا؟ داشت چھ بھ کنایھ سوال این و  

 

میاد خوش بیشتر شما مذاق بھ پیداییم کم     - . 

 

کنم کمکت کھ اردوانھ جناب توصیھ...بزنیم؟ حرفی یھ دستتھ کھ ای پروسھ چندتا مورد در:  گفت و کرد مھمانم پوزخندی . 

 

داشتم تعارف بسی مرد این با من و شوم محمد ھای بولدورم اولدورم خیال بی کردم سعی و دادم تکان تایید بھ سری . 

 

 و جذاب و پوش خوش مرد این برد نمی یاد از را بودنش جنتلمن شرایطی ھر در آمد می خوشم و شوم داخل اول کھ داد نشان دست با
تمام چیز ھمھ . 

 

 گفت ھایم چشم خیره و شد مایل جلو بھ کمی او و نشستم چرم ھای استیل آن روی روبرویش طمطراق پر میز آن پشت نشستن جای بھ
سالتھ؟ چند:   

 

 بلھ؟     -

 

سالتھ؟ چند     -  

 

کردم رد بیستو     - . 
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سنت؟ این با کنی کار گفتھ کھ کرده فکری چھ اردوان جناب     -  

 

خواستم خودم     - . 

 

پیرمرد؟ یھ بھ بدنت سنت اون با شدن راضی چطور اصال     -  

 

اینجاییم ای دیگھ چیز واسھ کردم می فکر     - . 

 

زانوانش بھ کوبید را دستانش کف و انداخت باال ابرو . 

 

 ...خب     -

 

کرد می نگاه نامدار و من بھ اخم پر کھ شدم محمدی خیره من و شد باز چھارطاق ای تقھ بی اتاق در گوید حرف کالمی آمد تا . 

 

محمد؟ افتاده اتفاقی – نامدار  

 

بخوریم صبحانھ بریم طال دنبال اومدم فقط...فقط...نھ – محمد . 

 

نخوردیم؟ صبحانھ خانھ در دور یک ما مگر  

 

واقعا؟ داشت معده عدد چند مرد این  

 

کنیم بررسی ھم با باید رو پرونده تا چند...باشھ داشتھ وقتشو طال کنم نمی فکر – نامدار . 

 

کشید می نشان و خط من برای عمال محمد نگاه . 

 

خان؟ نامدار کھ ملتفتی...طاھر خانوم...نھ طال...کاره محیط راستی...باشین موفق:  گفت و گذاشت عقب قدمی  
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رفت و . 

 

داره زیاد ھواتو:  گفت او و کشاندم نامدار پوزخند تا را نگاھم . 

 

خب آره  - . 

 

است خرسھ خالھ دوستی  - . 

 

 چی؟  -

 

 فکر بچگونھ...ای بچھ میدونھ...سھمتھ محتاج...سرمایتھ محتاج کھ اینھ خاطر واسھ بشھ گرم سرت اینجا گذاشتھ اگھ محمد  -
بیرون میکشی سھامتو بیوفتی سرلج میدونھ...میکنی . 

 

بودم اش خیره . 

 

داشت حق . 

 

گفت می راست . 

 

کردم می حس ھم خودم . 

 

اردوان جناب ولی  - ... 

 

 خواد می اون...نبود پا و دست بی تو مثھ...بود حالیش...بود تجارت مخ...اتاق ھمین تو...بود مشغول شرکت این تو اردوان دختر  -
تو کھ کنھ نمی فکرشو...ولی...بگیری دخترشو جای تونی می تو کنھ فکر ... 

 

زد پوزخند باز و . 
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ھا حرف این بھ بود رسیده بایگانی پروسھ چند و . 

 

چیھ؟ حرف این از منظورتون  -  

 

 می...کنن می نگات شرکت این تو طفیلی یھ چشم بھ ھمھ...نباش این از کمتر ولی...کمی زیادی...ھستی کم...نکن کوچیک خودتو  -
 شرکت این تو ولی...نکن خرج فقط...خریدی کھ ماشینی ھمون مثھ...ببر لذت...داری دوست کھ کارایی دنیال برو...کھ؟ فھمی
چشمشون جلو نباش...خیلیا...دشمنتن خیلیا...است توصیھ یھ...نباش . 

 

بدم؟ گوش حرفاتون بھ باید چرا  -  

 

میسوزه برات دلم باز باشم ھم متنفر ازت اگھ من...عاقلی چون  - . 

 

سوخت دلم . 

 

کنن می فرضت فوضول موش یھ مثھ ھمھ اینجایی وقتی ولی...ببر رو دنیا کیف برو...دختر میگم واقعیتو من  - . 

 

سوخت دلم ھم باز . 

 

بود گفتن من از  - . 

 

کردم نگاه بلندش قامت بھ من و برداشت در طرف قدمی . 

 

خواست؟ می چھ زندگی از کیمیا  

 

نبود سر نامدار از ھم آنقدرھا طاھا . 

 

سوخت؟ می چرا من دل و  

 

بپرم سرت از بشم خام چقدر...شی فراموش تا بگذره چقدر  
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************* 

 

تو؟ چتھ:  پرسید اخم با و کوبید ام شانھ بھ شانھ پریا  

 

خوبم...ھیچی  - . 

 

برداشتیم باور تیریپ و عرعر ھم ما و گفتی تو – طناز . 

 

کنیم؟ حالیت یا میگی – پریا  

 

کمی ام خستھ  - . 

 

نمیده پس نم دختره این...تریم سنگین برداریم عرعرو تیریپ ھمون پریا – طناز . 

 

شد گشاد ما ھردوی ھای چشم و داد نشانمان را منتخبش لباس طناز و خندیدم . 

 

بپوشم خوام می رامین جلو...نگفتم کھ مھمونی واسھ...خودتونو کنین جمع – طناز . 

 

گرفت ام خنده باز من و کوبید طناز بھ کیف با پریا . 

 

نشدم دونفر این حریف من و برداشت برایم لباس دست چند من اجازه بی پریا . 

 

طناز؟ خبر چھ سیاوش از – پریا  

 

بیچاره کنھ می دق داره جون فرانک...خدا بھ خلھ...بره کھ کنھ می کاراشو داره – طناز . 

 

نداشت ھمراه بھ را خاصی حس ھیچ من برای سیاوش . 
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کرد نمی تفاوتی ھیچگاه ماندنش نھ و بودنش نھ . 

 

شد زده دامن تفاوتی بی این بھ بیشتر کرد سکتھ کھ آقا . 

 

 

 

بود مھمانشان ھم رامین و بودند رسیده ھم کیان و محمد انگار رسیدیم کھ خانھ بھ . 

 

شدم واحدم راھی لباس تعویض بھانھ بھ و نداشتم علیک و سالم خوب ھم زیاد محمد با کھ بود مرگم چھ نمیدانم . 

 

دیگر بود حق نامدار ھای حرف . 

 

بود؟ برخورده من بھ چرا پس  

 

خوردند می وول پا و دست در حسابی کھ داشتم را ھایی آن حس . 

 

شد نمی اینگونھ . 

 

دادم می خودم بھ تکانی باید . 

 

شدم می بزرگ کمی . 

 

شد نمی اینگونھ . 

 

شدم محمد واحد راھی و گذاشتم سینی درون را قھوه ھای فنجان . 

 

داد می گوش کیان ھای حرف بھ لبخند با و بود داده لم رامین کنار طناز . 

 

زد می حرف محمد با پریا و . 
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بودم گریزان او بھ نگاه از کھ بود منی بھ محمد نگاه و . 

 

ما؟ خوشگل شده چی:  گفت گوشم در او و دادم تکیھ اش سینھ بھ من و کرد حلقھ ام شانھ گرد دست او و نشستم کیان کنار  

 

 .ھیچی  -

 

خودت جون – کیان . 

 

من جون  - . 

 

خوری؟ می دروغ قسم جونتو کھ آوردم راه سر از رو تو من مگھ – کیان  

 

شد می این از بھ روزم و حال کردن می جمعم راه سر از اگھ کھ آدماییم دستھ اون از من  - . 

 

بزنیم حرف ھم با تنھا باید:  گفت گوشم در باز و پرید باال ابروھایش . 

 

بذارم درمیون باھات خوام می...دارم فکرایی یھ...آره  - . 

 

خوبھ – کیان . 

 

کشاند خود بھ را نگاھمان محمد صدای و . 

 

کنین؟ می پچ پچ اینقدر دوتا شما چرا – محمد  

 

خصوصیھ – کیان . 

 

بود خیره من بھ ھم ھنوز و کرد کیان حوالھ زیرلب بروبابایی محمد . 
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************* 

 

خودتو کردی خفھ...بسھ:  گفت و قاپیدش دستم از کیان و بردم لب بھ و زدم آتش قبلی سیگار با سیگاری . 

 

گرفتی؟ بل چرا تو ؟ گفتھ چی یھ نامدار حاال:  گفت اخم با او و دادم تکان کالفگی سر از سری  

 

راستھ حرفاش ھمھ اینھ دردم  - . 

 

ندادی دست از چیزیو تو...بگھ راست گیرم  - . 

 

طفیلی شدم...خالھ کشک آش شدم...سرباال تف شدم...اضافیم ھمتون زندگی تو...اضافیم کیان  - . 

 

گیره ھممون کار نباشی روزکھ یھ...کنی می فکر اینجور وقتی کنی می غلط  - . 

 

نکن خرم  - . 

 

بوسید را موھایم روی و داد تکیھ اش سینھ بھ مرا . 

 

نرنجونھ مامانیمو حرفاش با کھ کشم می ھم شونھ و شاخ نامدار واسھ حتی...کنم می کار ھمھ برات...زر زر مھمی برام تو  - . 

 

 .کیان  -

 

کیان؟ جون  -  

 

جدیم...خب نشو مسخره  - . 

 

نکن توجھ زیاد نادر و نامدار بھ...جدیم ھم من  - . 

 

کنھ می نگامون داره محمد:  گفت و بوسید را موھایم روی باز و خندیدم . 
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کند؟ نمایی عضلھ خواست می تنش رکابی با سرما این در و کشید می سیگار داشت و شدم خیره واحدش تراس بھ  

 

نامدار نذاره دیگھ گم می محمد بھ  - ... 

 

شرکت نمیرم دیگھ...نیست نیازی  - . 

 

 چی؟  -

 

 .نمیرم  -

 

حرف؟ یھ واسھ ؟ چرا  -  

 

دارم فکرایی یھ...واقعیت واسھ  - . 

 

نباشھ محمد مخ رو ھمھ این ماشینت مثل کن سعی ولی موافقم فکرات با کال من  - . 

 

؟ چشھ ماشینم مگھ  -  

 

بپرس منطقش بی خود از:  گفت و خندید ... 

 

 

بود کرده علم قد جلویم عصبی محمد و گشودم را در و دادم ماساژش انگشتانم با را شد نمی باز خواب زور از کھ ھایی چشم . 

 

 خوابی؟     -

 

 .آره     -

 

کوبید ھم بھ را در شدن وارد از پس ھم خودش و خانھ داخل داد ھلم کھ نیامد خوش مذاقش بھ ام خمیازه غرق جواب انگار . 
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شرکت نرسی دیر تا داری وقت ربع یھ فقط...بشور روتو و دست برو:  گفت کھ صبح اول گوید می چھ کھ بودم مانده مات . 

 

نمیام:  گفتم و دادم لم کاناپھ روی . 

 

 جونم؟     -

 

 .نمیام     -

 

بیرونا کنم می پرتت درآری تللی یللی بخوای     - . 

 

دیگھ نمیام...نکش زحمت     - . 

 

چیھ؟ واسھ دیگش     -  

 

میخواد دلم     - . 

 

چی؟ واسھ...میخواد چیزا خیلی جدیدا داره تو دل     -  

 

شد ھایش آرنج گاه تکیھ زانوانش و شد خم جلو بھ و نشست روبرویم و . 

 

نمیای؟ چرا     -  

 

دارم؟ سودی چھ بیام     -  

 

 چی؟     -

 

بگی توستی می ھم اول روز...پام و دست تو فقط...نیومدنم مثھ اومدنم     - . 
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تو؟ مرگتھ چھ     -  

 

کنھ می باز چشممو...خوبیھ مرگ ولی دونم نمی     - . 

 

نرسوندتت؟ مرحلھ این بھ کھ خان نامدار با گفتمان اجالتا...کرده؟ عالج چشماتو کوری کی دقیقا     -  

 

 مھمھ؟     -

 

 .مھمھ     -

 

نیست مھم     - . 

 

 می تاتی تاتی مخت رو میاد کھ اونی کنھ می غلط...ھست بخوره تکون کدومتون ھیچ دل تو آب خوام نمی کھ منی واسھ...ھست     -
طالیی ببین...کنھ .. 

 

ولی...مدیونتم...محمد نکنھ درد دستت کشیدی جورمو اینجا تا...ببین تو نھ     - ... 

 

میده آزارت حرفاش با کھ اونی کنھ می غلط...نداریم ولی     - . 

 

 واسھ نیستم برنامھ بی ھم من...نداره فرقی شرکت اون تو نبودم و بود...نکش وسط کسیو پای...دوزی؟ می و بری می چرا     -
 .زندگیم

 

بذاری درمیون باھام ھاتو برنامھ میشم خوشحال     - . 

 

ممنون...ھست اردوان     - . 

 

ماند ثابت صورتش سانتی دو در صورتم و کشید جلو بھ را شالم ھای گوشھ و برداشت خیزی و زد پوزخند . 

 

مونھ می...ھست زندگیت جای ھمھ محمد...کن دیکتھ خودت واسھ شب ھر     - . 
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برداشت در طرف قدمی و . 

 

است؟ خرسھ خالھ دوستی     -  

 

ام؟ شده گونھ این چرا من و برگشت سمتم ناباو  

 

است محمد ... 

 

شد پشتم کھ ھمانی ... 

 

روزھا این در ام شده کثیف چقدر من و ... 

 

جانم خوره است شده نامدار ھای حرف ... 

 

 ...کمم

 

باشم این از کمتر خواھم نمی . 

 

دھنت تو نکوبم دست پشت با و نکنم طی رو فاصلھ قدم دو این جنگم می خودم با دارم خیلی...دونی؟ می طالیی     - . 

 

گشود را در او و انداختم پایین را سرم . 

 

 محمد؟     -

 

کردم حس را نگاھش سنگینی . 

 

زدم مفت زر...ببخشید     - . 
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زنیم می حرف ھم با شب     - . 

 

کردم می پیدا رو تو زودتر باید...بودم تو با کم ناراحتم این از  

 

 

 

دادم تذکر چلفتی پا و دست دخترک بھ و دواندم ھم بھ را ھایم اخم . 

 

کرد ترم کفری ھشتم و بیست بار برای گوشیم خوردن زنگ . 

 

 ھایی جیغ ھمین گذارد می باال طاقچھ خانم پریا برای ھم ھنوز کیان کھ دالیلی از یکی شاید و چسبانیدم گوشم بھ حرص پر را گوشی
دھد می فنا بھ را گوش عصبی ھای رگ تمام کھ باشد . 

 

پایینی؟ ھنوز تو     -  

 

ندارما اعصاب پری     - . 

 

افتاد؟...باشی حمومت تو داری مھلت دیگھ مین دو تا فقط تو...بکشم؟ نازتو کھ جونتم کیان من کردی خیال...کردی غلط     -  

 

 ...ھنوز     -

 

پاش وایسھ ھم خودش...کرده دعوت مھمون کیان...چھ؟ تو بھ     - . 

 

 ...پریا     -

 

کنی باز خونتو در باشی داشتھ االن امیدوارم...پریا و درد     - . 

 

میرم دارم     - . 
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درآریم جا تو جونو عسل چشم امشبھ یھ بذار...خوشگھ کن خوشگل...کنی می خوبی کار     - . 

 

نداشت میانھ ای ذره عسل نام بھ ای مقولھ با کال پریا چرا کھ دانم نمی و . 

 

 ...راستی     -

 

چیھ؟ دیگھ     -  

 

کن انتخاب یکیشو ھم گذاشتم توالتت میز چپ سمت ه رژیک دوتا بین...بزن فر موھاتو..تختت رو گذاشتم لباستو     - . 

 

میدی بھم کھ انتخاباییم حق این ممنون واقعا من     - . 

 

واجبھ ھمھ برای استقالل من نظر بھ...عزیز کنم می خواھش     - . 

 

بس و آفرید نمونھ برای آن یکی ھمات خدا را دختر این . 

 

گذرد می روزی چند محمد و من ھای حرف از و ام آینھ جلوی آیم می کھ خودم بھ . 

 

چسبید تنم بھ کھ ھایی حرف . 

 

بودن محمد جنس از ھایی حرف . 

 

شک عدم جنس از . 

 

دستم از باشد دلخور کھ داشت حق . 

 

بزند حرف برایم طعنھ با کھ داشت حق . 

 

داشت حق . 
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کرد حساب ماندنش روی شود می دنیا تھ تا گفت و داشت حق . 

 

کند می جمعمان و یکیمان یک پای ماند می بریزد ھم بھ ھم دنیا اگر گفت می و داشت حق . 

 

کرد حساب رویش باید و باید گفت می . 

 

کرد تکیھ او بھ باید . 

 

داشت زور ھایش حرف . 

 

زند می غنج دلت تھ کھ زورھا آن از . 

 

کنی می اخم نگھداری خود برای و ریزد می ھری و رود می دلت کھ آنھا از . 

 

زور بھ شده حتی کنم تحملش دنیا تھ تا باید کھ من بھ توپید و کردم اخم برایش . 

 

دیگر است محمد . 

 

کردم می پیدا رو تو زودتر باید...بودم تو با کم ناراحتم این از  

 

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

 

 با موھایم خجالت از و شد خراب سرم روی خودش کنم نمی عمل دستوراتش بھ دانست می چون و بود نیاورده دوام ھم آخرش پریا
 جان بھ داشت دوست کھ را رژی رنگ خودش و گرفت پس من از ھم را گذاشتھ استقالل یک ھمان آخرش و درآمد من ھای جیغ تمام
خوردم می حرص فقط من و ریخت ھایم لب . 

 

کرد نگات نموره یھ میشھ حاال     - . 

 

است؟ بد کنم حرامش سیلی یک  
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ھست حتما را کم نباشد ھم بد کنم فکر . 

 

شدی خوشگل...نکن بق حاال     - . 

 

بود شوھرش مرگ منتظر دختره میگن خودشون بھ پایین اون آدمای از خیلی بیام اینجور من     - . 

 

 ھم من کنیم خرد تره بخوایم اگھ مردم حرف واسھ طال...بود سالش ای خرده و ھفتاد داییم...نبودن کھ تو جای...بگن بذار     -
خره سالتھ بیست....کنی زندگی حقتھ طال...بگیر خون خفھ پس...مطلقم . 

 

است موھبت بودنش و گرفت آغوشم در کردم نگاھش کھ کمی . 

 

بدیم حرص عسلو بریم بیا و شو بلند حاال     - . 

 

دختره؟ این بھ دادی گیری چھ     -  

 

گیره می ازمون محمدو...موزماراست اون از     - . 

 

بگیره خب     - . 

 

محتاجیم محمد بھ ھممون....لرزونھ می صداتو ھم گفتنش کھ نگو چیزیو...طال     - . 

 

نبود حق پریا ھای حرف گاھی شد می کاش . 

 

 

کیھ؟ دختره اون:  گفت و کرد گوشم در سر پریا و بودم خیره جمع بھ پریا کنار  

 

بود گرفتھ گرم کیان با عجیب مجلس ابتدای از کھ زیبایی و لوند دخترک آن بھ رسید می نگاھش رد . 
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شد می چیزی یک را پریا این و کرد ترش کفری ندانستن معنای بھ انداختنم باال شانھ . 

 

بود خیره دختر ھمان بھ و ایستاد دیگرم طرف طناز . 

 

بلھ ھم جونمون دایی کھ بینم می – طناز . 

 

باشد می وافرش حسادت نشانھ سوسن خالھ فراوان ھای قول نقل بھ پریا دادن چین بینی و داد چین بینی پریا . 

 

عالیھ چی ھمھ ولی...ای خستھ حسابی:  گفت طناز و نشستم صندلی روی . 

 

بود آویزان بازویش از ھم عسل و بود ایستاده جمعی میان کھ افتاد محمد بھ سرکشم نگاه و کردم مھمانش لبخندی بھ . 

 

دعوتھ انگار ھم جون عمو:  گفت طناز و گرفتم گازی را ام رژخورده لب . 

 

دید می کھ بود بار اولین را پوششم مدل این و داد تکان سالم بھ سری برایم او و انداختم نظری نامدار بلند قامت بھ . 

 

بود نشده متوجھم اصال مھمانی اول از کھ ھم محمد . 

 

نبود مھم کھ ھم اصال و . 

 

بھتر ھمان...باشد جانش عسل متوجھ . 

 

بود؟ ماشینشان ھای مدل کردن روز بھ شان دغدغھ کل کھ جماعتی این بھ چھ مرا اصال و بود خلوت زیادی برم و دور  

 

کنم درکش نشد ھیچگاه کھ کردم نگاه سیاوشی بھ من و نشست ام شانھ روی دستی . 

 

چطوری؟ – سیاوش  

 

 .خوبم  -
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شدی خوشگل  - سیاوش . 

 

بود؟ ای صیغھ چھ دقیقا ھایش چشم غم و گفت لبخند با  

 

میرم دارم...شده اوکی چی ھمھ:  گفت باز او و فرستادم گوش پشت را موھایم از ای دستھ استیصال سر از . 

 

باشی موفق  - . 

 

ھمین؟ فقط – سیاوش  

 

انجامید؟ آقا سکتھ و من ترس بھ مھمانیش کھ پسری این بھ گفتم می باید دیگری چیز چھ  

 

کنم دعا نیستم بلد این از بھتر  - . 

 

کنی نمی رو رو بھترینا وقت ھیچ من برای تو....دونم می آره – سیاوش . 

 

 ...سیاوش  -

 

بگو خودت از...خیال بی – سیاوش . 

 

شده تنگ کیارش برای دلم ؟ خوین خان کیومرث و جون فرانک...بگو تو  - . 

 

تنگتھ ھممون دل...خونمون بیا روز یھ...گیره می بھونتو ھم اون – سیاوش . 

 

بود ایستاده تنھا بار کنار نامدار و گذشتم کنارش از امور بھ کلی رسیدگی یک بھانھ بھ و دادم تکان سری . 

 

کردم حس کنارم را حضورش کھ بودم خیره میز چیدمان بھ . 
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نیست پیدات شرکت دیگھ کھ گرفتی درس حرفام از انگار – نامدار . 

 

است؟ تیپ خوش حد این بھ تا چرا پسر این و زدم پوزخندی  

 

شاید...دونم نمی  - . 

 

بلدی...خوبھ...توئھ کار امشب مھمونی میگن – نامدار . 

 

درستھ؟...باشی خونده درس نباید حتما کارا سری یھ بودن بلد برای  -  

 

داد؟ فراری را کیمیا کھ داشت کم طاھا از چیز چھ مگر نگاه این و شد ھایم چشم خیره  

 

داری؟ کیمیا از خبری  -  

 

اندیشیم می نفر یک بھ زمان یک در کھ داریم قوی تلپاتی . 

 

 .نھ  -

 

ایران نکشوندتشون ھم پول بوی حتی...عجیبھ  - . 

 

بودن ھم عاشق خیلی اونا...خوشبختن ھم با حتما اونا...شی؟ نمی خیالشون بی چرا  - . 

 

بگم کیمیا بھ باید گھ حرفاست سری یھ فقط...نیست مھم دیگھ برام  - . 

 

کنی می فکر دیگھ یکی ناموس بھ...کنی می فکر بھش ھم ھنوز  - . 

 

شد؟ نمی حساب ناموس بود من نامزد کھ وقتی اون  -  

 

مھمھ برام خوبختیش...مھمھ من برای طاھا...ولی نکردم تایید کارشونو وقت ھیچ من  - . 
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داد حق باید مرد این بھ و کرد نگاھم . 

 

 

 

ولی...باشم متنفر ازت کھ دارم دوست خیلی     - ... 

 

کشاند محمد صورت بھ را نگاھم فشرد دردناک را ام شانھ کھ دستی و . 

 

 کردم نمی فکر:  گفت ھایش جانبی بھ حق ھمان با نامدار بھ رو و کرد خالص صورتم و اندام کردن پایین باال از را سنگینش نگاه
 .بیای

 

اومدم می حتما...بود کرده دعوت کیان – نامدار . 

 

کردند؟ می سر شرکت آن در چگونھ نداشتند را ھم دیدن چشم کھ دویی این ام مانده من  

 

اومدی خوش – محمد ... 

 

داشت کار باھات رامین کنم فکر...ببر لذت مھمونی از . 

 

 شد نگاھش نافذیت آن با نگاھم ی خیره و کند محمد ھای چشم از را نگاھش و کرد مھمانش پوزخندی بھ و انداخت باال ابروی نامدار
شدی خوشگل زیادی...راستی:  گفت و . 

 

 تر دردناک لحظھ ھر چرا ام شانھ روی محمد دست فشار و گذشت کنارمان از او و ماند باز خوری برنج بشقاب یک قاعده بھ دھانم
شد؟ می  

 

شونم...محمد     - . 

 

شدم اش برافروختھ صورت ی خیره بھت با من و کرد وارد بیشتری فشار . 
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میاد دردم...شونمو کن ول     - . 

 

این؟ گفت می چی     -  

 

 محمد؟     -

 

ندارم اعصاب...ساکت طالیی     - . 

 

چھ؟ من بھ     -  

 

بزنی؟ تن کمدت تو نشد پیدا تر کوتاه لباس...منھ اعصاب وسط تو پای دقیقا     -  

 

 محمد؟     -

 

دختر کن کم رژتو رنگ این...واسم نذاشتی جا اعصاب...طالیی ندارم اعصاب     - . 

 

مربوطھ خودم بھ     - . 

 

 .صحیح     -

 

میشھ معلوم ھم ربطش:  گفت گوشم در و باال طبقھ بھ منتھی ھای پلھ تا داد کش را بازویم . 

 

دیگر؟ شد می چھ را محمد این  

 

 طال؟     -

 

دھد نجات را من تا است آفریده را کیان کال خدا انگار . 

 

میرین؟ کجا – کیان  
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برس مھمونیت بھ تو...ھیچی – محمد . 

 

بیا لحظھ یھ طالجان...کنم می کارو ھمین دارم دقیقا – کیان . 

 

داره کار طال – محمد . 

 

محمد منھ شب امشب – کیان . 

 

پیشت میاد شد فصل و حل...دارم خوشگلھ خانوم این با حسابایی خرده یھ من...پسر کنار بذار بازیو قرتی – محمد . 

 

کرد ردیف برایم را آینده ھای نشان و خط ھایش چشم با و کشید حرص پر نفسی محمد و کشید را دیگرم بازوی کیان . 

 

بیرون؟ میزد دود دماغش از کھ کردی کار چی:  گفت او و شدم ھمراھش من و برداشت قدم کیان  

 

میده گیر آرایشم و لباس بھ     - . 

 

نداشت اداھا این از محمد     - . 

 

بره در چنگتون از خانوادگیتون ثروت یھو و بگیره رو بیوه دختر یھ جماعت این از یکی چشم ترسھ می کنم فکر     - . 

 

زر؟ زر     -  

 

بگیره خودشو دختر دوست جلو بره میگھ راست...نیگا عسلو آخھ...یمیم؟ دروغ     - . 

 

نمیاد بھت...نزن غر     - . 

 

راستی؟:  گفتم افتاد لوند دختر آن بھ نگاھم تا و آمد لبم بھ لبخند  
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 ھوم؟     -

 

کیھ؟ دختره این     -  

 

کیھ؟ کی     -  

 

بلونده مو ھمین     - . 

 

منظورتھ؟ فرنوش...آھان     -  

 

ندارین؟ ھم با ھمھ این کھ شمان کاره چی وقت اون بعد...جونن؟ فرنوش اِ      -  

 

شدم آشنا باھاش مھمونی چندتا تو...خوبیھ دختر...مجده دکتر دختر     - . 

 

افتادند قروچھ بھ حرص از ھایم دندان . 

 

باشین خوش بعد...آھان     - . 

 

گذشتم کنارش از و . 

 

پریا برای بود خوش کھ بھ دلمان باش مارا . 

 

 

درآوردم رو دختره آمار:  گفتم حرص پر و استادم طناز و پریا کنار . 

 

بردیم جون عسل از فیضی یھ ھم ما – طناز . 

 

دختره؟ است کاره چی – پریا  
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شدن آشنا ھم با مھمونی چندتا تو...مجده دکتر دختر...دونم نمی کارگیشو چی     - . 

 

ایش – طناز . 

 

دیدیم ھم خان کیان طاھری و پاک – پریا . 

 

زنی؟ می جز چرا تو ضمن در....شدن آشنا ھم با فقط بابا – طناز  

 

داد کش ھم مرا ھای لب شیطانش لخند و . 

 

دوتا؟ شما چتونھ – پریا  

 

ھیچی – طناز . 

 

کرد اش حوالھ ای غره چشم پریا و خندید ریز و . 

 

نزن پسش:  گفتم و گذاشتم پریا دست روی دست شد رامین ھمراه رقص برای کھ طناز . 

 

 چی؟     -

 

بده نشون خودشو بذار...بوده بچگیت از...خوبیھ حس...نزن پس حستو     - . 

 

انگار خوشھ دلت     - . 

 

بگذره؟ خوش بھمون امشب نیود قرار مگھ     -  

 

کردم امتحان شانسمو بار یھ من طال     - . 

 

کن امتحان دوباره     - . 
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کنی می فکر رویایی     - . 

 

 ولی...درست کنم می قبول زود حرفاتونو...درست ام بچھ پریا...میشھ؟ بد رسھ می کھ تو بھ...خوبھ بودن رویایی من برای     -
 لیاقتتو کھ ای مرتیکھ اون با رفتی و کردی لج و بوده گیرش دلت نوجوونیت ھمون از دونم می وقتی نبر...نبر سوال زیر شعورمو
 .نداشت

 

 ...طال     -

 

کیانی حق تو...باش داشتھ قبولم کم یھ...دارم قبول حرفاتو چون...کنم می قبول من...میدی امید من بھ تو     - . 

 

کردم گرم خدمھ بھ دادن ارد با را سرم و شد ام بھانھ امور بھ سرکشی باز و . 

 

چشمم خار ، کرده اخم محمدِ  کنار عسل حضور و بود شبم اتفاق بدترین کیان با مجد دکتر دختر رقص و . 

 

نامدار و ... 

 

بودم زده بھت کرد مھمانم کھ حرفی برای ھنوز و بود سنگین نگاھش . 

 

پریا و ... 

 

آمد نمی نظر بھ ھم بدی پسر و بود کرده گرم را سرش کیان ھمکاران از یکی . 

 

تنھایی؟ چرا     -  

 

رفت می باال را نوشیدنیش آرام آرام کھ کردم نگاه نامدار رخ نیم بھ . 

 

تنھام چون     - . 
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گرفت طرح لبخند نشانھ بھ ھایش لب و کرد نگاھم کمی . 

 

داری فکرایی یھ گفتھ اردوان     - . 

 

 .آره     -

 

برسی بھشون تونی می کھ دادی نشون خودتو امشب...جالبیھ فکرای     - . 

 

کنم می خودمو سعی     - . 

 

فھمم نمی پسرشو با شراکتت قضیھ فقط...کنم کمکت گفتھ اردوان...خوبھ     - . 

 

کنھ کمک بھم میتونھ خیلی اون خب     - . 

 

رسونھ نمی ضرر بھت من با شراکت...شی می خیال بی کال اردوانو پسر با شراکت قضیھ...کنیم می کاری یھ     - . 

 

کنم؟ قبول پیشنھادتونو باید من چرا و     -  

 

نشست ھایش لب روی لخند از طرحی باز . 

 

کنھ می بازاریت داره اردوان...میاد خوشم     - . 

 

 کف ھست ھم قانونی یھ...خوبھ ھم چارتام دودوتا...بلدم ھم انداختن چرتکھ...شدم بزرگ بازاری حاجی یھ زیردست عمر یھ     -
کرد اعتماد نباید کسی ھر بھ میگھ کھ بازار . 

 

رسونھ نمی ضرر بھت بودن من با کھ گفتم     - . 

 

بھتره باشم اردوان با کنم می حس     - . 
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دارم فکرات برای جالبی فکرای من چون...طال نیست بھتر     - . 

 

کرد می تلفظ قشنگ را طال . 

 

دشمنی من با شما     - . 

 

نھ...تو با ولی...دشمنم ابد تا برادرت زن و برادرت با...نھ تو با     - . 

 

شدنتونو؟ متحول دفعھ یھ این کنم باور باید     -  

 

 میز پا ھم من با...بشنو ارادوانو پسر پیشنھادای...کن کاری یھ اصن...بیشتریم سود دنبال دوتامون:  گفت و کشید اش چانھ بھ دستی
کن قبول بودو بھتر کدوم ھر...بشین مذاکره . 

 

آیندمون شراکت سالمتی بھ:  گفت و داد تکان من طرف بھ را گیالسش اون و دادم تکان تایید بھ سری . 

 

رفت باال مان نداشتھ شراکت سالمتی بھ کھ گیالسی آن با گفت می چھ من زندگی وسط نامدار دقیقا و . 

 

 

 

 بود درگیر خانم فرنوش با عجیب امشب کھ کیانی فرمایشات خرده ولی بخورم تدارکات ھمھ آن از درمان درست شام یک دلم بھ ماند
نرسانید دلم مراد بھ مرا . 

 

نیامدند ام نزدیکی بھ سیاوش حتی نھ و نامدار نھ ، محمد نھ شب آخر تا کھ بودم خوشحال و کندم پا از را دا پاشنھ ھای کفش . 

 

دادم می راھش عمرا بزند را کیان امشب رفتار نق خواست می ھم باز پریا اگر و کرد کفریم واحدم در زنگ . 

 

گرفت را دامنم محمد نگاه بزخ گشودم کھ در . 

 

نیست؟ اش خانھ مھمان خانم عسل امشب مگر و کوفت ھم بھ را در و آمد جلو قدم دو و رفتم عقب قدمی  
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داری؟ کاری:  گفتم و افتاد فعالیت بھ چطور زبانم دانم نمی  

 

دلم سر مونده حاال تا شب سر از حسابایی خرده یھ آره     - . 

 

:  گفت و کشید ھم در ابرو و کرد حرکت موھایم حرکت با نگاھش و زدم کناری را موھایم و شدم سینھ بھ دستھ و پرید باال ابروھایم
شدی خوشگل . 

 

ترساندم کمی حرصش با تعریف و . 

 

گفتن بھم خیلیا...بگی؟ اینو اومدی     - . 

 

شدم نشیمن راھی و نباختم را خودم من و آمد جلو و زد پوزخند  ... 

 

بردم پی فاجعھ عمق بھ کشید کھ را بازویم و . 

 

 کجا؟     -

 

تو؟ چتھ     -  

 

سرت؟ بکشی چارقد من جلو بلدی فقط...جالبھ...چمھ؟     -  

 

داره فرق بیرونم و مھمونی تیپ...گشتم می ھمینجور دوستاش مھمونی بردم می وقتی طاھا بودم کھ ھم آقاجونم خونھ من     - . 

 

کنھ نمی فرق زیاد بعد ِمن     - . 

 

 دست اختیارم...گردم می بخوام ھرجور من...حالیتھ؟...نبین آقا امانت منو...گذاشت آزادی ھاش بچھ واسھ ھم آقا...سننھ رو تو     -
خودمم مال دیگھ...خودمم مال...ام بیوه من...خودمھ . 

 

بود؟ داشتھ نگھش ھوشیار ھنوز چرا خونش الکل ھمھ آن و کرد می نگاھم اخم با او و داشت داد ھایم حرف  
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 مال....ولی...درست ای بیوه...کنی فرو گوشت تو دارم خوش چیزو یھ:  گفت خیرگیش ھمان با و مبل روی کرد پرت را خودش
منی مال...ما مال...مایی مال...نیستی خودت . 

 

آمدم بیرون آخرش حرف بھت از شد کوبیده ھم بھ کھ در و . 

 

است دیوانھ مرد این . 

 

حرفش؟ این چھ یعنی  

 

جانش عسل بھ دھد گیر ریز یک برود . 

 

را؟ خودش داند می محق دم بھ دم چھ یعنی اصال  

 

بیاید جا حالش بکوبم جانش عسل دھان بھ نھ کھ او دھان بھ ھمچین دست پشت با مانده دلم روی . 

 

نبود چشم در ھم زیاد جمع آن میان من زانوی از تر پایین لباس و . 

 

گشتند؟ می راست راست خانم عسل و دقیقھ بھ دم کرد می مواخذه را من فقط کھ بود دردی چھ و  

 

سره من از چیش مھربونھ چقدر...بگو واضح اینھ ازت سوالم  

 

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

 

چیھ؟ امروزت برنامھ:  گفت ببوسد را ام گونھ تا شد می خم کھ حالی در و پوشید را پالتویش و شد بلند میز سر از کیان  

 

بیرونم ھم ناھار...دارم قرار اردوان با     - . 

 

فواد شاپ کافی بریم دنبالم دانشکده بیا عصری:  گفت و انداخت گردنش گرد را گردنش شال پریا . 
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فواد؟:  گفت کیان و دادم تکان سری  

 

رسونمت می:  گفت کیان کھ برداشت در طرف قدمی و گرفت نشنیده پریا . 

 

آژانس زدم زنگ...نیس نیازی – پریا . 

 

مد سالن یا دانشگاه رفت می دانم نمی و پوشید را ھایش بوت او و انداختم باال پریا برای ابرویی . 

 

صبحانھ برای بود نیامده محمد کھ بود روزی اولین امروز و رفتند دو ھر . 

 

بود اش خانھ مھمان عسل کھ دیروز از نظر صرف . 

 

رگم بی اینقدر کھ بکشد مرا خدا و نشاند لبم بھ لبخند خانھ زنگ کھ کنم جمع را میز آمدم . 

 

 

 

 بود بس خانزاده این ورود برای کھ خانگی شلوار و شرت تی این و کشیدم لبخندم طرح بھ دستی و کردم مکثی کنسول آینھ جلوی
نھ؟ مگر...دیگر  

 

گشودم را در و بردم مویم کش بھ دستی . 

 

او و ... 

 

خوام می چایی:  گفت و نشست کانتر جلوی بلند پایھ صندلی روی و گرفت را ام آشپزخانھ راه و زد کنارم . 

 

نبود؟ پررو زیادی مرد این و شدم خیره تشنش غول قامت بھ و بستم آرام را در  

 

بود زیاد سرش از ھم تشن غول ھمان کھ حقا . 
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 ...واال

 

گذاشتم رویش جلوی چای از ماگی . 

 

رنگ کم خیلی نھ پررنگ خیلی نھ . 

 

گذاشت؟ می باال طاقچھ من برای علت چھ بھ دقیقا و رفت باال را چایش ماگ ، داغ داغِ   

 

چیھ؟ ھان:  گفت پیمان و پر ای لقمھ گرفتن حال در او و بودم اش خیره  

 

کنم می فکر دارم...ھیچی     - . 

 

چی؟ بھ     -  

 

کردم؟ باز روت درو ھدفی چھ با اینکھ بھ     -  

 

رسید دستی کف بھ صورتم تا صورتش فاصلھ و شد خم کمی و کرد مھمانم پوزخندی بھ . 

 

کردی نمی باز درو درصد یھ کن فکر     - . 

 

رفتنی وقت یخچال تو بذار رو کره و پنیر ظرف...بشم آماده میرم من:  گفتم اتاقم بھ رفتن حال در و شدم بلند صندلی روی از . 

 

نبود بد ھم زیاد خیابان در زدن قدم کم یک برای و داشتم دوست را اسپرتم تیپ . 

 

بودم خودم برای امروز . 

 

پریا فابریک رفیق ، فواد شاپ کافی ھم بعد و داشتم اردوان با کھ قراری از نظر صرف . 

 

بود خودم مال اش بقیھ . 
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داشتم دوست را ھا بودن خود مال این گاھی چقدر و . 

 

 می اش خانھ در را صبح تا شب و کردم می لوس خالھ برای را خودم و سوسن خالھ خانھ رفتم می خودم دل برای ھم شب شاید
 .گذراندم

 

نداشتند شام محمد و کیان کھ چھ من بھ . 

 

محمد گردن شال سمت بھ نرفت دستم امروز و انداختم گردنم گرد گردنی شال کنسول آینھ جلوی . 

 

رفت می باال را چایش دوم ماگ و کرد می نگاھم . 

 

بود مرد این چای بھ من از تر معتاد . 

 

چیھ؟:  گفتم و دادم تکان سری  

 

میری؟ کجا     -  

 

ندارم مشخصی برنامھ     - . 

 

بیرون؟ بری مجبوری نی بساطت تو مشخص برنامھ وقتی     -  

 

باشم راحت خواد می دلم بعدشو من ، پوسیدم عموت خونھ تو سره یھ ای خرده و سال سھ...بھتره موندن خونھ تو از     - . 

 

است عقده حرف پس     - . 

 

زنی می کنایھ پریشب از ریز یھ...چتھ؟ تو     - . 

 

نی بلد خودسری من طالیی...چتھ؟ تو     - . 
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خدافظ...خوردن سری تو بود موقعیتش اقتضای...رو طالیی بیامرزه خدا...زمون اون گذشت     - . 

 

بگذارد؟ یخچال در را پنیر و کره نیاوردم یادش آخر بار برای کھ بود مھم و بیرون زدم و  

 

خراب اعصابم و بود مشت دلم عجیب و . 

 

کرد می خوب را حالم اردوان ھای گفتن دخترم شاید . 

 

کرد می تازه را روحم تجریش کردن پایین باال شاید . 

 

کرد می سبک را دم رفتن صالح امامزاده شاید . 

 

شاید اصال ... 

 

بود بھتر چیزھا خیلی بود مادرم اگر . 

 

بود اگر طاھا ... 

 

نداشت اخم ھمھ این محمد اگر و ... 

 

نداشت بھانھ ھمھ این امروز من دل اگر و . 

 

شود شروع بد کھ است ای شنبھ صبح جھنم کھ حقا . 

 

زندگی این است جھنم کھ حقا . 

 

است جھنم کھ حقا . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

دلخورم ازت داری کینھ ازم...بسمھ دیگھ اما دارم دوست  

 

 

 

کردم می پیدا نجات سردرگمی این از من و کرد می مھمانم سیلی یک و آمد می باید یکی . 

 

شود می تنگ ھم آقا بودن روزھای برای روزھا این حتی دلم . 

 

کنم سبک را دلم من و دھد گوش نظر بی را ھایم حرف کھ داشتم را یکی حداقل . 

 

است رفتھ در دستم از روزھایم حساب . 

 

قوز باال قوز شده کھ ھم محمد . 

 

چندی است شده زخم ھایش حرف . 

 

نامدار و ... 

 

است مجھولی چند معادلھ این کجای دقیقا . 

 

داند می خدا . 

 

بود ایستاده منشی میز کنار البی در بازاریش و پوش خوش پسر گذاشتم اردوان جناب دفتر بھ کھ پا . 

 

دارد برش و دور بانوان با خوبی بس رابطھ بودم فھمیده خنگیم ھمھ با بودمش دیده قبال کھ ھم باری یک ھمان من و . 

 

است بالفطره باز خانم یک د مر این بگذارم کنار را اندیشیم مثبت بخواھم کھ کمی و . 

 

گفت احسنت تایمی آن ھمھ این بھ یاید واقعا:  گفت و کرد مھمانم لبخندی افتاد من بھ کھ نگاھش . 
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است سنگین بسی مرد این ھای نگاه و زدم لبخندی اجبار سر از . 

 

- ? دارن تشریف پدر  

 

 خوشی صورت البی تو...طرف این از بفرمایین...حلھ قضیش دیگھ ساعت نیم تا کھ است کننده مراجعھ یھ فقط...ھستن  -
میرن و میان...نداره . 

 

کنم؟ فرض چگونھ را اردوان جناب منشی نگاه مدل باید من و  

 

داشت پذیرایی جنبھ بیشتر کھ شدم اتاقی راھی او از جلوتر و دادم تکان اجبار سر از سری . 

 

 شراکتمو پیشنھاد میشم خوشحال...جالبیھ چیز...شنیدم ایدتون مورد در بابا از: گفت و شد ام خیره و نشست ای کاناپھ روی روبرویم
کنین قبول . 

 

بعدش تا...فکره مرحلھ تو ھنوز کھ فعال  - . 

 

رفت ھم در ھایش اخم باشم کرده مھمانش ضدحالی انگار . 

 

کنم؟ عوض را ذلیخا جگر این رفت می یادم دفعھ ھر چرا من و خورد زنگ گوشیم و گذشت سکوت بھ کمی  

 

دادم جوابش دلیل بی من و بود ناشناس شماره . 

 

 ...الو -

 

 ..سالم  -

 

ندھم تشخیص ھم تلفن پشت از حتی عمرا را خاص لحن و صدا این و پرید باال آنی بھ ابروھایم . 

 

سالم:  گفتم بھت با . 
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اردوانی؟ دفتر  -  

 

 .بلھ  -

 

کھ نیستی کجاشی؟  - . 

 

راھروام تھ اتاق من  - . 

 

بس و کرد می زنده را گاو خاطره تنھا پریا قول بھ گوشیش کردن قطع . 

 

کند مرد این حوالھ مشتی روحی تو یک و بیاید کھ خالی طناز جای و شد باز اتاق در ، در بھ ای تقھ بی . 

 

حمید اینجایی ھم تو دونستم نمی:  گفت لبخندی با نامدار و رفت باال اردوان پسر ابروھای . 

 

 دو کاناپھ آن در من بیخ نامدار باید العھد مبل ھمھ این بین چرا دانم نمی و فشرد را نامدار دست و زد اجبار بھ لبخندی اردوان پسر
شوم مچالھ مبل تقطھ ترین انتھایی در مفلوک من و کند جا را خود نفره . 

 

بود نگفتھ چیزی بابات اینجایی؟ چرا تو  - نامدار . 

 

بود نگفتھ چیزی تو بودن از ھم بابا  -حمید . 

 

طاھر؟ خانوم دارین میل قھوه:  گفت فھمید را بودنم معذب کھ اردوان پسر و چرخید می دو ھر میان نگاھم  

 

بود عجیب گفتتش طاھر خانوم این ... 

 

خواندنم می زرنگار اکثرا ... 

 

تمسخر بھ شده حتی ... 
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ھست امکانش اگھ قھوه فنجون یھ  - . 

 

داد ارد منشی بھ را قھوه فنجان سھ نامدار نظر گرفتن نظر در بدون و کرد خرج گاویت ھم او و کرد مھمانم لبخندی بھ . 

 

کردی؟ فرض گاو را نامدار دقیقا بگویم کھ دلم سر ماند  

 

شد زده ھا حرف و رسیدند ھم با اردوان جناب و منشی . 

 

کردم می حس بودنم نفھم تمام با ھم من را داد می کھ ھایی نخ و کرد استقبال تنھا لبخند با اردوان پس و گفتم ام ایده از من . 

 

نامدار و ... 

 

پیشنھادی و داشت انتقادی ھایم حرف میان . 

 

منطق و داشت دلیل ھایش حرف . 

 

نبود خوارانھ پاچھ اردوان پسر مثل . 

 

ننشست؟ کیمیا دل بھ چرا جذاب مرد این و  

 

کنم اعالم را نظرم آخر در من و باشیم داشتھ مذاکراتی اردوان جناب و من شد قرار . 

 

میری؟ خاصی جای:  گفت نامدار و کرد حوالھ اخمی من بھ منشی و زدم بیرون اتاق از نامدار ھمراھی بھ  

 

 .آره  -

 

داری؟ ماشین  -  
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 .آره  -

 

بعدا بینمت می پس:  گفت و من زدن حرف خالصھ این از زد لبخندی . 

 

است تنگ بسی آقا برای زدن حرف برای دلم و شد راھی و کرد نگاه ھایم چشم بھ کمی و دادم تکان سری . 

 

 

بود آقا با ھایم دل حرف بابت از سرماخوردگی این . 

 

کردن؟ سبک دل پی رود می زمستانی عصر یک در من جز االغی کدام آخر  

 

 داشتھ ادا کھ دختر... خوری می تھشو تا:  گفت دید کھ را من ی نالھ سبک در ی قیافھ و گذاشت روبرویم را سوپ کاسھ سوسن خالھ
درمیارن ازش عیب ھزارتا باشھ . 

 

دیگر بود اواخرش این ھای حرف شروع منزلھ بھ حرفش این و ... 

 

گیرند می لقمھ دیگرشان یکی پسر برای پریا و من یکیشان ھربار کھ دارد ھمسایھ فقره چند خانم خالھ این دانم نمی آخر . 

 

نموندم آقاجونم و خانوم دست رو من و شد پیدا آقایی شکر رو خدا     - . 

 

کنی درازی زبون من واسھ خواد نمی خروسیت صدای اون با     - . 

 

خالھ اِ      - ... 

 

خوای می کی تا...دختر دِ      - .... 

 

بشھ خشک خدا بنده اون کفن بذار     - . 

 

دختر بودی زنش شده باورت راستی راستی اینکھ مثھ     - . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

بودم میگھ کھ شناسنامم دوم صفحھ...نبودم؟...بودم     - . 

 

و قانونیھ پزشکی یھ خرجش...من بشم باالت و قد اون فدای آخھ     - ... 

 

میشھ؟ پاک خدایی...میشھ؟ پاک ھم مخم بشھ پاک شناسنامم دوم صفحھ من     -  

 

آشپزخانھ راھی و شد غمگین خورد سنگ بھ تیرش اینکھ از خالھ . 

 

بود غوغا آقا با زدن حرف از کھ دلی و سوپ کاسھ و ماندم من . 

 

داد؟ می قرار مرحمت مورد رو ھمھ و انداخت می سرش در را صدایش حیاط اول از پریا جز کسی چھ و خورد در زنگ  

 

 جانش ایخالھ بر و شد آشپزخانھ راھی سالم بی و انداخت سرم روی را اش کولھ احوال مریض منِ  از پرسی احوال جای ادب بی
باشم داشتھ را پریا روحیھ بشود کھ دلم بھ ماند و شد لوس . 

 

شود می مزاحمش کامران کھ داشتم خبر ... 

 

گذاشتھ بپا برایش محمد کھ داشتم خبر ... 

 

نگفتھ چیزی کسی بھ محمد و سوسن خالھ برای جز اش شده سقط بچھ از کھ داشتم خبر ... 

 

بود ستودنی دختر این روحیھ و داشتم خبر .... 

 

نیاورد ابرو بھ خم دوماه این در ... 

 

بود عالی دوماه این در ... 

 

تجردش روزھای مثل ... 
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چھ؟ من ولی .. 

 

بھارخواب؟ توی ھای گل شاخھ و باشم امیرحسین انتظار در بعدازظھر ھر ھایم سالگی ھفده مثل توانستم می من ... 

 

ھامان؟ زدن جیم قایمکی و باشم طاھا انتظار در توانستم می ... 

 

شد نمی سابق مثل من برای چیز ھیچ ... 

 

نداشتم دیگر را کس ھیچ من ... 

 

را امیر نھ ... 

 

را طاھا نھ ... 

 

را بھارخواب ھای گل شاخھ خوب روزھای نھ ... 

 

را امیدم غرق ھای سالگی ھفده نھ ... 

 

داد دست از را ھا چیز خیلی پریا ... 

 

را اعتمادش ... 

 

را عشقش ... 

 

را جنینش ... 

 

را اش شناسنامھ ... 
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را بکارتش ... 

 

دارد را خالھ ھنوز ولی ... 

 

دارد را کیان ... 

 

دارد را محمد ... 

 

گوید می دردانھ او بھ خان کیومرث ھم ھنوز ... 

 

گوید می چیز ھمھ از برایش خواھر مثل طناز ھم ھنوز ... 

 

پزد می داشت دوست کھ ھا خانگی کیک دستھ آن از برایش خانم کتی ھم ھنوز ... 

 

داد دست از را ھا چیز خیلی شاید پریا ... 

 

بودند ماندگار زندگیش ھای کوه ولی ... 

 

بماند تنھا او و ببرتشان باد و باشند کاه کھ نبودند من طاھای مثل ... 

 

بخورم؟ سرما کھ ندارم حق  

 

نخوردن؟ سرما برای باشد گرم چھ بھ پشتم  

 

است؟ حسابم در کھ ھایی پول بھ  

 

ام؟ خانھ بھ  

 

چھ؟ بھ  
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کھ؟ بھ  

 

پابرجا؟ کوه کدام بھ  

 

قوز باال قوز ام شده کھ ھم محمد برای ... 

 

سرباال تف ام شده ... 

 

جان بالی ام شده ... 

 

بکنم محمد از باید ... 

 

بکند را زندگیش دارد حق ... 

 

بکند را زندگیش من بی ... 

 

 

 

خورد می سوپ من خاطر بھ کھ است عشق را جانم خالھ مرام ھم باز و بودم خیره پریا و کیان و محمد بشقاب بھ زده ماتم . 

 

بخور غذاتو...نکن نگاه مردم بشقاب بھ گداھا عین – سوسن خالھ . 

 

گرفت بازی بھ مرا نداشتھ اعصاب و داد تکان برایم ابرویی پریا . 

 

بود ساکت شب سر از محمد . 

 

بود نگرفتھ من از خبری ھیچ ندیدنش روز دو این در . 
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انگار نبود مھم برایش ھم مردم می . 

 

بود کرده پر را وقتش تمام خانم عسل کیان قول بھ . 

 

بزنم آمپولتو بعد...بخور سوپتو...خالھ میگھ راست – کیان . 

 

کما تو رفتھ یا مرده یا تو دست زیر افتاده کی ھر...درمونگاه بریمش می راه سر شب:  گفت و آمد باال آنی بھ محمد سر . 

 

شکر را خدا شد باز نطقشان باالخره . 

 

شھ خوب تا مونھ می اینجا فعال زرپری – سوسن خالھ . 

 

بیاد بذار و کن مرحمتی یھ...داشتیم تغذیھ سوء رز سھ این ما...خالھ – کیان . 

 

کنن برخورد باید چطور مریض با نیست حالیشون...شمر تا سھ دست زیر افتاده بچم...دیگھ ھمینھ – سوسن خالھ . 

 

خالھ نیست چیزیش کھ این – محمد . 

 

 چیزیش کھ:  گفت و آمد اش عزیزکرده این برای ابرویی و چشم خالھ و داد نشان خودی من عطسھ موضوع گراوند بک برای و
 .نیست

 

شم مریض من حاال...خالھ؟ ما بین میذاری تبعیض چرا – پریا ... 

 

بیگاری بردن رو دختره...نمیدی تکون خودت بھ رفتن دانشگاه واسھ جز نشده مریض تو – سوسن خالھ . 

 

کارترم بی ھمھ از من خب...ھا بیچاره....بابا نھ:  گفتم و زدم خالھ برای لبخندی . 

 

مادر نیستی دیگھ کھ بعد من – سوسن خالھ . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

خونھ فرستم می براشون ھم بعد من     - . 

 

بعد؟ من مگھ خبره چھ:  گفت و کرد نگاھم کرده اخم محمد  

 

بزنھ رستوران میخواد:  گفت و کرد لبالب سوپ از را بشقابم خالھ . 

 

داشتند خبر کمی پریا و کیان . 

 

بودمشان گفتھ . 

 

محمد ولی ... 

 

کردی می دعوتم افتتاحیش ذاشتی می:  گفت و شد وقت چند این تمام از سردتر نگاھش و کرد نگاھم محمد . 

 

بود عالی...خالھ نکنھ درد دستت:  گفت و شد بلند میز سر از و . 

 

بس و بوده خالھ بود احترامش مورد نھایت بی کھ زنی تنھا مادرش از بعد گفت می ھمیشھ پریا . 

 

رفت می خالھ برای جانش . 

 

 کردن تقدیم جان بھ حاضر دودستی باز داده می حرص را مادرش و کشیده می کھ ھم بازداشتگاه بھ کارش ھا وقت آن گفت می پریا
شده می . 

 

باخبرند آن از چندنفری فقط کھ دارد ای گذشتھ گفت می . 

 

خدابیامرزش مادر و خالھ و آقا و کیان . 

 

سال چندین تا است کرده متالشی درون از را محمد کھ ھست گذشتھ آن در چیزی گفت می . 
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بیوفتد سرش از ھا آب تا آب ور آن فرستادتش کیان با آقا بابت ھمین از . 

 

بلرزد بادی با کھ نبود بیدی من نگاه قدرتمند محمد . 

 

بوده عظیم بس زندگیش سونامی پس . 

 

میشی بدتر تو برو سرده:  گفت من بھ نگاه بی او و ایستادم تراس در کنارش و شدم بلند پِیش . 

 

 کلی بازسازی یھ با بتونم تا کنھ معرفی بھم رو چندجا اردوان قراره...نی معلوم چیزی ھم ھنوز...نبودم مطمئن چون بھت نگفتم     -
کنم پاش رو . 

 

گفتم؟ چیزی من مگھ     -  

 

 شرکت نبومدم...چرا دونم نمی...ازم ناراحتی...باشھ داشتھ معنی ھزارتا برام صورتتون خط ھر کھ شناسم می ھمتونو اونقدر     -
 مھمونی یھ تونم می...حساسم غذا رو من...خواد نمی آنچنانی سواد کھ گردوندن رستوران یھ ولی نداشتم حسابی درس سواد چون

بشھ زندگیم مھم کار تنھا شاید گفتم...دارم عالقھ....بدم ترتیب حسابی درس . 

 

 واسھ...پریا واسھ...خالھ واسھ...مھم شد زندگیت ھمھ عمو خونھ رسید کھ پات...مھم؟ کار تنھا:  گفت و کرد نگاھم باالخره
 تو...نیست ولی... خودتھ زندگی بذاریم راحتت باید میگھ کیان...مھمھ کارات ھمھ...طالیی مھمی...المصب منِ ...واسھ...کیان

 خیالت...میشی ھم موفق....میخوره کدبانوییھ وجودت ھمھ کھ تویی بھ....جالبھ...خوبیھ کار...زرنگاری یھ...حالیتھ؟....زرنگاری
 می گزارش من بھ زندگیمو آدمای حرکات ریز بھ ریز اردوان...کیھ؟ با شراکتت...بگی بھم باید ھم دیھ چی یھ کنم فکر...ولی...تخت
 بعد اردوان...نبین ادروانو...پیچیده جا ھمھ بودنش زنباره آوازه کھ پسرش با کنی شراکت میخوای... بود؟ اینجاش بھ حواست...کنھ

کھ تویی برسھ چھ...میزنھ تیک ھم نودسالھ پیرزن با کنن ولش حمیدو وگرنھ...شد اینجوری دخترش مرگ ... 

 

کنم؟ شراکت اردوان حمید با میخوام گفتھ کی     -  

 

بود نگفتھ چیزی نامدار حضور از ادروان انگار و کرد نگاھم . 

 

تا ندارم مشکلی من...کی؟ با پس     - .... 

 

 لذت زندگیت از...کنی تحمل دوشت رو منو بار کی تا...بستھ دیگھ...مدیونم بھت دنیا یھ ھم جاش ھمین تا...محمد نھ...نھ     -
بیرون بکشم آب از خودمو گلیم تونم می من...ببر . 
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کنی؟ کار چی میخوای پس...بابا نھ:  گفت و گرفتند تمسخر رنگ ھایش چشم  

 

 ...نامدار     -

 

خورد تکان جایش در کھ زدند آتشش انگار شنید کھ را ھمین یعنی . 

 

 چی؟     -

 

 راحت نمیشھ اردوان پسر با خودت قول بھ...نی بدی چیز...خب یعنی...کنم قبول شراکتشو داده پیشنھاد...داده پیشنھاد نامدار     -
زنھ می رستورانش بھ سری یھ گاھی و کنھ نمی دخالت کارم تو...خوبیھ گزینھ نامدار خب و...بود . 

 

بود کرده مشت را ھایش دست کھ دھانم در بکوباند خواست می دلش حد از زیاد انگاری . 

 

بود شده حساس نامدار بھ ھمھ این کھ بود دردی چھ دانم نمی . 

 

بودند خوبی رفقای محمد و کیان و نامدار اوایل آن گفتند می . 

 

محمد ولی بودند کرده حفظش چنان ھم نامدار و کیان .... 

 

بالعکس ھم نامدار و نداشت را نامدار دیدن چشم کھ بود چندی انگار . 

 

بوده اش عشقی رقیب نامدار گفتم می شناختم نمی را محمد . 

 

کردم می نگاھش خیره من و لغزاند موھایش میان دست . 

 

 ھای لبھ ترسیده منِ  بھ توجھ بی و کرد مھمانم اخمی او و کشیدم کنار را خودم من و کرد دراز طرفم دست او و بود افتاده تنم بھ لرز
کرد تر زندیک ھم بھ را تنم گرد نازک پتوی . 

 

خوره می ھم بھ نامدار بھ دینت حس این از حالم     - . 
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رفت و . 

 

چھ؟ یعنی این و  

 

زد نمی گره ھم بھ را جمالت ھمھ این بودنش فلسفھ عاشق ھمھ آن با ھم امیرحسین . 

 

حسین امیر ای آه و ... 

 

آه تنھا و ... 

 

باشیم فھمیده ھمو خواست می فقط... خواست نمی ھم برای رو ما خدا  

 

باشیم دیده نیممونو خواست فقط...نیست ما مال ما ی نیمھ بدونیم  

 

 

 میدان را ھاشان خانھ جماعت این و نبودم خانھ روزی چھار سھ فقط من و زد چنگ کاناپھ روی از را تیشرتش او و گذشتم کنارش از
بودند کرده جنگ . 

 

بچھ؟ نداری خواب تو  -  

 

کند؟ را ھوایش باید دلم صبحی اول کھ ایستاده من زندگی کجای دقیقا پیکر غول مرد این و زدم طلبکارش قیافھ بھ لبخندی  

 

بود مرتب ھمیشھ اتاقت کھ بودیم آقا خونھ کھ وقتا اون ؟ خونت با داشتی جنگ  - . 

 

روزه چند این نداشتم حال و حس  - . 

 

بافت رویا دخترانھ شد می کاش . 
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گفت قصھ خود برای . 

 

کرد ذوق . 

 

کرد شاد را دل و تاباند ھم بھ را چیز ھمھ شد می کاش . 

 

بیارن؟ حالتون و حس نبودن اینا جون عسل....بده مرگم خدا اِوا  -  

 

شد خاموش من ھای چشم برق و زد برقی ھایش چشم . 

 

اسمش شنیدن با کند می ھم ذوقی چھ نگاه . 

 

کند را ھوایش دلم نیست قرار ھا صبح اول دیگر ھم اصال . 

 

است نشده تشن غول کھ الکی الکی مرد این و کرد باز را یخچالش در و زد برق بھ را میکسر و ایستاد کانتر سمت آن من روبروی . 

 

کھ رفت در من دھان از و....کنجد...گردو مشتی....کرد خالی را شیر....ریخت را ھا موز .... 

 

نکنی ضعف....برس خودت بھ کم یھ  - . 

 

 باال را رسید می صورتم میانھ بھ داشت کھ مویم تل و خندید او و انداخت گل را ھایم گونھ و براند را نفسم تلخم و خشک سرفھ و
صورتم بھ لبخند پر نگاھش و ماند موھایم روی چندی دستش و کشید . 

 

خوندن؟ کری بھ چھ رو تو فسقلی  -  

 

بود؟ من زندگی سامان و سر بی ی کده ماتم کجای دقیقا مرد این و بودم نگاھش داغ قھوه ی خیره  

 

فسقلیم؟ کجا قواره و قد این با من  -  
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گفت؟ می چھ دیگر میان این من صدای ناز و  

 

مرد؟ این است ایستاده من زندگی کجای دقیقا و ریخت گوشم جان بھ ھایش نفس ھرم با را جھنم آتش و گذاشت گوشم کنار را سرش  

 

من واسھ فقط...میکنم کید تا...ھستی طالیی...ھستی فسقلی....من واسھ فقط و....من واسھ فقط....من واسھ دنیا تھ تا تو  - . 

 

کند؟ تفسیر کھ بود کسی چھ را قلبم ضربان ھای شدن پایین باال این  

 

تیپی؟ چھ با من و گذاشت می خانھ این بھ پا تیپی چھ با عسل و گذشتم کنارش از  

 

دیگر بچسباند فسقلی ، من ریش بھ راه بھ راه کھ محمد داشت حق . 

 

است خودم دوتای اندازه کھ بپوشم تاکسیدو تنسی عکس با شرتی تی خواست می دلم خب . 

 

اصال؟ چھ کسی بھ  

 

واال....بیایند بیکینی با اصال ھم جان عسل ... 

 

 من بینی و گذاشت من روبروی را یکیش و ریخت داد نسبت آن بھ را پارچ نام شد می بیشتر کھ لیوانی دو در را میکسر داخل مخلوط
دارند عمیق بسی لبخندی ھایش چشم کھ دیدیم می و گرفت بازی بھ را تلم باز او و خورد چین . 

 

دیگھ آویزونھ دماغت این راه بھ راه کھ نداری جون....درنیار اطوار ادا  - . 

 

بودند سرحال بوقی و نود از بعد آقا اعجب چھ !!!!!!! 

 

 .ایـــــــــــش  -

 

دارم؟ دوست را بودنش تکلف بی ھمھ این من چرا و گرفت اش خنده اطوارم و ادا از  
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ساختمونش واسھ مدنظرتھ رو کجا:  گفت او و کردم مزه را غلیظ معجون آن از کمی . 

 

 طراحی....بشھ رستوران زیرساختی مسائل و آشپزخونھ حروم وقتمون خوام نمی....باشھ بوده رستوران ھم قبال کھ جایی یھ  -
بره زمان ھم ھمینجوری پرسنلش انتخاب و دکوراسیونش . 

 

خطھ ھفت خیلی....خطھ ھفت پسره این...باشھ اردوان حتما نامدار با بستن قرارداد وقت:  گفت و داد تکان تایید بھ سری . 

 

کرد می براندازم عجیب ، ھایش چشم لبخند با او و شدم خم جلو بھ و کردم ریز کمی را آبدارم ھای چشم . 

 

ترسونی؟ می چی از منو....کنم می زندگی دارم خطا ھفت شاه با من  -  

 

دادند کشش و کردند فرض پیتزا پنیر را من وامانده لپ ھایش انگشت و رفت ھوا بھ اش قھقھھ . 

 

 واسھ اصن....چیھ نامدار ھدف دونم نمی...شوخی بی:  گفت و لبخندش پر ھنوز نگاه جان بھ ریخت جدیت شد قطع کھ اش خنده و
 نمی.... بدی نشون خودتو خوام می....نشیا خور سری تو....نشیا خر طالیی...ولی...بده ھمکاری پیشنھاد دشمنش خواھر بھ باید چی
 چقدر ھر من....باش داشتھ جنم کم یھ خودت ولی....تیزه واست دندونشون شھر مردای کل االن کھ کنم محدودت....کنم محدودت تونم
 از روز یھ بفھمم کافیھ فقط....باش خودت مراقب....طالیی؟ فھمی می....بترسم ازش کھ ھست چی یھ باز....بذارم بپا ھمتون واسھ ھم

کھ؟ فھمی می....کنم می سیاه روزگارشو....شدی دلخور خط ھفت مرتیکھ اون دست  

 

عموتم امانتی کھ فھمم می....فھمم می آره:  گفتم تلخ . 

 

شد ترسناک ھم باز ھایش اخم و رفت ھایش چشم لبخند . 

 

بخور معجونتو:  گفت من ھای چشم خیره و کشید اش گوشتی ھای لب گرد دست . 

 

نداشت محرمیت کال ھایمان خانھ آید می خوشم و شدند داخل و انداختند کلید زدن در بی کیان و پریا و انداختم باال شانھ . 

 

بگیره جون کم یھ بذار....دکتری مثال....شعور بی:  گفت و شد شاخ برایش محمد آورد مرا معجون دخل کھ کیان . 

 

بسھ براش فرستاده خالھ کھ سوپی دیگ ھمون جون زرپری....نی خوبش اینا....خواد نمی نھ – کیان . 
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افتادم می گریھ بھ داشتم عمال حرفش این با . 

 

بودم کرده پیدا آلرژی سوپ بھ دیگر . 

 

بزنم خط رستورانم منوی از را سوپ کال بودم فکرش در . 

 

روزھایم این خاطره ترین وحشتناک تداعی بابت حرصم پر ھای مشت زیر از داد نجات را کیان تلفنم خوردن زنگ و . 

 

بود نامدار . 

 

دادم جواب و نشستم محمد عظیم تخت روی . 

 

بخیر صبح....سالم  - . 

 

مریضی شنیدم... سالم  - . 

 

 .تقریبا  -

 

داری؟ وقت امروز....تقریبنھ از بیشتر صدا این  -  

 

رستوران مکان دیدن برای دارم قرار ارداوان جناب با ظھر یک تا یازده ساعت از  - . 

 

بپوش گرم لباس ضمن در.... دنبالت میام....باش منتظر شب ھشت....حلھ  - . 

 

بود؟ نامدار دقیقا و کرد قطع را تلفن بگویم چیزی آمدم تا  

 

بود؟ نامدار  -  

 

؟ گفت می چی:  گفت و کرد اش سینھ چلیپای را ھا دست و داد تکیھ توالتش میز بھ او و دادم تکان تایید بھ سری  
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باش حاضر شب ھشت گفت  - .... 

 

بپوش گرم لباس گفت کھ نگفتم . 

 

 می کھ منو....کنم عوض لباسامو خوام می:  گفت و برد فرو پرش موھای میان دست آینھ بھ رو من بھ پشت محمد و
باشی داشتھ مشکل تو شاید گفتم....ندارم مشکلی....شناسی؟ . 

 

کرد نمی کم چشمانش آتش ھای گذازه دوز از ھم اش شوخی . 

 

بود؟ من زندگی کجای دقیقا محمد و  

 

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

 

 

 

برسم خان نامدار خدمت بھ مانتال سانتال باید کھ بود داده دقم پریا و رسد می دیگر مین پنج تا بود گفتھ . 

 

 ھای حرص از ھم پریا و داد می نظر سیب زدن گاز حال ودر بود داده تکیھ تختم تاج بھ دق آینھ عین من شدن آمده ابتدای از کھ کیان
کرد می من تن بھ خواست می ھرچھ و برد می را سوءاستفاده من . 

 

بپسندد خردلی کوتاه پالتوی من سلیقھ عمرا کھ است شاھد خدا . 

 

زند می نعره پاھایم بھ کھ ھم پریا دار پاشنھ ھای بوت . 

 

کند لباسم خوش بود خواستھ مثال . 

 

افتد می جالیز سر مترسک یاد ببیند مرا کھ نامدار . 

 

 ...واال
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رفت؟ کجا شب سر از دانم نمی محمد و  

 

بود داغان اعصابش . 

 

داد می گیر چیز ھمھ بھ . 

 

 دل کمی فقط و کمی و گرفت ایراد ھم کرد می چھ چھ و بھ بھ بابتش از ھمیشھ و پختم برایش ضعفم تمام با کھ سبزی قرمھ از حتی
شکست من . 

 

بخورد را جان عسل پخت دست اصال برود . 

 

 ...واال

 

 می خانمان برای را در راه بھ راه ھا مرد ھا فیلم این در کھ است چگونھ و آورد خود بھ مرا نامدار رنگ مشکی سوناتای بوق
 گشایند؟

 

 کو؟

 

 کجاست؟

 

ندیدیم کھ ما . 

 

سالم:  گفتم و بستم را کمربندم و نکردم ھم نگاھش و گرفتم جا کنارش . 

 

سالم:  گفت او و کردم نگاه اش خیره نگاه بھ باالجبار من و نکرد حرکت . 

 

دیگر است ھمین . 

 

دلقک عین ام شده . 
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رنگ؟ شد ھم خردلی آخر  

 

شود؟ ھم مملکت مھندس خواھد می وامانده پریای این تازه  

 

شد ادغام ھم در ھایم اخم و بردم پی فاجعھ عمق بھ دیگر برنداشت کھ را اش خیره نگاه . 

 

انگار داشتی سختی مریضی:  گفت و کرد حرکت و زد جا رو دنده . 

 

کم یھ     - . 

 

روزتھ؟ اون قرار ھمون بھ مربوط     -  

 

بود مانده یادش ھم خوب چھ ناکس . 

 

شود می اش ننھ برای خوبی چیز یک نخورد ترشی . 

 

حساسم کم یھ خب نھ     - .... 

 

 .آھان     -

 

میاد بھت:  گفت و کرد براندازم زیرچشمی باز . 

 

میاد بھت...حاال تا پوشیدی لباس مشکی جز کم:  گفت او و شدم مات . 

 

خونسرد و گفت سرد . 

 

نماندم مات ھم زیاد من و . 
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دیگر است گونھ این مدلش حتما . 

 

زند می بیرون اش وامانده دھان آن از خالی و خشک تعریف یک کند نمی باز را ماشین در محمد مثل اگر حداقل . 

 

 ھست کھ آنی از تر کلفت را صدا و چاشنیش ھم اخم یک و کند می نگاھت کمی بپوشی ھم اصل زربافت از لباس یک کھ محمد جلوی
پوشیدی؟ چیھ کوتاه لباس این:  گوید می و  

 

 .ممنون     -

 

رود می فرو گوشم در تعریف ریز یک شب تا صبح کھ انگار و خونسرد و گفتم سرد ھم من . 

 

شد؟ پسندت ملک ؟ خبر چھ     -  

 

 از بھتر جا اردوان جناب قول بھ...بخوریھ درد بھ چیز....داره ھم پارکینگ...عالیھ ھم آمدش و رفت....خوبیھ جای...خب آره     -
نمیاد گیر این . 

 

پسندیدی پس     - . 

 

حلھ بپسندین ھم شما     - . 

 

دارم قبولت...حلھ ھم من واسھ بپسندی تو     - . 

 

بود؟ کسی چھ با دقیقا  

 

بپردازم ھایش رفتار تحلیل بھ من نگذاشت و کرد ترمز رستورانی جلوی . 

 

گوست؟ جواب کسی چھ بخورم لیز ھا پلھ این روی ھا پاشنھ این با من حاال و گرفت قرار کنارم او و گرفت او از را سوئیچ دربان  

 

خوری می لیز یھو....بلندن کفشت ھای پاشنھ:  گفت او و شدم اش خیره ام زده وق ھای چشم با من و گرفت طرفم را بازویش . 
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جنتلمن چقدر .... 

 

آقا چقدر .... 

 

بافرھنگ چقدر .... 

 

 در و آوردم می در بازی خنگ برایش ھم من و بود زده زیربغلش مرا و بود داده سر قھقھھ من استیصال این از بود محمد اگر حاال
زدم می پا و دست ھوا . 

 

است عظیم بس ھا تفاوت . 

 

داری؟ تب ھنوز:  گفت صورتم خیره او و انداختم بازویش دور نرم را دستم تردید با  

 

دونم نمی     - . 

 

قرمزن ھات گونھ     - . 

 

تماس این بابت از است شده خجالتم کھ کند حالیم خواست می چیز مردکِ  . 

 

گذرد می خوش بیشتر آدم بھ محمد ھمان با اصال . 

 

باکالسان؟ ژن بھ چھ را ما  

 

 ھم تا دھم سفارش چھ دقیقا باید حاال و نشستم من و کشید صندلی برایم گارسون و رسدیم ای شده رزرو میز بھ گارسون راھنمایی با
گدایی و گشنھ دختر چھ بگوید دلش در تا نشود بد نامدار جلوی کھ این ھم و باشد خوردنم سوپ روز چند این دلی و دق . 

 

 گارسون برای دستی و گرداند لیست در را نگاھش حرف بی نامدار و کنیم انتخاب تا گذاشت تنھایمان کمی و داد دستمان بھ را منوھا
شد خیره بھمان لبخند با گارسون و کرد بلند . 

 

ژیگو من برای....شیر سوپ ظرف یھ خانوم برای     - . 
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بودھا من االن ھمین اند زده آتش را آدم گویند می یعنی . 

 

دھد را میز ھای پایھ جیر جیر صدای دارد عمر تا کھ بکوبم سرش در را میز و شوم بلند ھمچین خواستم می . 

 

فرھنگ بی خاصیت بی .... 

 

خورم می چھ من کھ چھ او بھ اصال . 

 

 بدک شام برای جفتشان خرخره نظرتان بھ و زدم لبخند اجبار سر از من و کرد نگاه من بھ ھم نامدار و کرد من بھ نگاھی گارسون
 نبود؟

 

 و من شراکت با داره مشکلی محمد...فقط... کنم می درست چیو ھمھ...من بھ بسپر رو حقوقی کارای:  گفت نامدار رفت کھ گارسون
 تو؟

 

 .نھ     -

 

وامانده ژیگوی آن کند گیر گلویش در انشاءهللا و داد تکان سری . 

 

داشتی؟ دوست رو ای رشتھ چھ....بدی؟ ھنر کنکور خواستی می گفت می طناز     -  

 

گذشت....بود زندگیم از ای برھھ یھ     - . 

 

بدی ادامھ ھم باز تونی می... داره دانشگاه از غیر آکادمی تا ھزار ھنر خب     - . 

 

دارن دلشو کھ میدن ادامھ اونایی رو موسیقی     - . 

 

بشی خواننده داداشت مثھ خواستی می پس:  گفت و شد کشیده ھم بھ ھایش اخم . 

 

خوند می پاپ کال طاھا خب...بودم سنتور عاشق من     - . 
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داشتی؟ دوست خیلی رو طاھا     -  

 

داشتم رو طاھا فقط من     - . 

 

 

بزنم تخمین توانستم می طاھا بھ را آلرژیش میزان من و گرفت نگاھم از را نگاھش . 

 

 ...راستی     -

 

حق بھ داشت جذابی نگاه و کرد نگاھم . 

 

محمد ویال میریم یعنی...نیستم تھران عید من     - . 

 

خونوادت؟ پیش نمیری چرا...اینجا؟ موندی چرا     -  

 

داشتم رو طاھا فقط من...کھ گفتم....نیست ای خونواده چون     - . 

 

داشتی ھم نامزد یھ کنم فکر     - . 

 

بود پسرخالم...داشتم     - . 

 

بعد من میکنن حلوات حلوا سرشون رو میذارنت خیلیا...نیست کم ثروتت...کرد قبولت شاید...برو     - . 

 

بخوریم؟ شاممونو میشھ     -  

 

نداره؟ ربطی من بھ شخصیت زندگی یعنی     -  

 

نداره ربطی من بھ ھم شما شخصی زندگی     - . 
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افتھ؟ می اتفاقی چھ بدونم شریکم شخصی زندگی مرد در بخواد دلم من اگھ بعد...آھان     -  

 

داره بیشتری عالقھ من با شراکت بھ محمد مطمئنا     - . 

 

کرد خانھ ترکیبش خوش لعنتی ھای لب کنج پوزخند و پرید باال آنی بھ ابروھایش . 

 

کنھ می توجھ بھت خیلی...جالبھ...محمد     - . 

 

خان کیومرث بھ حتی....کنھ می توجھ ھممون بھ محمد     - . 

 

دوستھ خونواده پس     - . 

 

دونی می بیشتر بودی گلستانش و گرمابھ رفیق زمانی کھ شما     - . 

 

میزنھ رفیقش عشق پدر جلو رفیقشو زیرآب خونوادش خاطر بھ کھ دونم می قدری اون آره     - . 

 

خواستھ؟ نظر محمد از کیمیا برای آقا...اینھ موضوع پس:  گفتم و جنباندم سری و چسبید ھایم لب بھ لبخندی  

 

پیشھ چندسال حرف     - . 

 

داره حق محمد پس     - . 

 

چی؟ مورد در     -  

 

پایینھ جنبتون کوچولو یھ...نیستین خوب ھم زیاد شراکت تو شما اینکھ     - . 

 

لبخند؟ پای گذاشتمش می باید من و کرد پیدا عمیق انحنایی ھایش لب  
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شدی؟ دار زبون یا بودی دار زبون     -  

 

شده تموم دوره اون حاال....کردم غالف زبونمو شرایطم خاطر بھ زندگیم از ای برھھ یھ تو     - . 

 

جالب چھ....اوه     - . 

 

زد سرم بھ ھوسش عجیب من و زد آتش سیگاری و . 

 

کشین می سیگار باغ تو سیاوش با بودم دیده:  گفت کھ بود شده دوختھ سیگارش بھ ھوس پر زیادی نگاھم انگار . 

 

نبوده دور شما بین ذره زیر از ھیچی انگار     - . 

 

بود جالب برام نوش با پیرمرد یھ فسقلی ھمسر رابطھ     - . 

 

بود عصبی من لبخند بار این . 

 

مردک کرد زھرمارمان ھم را سوپ قاشق چند آن . 

 

شده دیر کمی....برگردم باید دیگھ کنم فکر....بود خوبی شب     - . 

 

رسونمت می     - . 

 

برم خودم میدم ترجیح     - . 

 

رسونمت می گفتم     - . 

 

برم خودم میدم ترجیح گفتم ھم من     - . 

 

بود چسبیده لعنتی ھای لب آن بھ باز لبخندی . 
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رسونمت می....شریک...است دوجانبھ جنبگیمون بی پس:  گفت آرام و کشید جلو را خود کمی . 

 

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

 

خداحافظ:  گفتم و کشیدم را در دستگیره . 

 

 ....طال     -

 

کرد می تلفظش زیبا . 

 

محمد گفتن طالیی زیبایی بھ نھ ... 

 

 ...نھ

 

کرد می تلفظ زیبا ولی . 

 

 تا...دشمنمھ زنش....ابد تا...دشمنمھ طاھا...بنویسم دیگھ کس پا کسیو گناه پیرمرد اون مثھ کھ نیستم آدمی من...کن اعتماد بھم     -
خداحافظ...نگیر گارد برام پس...نداری جایی نفر سھ ما مثلث تو ، تو ولی...ابد . 

خداحافظ...نگیر گارد برام پس...نداری جایی نفر سھ ما مثلث تو ، تو ولی...بد .  

کنم؟ باور را ھایش حرف باید و کردم نگاه ماشینش شدن دور بھ  

 

 ...و

 

کردند ام شوکھ کنش خفھ کیان تیپ آن با رفتھ رو قدم پریای و ھا پلھ روی نشستھ کیان شدم وارد در از کھ ھمین . 

 

ربود من از ھم را نفس بدبخت من سر سواالتش با پریا شدن ھوار و . 

 

 شوکھ دیدند می فیلم و بودند فتھ فرور کاناپھ در کھ عسلی و محمد و شدم محمد واحد وارد روم خودم واحد طرف اینکھ بی راست یک
نکردم فرض ھم گاو عمال را جان عسل و زدم محمد بھ لبخندی من و کردند براندازم . 
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شده تموم کیان و پریا و خودم مال...بودم خریده برات آمده نیمھ ھمبرگر بستھ یھ پیش ھفتھ...میخوام شام     - . 

 

بود من دست کال ھا فریز آمار . 

 

کرد می نامدار نامدار و بود دنبالم زشت ادرک جوجھ چون ھمچنان پریا . 

 

کرد می نگاه من تیپ و جستجو بھ و بود زده تکیھ کانتر بھ محمد . 

 

عسل و ... 

 

بود مانده واج و ھاج . 

 

دارن ھمھ خونتو کلید دونستم نمی عزیزم – عسل . 

 

دارم رو ھمھ خونھ کلید من فقط...ندارن کھ ھمھ     - . 

 

نخوردی؟ شام مگھ:  گفت و کشید لبش ھای گوشھ بھ دستی بود نشستھ کاناپھ دستھ روی و بود ساکت کھ کیان  

 

داد سفارش سوپ زرتی...نپرسید نظر یھ...برم گاو قربون....دیگھ نھ     - . 

 

شدی ورگل ترگل...رفتھ زیرپوستت آب ھمچین طالجون:  گفت و داد تکانی خود بھ عسل و بود مانده مات من بھ محمد . 

 

حسوداش چشم کوری بھ – پریا . 

 

رویت قابل و عمیق،شدید ترکاند را بادش . 

 

باشید داشتھ خوبی شب....شدم مزاحم....دیگھ ببخشید:  گفتم لبخند با محمد بھ رو و کردم پیدا جستجو ھمھ این از پس را بستھ . 
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 می نظر بھ عجیب زیادی جدیدشان ھای صمیمت این و شدند روان دنبالم وارانھ اردک جوجھ چنان ھم ھم دوتا آن و بیرون آمدم و
 .رسید

 

ھستیم دوست ھم برای فقط گفت می کھ پریا . 

 

شد باورمان...خر کھ ھم ما . 

 

داد فحشم پریا و کردم پرت را شالم و کشیدم تنم از را پالتو . 

 

زمین بیام صورت با بود نزدیک ھا پاشنھ این خاطر....نزنیا حرف     - . 

 

گشنمھ ھم من زری زر:  گفت و گرفت دست بھ را ریموت و خندید کیان . 

 

نکردی؟ درس شام پریا....نخوردین؟ شام مگھ     -  

 

کردم؟ می درس باید من مگھ – پریا  

 

الغیر و پرسید خودش از باید را بوده چھ بشر این خلقت از خدا ھدف واقعا . 

 

زد من بھ کشدار لبخندی کردم نگاھش زده ماتم کھ کمی . 

 

بود آورده بار نازدانھ و لوس را دخترانش این عجیب آقا و . 

 

 خاک و کردن خرد خیارشور و گوجھ سر نشاندم را پریا کتک با و کردم ضمیمھ ھم مرغی تخم و سوسیس و کردم سرخ را ھا ھمبر
زد می دید را تنبل دخترک این لبخند با ھمھ این کھ کیان این گور بھ . 

 

آمد کھ روبرویی واحد در شدن کیوبیده صدا ... 

 

 زنگ و درآوریم سر قضیھ از زیاد نگذاشت محمد ھیکل و رساندیم در چشمی بھ را خود مشت بھ چاقو پریا و دست بھ گیر کف من
شد گشاد ھایش چشم و خورد جا پریا و من ھیبت از محمد و گشودم را در آنی بھ من و کرد ھولمان عجیب واحد خوردن . 
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گرم گرمتون استقبال این دم – محمد . 

 

میخوام شام ھم من:  گفت و گذشت کنارمان از محمد و زد ای قھقھھ کیان . 

 

کو؟ عسل – کیان  

 

باباش خونھ – محمد . 

 

گرفت؟ آرام چرا من قلب این دانم نمی و  

 

 

نودھشتیا مجازی ی کتابخانھ توسط کتاب این  (wWw.98iA.Com) است شده منتشر و ساختھ  

 

 

 عسل چطور کھ بکشد محمد زبان زیر از کھ بود کشتھ را خودش پریا و خوردیم می شام شب موقع این در داشتیم چھارتایی بعد کمی
آمد می تخم و اخم برایش محمد و رفتھ . 

 

کیان و ... 

 

کرد می برانداز را محمد عجیب . 

 

کرد می برانداز را محمد کالفھ نگاھی و اخم با . 

 

بود تر سخت ھم آقا رفتار تحلیل از ھا آدم این رفتار تحلیل . 

 

طال – پریا . 

 

 جونم؟     -
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خوری؟ نمی غذاتو چرا – پریا  

 

گذاشتم دھان بھ ای لقمھ و انداختم نگاھی باز کیان بھ . 

 

نیست ای تازه چیز کھ جماعت این بودن عجیب . 

 

بخوابد تا رفت فردایش جراحی عمل برای کیان . 

 

بود کرده جا را خودش من تخت در ھم پریا . 

 

کرد می دود سیگار ام خانھ تراس در سرد ھوای این در کھ بود ساعتی نیم محمد و . 

 

تراسھ؟ تو ما حرفای نصف کردی توجھ:  گفت او و کردم تر محکم ھایم شانھ گرد را شال و کشیدم را تراس در  

 

میوفتی؟ من یاد تراس رفتی وقت ھر پس     -  

 

بندازه یادت منو نباید تراس فقط....چشممی جلو ھمیشھ تو     - . 

 

وهللا بھ کندند دلم میان حفره .... 

 

نیستی؟ خستھ...اممم...خب     -  

 

کنی؟ می بیرونم خونت از داری:  گفت و کشید را ام بینی  

 

کشیدی سیگار زیاد فقط...بابا نھ     - . 

 

داری کھ ھم آمارم     - . 
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کردم نمی فکر...رفت؟ عسل چرا     - ... 

 

 دزدگیرو شبا حواستھ...دستتھ کلیدامون...بمونیم گشنھ نمیذاری....داری فریزمو آمار...لنگھ زندگیمون تو بی...میگھ راست خالھ     -
باشھ کشیده اتو ھمیشھ و بپوشم زیاد لیموییمو پیرھن اون دارم دوس من کھ حواستھ...کنی روشن . 

 

بودم؟ گفتھ     -  

 

 چیو؟     -

 

میشی؟ انگوری گوریل خود خود پریا قول بھ پوشی می رو لیموییھ لباس وقتی اینکھ     -  

 

 جونم؟     -

 

 می غش غش من و داشت نگھم حیاط تا تراس زمین و ھوا میان و کندم زمین از ھایش دست و انداختم باال شانھ و کردم ای خنده
زمین و ھوا میان حتی...است امن مرد این دانستم می و خندیدم . 

 

انگوریھ؟ گوریل کی     -  

 

دیگھ تلخھ حق حرف     - . 

 

پوکیدی کھ کنم ولت....کن کوتاه زبونتو بچھ     - . 

 

شدم اش خیره من و نشاندم تراس پناه جان روی و انداختم باال شانھ باز . 

 

است برویی دل تو انگوری گوریل ناکس . 

 

 ...نگفتی     -

 

 چیو؟     -
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رفت؟ چرا عسل     -  

 

 فضولی؟     -

 

رفت؟ چرا کھ مھمھ:  گفت و خندید او و دادم چین بینی  

 

بخوابی؟ خونت نمیری چرا پس     -  

 

جوجھ کردی باز زبون     - . 

 

جناب داشتم     - . 

 

گفت؟ می چی نامدار     -  

 

ھیچی تقریبا...ھیجی     - . 

 

گفت؟ چی ھیچی تقریبا اون از غیره     -  

 

خونوادم پیش نمیرم چرا پرسید     - . 

 

گفتی؟ چی تو     -  

 

گفتم؟ می باید چی نظرت بھ     -  

 

ان خالھ و کیان و پریا و محمد من خونواده گفتی می باید     - . 

 

نیست گفتن بھ نیازی     - . 
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بچھ نی خوبت:  گفت و زد دستم پشت کھ بردم سیگارش پاکت بھ دست و کرد سکوت کمی . 

 

درنیار کیانو ادا     - . 

 

 بازیشونو اسباب کھ میشی ھایی بچھ این عین...گلین لپات...داره بغض صورتت...مظلومی ناجوری جور یھ مریضی وقتی     -
خوبھ چی ھمھ باشی خوب کھ تو...طالیی شو خوب...کنھ می نگات وقتی پوکھ می دلش آدم...گرفتن ازشون . 

 

کردند می عمیق را حفره دلم توی داشتند عجیب و . 

 

بودم اش خیره من و گذاشت عقب قدمی . 

 

بود خوبی شام     - . 

 

 و بوده کیمیا نبود دردش اوج نامدار...دردیم بچھ دومون ھر...طال قماشیم یھ از تو و من:  گفت و کرد کج سر او و زدم لبخندی
نی غمش ببینھ ھم ضرر رستوران اگھ نامدار...باش خودت مدیر...باش مواظب...بس . 

 

گرمھ زرنگارا تجارت سلطان بھ پشتم من     - . 

 

بخیر شب...بخواب برو...باشھ ھمینجور ھمیشھ کاش     - . 

 

نماند دلی دیگر کھ وهللا بھ . 

 

 

 

گرفت نفسم دستم میان خرید کیسھ ھمھ آن حجم از و بستم را در پا پشت با . 

 

نبود روبرویم بھ حواسم و رفتم می باال ھا پلھ از و کردم می غرغر . 

 

نبود غرغرو کھ من دختر     - . 
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کشیدم آغوش بھ را تنش و کردم رھا ای گوشھ را ھا کیسھ و کردم نگاه زندگیم آرام ترین آرام بھ شعف با . 

 

بزنم بھتون سری یھ گفتم...معرفتی بی کھ تو     - . 

 

من برم قربونتون اومدین خوش     - . 

 

شد خفھ جون فرانک....نکن لوس خودتو اینقده...دیگھ بسھ – پریا . 

 

دختر شدی شیطون تو دوباره – جون فرانک . 

 

من؟ اِوا – پریا  

 

داشتم دوست عجیب را زن این ناز خنده . 

 

داشتم دوست ھم را ھایش مھربانی . 

 

بس و بودند زرنگار خاندان اسطوره شوھر و زن این . 

 

 بھ دردت رفت نمی انتظار ازت این از کمتر:  گفت و گرداند دور نگاه جان فرانک شدیم جاگیر کھ ام خانھ ھای کاناپھ روی
خونتھ تو بودن کدبانو....جونم . 

 

بود انداختھ صورتش روی ای تیره سایھ سیاوش سفرِ  ِعزم غمِ  انگار و فشردم گرم را دستش و زدم ھایش مھربانی بھ لبخندی . 

 

کجاست؟ کیارش     -  

 

 تنگ چیت ھمھ واسھ دلم دیدم ھم من...شده تنگ طال دستپخت واسھ دلم گفت می سرصبح کیومرث...میاد باباش با – جون فرانک
بشیم مزاحم رو امشبی یھ بیایم گفتم...شده . 

 

خدا بھ رحمتھ وجودتون برم قربونت     - . 
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کشک کھ ھم ما – پریا . 

 

بخرد را نازش دائم کھ خان کیومرث داشت حق و خندید ناز جان فرانک . 

 

باشیم ھم دور بیاد شب بزن سوسن خالھ بھ زنگ یھ برو ریختن زبون جا بھ – جون فرانک . 

 

اومد می در جونش داشت کھ انگار نھ انگار:  گفت افتاد لبخندم بھ کھ نگاھش پریا و گرفت وسعت ھم من لبخند . 

 

روزگار نیک ھای آدم این بابت از داشتم ذوق . 

 

نبود سرد نگاھشان و نزدند زخم روزھایم آن بھت میان کھ ھایی ھمین . 

 

کنم پشت ھم جان فرانک ھوس بھ نتوانستم و پختم سبزی قرمھ خان کیومرث خاطر بھ . 

 

نداشت کاری کھ مرغ چین تھ . 

 

کشید را موھایم او و کردم دراز زبانی پریا ھوس برای ولی . 

 

اصال کردم خوب ... 

 

ادب بی دخترک ... 

 

 آن بدون آغوشم میان در بعد و انداخت بادکش تنیس توپ یک قاعده بھ را ھایم لپ و شد آویزان گردنم از رسید راه کھ از کھ کیارش
داریم؟ چی شام:  گفت شده تنگ برایم دلش بگوید کھ  

 

است احساسات تھ مرد این و بوسید را پیشانیم و گردنم گرد انداخت دست خان کیومرث و گرفت ام خنده . 

 

بابا شرمندتم:  گفت گرفت راه ھایش چشم بھ کھ اشک . 
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خواستم نمی شرمنده . 

 

خواستم نمی شرمندگی مرد این از حداقل . 

 

 و زدند را در زنگ لحظھ ھمان گرفت کھ را سیاوش سراغ سوسن خالھ و رسیدند راه از ھم محمد و کیان و فشردم نرم را بازویش
تیپ خوش جوان این است حاللزاده شک بی و گشودم را در من . 

 

شدیم مزاحم:  گفت و کرد کج سر نگاھم خیره او و کرد مھمانش لبخندی بھ . 

 

دارین اختیار     - . 

 

نیستم گیر دل بینم می کنم می نگاه گذشتھ بھ کھ حاال و بود شیرین لبخندش .... 

 

نیستم گیر دل دیگر حداقل . 

 

بود خوش ھم کنار جمع این و شد جمع جمعمان آمدند کھ ھم رامین و طناز . 

 

 جم من کنار از کیارش و بود کرده پر کیان و محمد و طناز و پریا ھای شوخی را جمع صحبت و بود آرام سیاوش شام میز سر
بودم کرده استقبال بودن این از من چقدر و بخوابد من کنار را شب بود گرفتھ قول جان فرانک از و بود نخورده . 

 

طال؟ خبر چھ – محمد  

 

داشتم می دوست مرد این زبان از را ھردویش تلفظ من و طالیی گفت می خلوت در و طال گفت می جمع در . 

 

کشھ می طول کارا عید بعد تا...میان دکوراتور چندتا فردا از...کردیم قولنامھ رستورانو...نیست خاصی خبر     - . 

 

میگم تبریک بھتون....شنیدم تصمیمتونو نامدار از:  گفت و کرد مھمانم لبخندی بھ رامین . 

 

 .ممنون     -
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مردن برای کرد خواھم تشویقش زودتر خودم بمیرد خواست بعد ِمن...بمیرد پسر این برای طناز کھ داشت حق . 

 

میرم دھم...تھرانین؟ کھ من پارتی گودبای برای – سیاوش . 

 

شد؟ می چھ را پسر این و کرد نگاھش غمگین جان فرانک  

 

تھرانیم – محمد . 

 

بود نگذاشتھ تاثیر تحت را او جمع تاثر انگار و گذاشت دھان بھ ای لقمھ آرامش کمال در و گفت آرامش کمال در . 

 

است خوب ھمھ برای محمد . 

 

دھد می جان خاندان ھمھ برای . 

 

است؟ شده عادی حد این بھ تا چرا بار این  

 

زند می پارتی گودبای در بودن از حرف و خورد می غذا آرامش با . 

 

 

 

 با خواستم می من:  گفت کیارش و نشستیم گردش چھارتایی و گذاشتیم تخت میان را کورن پاپ از بزرگ ای کاسھ ھا وقت آن رسم بھ
باشم تنھا جونم زر زر . 

 

بوسید محکم را لپم ذوق از کیارش و کردم کبود بھ را دستش پشت ھم من و کرد من دل جان حوالھ گردنی پس طناز . 

 

دارد نظر من بھ کیارش گفت می ھمیشھ پریا . 

 

دارم چشم عزیز دلبند این بھ من گفتم می باید . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

باشد مادر بخواھد دلش کھ شود می گاھی آدم . 

 

ای اینگونھ باشی کھ زن .... 

 

باشی مادر خواھد می دلت ھم سالگیت بیست بلبشوھای میان گاھی . 

 

کرد را عروسکم ھوای دلم ، بار اولین دیدم کھ را کیارش ... 

 

بود داده اش ھدیھ سالگیم چھارده تولد برای امیر کھ ھمانی . 

 

شد کھ کھ بزرگتر .... 

 

خواست بیشتر دلم کم کم انداختم کھ پوست باغ میان . 

 

دارند؟ حسی چھ شنوند می را ماما وقت ھا مادر دانی می  

 

است خودشان برای تنھا کھ دنیا این در ھست یکی کنند می حس . 

 

بود گونھ ھمین ھم مادرم . 

 

مرگش از قبل است یادم .... 

 

 امیدم ھمھ:  گفت می و کشید می آغوش در مرا لرزاند می را آدم تن خشکش ھای سرفھ و بود پریده عجیب رنگش کھ ھا وقت ھمان
 .شماھایین

 

 تمام برای باشم داشتھ کودکی خواھد می دلم بینم می را کیارش کھ ھربار من و شود می فرزندت خدا از بعد امیدت باشی کھ مادر
ام نداشتھ امیدھای . 

 

بچھ ھوی – طناز . 
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است مغرور کمی من جان نفس و کرد اش حوالھ اخمی کیارش . 

 

بخونھ؟ درس اونور بره میخواد گرفتتش جو یھو چرا داداشت این بینم بگو...نکنیا ناز – طناز  

 

نیامد خوش اصال طناز مذاق بھ کیارش انداختن باال شانھ . 

 

ھستیم خودی ما...درآری بازی رازدار نمیخواد ما واسھ – طناز . 

 

میشم خفھ دارم اینجا میگھ....بره میخواد...خب دونم نمی – کیارش . 

 

کنھ می اذیتش تھران آلودگی....الھی – پریا . 

 

نظراتش این با کند فرو پریا حلق در ازطول را صندلش طناز بود مانده . 

 

میشھ؟ خفھ داره چی واسھ – طناز  

 

بابام با زد می حرف آروم....خب نفھمیدم وایسادم فالگوش چی ھر من – کیارش . 

 

بود؟ کی....دخترش دوست این وقت اون – طناز .... 

 

ویدا – کیارش ... 

 

نمیره؟ باھاش....ھمون – طناز  

 

کردن کات وقتھ خیلی – کیارش . 

 

کردن؟ چی چی – طناز  
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کنن می کات نمیخوان رو ھمدیگھ آدم دوتا وقتی...نشنیدی؟....کات – کیارش . 

 

خنده زور از بگیرد گاز را تختم ھای پایھ پریا بود مانده . 

 

دیگر است ھمین ... 

 

دیگر بندند می ریشمان بھ سوختھ نسل اسم راه بھ راه کھ است ھمین . 

 

چیست؟ دانستیم می چھ کات ما  

 

کنیم پرت معلممان گردن بھ پونز خودکار لولھ با کھ بود این سالگیمان ھفت تفکرات اوج . 

 

چیست؟ دانستیم می چھ کات  

 

کردن؟ کــــــــــــــــــــــــــــــــات چرا حاال – طناز  

 

بود؟ نکرده عمل زشت دماغشو نظرتون بھ ھا بچھ ولی...خوشگلی...خوبی این بھ دختر گفت...گفت ھمینو مھ مامان – کیارش  

 

خورد می غلت اتاق کف خنده شدت از عمال دیگر کھ پریا . 

 

بگو بقیشو...داری؟ ایناش بھ کار چی بچھ – طناز . 

 

 بار یھ آدم...گفت ھم سیاوش....باشھ راحت خیالم من تا برو باھاش کن ازدواج رفتنت قبل بیا اصن گفت مامان...دیگھ ھیچی – کیارش
خوره می حسرتشو دنیا تھ تا نشد یا...رسھ می بھش یا....میشھ عاشق زندگیش تو .... 

 

نداشت؟ دوس رو ویدا یعنی – ظناز  

 

نداشتم دوسش ھم من – کیارش . 
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ای؟ کاره چی تو آخھ – طناز  

 

دارم حق...داداششم من – کیارش . 

 

بودیم شده جا من تخت در زور بھ چھارتایی بعد کمی و بوسیدم را نرمش موھای روی . 

 

کند جا از را من و انداخت راه بھ را تاییشان سھ نوق و نق تلفنم زنگ . 

 

شب وقت این .... 

 

زمستانی نیم و دوازده ساعت .... 

 

نامدار؟ نام دیدن نداشت تعجب  

 

 

 

شود؟ می سرش شعور مرد این و دادم جواب تردید با  

 

بفرمایید ، بلھ     - . 

 

 .سالم     -

 

 .سالم     -

 

نبود ساعت بھ حواسم...فھمیدم تازه خب یعنی...دیروقتھ دونم می     - . 

 

نیست مشکلی     - . 

 

بودی بیدار پس     - . 
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 .تقریبا     -

 

چی؟ یعنی تقریبا این     -  

 

داشتین؟ امری...خب یعنی     -  

 

بودی؟ خواب یعنی خب یعنی     -  

 

بخوابیم رفتیم می داشتیم...نھ     - . 

 

نیستی؟ تنھا...رفتین؟ می داشتین     -  

 

بفرمایین امرتونو شما....پیشمن ھا بچھ نھ     - . 

 

ھست؟ کی سفرتون     -  

 

میریم تھران از صبح پنجشنیھ زیاد احتمال بھ     - . 

 

شدی خستھ حسابی روز چند این گفت می اردوان     - . 

 

داره خودشو خستگی کاری ھر خب     - . 

 

کارگرا سر باال میرم من...رستوران نرو فردا     - . 

 

بکشین زحمت خواد نمی...حتما زیاده کاراش شرکت...سالھ آخر...کاریھ؟ چھ...بابا نھ     - . 

 

باش خوش برو...ھستم رو فردا گفتم     - . 
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نھ؟ مگر....دیگر است نامدار  

 

خرید گوشی برایم محمد ھم آخرش و انداختم گوشی دی ای ال بھ نگاھی باز فکرم تایید برای . 

 

ممنون حال ھر بھ     - . 

 

گردی؟ برمی سفر از کی....نیست تشکر بھ نیازی...شریکیم     -  

 

باشیم تھران سیاوش پارتی گودبای قبل روز زیاد احتمال بھ     - . 

 

بشھ افتتاح رستوران باید اردیبھشت از قبل....باشھ کارا بھ حواسش بسپار سرکارگر بھ پس     - . 

 

حتما...باشھ     - . 

 

ای؟ خستھ     -  

 

داشتم مھمون امشب...کمی     - . 

 

کننن می زندگی ھم دیگھ نفر سھ خونھ اون تو...میشن؟ تو مھمون ھمھ وقت اون چرا....آھان     - . 

 

 خونھ خودشو شبا کھ ھمین ھم کیان....دونین می خودتون کھ ھم محمد...داره دانشگاه پریا...آزادتره وقتم ھمھ از من چون خب     -
خیلیھ میرسونھ . 

 

 نیمرو یھ یا رستوران بزنم زنگ بشھ حوصلم شاید...نیست گاز رو غذایی...تنھام....خونھ میام کھ شبا:  گفت و آمد عمیقش دم صدای
بده نجات شبونھ گشنگی از منو رستوران این شاید...دارن رو تو کھ شانسن خوش خیلی پسر دوتا اون...بزنم . 

 

لحظھ؟ این در گفتم می باید چھ  

 

سوخت برایش دلم .... 
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نامدار بیچاره ... 

 

پسر؟ این با کردی چھ طاھا  

 

بخیر شب...ای خستھ...بخواب برو....دیگھ خب     - . 

 

بخیر ھم شما شب     - . 

 

طال:  گفت کھ کنم قطع آمدم ... 

 

طال؟ گفت می زیبا کھ بودم گفتھ  

 

خوش شبت...رستوران بیا سر یھ فردا:  گفت کھ شدم حرفش ادامھ منظر . 

 

رستوران؟ رفتم می باید چھ بابت و کردم قطع و گفتم بخیری شب تنھا  

 

کجاست؟ طاھا االن دقیقا و  

 

کند؟ می چھ  

 

رسیده؟ داشت را آرزویش کھ چیزھایی آن ھمھ بھ  

 

کرد می ام مسخره است آرزوھایش بھ طاھا رسیدن آرزوھایم ھمھ گفتم می امیرحسین بھ کھ ھا وقت آن ... 

 

گفت می ... 

 

ندارد آرزو طاھا .... 

 

دارد عقده .... 
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دارد را شدن بزرگ آقاجان زیردست حقارت عقده طاھا گفت می .... 

 

دارد را پدرش نبود ی عقده گفت می .... 

 

کردم می قھر او با چقدر گفت می گونھ این کھ ھربار من و .... 

 

بود بتم طاھا ھا وقت آن ... 

 

بود طاھا آقاجان خانھ استبداد سخت روزھای از ام داشتھ تمام ... 

 

بود پلم طاھا .... 

 

 ...پل

 

سستی پل چھ و ... 

 

المروت کرد خالی را زیرپایم عجیب .... 

 

شود می تنگ برایش گاھی ھم ھنوز ھایش المروتی ھمھ با دلم ... 

 

شود می تنگ دلم ھم باز اندی و سال سھ این از بعد ... 

 

شود می تنگ دلم عجیب ... 

 

کسم بی حد چھ تا فھمم می شود می تنگ وقتی و ... 

 

ام زنده احمقانھ چھ ... 
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نیستی وحشیانھ چھ ... 

 

 

 

بسنجمشان تا بود فرستاده و بود کرده گزینش سرآشپز چندتایی برایم اردوان جناب . 

 

داشتم کم را ھمین ریختگی ھم بھ و بلبشو این در . 

 

بود تر ھل من از اردوان جناب انگار . 

 

بود خوب بسی شد می تر خلوت سرم امروز کمی کھ شد می اگر و عید از بعد برای دادم ارجاعشان بود مکافاتی ھر بھ . 

 

فحش رگبار بھ بودم بستھ و بود گرفتھ تماس پیش ساعت چند کھ پریا . 

 

عید خرید پی روم نمی چرا کھ . 

 

سرخوشم خودش مثل ھم من انگار ... 

 

 ....واال

 

 در امشب رامین تولد برای بود گفتھ خرید ضمن در پریا ھای حرف کردن ضمیمھ و فراوان جیغ جیغ با و بود گرفتھ تماس ھم طناز
دارم دعوت آقا باغ خانھ نزدیک رستورانی . 

 

نبود حالیش شعور ھم ای ذره دختر این . 

 

است شلوغ سرم گفت نمی . 

 

نیستم ھردمبیل خودش ثل .L 
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بخرم؟ چھ آرامش و ساکت شوھر آن برای مشغلھ پر مانده باقی چندساعت این در من گفت نمی  

 

رود؟ می تحلیل دارد کم کم روزھا این من اعصاب کھ شد نمی حالیش دختر این  

 

بخرم؟ چھ مھربان و ساکت مرد آن برای من حاالخداوکیلی  

 

 را ھایم چشم و دادم تکیھ صندلی پشتی بھ را سرم و کردم برقرار داشت دست در را مبلمانمان کھ چوبی کارگاه با را تماس آخرین
 در پرسنل وگرنھ نخوردم ھم تکان است شده ھوار سرم موقع بی باز پریا اینکھ خیال بھ من و خورد در بھ ای تقھ و بستم ای دقیقھ
 با تنھا و شدند نمی نزدیک ھم اتاقم قدمی ده بھ بود کرده ردیف برایشان اول روز محمد کھ ھایی بولدورم اولدورم آن با کار انجام حال

گذاشتند می پیغام برایم آیفون . 

 

نبود پریا زیادسانتی ھای پاشنھ مانند بھ ھا قدم صدای . 

 

آید می امروز کھ بود گفتھ و گشودم چشم . 

 

بزنم لبخند جانم بھ ریختھ خستگی تمام با کردم سعی و شدم بلند جا از . 

 

پریاست کردم فکر....ببخشید سالم     - . 

 

انگار داشتی ای کننده خستھ روز...باش راحت...سالم     - . 

 

ریختھ ھم بھ کارا کم یھ:  گفتم و فرورفتم رنگ شکالتی نرم و گرم ست نیم آن در روبرویش . 

 

بشھ آماده زود حد این بھ تا دکور کردم نمی فکر...رفتی پش خوب ولی     - . 

 

بودن کاربلد کرد معرفی بھم کھ گروھی سری این...کرده کمکم خیلی محمد...مونده ھنوز مبلمان     - . 

 

محمده؟ شریکت     -  

 

 بلھ؟     -
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دارم زیاد ھم آدم...ھستم من...کنی زستوران این قاطی محمدو نیست نیازی اینھ منظورم     - . 

 

سرتون کردم می فکر     - .... 

 

رامین؟ تولد میای امشب خب...خلوتھ اینجا واسھ باشھ ھم شلوغ     -  

 

 سفارش گل...بخرم کادو بعدم...کنم عوض لباسامو...خونھ برم باید...صد در صد میکشھ منو طناز ولی نیام دارم دوست خیلی     -
خونھ برسھ امشب جسدم کنم فکر...بدم . 

 

بودم؟ رسیده کجا بھ  

 

کارم دفتر در .... 

 

خان نامدار با ... 

 

زدم؟ می حرف ھایم مشغلھ و ھا خستگی مورد در  

 

شد؟ می چھ مرا  

 

برس خودت بھ برو....من با کادو و گل     - . 

 

این خستھ ھم شما...نھ وای ای     - . 

 

بینمت می شب ھشت...کن استراحت کم یھ...برو...نزن حرف حرفم رو....زدی نمی حرف حرفم رو وقتا اون     - . 

 

بود بزرگی کمک...ممنون واقعا....کنم تشکر ازتون چطور واقعا دونم نمی     - . 

 

داد نمی پیشنھادات این از بود اگر ھم طاھا . 
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کارھایم پی روم می خودم شوم می کور گفت می کھ ھم پریا . 

 

بود نشده کشف ھم ھنوز نامدار . 

 

دادم ریجکت کھ ترسیدم ھایش اخم از باز انگار من و بود محمد و خورد زنگ گوشیم و زدیم بیرون اتاق از ھم کنار . 

 

گذاشت می باال طاقچھ برایم باز نامدارم کنار فھمید می . 

 

شد می پاره خستگی شدت از داشت من ھای چشم و ایستادیم ھم روبروی پارکینگ در . 

 

برسونمت؟ میخوای....ای خستھ     -  

 

ممنون واقعا...ممنون...نھ     - . 

 

ببره خوابت راه وسط کنم فکر...بنداز میس یھ رسیدی پس     - . 

 

است؟ جذاب زیادی مرد این بودم گفتھ و آمد کش ھایم لب  

 

دادم جواب محمد تماس بھ بار این و زدم بوق برایش و شدم ماشینم سوار . 

 

پیچید باال ولوم با ماشین در بلندگویش روی رفتھ صدای . 

 

کنی؟ می ریجکت منو جراتی چھ بھ بدونم دارم خوش دقیقا     -  

 

 .سالم     -

 

 .پررو     -
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نداشتم وقت خب     - . 

 

نیا قپی من واسھ...گیرما می حالتو...کنما می راستت و چپ طالیی     - . 

 

کنی؟ دو بھ یکی من با فقط زدی زنگ     -  

 

 رنگ بھ...بپوش رو اونا شب...تختتھ رو...خریدم برات گرفت چشممو دوستم مغازه تو لباس تکھ چندتا...بگم زدم زنگ...نھ     -
میاد پوستت . 

 

دھد؟ ولش و بفشارد را قلبت یکی است شده  

 

آید؟ می ھا لباس بھ من پوست رنگ  

 

دھد؟ می خرج سلیقھ برایم محمد  

 

پوشم می باشد ھم گونی . 

 

 .مرسی     -

 

ھمین فقط     - . 

 

طلبت کشمشی شیرینی ظرف یھ....بابا باشھ     - . 

 

کیان ریش بھ بندیم می ھم پریا...میای من با تو...باش آماده نیم و ھفت راس...اینھ     - . 

 

 .عالیھ     -

 

باش خودت مواظب     - . 
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باش خودت مواظب بود نگفتھ من بھ ھیچکس . 

 

بود چنگ ھمچنان قلبم . 

 

ھم تو     - . 

 

بای...نکن خوشگل زیاد...بینمت می     - . 

 

 .بای     -

 

بود؟ ای صیغھ چھ دیگر لبم روی نشستھ لبخند این  

 

بگیر من از دنیامو سھم ھمھ عمر یھ لحظھ چند ھمین برای  

 

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

 

بود خریده برایم ست پنج لباس ست یک جای محمد و بودم داده حالت را بود ریختھ پیشانیم روی کھ مویی دستھ . 

 

بود کرده انتخاب امشب برای را بود شده گذاشتھ کنار کھ ای سرمھ ست و . 

 

آمد می پوستم بھ ای سرمھ . 

 

بود گفتھ اینطور محمد . 

 

کردم سر بھ را ابریشمی روسری و مالیدم لبم بھ را صورتی رژ . 

 

کیان ریش بھ ببندیمش میخواھیم کھ دانست نمی و بود منتظرم نشیمن در تر قبل ای دقیقھ چند پریا . 

 

بوده عالی ھمیشھ محمد سلیقھ و کشید سوتی برایم پریا . 
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بوده خوب ھم مورد این در...عسل از نفرتم ھمھ با حتی ... 

 

دیگر است محمد .... 

 

گذارد نمی بنجول چیز روی دست ... 

 

کشید پر کمی دلم دیدم کھ را محمد . 

 

کنند قیچی بدھم را وامانده دل این پرھای وقت اسرع در باید . 

 

نشد چندشم من و کرد رصد را ھیکلم کل نگاھش . 

 

آمد ھم خوشم . 

 

داد می بازی را موھایم ھایش نفس و کرد گوشم در سر او و ایستادم کنارش . 

 

نشی خوشگل بود قرار     - . 

 

کرد می سفت مرا آمده کش لبھای مھره و پیچ آمد می یکی باید یعنی . 

 

دختره کردی خوشگل:  گفت و بوسید مرا گونھ و شد اضافھ جمعمان بھ لب بھ لبخند کیان . 

 

 .مرسی     -

 

منھ؟ با کی:  گفت و نیاورد خود روی بھ ولی زد برق ھایش چشم دید کھ را پریا  

 

تو با پری – محمد . 
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کرد اش حوالھ اخمی محمد کھ کند اعتراض آمد پریا . 

 

خریدی؟ چی کادو:  گفت محمد بستم کھ را کمربندم  

 

چیزی یھ     - . 

 

کردم مھمانش لبخندی من و پرید باال ابروھایش . 

 

را محمد امشب  .... 

 

را حودم .... 

 

را چیز ھمھ .... 

 

دیدم می دیگری جور یک .... 

 

نبود ناجور ... 

 

نبود ھم جور جور .... 

 

من رنگی روزھای عجیب مرد داد می گوش چارتار و رفت پخش بھ دستش . 

 

رھایی این نبض بھ تپی می کھ تو تویی تنھا  

 

ھایی سایھ وفور از فارغ تو  

 

بودش؟ گذاشتھ کھ دھم می گوش را آھنگ این ساعت بھ دم جدیدا دانست می  

 

ندارد حقیقتی من جھان تو جز کھ ، بازآ  
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ببارد غم ابر کھ روی می تو  

 

نبود جھان جھانم محمد بی من ... 

 

نبود اگر ... 

 

ایستاد چیزم ھمھ پای محمد ... 

 

است گرفتنی حق داد یادم ... 

 

چرا شوی نمی راھی ماندنت سمت بھ   

 

ھا شب پوچ مشت بھ کن ھدیھ ستاره گاھی  

 

پابرجاست مان خانھ ھست وقتی محمد ... 

 

کند غلطی ھیچ تواند نمی ان کامر کھ است قرص دلش پریا ... 

 

بسپارد امین کسی بھ را چیز ھمھ تواند می کھ است گرم دلش کیان .... 

 

من و ... 

 

است آرام دلم .... 

 

است آرام عجیب ... 

 

است آرام محمد خودِ  بودنِ  ای بر دلیل بی ، دلیل ھمھ آن کنار ... 
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من تا رفتنت حروف ، من با بگو تر شمرده  

 

را ھا بھانھ ھمھ دلت از بگیرم  

 

نباشد نبودنش کاش ... 

 

کنند؟ تکیھ کھ بھ پریا و سوسن خالھ  

 

کند؟ چھ کیان  

 

نشوم؟ دیوانھ چطور من  

 

ماست برای محمد ... 

 

گویم می خودخواھانھ .... 

 

ماست برای محمد ... 

 

بچراند را غازش برود ھم جان عسل ... 

 

تویی آرامشم آشوبم  

 

تویی کشم می سر ای ترانھ ھر بھ  

 

انگار بود دل حرف آھنگ این و زدم آرام لبخندی من و کرد نگاھم محمد و . 

 

زنی؟ می شیرین چیھ؟:  گفت و کرد کم را پخش صدای  

 

دیوونھ:  گفتم و شد کوبیده بازویش بھ آرام مشتم . 
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زد می شیرین ھم او و زد لبخند . 

 

قھری؟...عسل با ھنوز     -  

 

کرد پیدا انحنا ھایش لب و شد باریک ھایش چشم و کرد نگاھش . 

 

 مھمھ؟     -

 

آره تو واسھ     - . 

 

شده؟ درھم چرا شما اخمای وقت اون     -  

 

کردم؟ اخم کجا من     -  

 

است؟ دیگھ چی یھ موضوع یا...نمیاد؟ خوشت عسل از کلی     -  

 

چی؟ یعنی دیگھ چی یھ اون دوما...نمیاد؟ خوشم عسل از من گفتھ کی اوال     -  

 

دخترونھ کارای مدل این و حسادت مثال     - . 

 

باشھ خوش دلش آدم نیستی بلد ھم اداھا این از....دونم می...بچھ دونم می:  گفت و زد ای قھقھھ او و کردم نگاھش مات . 

 

بکند؟ بخواھد ھم خوش را محمد دل کھ بود چھ دقیقا من کردن حسادت  

 

بخری؟ گل خواستی نمی تو:  گفت و شد سوار و گرفت را سفارشیش گل و ایستاد فروشی گل جلوی  

 

نھ فعال     - . 
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امشب زنی می مشکوک     - . 

 

زنم؟ می حسود...زنم؟ می مشکوک...زنم؟ می شیرین...نفھمیدم آخرش     -  

 

زنی می خوشگل     - .  

 

شوم می خرکیف حاصلھ شک این از دقیقا دارم من و حرفش این با گرفت گل را دھانم . 

 

 وامی بازیایی سوسول چھ بھ رو ما ورپریده دختره این ببین:  گفت و گرفت دست بھ را گل و سپرد رستوران دربان بھ را سوئیچش
خدا بھ داره . 

 

بگذرم در از او از قبل من گذاشت و گشود را در و خندیدم . 

 

بود محمد دست بھ رستوران دیزاین جای من فکر ھمھ و کرد راھنماییم و گذاشت داغ کمرم پشت دستش . 

 

داشت لبش کنج نامحسوس لبخندی نامدار و دادم دست رامین با و بوسیدم را طناز . 

 

بکشد ھم خودش حلق بھ تا مرا و گردنم گرد بیندازد دست محمد بود مانده و اتفاقی خیلی شدم جاگیر نامدار و محمد میان . 

 

زدیم رو تو نداشتن عید لباس جز چقدر کھ بگو رو پریا و من....سرکار؟ گذاشتی رو ما دختر – طناز . 

 

جفتی داشتند بھتر خودم از را لباسم کمد آمار . 

 

دیگھ دیگھ:  گفتم و زدم محمد بھ لبخندی . 

 

بیاید کنار نامدار بودن با توانست تر راحت انگار محمد . 

 

ما؟ با شمال نمیای طناز راستی – پریا  
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ندن آب بھ گل دست کیش تو باشم دوتا این مواظب برم قراره کھ فعال – طناز . 

 

بود طفلکی رامین و نامدار ھم منظورش . 

 

کرد پھن جایی خوب تورشو طناز یعنی:  گفت گوشم در کرده سر محمد و کرد مھمان را طناز لبخندی بھ رامین . 

 

بودی نشستھ رامین جای تو االن بودنتون بر ناف بھ بنا کھ کرد نمی پھن     - . 

 

دادم می اھمیت خزعبالت این بھ من درصد یھ کن فکر     - . 

 

نداختی می زمین رو آقا حرف تو درصد یھ کن فکر     - . 

 

بود من خواستھ خالف کھ خواست می ازم رو کاری آقا درصد یھ کن فکر     - . 

 

آوردم کم ... 

 

بود عزیزآقا محمد ... 

 

بود آقا جان ... 

 

کرد می کار ھمھ برایش آقا کرد می تر لب محمد ... 

 

بینیم می ھمو سیاوش پارتی گودبای پس – پریا . 

 

شیم خراب شما سر بیایم بمونیم کیش روزی چند ھم شاید – طناز . 

 

نکنی؟ ماھا بھ ظلمیو ھمچین کنم خواھش ازت تونم می عزیزم – کیان  

 

شدی تیپ خوش:  گفت من بھ آرام نامدار و بود شده ادغام ھم با کمی ھایش اخم محمد و افتاد کیان جان بھ طناز . 
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 .ممنون     -

 

دھد گوش مارا گفتگوی مسرت کمال در تا بنشیند من روی بیاید محمد بود مانده یعنی . 

 

 را محمد بار این نامدار و کشید شانھ و شاخ برایم ھایش چشم با و داد را جوابم بدتر محمد و کردم مھمان را محمد ای غره چشم
داد قرار مخاطب . 

 

داشتی رستوران بابت طال بھ کھ ھایی راھنمایی بابت ممنون – نامدار . 

 

نکند؟ زدن موقع بی حرف ھوس دیگر کھ دھید جر ھمچین را یکی بخواھید است شده  

 

خدا بھ دادم می جر را نامدار شد می . 

 

کھ کرد پچ پچ من گوش کنار و زد تصنعی لبخندی محمد ... 

 

بدی باید توضیحو....نیست بیا رستوران زیاد نامدار کھ – محمد . 

 

بود تر جامع و بھتر کھ کشمت می گفت می . 

 

زرپری راستی – طناز ... 

 

کنھ پلت و شل نزنھ راه تو فردا بپا....بود شکار دستت از...زدم سوسن خالھ بھ سر یھ امروز:  گفت و کردم نگاھش . 

 

بود کرده را ام خالھ ھوای ھم خودم دل ... 

 

ان دیگھ چیز یھ طال پلوھای باقالی:  گفت نرسیده نیمھ بھ محمد و خوردیم ھم کنار را شام . 

 

کنم ماچش جمع در بپرم بود مانده . 
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محشرن غذاھاش کل طال – کیان . 

 

بشم فدات     - . 

 

خوشگلھ عزیزدلمی – کیان . 

 

دو این دادند می نشان خود عجیب نامدار جلوی . 

 

دادین؟ می یاد طناز بھ ھم کم یھ کاش – رامین  

 

دلم جان ای .... 

 

است درآمده ھم اسلوموشن این صدای کھ است ھنر بی چھ طناز ببین . 

 

نشد ولکنمان نگرفت عکس زوایایمان تمام از تا طناز و گفتیم تبریک ھمھ و آورد را کیکی گارسن و کرد جیغ جیغ طناز ... 

 

است زشت کھ خورد حرص چقدر ھم محمد ... 

 

بل و ال و شناسندمان می ھا خیلی ... 

 

من دست کنار پوش خوش پیکر غول این بھ نگذاشت وقع اندکی ھم طناز و ... 

 

شد کھ کادوھا بحث .... 

 

انگار شد شروع ھم من دلشوره ... 

 

جانم بھ ھایش نق و ماند می محمد ... 
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مردک خودش قول بھ این بھ ام انداختھ رو چرا کھ .... 

 

 تقصیر اینا ھمھ البتھ...نداشت خریدن کادو فرصت امروز ھم طال:  گفت و کرد ردیف را پنجاه و چھل ھای دھھ تمبرھای ست نامدار
میاد خوشت کھ مارکیھ ھمون...دارمی دوست کنم فکر...گرفتم برات اینو طرفش از...بودم کار بی ھم من...طنازه برنامھ بی کارای ... 

 

پرداختم؟ می باید من را کرد رو کھ چرمی ست  

 

سپردم خوش الکی این بھ را کادو خرید کھ خندیدم جدم پدر گور بھ ... 

 

نینداختم محمد بھ ھم نگاه و زدم اجبار بھ لبخندی .... 

 

داشت اخم کمی انگار ھم کیان ولی ... 

 

 ام خرخره دانستم می کھ اژدھایی خشم و ماندم من و نشد کھ بروم آنھا با بزند تعارف کیان کھ بود این آرزویم تمام برگشت برای
جود رامی ... 

 

شدم مجبور:  گفتم من و شد راھی حرف بی او و نشستم محق ھم خیلی و بستم را کمربندم .... 

 

نیست کنارمون نامداری دیگھ کھ کنم فکر این بھ...باشم آروم کمی میخوام فعال...زنیم می حرف خونھ تو     - ... 

 

داشت دراز سر قصھ این و کشیدم صورتم بھ دستی . 

 

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

 

بیامرزدم خدا بودم خوبی آدم بود داده اس برایم پریا . 

 

نامدار صمیمیت این برای من توضیح منتظر بود نشستھ نشیمن در محمد و . 

 

شد چھ و کردیم می فکر چھ . 
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خوری؟ می نسکافھ:  گفتم آشپرخانھ مسیر در و زدم بیرون اتاق از و انداختم ھایم شانھ دور را پشمی شال  

 

خورم می     - . 

 

شیرینی؟ با     -  

 

شیرنی با     - . 

 

توبیخم منتظر من...خب:  گفتم و فرورفتم بودم عاشقشان کھ بزرگی زیادی ھای کاناپھ آن در کنارش . 

 

 حواست...کنھ می بازی نقش خوب نامدار بگم کھ اومدم...نیومدم...طال کنم توبیخت نیومدم...بیشتره خیلیا از شعورت...عاقلی     -
 فھمی می...داداشت دست از خونھ دلش ھم ھنوز...شناسم می من نامدارو... ھست؟ ھاش مھربونی این بھ حواست...ھست؟ بھش

حالیتھ؟...طالیی؟  

 

شرمندشم من...کرد مدارا باھاش باید کنم می حس ففط...کنم می درک...دونم می...نکردم دلخوش صمیمیتاش این بھ من     - . 

 

ای؟ شرمنده تو وقت اون کنن می زندگیشونو خرم و خوش دارن و کردن غلطی یھ دیگھ آدم دوتا     -  

 

منن داداش زن و داداش آدم دوتا اون     - . 

 

زنش اسم بھ پیرمرد یھ خونھ تو گذاشتی پاتو کھ دادی وقتی تاوانتو تو     - . 

 

 اینقدر کاش...دستش رو ریخت می پاکیو آب اول از کیمیا کاش...نمیره یادش نامدار...رفتھ یادشون ھمھ...داغھ دلش ھنوز اون      -
کرد نمی امیدوارش . 

 

کرد می درک باید رو کیمیا ھای محلی بی...بود کور عاشق یھ نامدار     - . 

 

نشھ سرد نسکافت     - . 

 

نکن اعتماد زیاد بھش     - . 
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تخت خیالت...ندارم اعتماد ای دیگھ کس بھ نفر چند شما جز من     - . 

 

کنھ؟ قانع منو تونھ نمی تو اندازه بھ ھیچکس دونستی می...خوبھ     -  

 

کردم نگاه خشنش و مردانھ نیمرخ بھ و زدم لبخندی . 

 

من برای ولی نازیبا و بود زمخت ... 

 

من بر وای ای ... 

 

کرد خفھ جایی یک برد را من شد می کاش ... 

 

کنی؟ می نگام اینقدر چرا...چیھ؟     -  

 

جوری ھمین     - . 

 

ای؟ خستھ     -  

 

نمیاد خوابم ولی آره خستھ     - . 

 

است؟ آماده چمدونت     -  

 

کنم می آمادش     - . 

 

خوشبختی؟ االن:  گفت و شد سکوت کمی  

 

گفت؟ می را االن  
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را؟ االن ھمین  

 

رفت؟ می باال ھا زھرماری آن جای را اش نسکافھ و بود نشستھ کنارم آرام او کھ االنی  

 

شد؟ می قانع من با زدن حرف از او و نیود عسل کھ االنی  

 

 .تقریبا     -

 

کنھ می نامزدتو اون ھوای دلت ھنوز پس     - . 

 

 .نھ     -

 

شدم می معتادشان کم کم من کھ لعنتی ھای چشم آن با کرد نگاھم . 

 

داری؟ آیندت واسھ ای برنامھ چھ     -  

 

نیست؟ برنامت تو...ازدواج...چی؟ تو...رستوران جز ھیچی فعال     -  

 

انگار آمد باال جانم . 

 

بزنی؟ باال آستین واسم میخوای شما     -  

 

خالھ بعد دارم گل و آب حق...عموت زن میشم من...دیگھ آره     - . 

 

بود من ھم در شده جمع ھای ران نزدیک سرش و کشید دراز عظیمم بس کاناپھ روی و فشرد را ام بینی . 

 

طالیی فقط...طالیی فقط...طالیی تو     - . 
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 رفت می یادم گاھی...بودم کھ خونھ اون تو...دونی؟ می...زرنگارا؟ بھ چھ منو...میگھ راست شاید خانوم کتی...محمد؟ دونی می     -
آقام زن من نکرد باور دیگھ ھیچکس نھ خودم نھ...وگرنھ...داشتم رو خونھ روب و رفت وظیفھ فقط انگار...شناسناممھ تو آقا اسم . 

 

بوده؟....نبوده بیشتر کھ شناسنامھ تو اسم یھ...نبودی زنش تو     -  

 

موھایش حجم خیره و ماندم ساکت من و کردی نگاھم و . 

 

بوده؟...بده جوابمو...بوده؟ طال     -  

 

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

 

موھایش جوگندمی حجم آن با گذاشت می جلو قدم کھ دیدم می را او و رفتم می عقب عقب . 

 

کرد می شره ھایم گونھ بر ناباورانھ ھایم اشک و بود کرده خانھ ھایم چشم در ترس . 

 

زدم ھق بیشتر من برد کمربندش بھ دست او و زدم ھق و شدم مچالھ خود در دیوار انتھایی گوشھ . 

 

نخواستم کھ داری بچھ...زن...دختر؟ فھمی می...گرفتم زن     - . 

 

 از ھم صدایی و زدم ھق و کردم التماس دل تھ از و افتادم پاھایش روی کھ بکشد سرم از را روسری آمد او و کرد التماس و زدم ھق
نیامد بیرون او . 

 

شد پاره دلم بند زد چنگ کھ را موھایم ... 

 

برداشت قدم در طرف کھ دیدم شدم پرت کھ اتاق گوشھ بھ . 

 

 ھیچ تو جز فردا از...تمومھ بخواب و بخور...فروختی بودن خونھ این کلفت بھ بونو خونھ این خانوم...کردی انتخاب خودت     -
مونھ نمی خونھ این تو ای خدمھ . 

 

ممنون:  گفتم و زدم لبخندی دل تھ از . 
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شد خاطره برایم کھ ای کلبھ و ماندم من و داد تکان برایم تاسف بھ سری . 

 

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

 

بوده بیشتری چیز پرسم می ازت دارم طال     -  

 

بگم؟ باید     -  

 

 ...طال     -

 

بخیر شب....ام خستھ کنم می فکر     - . 

 

 مگھ...کرده رحم بھت کھ پیرمرد اون...طال بده جواب:  گفت کھ شنیدم شد چنگ مشتش میان کھ بازویم و برداشتم قدم اتاقم طرف و
 نھ؟

 

 بلدم کھ مفیدی کار تنھا اینھ مھم...نخوندم درس اینھ مھم...نیست سالم ھفده من...نیست امیر دیگھ کھ اینھ مھم...داره؟ فرقی چھ     -
ایناست مھم...ایناست مھم...بوده پیرمرد پول دنبال چشش ھرزه دختره میگن قصھ این بیرون مردم اینھ مھم...آشپریھ . 

 

زده؟ دست بھت پیرمرد اون...نکن فلسفیش بحثو...پرسیدم سوال یھ طال     -  

 

نھ:  گفتم حرص پر و شدم خیره داشت قرمز ھای رگھ کھ ھایی چشم در . 

 

بگذار راحتم و برو دیگر کھ یعنی این و کوباندم ھم بھ سرم پشت را اتاق در و . 

 

کرد بدم خشکسالیش با شھر یھ تا بودم خوب من  

 

کرد دریازدم تو عشق و کرد رحم خدا شد خوب  

 

************* 
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بودم فکري کمي و بودم نشستھ بود دریا ویواش کھ بھارخوابي در سوسن خالھ کنار . 

 

گرفتي؟ قیافھ براش کھ کرده کار چي پسره این باز  -  

 

 کي؟  -

 

شد خشک دھنت بھ چشمش بچم بیچاره...دادي جوابشو سرباال گفت چي ھر راه کل...میگم محمدو  - . 

 

شدي؟ پسردوست شما باز  -  

 

است بقیھ سواي محمد حساب  - . 

 

بود کرده خودکشي بود اینجا پریا اآلن  - . 

 

شده؟ چي زرپري  -  

 

ابروئھ چشمم باال بگھ بھم اون حداقل ندارم انتظار کھ ھم من گفتھ چي یھ...ھمیشھ مثھ  - . 

 

کشھ مي زیاد نازتو چون  - . 

 

اصال؟ بلده... کشیدن؟ ناز و محمد  -  

 

کنھ مي مراعات خیلي تو کنار بچم...آره رو تو از  - . 

 

امروز شده زیادي دوستیت محمد یعني  - . 

 

عزیزمي دوني مي خودت...دختر نشو حسود  - . 
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داره دیگھ کیف یھ بودن محمد جاي ولي  - . 

 

بھت؟ گفتھ چي...نزن دور بحثو ورپریده  -  

 

 خالھ؟  -

 

خالھ؟ جون  -  

 

بود؟ خوشگل خیلي...میگم رو آقا اول زن...طالخانوم  -  

 

رو دنیا یھ کرد مي عاشق...بود عزیز...کمھ براش ماه....بود ماه  - . 

 

حالش بھ خوش  - . 

 

باشي اون جاي خواست مي دلت  - . 

 

کنن یاد ازم جور این مردم اگھ میخواد دلم  - . 

 

شدي؟ خل تو باز  -  

 

 اون پیش حرفامو...بود رفیقم....میشھ تنگ زیاد آقا برا دلم...بگم دروغ تونم نمي کھ خودم بھ...میوفتم آقا یاد زیاد روزا این خالھ  -
تره پررنگ زندگیم تو خالي چیزاي خیلي جاي اون بعد...زدم مي . 

 

 دادم دست از را چیزم ھمھ اگرچھ شدم کھ دار سوسن خالھ ولي بود کم خیلي ھا وقت آن من زندگي در مادر جاي و فشرد نرم را دستم
شد پر زندگیم در مادر نبوده مھرھاي جاي عوضش . 

 

نشد؟ خونوادت از خبري     -  

 

دونن نمي چیزي آقا مورد در شایدم...حتما کردن فراموشم...نھ     - . 
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عجیبھ ھم پیرزن من براي یکي تو سرنوشت...مادر دونم نمي...دونم نمي     - . 

 

پیري؟ کجا تو بگردم دورت     -  

 

نریختي الکي زبون دوباره تا برم     - . 

 

گرفت نمي خبري من از ھیچکس چرا واقعا و رفت او و زدم مھرش بھ لبخندي . 

 

نسرین خالھ حتي ... 

 

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

 

گفتم مي آفرین اش روحیھ ھمھ این بھ من و چید مي خوشش دل آن با را سین ھفت سفره پریا . 

 

بردند مي را کامل بھره خوابش بابت خالھ نبود از ھم کیان و محمد و . 

 

پکید نمي است خوب کبدشان . 

 

است آزاد دولت ھفت از گفتي مي را محمد . 

 

نداشت او از کمي دست ھم خیرسرش بود دکتر کھ کیان . 

 

 مي و بود داده را کامل لم کاناپھ روي تر طرف آن قدم چند کھ کردم مي فکر مردي بھ و بود ایستاده سالن سرتاسري ھاي شیشھ جلوي
کرد حس را خمارش نگاه سنگیني شد . 

 

شود مي ساکت آید مي کھ شمال محمد گفت مي خالھ ... 

 

رود مي فرو خود در .... 
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 مي بود من ھاي عسل شربت منتظر و کرد مي مست دم بھ دم وجدان عذاب شدت از پریا رفتن از بعد کھ روزھا آن است یادم من و
شود مي تنگ زیاد مادریش خانھ براي دلش گفت . 

 

من بمیرم دلش براي الھي ... 

 

شوند مي طفلکي شوند مي کھ ییم ھا آدم ... 

 

بدتر کھ مادر از ... 

 

است درد عجیب مادري بي درد .... 

 

است درد پر خیلي آید مي کھ شمال محمد . 

 

خوشگلھ؟ کجایي – پریا  

 

ورا و دور ھمین     - . 

 

ساکتي؟ – کیان  

 

بزني قھقھھ الکي سرت تو بندازي ھي صداتو کھ شما بھ میدم میدون دارم     - . 

 

واال – پریا . 

 

محمودآباد؟ ، دکتر ویال عید چھارم دعوتیم کھ گفتمتون راستي – کیان  

 

کیان مھماني شب در داشت پوش خوش و قیافھ خوش دختري کھ بود ھماني دکتر از منظورش . 

 

داد دق را پریا و من و گرفت قلوه و داد دل کیان با کھ ھماني . 
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بود کرده متالشي را مانده مات پریاي اعصاب حد این بھ تا کھ کنم مھمان را کیان فویي کنگ حرکت یک و برگردم شد مي . 

 

چیزیست بد امید . 

 

بدتر ، شکستھ بار یک امید . 

 

برو تنھا خواستي...نمیایم دخترا و من – محمد . 

 

چرا؟ – کیان  

 

کھ؟ میدوني...بدم توضیح کسي واسھ تصمیمامو دلیل ندارم عادت – محمد  

 

نبود لش صدایش . 

 

بود خمار عجیب اش خیره ھاي چشم ولي . 

 

نکردي؟ دعوت عسلو – کیان  

 

بخیر شب – محمد . 

 

کنم مي بیدارت تحویل سال – پریا . 

 

کنم تھت و سر بزنم تا کن بیدارم – محمد . 

 

کنم مي بیدارت – پریا . 

 

کنم مي تیکت تیکھ کني بیدارم_  محمد . 
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کنم مي بیدارت من محمد – پریا . 

 

بتوني عمرا – محمد . 

 

کنم مي بیدارش...نخور حرص پریا     - . 

 

کني سگي سالمو نباشھ آب پارچ یھ با زحمت بي – محمد . 

 

 آب با داشت تمنا فقط رسید کھ من بھ و داد را جوابش محمد زد جز ھمھ این او چطور کھ آمد ابرو و چشم برایم پریا و گرفت ام خنده
نکنم بیدارش . 

 

بود خیره من بھ اخم پر کیان و کردم نگاه خیره را رفتنش . 

 

شد اتاقش راھي بخیر شب بي و کوبید میز سطح بھ را تپلش و کوتاه لیوان او و دادم تکان چھ معني بھ برایش سري . 

 

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

 

گرفتیم سھم محبتش از بیشتر پریا و من و بود کیان نوبت بعدي و بوسید را محمدش سر ھمھ از قبل و بوسید را قرآن خالھ . 

 

بودم کرده بیدار مکافاتي بھ را محمد . 

 

 از لخت تنھ باال دادنم حرص براي او و بودم کرده براندازش تنھا خیال بي من و بود کرده جدوآبادم حوالھ مشتي فحش یک ھم آخرش
بیاید سفره سر تا داد لفتش دقیقھ بیست و آمد بیرون پتو زیر . 

 

بود شده عحیب کیان و . 

 

برایمان داشت تخم و اخم . 

 

شد مي چیزي خوب کھ دانستیم مي ما اگر و شده مرگش چھ را بشر این کھ کوفت مي بازویم بھ بازو پریا . 
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:  گفت و رفت غره چشم اش عزیزدانھ خیال بي دختر آن بھ تنھا محمد و عیدي بابت شد آویزان محمد از پریا داد را عیدیمان کھ خالھ
نداشتم ھم سیاه پول یھ االن کھ داشتم اگھ....ندارم اعتقادي چیزا این بھ من . 

 

گذاشتم مي باال طاقچھ برایش ھم ھنوز من و کرد مھمانم چشمکي بھ محمد و بردم ام چانھ زیر دست . 

 

نھ؟ یا ایم بوده ھم با آقا و من کھ چھ او بھ  

 

میدم عیدي من...خانوم پري اینجا بیا – کیان . 

 

بگیرد چیزي کیان دست از برود پریا کھ عمرا . 

 

گذشتم خیرش از ممنون – پریا . 

 

ببنیمت بیا...موني مي دستم رو....میشي ھستي کھ ایني از تر زشت حاال نکن اخم – محمد . 

 

زدم پریا ذوق بھ لبخندي من و انداخت اش کشیده ھاي انگشت بھ انگشتري محمد و شد محمد آویزان باز پریا . 

 

شدم بلند من و داد ھل خالھ و پریا سمت بھ کادویي جعبھ دست با کیان و . 

 

دارد اي مزه چھ گرفتن کادو بود رفتھ یادم بود سالي چند . 

 

مبارک ھمگیتون نوئھ سال...ام خستھ....بخوابم میرم من     - . 

 

شد کشیده ھایم لب بھ نرمک نرم لبخند و گشودم را اتاق در . 

 

شد اتاق ملودي کیان صداي و کشیدم روبرویم زیباي دوچرخھ بھ دستي . 

 

نخرم؟ عیدي خانوم نفس واسھ من میشھ مگھ     -  
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بود؟ یادت     -  

 

شدنو؟ کیا دوچرخھ سوار واسھ ھوست ببره یادم میشھ مگھ     -  

 

 .مرسي     -

 

ماھا ریزیم مي پات بھ دنیا....زرزري بخواه فقط تو     - . 

 

واقعا ممنون     - . 

 

بود؟ شعوري بي خواست مي را طاھا دلم کمي اگر و بوسیدم و کرد بغلم  

 

 چارچوب بھ زده تکیھ و خودش از تر پررو محمد بھ طلبکار و اخم با کیان م و کند کیان آغوش از مرا محمد مصلحتي سرفھ صداي
شد خیره در . 

 

نشد؟ تموم کارت – محمد  

 

داري؟ کاري تو – کیان  

 

نشو شاخ من واسھ برو بیا – محمد . 

 

مرتیکھ پرررویي کنن جونت بھ جون – کیان . 

 

تونم مي....داداش تونم مي – محمد . 

 

کنم؟ اعتماد بھت:  گفت و فشرد را محمد شانھ و گفت زیرلب اي پدرسوختھ کیان  

 

کن اعتماد – محمد . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

حساسم روش – کیان . 

 

بدترم من – محمد . 

 

باشي موفق – کیان . 

 

کنم نمي شرمندت – محمد . 

 

ماندم پیچیدشان مکالمھ این مات من و رفت کیان . 

 

چیزیھ خوب:  گفت و گذراند نظر از را دوچرخھ و آمد داخل قدمي . 

 

دارم دوسش:  گفتم خوشحال و زدم رنگ آلبالویي دوچرخھ بھ لبخندي . 

 

بود بقیھ سواي برایم عجیب ھم ھنوز ھایم دلگیري تمام با و نشست تختم لبھ . 

 

دھد جوالن احساساتم دھم مي اجازه مرز و حد بي ھمھ این کھ مرا کند لعنت کاش خدا و . 

 

شده؟ چیزي     -  

 

شده چیزي آره     - . 

 

شده؟ چي     -  

 

کني قھر باھام کني مي جرات کھ کردم پرروت اینقدر اینکھ شده     - . 

 

بود سوختھ پس . 

 

ھایم لب جان بھ شده بختک لبخند شد بدنیامدن این نتیجھ و نیامد ھم بدم اي ذره کھ ھم من . 
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قھرم؟ گفتھ کي     -  

 

کني؟ نمي نگام چرا پس     -  

 

داره؟ اھمیتي چھ     -  

 

کرد نگاھش بند را ام ترسیده نگاه و چسبید را ام چانھ کھ بود او دست و شدم درگیر ام دوچرخھ با توجھ بي و . 

 

حالیتھ؟...داره اھمیت من واسھ...داره اھمیت     -  

 

واقعا؟ شد مي چھ را مرد این  

 

محمد؟ چتھ     -  

 

 چمھ؟     -

 

شد ایش کلمھ تک جملھ این ضمیمھ سکوت کمي و . 

 

 قھر...بزني حرفتو گرفتي یاد...اینکھ و...میاي چشم بھ...شدي خوشگل...شدي پولدار...شده تموم عدت....شده تحویل سال     -
 مي....شده بزرگ من طالیي...کني جروبحث...کني مخالفت بیاي بیرون سنگرش پشت از نداشتي جرات کھ کسي با...من با....کني

نکن قھر من با...قانونھ یھ این...نکن قھر...ترسونیم مي داري...شدي بزرگ....چمھ پرسھ . 

 

بودند نوازشگر و مخملي عجیب ھایش حرف و بودم اش خیره . 

 

بود زمخت صدایش کھ درک بھ . 

 

لحنش نداشت نرمي کھ درک بھ ... 

 

بود مخملي ھایش حرف لحظھ این در من براي . 
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 زیاد...طالیي خودخواھم من...بده گوش حرفم بھ:  گفت نگاھم در خیره او و شدم تر شوکھ کرد مشت کھ را بازوھایم
بده گوش حرفم بھ...لطفا میگم تو بھ ولي...لطفا نمیگم ھیچکس بھ...بده گوش حرفم بھ پس....خودخواھم . 

 

اتاق از اھمیت بي اي گوشھ بھ دادم و کندم را بود نگاھش میخ کھ نگاھي و کشیدم کنار کمي را خودم . 

 

و...نخوابیدم دیشب...خب یعني...ام خستھ حاال...کنم مي سعي     - ... 

 

کن نگام     - . 

 

نگفت لطیف ... 

 

نگفت ھم دیمن و الینا بین حساس ھاي صحنھ مثل .... 

 

نگفت ھیچکس مثل اصال ... 

 

گفت خودش مثل ... 

 

گفت محمدوارانھ ... 

 

است؟ بد ام شده ھا محمدوارانھ ھمین خر من بگویم  

 

کرد نیست بھ سر جایي یک برد را خر من شد مي کاش ... 

 

رود مي ھرز دلم کھ بس کشت مرا باید روزھا این کال . 

 

نمیخواي؟ عید شب کادو:  گفت او و کردم نگاھش  

 

نداشتم توقعي     - . 
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باش داشتھ توقع...من از...باشي داشتھ باید...باش داشتھ     - . 

 

بود آویزان ھایش انگشت از کھ ماند پالکي و زنجیر مات نگاھم و . 

 

بود من نام ... 

 

 ...درھم

 

 ...زیبا

 

 ...عجیب

 

زخمي دل این دیوار بھ نکشد چنگ ھمھ این کھ میکرد نیست بھ سر من زندگي در را مرد این باید یکي اول و . 

 

 .ممنون     -

 

من و زد لبخند ... 

 

ھستم ھایش خنده عاشق بگویم خواھم مي کھ من شوم الل اي . 

 

خوشگلھ خیلي:  گفت او و کردم گرم آن با را سرم نشست گردنم بھ کھ گردنبد . 

 

بخواب...نیست تر خوشگل تو از     - . 

 

داشتي؟ دوست رو عمو:  گفت شد بند دستگیره بھ کھ دستش و گذاشت ھم روي را ھایش چشم و  

 

خیلي...آره     - ... 
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است رفتھ کھ فھماندم در تقھ . 

 

گرفت من از را ھمھ کھ تابستاني ھمان اندازه بھ دارم دوست را آقا .... 

 

را طاھا ... 

 

را امیر ... 

 

را ھایم داشتھ تمام ... 

 

داد آقا جایش ... 

 

بود ام داشتھ تنھا آقا ... 

 

نداشت؟ دوستش شد مي  

 

ماند مي طاھا کاش و . 

 

 ...کاش

 

خورشید بي تابستون یھ ، مبھم آینده دوتا  

 

فروپاشید عطرش مثھ رویامو کھ فصلي ھمون  

 

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

 

ھا ودقت آن واقعا بود خوش چھ بھ دلم . 

 

ورد پیدا اینجا شد مي را زندگي . 
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کردن شب را روز ویال ایوان در و خالھ نظیر بي پخت دست کنار . 

 

کردیم مي ردیف ھم براي نرد تختھ و ورق و دستي فوتبال پاي کھ ھایي کري کنار . 

 

بودم خوشبخت ھا آدم این کنار روزھا این عجیب من . 

 

کرد فکر طاھا بھ کمتر شد مي روزھا این ... 

 

کیمیا بھ ... 

 

نامدار بھ ... 

 

آقا بھ حتي یا ... 

 

شدم مي وفا بي ھم کمي روزھا این . 

 

رفتم مي بختم نگون مامان مفاتیح سراغ کمتر . 

 

شد مي باز دلم و درد سر کمتر . 

 

نامید خوب شد مي را روزھا این اصال . 

 

ببرم را لذتش و کنم پلي و بک را ھیچکس"  میاد خوب روز یھ" رپ موزیک خواست مي دلم اصال روزھا این . 

 

شکر را خدا و ... 

 

خوشگلھ؟ کجایي  - کیان  
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دوتا ما بگردیم تر پوشیده کھ زد مي حرص چقدر محمد و داد مي مانور محوطھ در من دوچرخھ با پریا و کردم مھماتش لبخندي بھ . 

 

شد خیال بي کال را محمد باید پریا قول بھ . 

 

نبریم لذت عیدمان از ھیچ و خانھ در بنشینیم دارد خطر برایمان و شناسندمان مي ھمھ بسکھ گفت مي باشد او بھ . 

 

شده تر نرم پریا  - کیان . 

 

ھنوز ولي  -  ... 

 

ھمینھ مھم...امنھ جاش و اینجاست اینھ مھم...خوبھ حالش اینھ مھم  - کیان . 

 

گرفت طرفم بھ سیب قاچي محمد و فشردم نرم را دستش . 

 

خبر؟ چھ  - کیان  

 

خواھرش پسر داده ونکورشو شعبھ اینکھ مثھ...ایران برگشتھ پورطاھر  - محمد . 

 

ماندم حرفش ادامھ انتظار در و شد دوختھ محمد بھ مشکوک کمي نگاھم . 

 

است خودساختھ...میاد خوشم ازش – کیان . 

 

 حاالش زن گفت مي داره رابطھ خونوادش با کھ فرھود...داره اینجا دیگھ بچھ دوتا سالشھ دوازده ده کھ بچش این جز میگن – محمد
دومشھ زن . 

 

کرده؟ ول بچشو و زن یعني – کیان  

 

 ولش اینکھ بعد...کرده دق زنش گفتھ فرھود بھ بار یھ پورطاھر ھمین خواھر اینکھ مثھ....گفت مي اینجور فرھود – محمد
خونھ دلش خیلي خواھره...کرده . 
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کن ولشون...داري؟ مردم شخصي زندگي بھ کار چي – کیان . 

 

بود زیاد فشارم افت ... 

 

میزد دھانم در انگار قلبم ... 

 

شد مي اي شماره داشت ھایم نفس و ... 

 

محمد و ماندم من و گوشیش پي برود کھ شد بلند کیان . 

 

خوبھ؟ حالت     -  

 

 ھا؟؟     -

 

تو؟ کجایي     -  

 

میدوني؟ کوچیکشو اسم...پورطاھر این...میگم     -  

 

مگھ؟ چطور     -  

 

جوري ھمین     - . 

 

یحیي کنم فکر     - . 

 

شدم اتاقم راھي بھانھ بي و برخاستم و راندم لب بھ زور بھ لبخندي . 

 

زدیم مي صدا را ایش شناسنامھ نام ما ... 

 

 ...باباعلي
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علي گفت مي عشق با مامان ... 

 

شد خراب زود چھ چیز ھمھ و ... 

 

محوند خاطراتم ... 

 

است یادم را مادرم دق ولي ... 

 

 ...پورطاھر

 

داده تغییر را فامیلش گفت مي آقاجان رفت کھ ایران از ... 

 

پورطاھر است شده طاھر جاي ... 

 

؟ خدا چوب بھ باشید داشتھ اید گفتند مي چرا  

 

 چرا؟

 

دیگر بود خوشبخت ... 

 

نھ؟ مگر  

 

داشت سالھ دوازده ده پسري ... 

 

بود ثروتمند ... 

 

من و ... 
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 ...اینجا

 

نقطھ این در ... 

 

گذشتم مي کھ ھر از ... 

 

گذشتم نمي او از ... 

 

بجود؟ را مرد این خرخره و بیاید کھ است جھان این کجاي طاھا و  

 

شد قسمت دو ما جھان ، رفت یکیمون و موند یکي  

 

شد غربت راھي یکي ، خاکش توي تنھا یکي  

 

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

 

 

 

کرد می خودخوری داشت عجیب ولی آورد نمی خودش روی بھ پریا و مھمانی بھ بود رفتھ کیان . 

 

بود دلگیر ھم باز و کاناپھ روی بود داده لم محمد . 

 

پختن آش پی بود رفتھ ھم خالھ . 

 

نشستم محمد کنار و گذاشتم خودش حال بھ را پریا . 

 

 نمیری؟  -

 

 کجا؟  -
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مادرت خونھ میری روزی چند اینجا میای وقت ھر میگھ خالھ  - . 

 

برم کھ نیستم تنھا بار این  - . 

 

کنی؟ دعوت خونت رو ما نمیخوای یعنی  -  

 

اینجاست من خونھ  - . 

 

داشتی دوسش کھ جایی....اونجاست خونت  - . 

 

بود من پای جفت سرش و کرد دراز مبل روی را بکش گنده تن و کرد سکوت کمی . 

 

شوم؟ می تلقی ای جنبھ بی آدم خیلی ببرم موھایش حجم میان دست خواست می دلم بگویم  

 

 دندون و چنگ با عمر یھ انگلو من...بندازه پس تولھ براش خواست می ازش فقط کھ مردی یھ دوم زن....بود مظلومی زن مامانم  -
 وفا بی دنیا پسرای ھمھ عین ھم من...مرد کس بی...مرد مظلوم مامانم...بودیم سایھ تو ما مرد مرده اول زن وقتی تا...کرد بزرگ
داشتم دوست خیلی مامانمو...طالیی...بودم بد... بودم . 

 

دراومد اشکم  - . 

 

بودند شده آبدار کمی نگاھش ھای شکالتی و گشود را اش بستھ ھای چشم . 

 

دربیاد؟ اشکت چرا تو  -  

 

داره حقارت خیلی بودن پیرمرد یھ دوم زن  - . 

 

نبودی زنش تو  - . 

 

نبودم عموت زن من کنی تلقین ھی اصراریھ چھ  - . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

مھمھ من واسھ...مھمھ چون  - . 

 

نشیند؟ می من وامانده دل بھ عجیب بودنش بک گنده ھمھ با بودم گفتھ و کردم نگاھش  

 

نیومد؟ چرا کیان  -  

 

لجن مرتیکھ بده حرص رو پریا میخواد  - . 

 

بلده؟ ھم کارا این از  -  

 

عجیب....طالیی حساسم عجیب پریا رو من  - . 

 

پریا حال بھ خوش  - . 

 

 تا شد خیز نیم محمد و شد گشاد من ھای چشم و گشود را در پریا و خورد در زنگ کھ بکشد را ام بینی کھ آمد دستش و کرد ای خنده
خورد پیوند ھم بھ ھایش اخم عجیب و ببیند را چشم گشادی این منبع . 

 

عزیزم سالم  - . 

 

 می کاش و بوسید را محمد گردن نرم من برای دارش نشان و خط نگاه با و بود نشستھ محمد پاھای روی بعد ای ثانیھ و کرد تند قدم و
دور بیندازم ببرم چاقو با را محمد گردن از قسمت آن شد . 

 

 برایش خالھ و کرد پرت مبل گوشھ بھ را او و آمد بیرون جانش عسل جالفتی حرکات این شوک از محمد گذاشت سالن بھ پا کھ خالھ
دور بیندامش بکنم را محمد گردن قسمت آن من تا داد می را دستش در چاقوی خالھ کاش و آمد مشت ای غره چشم . 

 

انگاری داری مھمون ، محمد – سوسن خالھ . 

 

 تکھ آن تا من بدھد را دستش در چاقوی قبلش کاش و کند غسل برود خالھ کھ است اآلن و بوسید را خالھ گونھ و شد بلند ھم جان عسل
دور بیندازم بکنم را محمد گردن از . 
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کھ اینھ واسھ بود شده تنگ محمدم برا دلم خیلی آخھ...خبر بی ببخشین – عسل ... 

 

 محمدش؟

 

دور بیندازم کال را محمد شد می کاش اصال ... 

 

 ...مردکِ 

 

 ...مردکِ 

 

 ...مردکِ 

 

مردک این بگیرد کوفت ای .... 

 

برداشتم چشم عسل مای مرگ مکش تیپ بھ زدگی مات ھمھ آن از من و کرد پرت کنارم را خودش پریا . 

 

چندش دختره کنھ می لوس خودشم چھ:  گفت و برد گوشم در سر پریا . 

 

 حضور ما خانوادگی جمع در غریبھ دختر داشت معنی چھ اصال و فراموشی دست بھ بود داده کامل را کیان انگار و کردم نگاھش
باشد؟ داشتھ  

 

 و گذاشتم اول پلھ روی قدم و کردم حس را بجوم را اش خرخره خواستم می شد می اگر کھ مردی آن نگاه سنگینی و شدم بلند جا از
مادر؟ کجا:  گفت خالھ  

 

بود رفتھ یادم بالکل اصن...گرفتم می اردوان آقای با تماس یھ باید  - . 

 

چپیدیم من اتاق در دو ھر و شد بلند پیم پریا و داد تکان سری خالھ . 

 

کن نگام  - . 
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کھ زد لب گوشم کنار و گرفت آغوشم در او و کردم نگاھش ... 

 

بکشیش؟ میخوای  -  

 

 کدومشونو؟  -

 

واسم میدی لو خودتو خوب  - . 

 

دارم رو شماھا فقط من...بدم دست از ھیچکدومتونو نمیخوام  - . 

 

 .حسودخانوم  -

 

حسودم خیلی آره  - . 

 

موند؟ کجا کیان این  -  

 

چی؟ کھ اینجا اومده دختره نظرت بھ:  گفت و کشید دراز تنگم او و کشیدم دراز و زدم لبخندی زور بھ  

 

داره صاحب محمد بگھ کھ  - . 

 

کرده غلط  - . 

 

نھ؟ مگھ...هدار دوسش محمد  -  

 

 .نھ  -

 

داره دوسش  - . 
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نداره میگم من  - . 

 

کنم نگاش میاد خوشم دخترم کھ منی...ماھھ...تمومھ چی ھمھ دختره...باھمن وقتھ ھمھ این  - . 

 

زد نمی پس بودو بریدش ناف کھ طنازی بود خوشگلی بند اگھ...بود گرفتھ زن باره ده حاال تا بود خوشگلی بند اگھ محمد  - . 

 

چطور بلده عسل ولی  - ... 

 

 این از کھ کنھ خواستگاری محمد واسھ خانوم اقدس از حاضره ھم خالھ...است خالھ داره نفوذ محمد رو کھ کسی تنھا اینھ مھم  -
نکنھ خواستگاری دختره . 

 

محمد بیچاره:  گفتم و آمد ھایم لب روی تا خنده چشمش کنار ھای چین آن و تپل ھیکل آن و خانوم اقدس یاد با . 

 

واال...سره دختره این از خانوم اقدس میگم باشھ کھ من بھ  - . 

 

بیاد فردا طناز کنم فکر:  گفت او و دادم تکیھ سرش بھ را سرم . 

 

چیھ؟ نامدار با قضیت:  گفت او باز و زدم لبخندی  

 

شریکمھ فعال  - . 

 

چی؟ تو  -  

 

جوییھ باز  - . 

 

ھست کن فکر تو  - . 

 

شریکمھ کار تو  - . 
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کفتن تو خیلیا دارم خبرشو کیان مھمونی بعد خب یعنی....بدجور کفتھ تو...کنھ می نگات زیاد...زرزر شده جوری یھ  - . 

 

آقان ثروت کف تو  - . 

 

کنار گذاشتتش شستتش ھم محمد و کرده خواستگاریت محمد از اومده یکی ھم شرکت تو کھ دارم آمارشو...خری خیلی  - . 

 

غلطنا کال آمارات  - . 

 

بابا گمشو  - . 

 

نشد؟ مزاحمت دیگھ کامران:  گفتم من و شد سکوت کمی  

 

 براش دلم کھ وامیستھ پا لنگھ یھ کالس در ھمچین...بیاد پیم ھم دانشگاه زنونھ عمومی توالت تا بپائھ مونده....گذاشتھ بپا برام محمد  -
رسید خوب حسابشو یارو طرفم اومد کامران کھ بار یھ...داریھ گناه خیلی خدا بنده...میسوزه . 

 

نداری؟ دوست کامرانو دیگھ  -  

 

متنفرم ازش  - . 

 

 .خوبھ  -

 

دادم می گوش حرفتونو کاش  - . 

 

کاشھ از پر نفر چند ما زندگی  - . 

 

 زرزر؟  -

 

 ھوم؟  -
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بودم؟ گفتھ  -  

 

 چیو؟  -

 

دارم؟ دوست اینکھ  -  

 

کند؟ می نگاه مرا جوری یک نامدار و کرد بغلم و زدم لبخند  

 

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

 

 

 می ھیشھ پریا و آید می زیاد من بھ جین گشاد پا دم شلوار آن و ای قھوه لیمویی چھارخانھ شومیز آن دانستم می و آمدم پایین ھا پلھ از
کند می دلنشینم زیادی موھایم بستن اسبی دم گفت . 

 

بودم ندیده اسپرت اینقدر حال بھ تا را نامدار و دادم دست رامین با و گرفتیم آغوش در را یکدیگر دو ھر و زدم طناز بھ لبخندی . 

 

چرا؟ بود شده متفاوت پریا نگاه در نگاھش ھای مدل و بود ام خیره ھایش چشم و داد تکان سری برایم نامدار  

 

شود آویزان محمد گردن از بود مانده کھ دیدم چشم گوشھ از را عسل . 

 

نھ کھ ھم آویزان آویزان .... 

 

بود خاص و شده حساب و زیرپوستی چیزش ھمھ کھ دختر این بگیرد درد ای .... 

 

گرفت او بھ ای خرده شد نمی . 

 

درآورد را ایرادش شد نمی . 

 

بود مخ روی تمامیش چیز ھمھ این المصب . 
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فرورفتم نامدار روبروی و پریا کنار کاناپھ در من و کرد نشستن بھ دعوت را ھمھ خالھ . 

 

سوال یک و بود انداختھ جذاب عجیب مردِ  این نگاه خط در مرا کھ را پریا نکشد خدا و بود سنگین نگاھش ... 

 

گذشت؟ نامدار از کیمیا چرا  

 

بوده؟ خوب سفر – طناز  

 

بشھ بھتر کنم فکر اومدی تو...ھی – پریا . 

 

حتما اونکھ – طناز ... 

 

میندازین؟ راه عروسیو بساط کی – پریا  

 

شھرویور آخر زیاد احتمال بھ – طناز . 

 

سالمتی بھ – سوسن خالھ . 

 

بدی؟ نشونم منو استراحت اتاق میتونی:  گفت من بھ رو العھد و من بھ رو و شد بلند نامدار و کرد مھمان را رامین لبخندی بھ طناز  

 

 اندازه بھ ھیچکس نگاه و آمد باال ھا پلھ از من سر پشت و کرد بلند دست یک با را چمدانش او و برخاستم و دادم تکان تایید بھ سری
نبود سنگین محمد و پریا . 

 

بود؟ خوب سفر:  گفتم و گشودم را دری  

 

چی؟ تو....نبود بد  -  

 

دارم دوست خیلی رو اینجا من....خب یعنی....بود خوب  - . 
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آدماشو؟ یا رو اینجا  -  

 

دو ھر  - . 

 

اینجاست؟ ھم محمد عزیز دختر دوست دونستم نمی  -  

 

بود؟ مھم دونستنش  -  

 

خوب جنسای رو گذاشتھ دست ھمیشھ...عالین انتخاباش کال محمد....خب آره  - . 

 

 دریا سمت بھ شده باز قسمت این ھای تراس و داشت سکنی من اتاق دیوار بھ دیوار و گشودم را اتاق ھای پرده و دادم تکان سری
بودند یکسره تماما . 

 

 طال؟  -

 

داشت؟ خود در چھ و نگاھش بود ام خیره و کردم نگاه  

 

 بلھ؟  -

 

افتاده؟ اتفاقی  -  

 

اتفاقی؟ چطور  -  

 

انگار ناراحتی  - . 

 

خوبم من نھ  - . 

 

شناسمت؟ می من  -  
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شناخت؟ می مرا  

 

بشناسد؟ مرا کھ داشتیم یکدیگر با صنمی چھ مگر  

 

نبود؟ جانم خوره روزی مگر  

 

نبود؟ خونم تشنھ مگر  

 

نداشت؟ را خاندانم تمام و من مردن آرزوی مگر  

 

شناخت؟ می مرا چگونھ  

 

چشمانم؟ دارد غم فھمید می چگونھ  

 

فھمید؟ می چگونھ  

 

بود؟ من زندگی کجای مرد این  

 

میذارم تنھاتون....راھین خستھ  -  

 

دیگر است ھمین گویند می کھ فاز سھ برق و گرفت دستش در را دستم مچ و برداشتم در سمت قدمی . 

 

شدی خوشگل خیلی...شدی خوشگل:  گفت شد نگاھش خیره کھ نگاھم . 

 

تر خوشگل کیمیا از حتی:  گفت او و کشیدم عقب را تنم کھ برسد ام گونھ بھ کھ آمد دستش و . 

 

خواستند می دیگران با مقایسھ و مثل برای فقط مرا و کردم رد در از را خودم . 
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************* 

 

 

مھمھ؟ تو برای چی برای مرد این دخترم     -  

 

مھمھ من برای زدنش زمین بھ....مھمھ     - . 

 

جان طال     - ... 

 

حقشھ خوردن زمین از بیشتر...حقشھ...خواستمھ تنھا یکی این ولی...نخواستم چیز ھیچ وقت ھیچ شما از من اردوان جناب     - . 

 

داره؟ تو با نسبتی چھ مرد این آخھ...باش آروم دخترم     -  

 

بابامھ:  گفتم پیدا تراس در قاب از دریای بھ خیره و کشیدم را موھایم و ایستادم و گرفتم نفس . 

 

کرد تحریک بیشتر را اعصابم خط طرف آن سکوت . 

 

 با معماملھ پای بکشین محمدو...بکشھ زجر بچش...بکشھ زجر زنش...بکشھ زجر داداشم و من ھای عقده ھمھ اندازه بھ میخوام     -
 اگھ...کنھ می پیدا قیمت افت داره آھنمون سھام کھ رسیده خبری یھ گفتین پیش ماه چند خودتون...دارم فکرایی یھ....من با بقیش...اون

 محمد کھ نرسیده ھیچکس دست بھ سھام قیمت افت خبر ھنوز...میبره ای معاملھ ھر تو دست...گفتن برام ازش ھمھ کھ باشھ ھمونی
بعد تا کنین قالبش سھامو...نیست آتیش رو اسفند . 

 

 ...طال     -

 

 لجن تو خونوادشو باید...بشھ خفیف...بشھ خوار باید...بودیم ھمھ چشم خار داداشم و من عمر یھ کھ ھمونجور...بکشھ زجر باید     -
کنھ پیدا . 

 

جان طال     - ... 

 

 نمی کردنشو دق...گذرم نمی مردنشو...گذرم نمی مادرمو جوونی...گذرم نمی مرد این از...گذشتم ھمھ از...کشت اون رو طال     -
گذرم نمی مرد این از من اردوان جناب نھ...گذرم نمی منت پر خونھ اون تو بودنمو خور سری تو...گذرم . 
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بخوای تو چی ھر     - . 

 

 .ممنون     -

 

دخترم؟ نداری ای دیگھ کار خب     -  

 

دادین گوش حرفام بھ کھ ممنون نھ     - . 

 

ھمیشھ...طال ھستم ھمیشھ من     - . 

 

 .ممنون     -

 

بخیر شبت     - . 

 

بگذره خوش عیدتون...بخیر ھم شما شب     - . 

 

 شکمم در را پاھایم و رساندمش تشک بھ و کردم خم پشت از را سرم و نشستم زمین روی تخت پایین و انداختم تخت روی را گوشی
زده غم عکس یک برای بودم خوبی فیگور و کردم جمع . 

 

میشد تکیمل یکی یکی داشت روزھایم . 

 

بود زھر تلخی بھ من برای کھ عسلی آن آمدن از آن . 

 

حرکاتش و نامدار شدن عجیب از آن . 

 

خودمان طاھر علی یا بقیھ پورطاھر یحیی برای روزھایم شده کامل تفکر از ھم این . 

 

کنم تشبیھ گاوی بھ را محمد خواست دلم عجیب شد گشوده ھوا بی کھ در . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

باشد داشتھ خاصی ھای صحنھ است ممکن دختر یک اتاق شد نمی حالیش مردک . 

 

پایین؟ نمیای اینجایی؟ چرا:  گفت و در قاب بھ زد تکیھ کردم نگاھش کھ خیره  

 

نیست حسش     - . 

 

 چتھ؟     -

 

بخوابم میخوام...ام خستھ...ندارم حوصلھ محمد     - . 

 

نخورده؟ شام     -  

 

نیستم گرسنھ     - . 

 

کھ نخوردی ھم ناھار     - ... 

 

امروز ندارم اشتھا     - . 

 

 بند چینی ھم ھمینجورش تو...نذار سرناسازگاری معدت اون با داری مشکلی...نیا سرباال جواب من واسھ...چتھ بگو چتھ میگم     -
بده؟ توضیح معده با جنگ اثرات از برات ریز یھ صبح تا کھ جونت تو بندازم کیانو...حالیتھ؟...ای زده  

 

 محمد؟     -

 

 چیھ؟     -

 

بس و بود سوسن خالھ مختص فقط جانمش . 

 

باشم تنھا میخوام     - . 
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 دلیلش؟     -

 

 راه ھیچکسو محدوده این تو...وایسادم زندگیم شخصی محدوده تو االن...داره شخصی محدوده یھ خودش واسھ آدمی ھر     -
ھیچکسو...کنم می تاکید...نمیدم . 

 

ھست مرگیت یھ پس     - . 

 

 را اش تکھ خواستم می بود روزی چند کھ گردنی آن و ننرش دختر دوست آن با تشن غول مردک شد نمی حالیش کھ آدمیزاد زبان
 .ببرم

 

 بوی کھ کمی فاصلھ آن با من ھای چشم خیره و شد مشغول بود پخش تخت تشک روی کھ موھایی نوک با و نشست زمین روی جفتم
بگو خب:  گفت ، رساند می ام بینی بھ را افترشیوش . 

 

نمیشھ؟ حالیت فارسی     -  

 

بگو طالیی     - . 

 

خودمھ مال فقط دیگھ این...خودمھ مال...نمیگم     - . 

 

نکن خودم مال خودم مال پس...ماست مال تو وجود     - . 

 

باشم تنھا بذار پس....فھمی می زود خیلی...فھمی می     - . 

 

چی؟ برای     -  

 

باشھ؟ تنھا مھمونت زشتھ...عسل پیش برو     -  

 

نیست من مھمون اون     - . 
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است صاحبخونھ خب آره     - . 

 

اومدیم وری کدوم فھمید نمی دختره این نمیذاشت اینستاش تو نفریمونو چند عکس پریا اگھ...طالیی نکردم دعوتش من     - . 

 

میدی؟ توضیح من برای چی واسھ     -  

 

دوری ازم زیاد وسطھ عسل پای وقتی اینکھ واسھ     - . 

 

باشم پسرش دوست نزدیک من نداره دوست کھ بینم می دختر اون نگاه تو چون     - . 

 

زندگیت؟ مشی خط شده عسل ھای خواستھ بھ گذاشتن وقع حاال تا کی از     -  

 

فھمم می زنو یھ حس و زنم یھ خودم وقتی از     - . 

 

بابا نھ     - . 

 

بابا جون     - . 

 

 کھ کمی و کشیدم می باال سر کھ کمی و بودم شده مسخ من و بود افتاده گوشم اللھ جان بھ و بود شده موھایم خیال بی انگشتانش دیگر
سوزاندم می داشت افترشیوش بوی و کرد حس را ھایش لب نرمی شد می کشید می پایین سر . 

 

 .طال     -

 

بود رفتھ نشانھ را محمد تھدیدوار و باریک خط دو مانند نامدار ھای چشم و گرفتم فاصلھ کمی و خوردم تکانی . 

 

 بلھ؟     -

 

دارم کار باھات – نامدار ... 
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کھ داد ادامھ و گرفت ھدف را محمد نگاھش و ... 

 

خصوصی – نامدار . 

 

باشی؟ داشتھ باھاش میتونی خصوصی حرف چھ – محمد  

 

بذاری تنھامون کھ کنی می خوشحالمون و...محمد میذاشتم درمیون باھات نبود خصوصی اونقدر اگھ مطمئنا – نامدار . 

 

 بھ دلم در اگر و بزند حرف خصوصی من با کھ کند دک را محمد خواست می او و مرد این نگاه از بودم گریختھ حاال تا صبح من و
شوم؟ می محسوب آشغالی آدم معرکھ خرمگس بگویم او  

 

خوریم می شام ھم با...طال منتظرتم بیرون – محمد . 

 

شوم؟ می تلقی عوضی آدم من و بود بستھ را اتاق در محمد کاش و بودم نشستھ تخت پایین مات و محو ھنوز و دادم تکان سری  

 

داشتی؟ کاری     -  

 

کند پیاده را نامدار فک نزند تا کرد خودکشی کھ شناسم می من را محمد و بست محمد روی بھ لبخندش با را اتاق در . 

 

 عقب صورت من و زد کنار را صورتم روی افتاده موی و زد زانو راستش زانوی روی روبرویم و سمتم برداشت قدم و بود ام خیره
اََخم؟ فقط من:  گفت و زد پوزخندی او و کشیدم  

 

 

 

شما؟ میگی چی     -  

 

چیھ؟ ھم با صنمتون محمد و تو     -  

 

 .رفیقمھ     -
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بود داده قورتت بودم نرسیده کھ رفیقھ اونقدر...انگار رفیقتھ زیادی     - . 

 

بفرمایین امرتونو     - . 

 

چرا؟ اتاقت بھ چسبیدی حاال تا صبح     -  

 

ترم راحت اتاقم تو کردم حس حاال تا صبح     - . 

 

شدی؟ ناراحت حرفم از     -  

 

نریزید؟ ھم بھ منو معادالت لطفا پس باشھ داشتھ اھمیت شما برای ای ذره نباید عمال من ناراحتی     -  

 

بودم خورده رکب کھ آدمی اون من نھ موقعی اون طالی تو نھ....طال گذشتھ ھامون گذشتھ     - . 

 

 می زندگیم ھمھ از داداشم خوشبختی واسھ ابد تا...مونم می طاھا خواھر ابد تا...طاھام خواھر...نکردم فرقی...مدلم یھ ھمیشھ من     -
نامدارخان طالم ھمون ھنوز من...گذرم . 

 

 بھ نگاتو دریچھ...بیرون بریز گذشتھ مورد در رو ذھنیتت ھمھ پس...باال رفتھ عجیب...بود رفتھ عیارت...جاست ھمین اشتباھت     -
نکن نگاھت سد محمدو...ببینی محمد از بیشتر بتونی تا...ببینی محمد از بیشتر بخواه...کن عوض من . 

 

داره؟ شما حال بھ نفعی چھ من زندگی از محمد زدن کنار     -  

 

میندازه سایھ زندگیت رو داره....محقھ زندگیت تو زیادی محمد     - . 

 

ھستی؟ شاکی شما....نیستم شاکی من     -  

 

 اینکھ و...بنده می بالتو و دست تعصبش...بنده می بالتو و دست محمد...کن زندگی داری دوست کھ اونجوری طال...شاکیم آره     -
خوابم می دیر شبا...اتاقم بیا ببینی خواستی...کردن ایمیل برام ھتلو دیزاین عکسای...بگم اومدم . 
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 می من را بود مرگش چھ مرد این اصال و یکجوری نگاھش و بد بودار ھایش حرف و برخاست او و کردم یکوری را ھایم لب
بدانم خواستم . 

 

نپوش مشکی دیگھ...میاد بھت روشن رنگ اینکھ و...کن فکر حرفام رو     - . 

 

است بھتر بخرم برند کدام از را شخصیم ھای لباس گفت می کھ دادم می رو . 

 

دانستم نمی من واال شد می چھ را مردک . 

 

 اگر و انگار نبود حالیشان شخصی حریم مرد دو این و ھایش اخم میان کردم سر بھ دست خودم ھم را محمد و زد بیرون در از نامدار
رسید می دیرتر نامدار .... 

 

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

 

افتاده؟ اتفاقی:  گفت و ایستاد کنارم پریا و باشم مراقب کھ کرد تاکید خالھ و گذاشتم آب بھ پا و زدم تا را شلوارم ھای پاچھ  

 

 .نھ     -

 

خرم؟ من     -  

 

نیست؟ خر حیفِ      -  

 

چتھ؟....بابا گمشو     -  

 

پرسن؟ می سوالو این من از ھمھ چرا     -  

 

میزنی شاس روزه چند میگھ...نگرانتھ محمد     - . 

 

فھمین می کم کم...بودم منتظرش عمر یھ...میوفتھ زندگیم تو مھمی اتفاق یھ داره     - . 
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ھستی؟ مواظب زر زر     -  

 

 .مواظبم     -

 

داریم دوست ماھا زر زر     - . 

 

دارم رو شماھا فقط من...دارم دوستون ھم من     - . 

 

کنیم؟ خیسش طنازو     -  

 

کنیم خیسش     - . 

 

بلندن جیغاش     - . 

 

کنیم می عمل چریکی...نمیدیم بھش زدن جیغ مجال     - . 

 

کنھ می کچلمون     - . 

 

بال مقابل در خوبیھ سنگر...میشیم قایم محمد پشت     - . 

 

 نامدار ھای خنده و فحش ھم ، داد می ھامان گوش خورد بھ جیغ ھم طناز بعد کمی و داشت پی در را پریا منظوردار چشمک حرفم و
کردم می حس را . 

 

بود خندیده کم کیما از بعد مرد این . 

 

بود نخندیده اصال شاید . 

 

من؟ زندگی روزھای این عجیب مرد با کرد معاملھ سخت اینقدر کیمیا چرا و  
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انداخت می خط را اعصابم ھایش خنده این و انداخت راه کر و ھر پریا و کرد فرو آب در را سرم طناز . 

 

خندید؟ می تنھا و بود ایستاده ما از دور و شد می بلند ناکسش خود گور از ھا آتش ھمھ  

 

کردیم آب خیس را ھیکلش تمام طناز با . 

 

بسپرد فراموشی دست بھ داشت عادت را ھایش غم کھ خوب چقدر و خنده از بود کرده غش ھم باز و لرزید می لک و لک . 

 

آمد می کنار خودش با نرمک نرم داشت ھم او انگار و داشت لبخند و بود پریایش خیره کھ کردم می نگاه را کیان . 

 

محمد و .... 

 

داشت اخم اندکی و بود کنارش عسل و کرد می نگاه مرا و داشت طوسیش کتان شلوار ھای جیب در دست دورتر کمی . 

 

کردن عوض لباس پی بروم کھ نبودم خیس طناز و پریا مثل آنقدری و نشستم ھا ماسھ روی . 

 

بروم باغ در را آلونکم تا سوسن خالھ اتاق حمام مسافت داشتم عادت بودم آقا خانھ کھ ھا وقت آن و بود خیس بیشتر موھایم . 

 

نبودم سوسول . 

 

گذراندمش می سر از و داشتم سخت و سفت سرماخوردگی با میعادی یک یکبار سالی گاھی فقط . 

 

شدی سرپا تازه...کن خشک موھاتو برو....خوری می سرما     - . 

 

 .خوبم     -

 

ژستی تو من با کال     - . 

 

تنھاست دست...خالھ پیش برم من     - . 
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 .بروووو     -

 

بایستی؟ من زندگی کجای دقیقا خواھی می تو بگویم کھ دلم بھ بود مانده و زد لبخند و  

 

عزیزم میاد خوشم بازیات بچھ از:  گفت و پاشید رویم بھ مضحک لبخندی عسل و گذشتم محمد کنار از . 

 

میاد خوششون ھمھ     - . 

 

نخوری سرما کن خشک موھاتو برو:  گفت و شد وری یک محمد ھای لب و انداختم باال ابرویی و . 

 

داشت؟ نوازش  

 

داشت؟ نوازش محمد زمخت صدای  

 

چید؟ می گیالس آلبالو احساسم من یا  

 

رفیقھ موھات موج با ماھی گوش مثھ قلبم  

 

عمیقھ اما کوچیکھ ، کوچیک تنگ این من عشق  

 

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

 

 

 

کردم می حس گاھی را محمد نگاه سنگینی و بودم خورده سکوت در را ناھار . 

 

خورد می باکالس ھمیشھ مثل را ناھارش من خیال بی اما نامدار . 
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جمع در خورد می باکالس ھم محمد . 

 

دیگر بود ھا ھمین سوغاتش غرب در بودن سال ھمھ این . 

 

 را تھش تا کرد می مجبورم و بود من صورت کل قاعده بھ املتش ھای لقمھ کھ ھامان تنھایی برای رفت می ضعف دلم من ولی
نھ یا شوند می کثیف ھایم دست کھ باشم این خیال بی و بخورم . 

 

بزنیم تن است قرار چھ سیاوش مھمانی برای پرسید ما از طناز . 

 

 وگرنھ زدم می اقدام بھ دست خودم باید مھمانی این برای من و بود کرده مھمانم غره چشم پریا و بودم برنامھ بی ھمیشھ مثل کھ من
کرد می اعمال من بر را ماورائیش ھای سلیقھ پریا . 

 

رفتم می باال را خلوت جاده و بودم کرده سر شالی و بودم زده تن مانتو زدن قدم برای . 

 

کشاند محمد دار اخم ابروھای بھ را نگاھم کنارم ماشینی ترمز . 

 

داره؟ ھمراه بھ موجھی دلیل چھ تنھا دختر یھ واسھ جاده تو ھم اون زدن قدم تنھا     -  

 

کنم می فکر دارم     - . 

 

فکرات با نکن نگرانش...بشینھ راحت قدرتش صندلی رو انیشتین بذار....بیا کوتاه...بابا نھ     - . 

 

 محمد؟     -

 

 بره انگشتت بھ خار...کن فرو گوشت تو...وظیفتھ بودن خودت مواظب...باشھ حالیت کھ میگم...کنار؟ بذارم بازیو لوده کھ میگی     -
باال بپر حاال...بدی سگ صدا تا زنمت می اونقدر . 

 

روی پیاده اومدم     - . 

 

باال بپر گفتم     - . 
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کنم فکر کم یھ...باشم تنھا میخوام     - . 

 

طالیی باال بپر     - . 

 

 ....محمد     -

 

باال بپر میگم...محمد و کوفت     - . 

 

لبش گوشھ بھ چسبیده لبخند یک با کرد می آدم بار آمد درمی دھانش از چھ ھر . 

 

بکشد شانھ و شاخ ھایش حرف برای یا بمیرد لبش کنج لبخند برای شد نمی حالیش آدم وقت آن . 

 

بود آفریده دانھ یک خدا را محمد . 

 

 ...عجیب

 

 ....خاص

 

دا دوست من برای و .... 

 

است بھتر بمیرم من . 

 

کردی؟ می فکر چی بھ حاال:  گفت و اندخت راه بھ را ماشین او و فرورفتم لندکروزش صندلی در  

 

خصوصین آدم فکرای     - . 

 

کنی می زیاد خصوصی خصوصی جدیدا     - . 
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میدی گیر زیاد جدیدا ھم تو     - . 

 

را؟ صورتش قسمت این ببوسم و شوم خم کمی شود می و شد کج لبش باز  

 

ھا کمی فقط .... 

 

کمی فقط ... 

 

اصال کشت می مرا خدا کاش . 

 

میری؟ کجا داری حاال     -  

 

جایی یھ     - . 

 

جایی؟ چھ     -  

 

کن روشن پخشو...نباش فوضول     - . 

 

است نکرده خود ھمراه را عسل چرا بپرسم کھ خواست نمی دلم ھم اصال و فشردم را پخش کلید . 

 

" دیواره و سقف رفیقش تنھا کھ مردی برای  

 

سیگاره دود از اونم دلگیر و ابری ھاش شب  

 

خوردن زمین از است خستھ کھ راھھ از خستھ مرده یھ  

 

مردن تو میشھ خالصھ ھم آرزوھاش سقف کھ  

 

اینھ روزگار رسم کھ اینو کنھ باور نخواست  
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غمگینھ آھنگ مشت یھ ھاش شب ھمدم تنھا کھ  

 

میشھ ھم تر تنھا این از و رفت و زد جا عشقش کھ  

 

گریھ کم یھ با کھ کسی باشھ این قصش کھ کسی  

 

میشھ سبک ، میشھ سبک آھنگ این با " 

 

ھا آھنگ این بھ چھ را محمد . 

 

کشید می تصویر بھ برایم را آھنگ انگار عمیقش ھای پک و دستش سیگار . 

 

بود؟ مرگش چھ روزھا این محمد  

 

" اینھ مردونگی ولی کردی دیوونگی آره  

 

بینھ نمی اشکاتو کسی دیوار این و سقف این جز کھ  

 

مرده خاصیت این کھ بود خودگذشتن از ھمش  

 

کرده نمی گیرش نمک اشکی ھر شور طعم کھ " 

 

خوبھ؟ حالت     -  

 

پرسی؟ می اینو یھو چی واسھ     -  

 

میخواد دونھ یھ دلم کم کم داره...سومتھ سیگار     - . 
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کشتمت دستت سیگارو دیگھ ببینم....طالیی واجبی کتک امروز     - . 

 

محمد؟ چتھ امروز     -  

 

رسیدیم...ایناھاش...امروز     - . 

 

خوشگلھ چھ:  گفتم لبخند با و شدم پیاده ماشین از و محمد تا کشاندم را نگاھم و کردم نگاه روبرویم روستایی خانھ بھ . 

 

شد حروم خونھ این تو مامانم ھای جوونی...خوشگلھ...آره:  گفت و زد پوزخند . 

 

گشود را خانھ در و آورد در جیبش از کلیدی و کرد نگاھم او و فشردم را بازویش . 

 

گذاشتم مادریش کوچک خانھ بھ پا . 

 

آمد پیم از . 

 

رساند می اش ریھ بھ را خانھ داشتنی دوست نای و کھنگی بوی و کشید می عمیق ھای نفس . 

 

گرداندم دور نگاه . 

 

 دوست جفتمونو مامان...بود بھتر اون درس...بود خوب درسم...بشیم دکتر داشتیم دوست...بشم دکتر کیان مثھ داشتم دوست     -
رفت باد بر بدجور...طالیی رفت باد بر آرزوھام...داشت . 

 

زد؟ می حرف کھ از  

 

شد نمی حالیم . 

 

گویی؟ می کھ از بپرسم کھ شد نمی باز ھم زبانم  
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خوردن زمین از است خستھ کھ راھھ از خستھ مرده یھ  

 

مردن تو میشھ خالصھ ھم آرزوھاش سقف کھ  

 

 زن عاشق بابام میگن...مامانم ھمدم شد می خالھ...آورد می سوسنو خالھ...زد می سر...اومد می عمو...ندیدم بیشتر دوبار بابامو     -
شد نمی بدبخت ھمھ این من مامان شد می دار بچھ زنش اگھ...رفتھ و کرده دق صبح تا شب یھ ھم اون مرده کھ زنش...بوده اولش . 

 

بودم کرده سکوت . 

 

درد ھمھ این بھ گفتم می چھ اصال . 

 

اینھ روزگار رسم کھ اینو کنھ باور نخواست  

 

غمگینھ آھنگ مشت یھ ھاش شب ھمدم تنھا کھ  

 

 واسم...بود پشتم بابام اسم...باشم نداشتھ نداری عقده دیگھ کھ بودم رفتھ....بخونم درس کھ بودم نرفتھ...ایران رسیدم مرد وقتی     -
 راھم بھ چشم گفت سوسن خالھ مرد کھ مامانم...داد می پرم و بال عمو ولی...بود عمو نام بھ چیم ھمھ...شدن می راست و خم

 ولش و داشت امید بھشون کھ آدمایی ھمھ مثل...کردم ول ھمھ مثل مامانمو...رفتم اینجا از کامل من لجبازی اون بعد اما...بوده
لجبازی یھ خاطر بھ...کردن . 

 

نگریستم می خانھ داشتنی دوست ولی معوج و کج حصارھای منظره بھ پنجره از و بودم گرفتھ آغوش در را ھایم دست . 

 

اینھ روزگار رسم کھ اینو کنھ باور نخواست  

 

غمگینھ آھنگ مشت یھ ھاش شب ھمدم تنھا کھ  

 

 بریم؟     -

 

طالیی؟:  گفت او و زدم بیرون خانھ از او از قبل و شدم بلند جایم از  
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داشتم دوست را صدایش بمی . 

 

باشم داشتھ دوستش نباید کھ درک بھ . 

 

داشتم دوست را چیزش ھمھ من . 

 

را ابرویش کنج ی بخیھ جای حتی . 

 

 ھم تو مال اینجا امروز از:  گفت و کرد مشت را ھایم پنجھ و گذاشت آن کف کلیدی و گرفت را دستم کھ کردم می نگاھش منتظر
 .ھست

 

زد دو دو ھایم چشم . 

 

نداشتم ھایم تنھایی برای جایی یک وقت ھیچ من . 

 

میراند آرام او و بودیم ماشین داخل در بعد کمی و گذاشتم ھم روی را ھایم چشم و زدم لبخندی . 

 

بود خیابان طرف آن نانوایی بھ نگاھش او و انداختم برم و دور نگاھی کرد کھ ترمز . 

 

 ھم یکیش...خواستنش می خیلیا...تموم چی ھمھ...بود خانوم...بود خوشگل...دونست می مامانم فقط...بودیم ھم دیوونھ     -
 زن...میشھ عروس داره پیچید خبر یھو...بود شدن دکتر آرزومون سروین و من...بشیم دکتر خواستیم می...پسرعموش
 دخترشو...میزنھ لبخند ھمھ بھ کھ...مرد ھمین...بودش زده باباش...نبود تنش رو سالم جا...بودن زده کتکش...پیش رفتم...پسرعموش

 چاقو...زدم چاقو...شد دعوام داداشاش با... عقدش شب...برادرزادش عقد سفره سر بشینھ کھ...بود زده مرگ قصد بھ
 یادش منو...محمده پسرش اسم ولی...رفتھ یادش منو...بشم راھی کیان با کرد مجبورم...آورد بیرونم عمو...زندان انداختنم...خوردم
 من جای بھ...طالیی خوشبختھ اون و نشدیم دکتر کدوم ھیچ....خوشبختھ خیلی...طالیی خوشبختھ...خوشبختھ پسرعموش با و رفتھ

طالیی خوشبختھ . 

 

نانوایی بھ بودم مانده مات . 

 

مات ماتِ  . 
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اینھ مردونگی ولی کردی دیوونگی آره  

 

بینھ نمی اشکاتو کسی دیوار این و سقف این جز کھ  

 

بودم دوختھ کنارم شیشھ بھ را نگاھم . 

 

کشید می سیگار او . 

 

ریختم می اشک من . 

 

ام بوده دوم نفر ھمیشھ . 

 

داشت می دوست را اش دخترعمھ من از قبل امیر . 

 

را ھمسرش آقا . 

 

ام؟ نبوده اول وقت ھیچ چرا من  

 

مرده خاصیت این کھ بود خودگذشتن از ھمش  

 

کرده نمی گیرش نمک اشکی ھر شور طعم کھ  

 

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

 

 

 

کرد می وجب مرا نگاھش و زد می حرف تلفنش با ویال ایوان در نامدار و بیرون زدم ماشین از . 

 

بودی؟ کجا...سالم:  گفت کشید عقب گوشش از را گوشی او و گذشتم کنارش از  
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بود زیرلبیم سالم تنھا جوابش . 

 

زد می حرف نامدار با کھ شنیدم را محمد صدای . 

 

شدم اتاقم راھی خستگی و سردرد بھانھ با دقیقھ چند از بعد و دادم می جواب سرسری بقیھ و سوسن خالھ بھ . 

 

شدم تراس راھی سیگارم بستھ و فندک با کردم سبک کھ را ھایم لباس . 

 

کردم دود سیگار حواس بی و پناه جان لبھ بھ دادم یلھ را خودم . 

 

بوده؟ ھم سروینی کھ چھ من بھ اصال  

 

بوده عاشقش محمد کھ ... 

 

داده؟ می تحویل تلخ لبخند جانش سروین از تعریف ھنگام محمد کھ چھ مرا اصال  

 

محمد؟ برای خوردن غصھ بھ چھ مرا اصال  

 

است؟ بر از را جانش سروین زندگی خط بھ خط ھم ھنوز محمد کھ چھ من بھ اصال  

 

کشت باید مرا اصال .... 

 

است محمد بند دلم اینقدر کھ کشت .... 

 

چھ؟ من بھ کبکبھ و دبدبھ ھمھ آن با را محمد اصال  

 

ھستم عمویش زن کھ من اصال .... 
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چھ؟ مرا زندگیش خصوصی مسائل  

 

کردی خلوت     - ... 

 

نداشتم ھم را زدنش دید حس حتی من و داشت کنایھ اش جملھ . 

 

اومدی وقتی از...چتھ؟:  گفت او و زدم سیگارم بھ دیگری عمیق پک ... 

 

کردم خلوت گفتین خودتون     - . 

 

آوردم؟....درنیاوردم کھ بازی پررو  

 

بدی؟ ادامھ خلوتت بھ بذارم کھ اینھ ھدفم من گفتھ کی وقت اون     -  

 

ندارم زدن حرف حال و حس امروز     - . 

 

بودی؟ کجا محمد با حاال تا عصر     -  

 

بدم؟ پس جواب شما بھ باید من کھ گفتھ کی     -  

 

کرد می رصد را باالیش از نگاه پایین از نگاھم و بود انگشتانش اسیر ام چانھ زدگی بھت کمال با آمدم کھ خودم بھ . 

 

بود داشتھ برم خوف کمی . 

 

بودم گرفتھ کناره محمد و سروین قضیھ از کمی . 

 

شد می پررنگ زیادی نامدار کمی . 

 

کنیم؟ حفظ رو فاصلھ میشھ     -  
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رسید می نظر بھ مضحک کمی موقعبت آن در سوالم . 

 

او جواب و ... 

 

بود عجیب کمی . 

 

رفتی؟ کجا محمد با...نھ     -  

 

 .خونش     -

 

بیوه کھ ھم تو....پسر یھ با...تنھا؟     - . 

 

بود ساده ھایش حرف معادلھ . 

 

ساده خیلی .... 

 

کردم می سر معادلھ این با باید را ام آینده ھای سال . 

 

داشت نخواھد را آزاد آمد و رفت حق بیوه زن یک . 

 

کشیدم عقب را خودم . 

 

بود تکمیل من امروز ظرفیت . 

 

بود سروین . 

 

بود محمد . 
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بود عشقشان . 

 

نامدار حاال .... 

 

زد می حرف بود آمده . 

 

کرد می داغان را آدم اعصاب .. 

 

چسباند می انگ آدم بھ . 

 

کرد می ردیف معادلھ . 

 

است؟ تکمیل من ظرفیت امروز کھ شد نمی حالیش چرا  

 

 منو زندگی تو کشیدن سرک حق تجاری شریک یھ...کنین توھین من بھ دقیقھ و دم کھ بدم اجازه بھتون باید چرا دونم نمی     -
باشم تنھا میخوام کنم می حس ھم حاال...نداره . 

 

بود خورده گره ھم بھ ابروھایش . 

 

آمد نمی خوش مذاقش بھ انگار ھایم حرف . 

 

بود درآمده آّب از غلط چھارتایش دودوتا انگار . 

 

گذاشت عقب قدم . 

 

کرد متعجبم نشینیش عقب . 

 

گذاشت عقب قدمی باز . 
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بود ام خیره . 

 

اش رفتھ عقب قدم بھ قدم حضور بھ توجھ بی ، زدم سیگارم بھ را آخر پک من و . 

 

کنھ می خس خس سینت روز دو تا کشی می وقت ھر...نکش     - . 

 

نگاھش بھ خورد گره آنی بھ نگاھم . 

 

دانست؟ می کجا از  

 

نداشتیم ھم با صنمی کھ او و من . 

 

بمون خوشگل...خوشگلی...نکن خراب زیباییتو....نکش     - . 

 

بودند کرده اللم انگار . 

 

بودند کرده اللم انگار و شد کشیده اتاقش کشویی در . 

 

بود عجیب چیز ھمھ . 

 

بود تکیمیل ظرفیتم زیادی امروز . 

 

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

 

 شب نیمھ نیم و دو ساعت این در نفری دو و بود گذاشتھ شکمم روی را چیپس کاسھ او و بودم گذاشتھ کیان پای روی را سرم
دیدم می دایورجنت . 

 

دیروز؟ خونش رفتی محمد با:  گفت کیان و گذاشتم دھان بھ چیپسی  
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 .اوھوم     -

 

تو؟ دپرسی چرا پس     -  

 

نیستم کھ دپرس     - . 

 

دختر شناسمت می من     - . 

 

سوخت سرنوشتش واسھ دلم     - . 

 

سروین؟ و اون سرنوشت     -  

 

 .اوھوم     -

 

 اشتباه چی ھمھ...بود اشتباه ھم اولش از...زرنگارا قدرت تمام صاحب بشھ بود قرار محمد...زر زر نبودن ھم کف ھم دوتا اون     -
 .بود

 

اشتباست؟ عاشقی     -  

 

داشت سروینو فقط وبرش دور....وقتا اون بود بچھ زیادی ھنوز محمد     - . 

 

بودن نگرفتھ دورشو سمن ھمھ این خب آره     - . 

 

نبودن ھم برای وقت ھیچ وسروین محمد کھ اینھ بحث...زر زر نیست اینا بحث     - . 

 

عاشقشھ محمد     - . 

 

بود عاشقش     - . 
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محمد؟ بھ دادی گیری چھ...کیان خیال بی     -  

 

تو خاطر واسھ     - . 

 

 من؟     -

 

خیال بی     - . 

 

بگو تو     - . 

 

چی؟ از     -  

 

بشی؟ خیالش بی میخوای...کنی؟ ولش میخوای...تصمیمت از...پریا از     -  

 

 میتونم؟     -

 

توئھ تردید از بیشتر خیلی حقش پریا...زودتر میتونی اگھ     - . 

 

اونھ اشتباه تصمیم مشکلم ھمھ     - . 

 

ببینیم؟ فیلم حاال...نگفتی ولی...داری دوسش بگی بھش عقدش قبل تونستی می کھ اینھ مشکلت ھمھ     -  

 

داری؟ دوست خیلی رو پریا     -  

 

دارم رو شماھا فقط چون...ارم د دوست جونم از بیشتر رو شماھا من...جونم از بیشتر...خیلی     - . 

 

روز؟ دو این در کردم می بغض دم بھ دم چرا من و بوسید را پیشانیم و شد خم  

 

بینین؟ می فیلمی چھ     -  
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کرد می برانداز را ما اش رفتھ باال ابروی با نامدار و کردم جمع شکمم در را پاھایم و آمدم بیرون کیان آغوش از . 

 

آخراشھ دیگھ – کیان . 

 

چسبیدم کیان بھ بیشتر من و نشست دیگرم سمت . 

 

 خودش کھ اتاقش راھی و بوسید را موھایم روی کیان و گذاشتم کانتر روی را چیپس ظرف و برخاستم جا از دیدم کھ را فیلم تیتراژ
رفت می باال ھا پلھ از من کنار نامدار و شد بود کرده انتخاب ھمکف طبقھ ھمان . 

 

کرد گشاد را ھایم چشم بیرون شد پرت اتاق از کھ عسلی و اتاق در شدن باز . 

 

خوابید می جدا اتاقی در سوسن خالھ حرمت بھ عسل شب چند این در . 

 

بود ایستاده در قاب در عصبی محمد و کرد می نگاه را ما عصبیش ھای چشم با مایش مرگ مکش خواب لباس آن با حاال و . 

 

برگشت ما روی محمد نگاه تازه . 

 

بود نشده بدل و رد میانمان خاصی حرف حاال تا دیروز . 

 

است خورده برنج کمتر کفگیر یک امروز کھ دانستم می و بود نشده بدل و رد خاصی حرف . 

 

داشت شکر کمتر قاشق سھ بود گذاشتھ صبحانھ میز سر دستم کنار کھ ای نسکافھ لیوان و بود نشده بدل و رد خاصی حرف . 

 

اصال بودیم نزده خاصی حرف امروز ما . 

 

من ھای چشم گشادی مایھ بود شده اتاقش از عسل پرتاب حاال و . 

 

افتاده؟ اتفاقی:  گفت و داد محمد تحویل نیشخندی نامدار  
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کردیم می شوخی داشتیم – عسل . 

 

شی تھرون راھی بتونی و شی بیدار زود صبح فردا کھ اتاقت رفتی می داشتی تو...نھ – محمد . 

 

شوم؟ می تلقی شعور بی آمد باال نفسم و شد خنک دلم بگویم  

 

انداختم باال ابرویی من و کوفت ام شانھ بھ شانھ و گذشت من کنار از عسل . 

 

نخوابیدی؟ ھنوز چرا تو – محمد  

 

کرد می نگاھم اخم با . 

 

کند؟ می خیس را شلوارم ھایش اخم بودم گفتھ  

 

دیدم می فیلم داشتم     - . 

 

شدی طلب تنوع....کرده کار روت خوب آلمان...شدی؟ خستھ ازش – نامدار . 

 

کھ زد تشر محمد و دادم گردش میانشان را ھایم چشم ... 

 

اتاقت طال – محمد . 

 

اتاقم در چپیدم من و . 

 

بودم الزم دستشویی کمی . 

 

 

بودم داده لم ماشین عقب خودم و کیان دست کنار بودم فرستاده را پریا . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

بودم کرده محمد ماشین مقیم ھم را سوسن خالھ . 

 

بود کرده شاد را ما روح و زندگیش پی بود رفتھ و بود گذاشتھ جا پریروز ھمان کھ ھم عسل . 

 

پریا برای بود فرصت یک معطل کیان . 

 

خودم شریف حضور با ھم آن بودم کرده فراھم برایش فرصت مثال من و . 

 

بودم زده خواب بھ مثال را خودم . 

 

زد می کن خر پریا ھای حرف کیان . 

 

بود ساکت پریا و . 

 

گفت می عشقش از کیان . 

 

گفت می داشت پریا از کھ ھایی عکس از . 

 

گفت می رسیدنش دیر از . 

 

گفت می ھایش گیری کناره از . 

 

گفت می پریا کردن فراموش در سعی از . 

 

گفت می فراموشی از ناتوانیش از . 

 

گفت می داشتن دوست از و . 
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بود گفتھ ھم محمد . 

 

سروین از . 

 

بودنش خانم از . 

 

تمامیش چیز ھمھ از . 

 

آرزوھاشان از . 

 

آمده جلو منطقش با گفت می من بھ بار اولین امیرحسین . 

 

است محکمتر ازدواج از بعد عشق گفت می . 

 

شناسیم می را ھمدیگر او و من گفت می . 

 

است دستمان کف ھم خوب و بد . 

 

است زیباتر عقد از بعد عاشقی گفت می . 

 

کردم قبول داشت چشم بی کھ داشتم را آقاجان خانھ از جدایی وسوسھ آنقدر . 

 

نشدم عشق و . 

 

نشدم معشوق . 

 

انتخاب بھترین شدم . 

 

ام پسرخالھ انتخاب بھترین . 
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بود زیاد غیرتش امیرحسین . 

 

بود زیاد زیادی . 

 

گرفت می لجم گاھی . 

 

کور و بودم سالھ ھفده ولی . 

 

بود بیشتر لذتش گذاشت می برایم بھارخواب در کھ ھایی گل شاخھ . 

 

نبودم عاشقش . 

 

 ...اما

 

چرا وابسھ . 

 

بود ھایم سالگی ھفده شاھزاده . 

 

خوشگلھ؟ خوابی...زری؟ زر – کیان  

 

کردم باز را ھایم چشم . 

 

پاشاندم صورتش بھ لبخندی . 

 

بودیم خانھ پارکینگ در . 

 

زد می لبخند پریا و . 
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داشت دوستش خیلی آقا . 

 

خندید او و بوسیدم را اش گونھ و کردم مھمانش لبخندی . 

 

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

 

بود گرفتھ تماس دھم بار برای پریا . 

 

کردم ریجکتش . 

 

داشتم زمان آرایشگاھم وقت تا ساعتی دو ھنوز . 

 

کردم می پایین باال را فاکتورھا . 

 

پوش اسپرت نامدار تا کشاندم نگاه شد باز کھ در . 

 

بیاید امروز نبود قرار . 

 

کند باز مرا اتاق در ھوا بی کسی نبود قرار و . 

 

دھد می جر را طرف کھ بفھمد محمد . 

 

سالم....سـ     - . 

 

خوبی؟...سالم     -  

 

بیاین امروز نبود قرار...ممنون     - . 

 

اومدنم؟ داره ایرادی     -  
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سیاوش مھمونی واسھ دارم آرایشگاه وقت یعنی...میرم دارم من ولی...نھ     - . 

 

میای شب پس     - . 

 

کرده دعوت ازم جون فرانک...آره     - . 

 

برسونمت؟ میخوای     -  

 

دارم ماشین...نھ     - . 

 

شد قدم ھم من با و رساند من بھ را خودش او و گذشتم کنارش از و گرفتم دست را کیفم . 

 

ببینین؟ رو کارگرا کار خواین نمی     -  

 

نیست نیازی     - . 

 

اینجا؟ میاین چی برای پس     -  

 

دیگھ چیز یھ واسھ     - . 

 

کنن می کار ما دوی ھر نفع بھ اردوان جناب...کنم دزدی نیست قرار شما حسابای از من...نترسین     - . 

 

نیستم کیسھ نو من     - . 

 

ام نوکیسھ من شما نظر تو خب ولی     - . 

 

گفتھ؟ کی     -  
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دونم می خودم مورد در رو نظرتون و...شناسم می رو شما کھ نیمھ و سال سھ من     - . 

 

زندگیم از برھھ اون تو من     - .... 

 

 گیجم فقط...باشین راحت...است شده تایید من منطق دادگاه تو من از تنفرتون....طاھا خواھر من و...کیمیایین عاشق شما     -
نشین وارد خانوم یھ اتاق تو زدن در بدون و...نکنین . 

 

رفتم؟....نرفتم کھ تند  

 

گفتم خودش سالمت برای را آخر تکھ کھ وهللا بھ . 

 

داد می جرش فھمید می کھ محمد . 

 

شد گشوده لبخندی بھ ھایش لب . 

 

دانست می اگر ... 

 

بود النیش دائم شود می دلبر چقدر بازش نیش با دانست می اگر کھ آخ . 

 

 و دور دارم تازه...کنم می زندگی دارم و نیست...نیست دیگھ حاال....بود کیمیا فقط من زندگی تو...میگم رو کیمیا...درک بھ بره     -
بینھ می رو زیباییا چشمم حاال...راحتم دیگھ حاال... باشم خوب باباش چشم تو خواستم عمر یھ...بینم می برمو . 

 

 ھم چیزی الیشان البھ از گفت می ھمیشھ سوسن خالھ و بود شده انباشتھ صورتم روی وری یک کھ بود من لخت موھای بھ نگاھش و
نھ یا بینم می . 

 

خداحافظ خب...یعنی...برم باید من...خب     -  . 

 

میری چشم تو زیادی...نزن قرمز رژ     - . 

 

روم می چشم در زیادی چون نزنم قرمز رژ گفت می او و بزنی قرمز رژ اگر کشمت می جا در گفت می محمد . 
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ھا مفھوم ولی بود متفاوت ھا لحن ... 

 

کردم نگاھش ھم باز نشستم کھ ماشین در . 

 

تمام چیز ھمھ و بود تیپ خوش . 

 

دختری ھر آرزوی . 

 

کیمیا چرا پس .... 

 

کیمیا تو بر وای ای . 

 

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

 

 

 

بودم آمده مجلس بھ کیان با . 

 

بودم؟ مسن مرد این پدر ھمسر روزی من کرد می باور کسی چھ و بود گرفتھ آغوشم در خان کیومرث و بودم بوسیده را جان فرانک  

 

بود شده جدا دقایقی دوستانش جمع از آمدنم خاطر بھ و بود کرده نگاھم لبخند با سیاوش . 

 

کرد نمی رھایم ای دقیقھ کیارش . 

 

برداشتم قدم نادرخان و خانم کتی سمت بھ ھایم تردید تمام با من و . 

 

زد پوزخند و انداخت سرتاپایم بھ نگاھی نادرخان و داد را سالمم جواب زیرلب و دزدید ھایم چشم از نگاه خانوم کتی . 
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بود؟ مھم  

 

نیومده؟ محمد:  گفتم و ایستادم بودند شده جیک در جیک زیادی روز چند این کھ کیانی و پریا کنار  

 

میاد – کیان . 

 

بیاد؟ نیست قرار کھ ایکبیری اون با – پریا  

 

راحت خیالت...کنھ نمی خراب خودشو محمد – کیان . 

 

دادم ول تر راحت را نفسم کمی . 

 

بود چشم در رنگ طالیی لباس این شک بی و چسباند پاھایم بھ را خودش کیارش . 

 

ما؟ پیش نمیای چرا تو – کیارش  

 

میام زیاد بعد بھ این از....عزیزم میام  - . 

 

شدی خوشگل – کیارش . 

 

شدم؟ خوشگل ھم من – پریا  

 

نیستی بدک...ھی – کیارش . 

 

پریا غره چشم با خورد را اش خنده کیان . 

 

شدم چشم تماما شد وارد در از کھ محمد . 

 

است؟ زشت محمد است گفتھ کی  
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فرد آن کرده غلط . 

 

است جذابیت سراپا محمد . 

 

است من داشنی دوست انگوری گوریل . 

 

دارند آرزو را محمد موقعیت مجلس دختران از نیمی دانستم می و دوختم کیارش بھ را نگاھم و گرفتم دندان بھ را لبم . 

 

را ابروھایش خوردن گره ھم بھ و دیدم را خودم بھ نگاھش . 

 

شد او بھ نسبت دیدم مانع روبرویم کسی ایستادن و . 

 

یدگر دادم می دست باید بالطبع ھم من و داد دست پریا و کیان با او و کردم بلند نامدار دیدن برای را سرم . 

 

بودند آتش ھایش دست . 

 

بردم فرو کیارش نمک با و دار حالت موھای میان و کشیدم کنار سریعا را دستم . 

 

محمد دیدن بابت بچرخانم سالن سطح در را نگاھم توانستم نمی من و زد می حرف کیان با . 

 

چسبید کمرم بھ کھ دستش گرمای و کردم حس راستم سمت شانھ بھ چسبیده را وارش انگوری گوریل حضور . 

 

 چھ از قدرت سراسر مرد این ھای اخم کھ پرسید می ھایش چشم با پریا و بود نامدار و کیان بھ رو ھایش حرف و کرد نمی نگاھم
بود پاسخم ندانستن سر از انداختنی باال شانھ من و است بابت . 

 

 بگذارد کھ باشد آدمی کیان عمرا کھ دانستم می و دیدم کیان بھ را خانم کتی غره چشم من و کشاند رقص پیست بھ را پریا کیان
کند دخالت زندگیش خصوصی مسائل در خواھرش . 
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 کھ کسی تنھا از شاید کیارش و بگذارد تنھا ای لحظھ چند را ما خواست کیارش از محمد و رفت کنارمان از نادرخان اشاره با نامدار
بس و بود محمد ھمین برد می حساب . 

 

رفت ھم در بیشتری شدت بھ ھایش اخم کھ شده چھ پرسیدم او از نگاھم با . 

 

اینقدر نبود قرار  - .... 

 

برید را حرفش خان کیومرث صدای و . 

 

محمد؟ – خان کیومرث  

 

نشد تمام کھ ای جملھ و ماندم من و رسید خدمتش ادب عرض برای و انداخت خان کیومرث بھ نگاھی لبخند با محمد . 

 

کھ شنیدنی صدایش و شد حس کنارم باز نامدار حضور ... 

 

نستی؟ چشم توی االن یعنی  -  

 

داره؟ شما حال بھ ضرری چھ بودنم چشم توی  -  

 

 لوند اینقدر کردم نمی فکر بودی پیرمرد اون زن کھ وقتا اون ولی...منفعتھ ھمش...نھ کھ ضرر:  گفت او و کردم حس را لبخندش
 .باشی

 

کنم؟ لھش پایم ھای انگشت زیر لذت با و آورم بیرون کاسھ از را چشمش بکش را بیل فیلم مانند و بیندازم دست شد می  

 

رفت باال من سمت بھ نرمی حرکت با را نوشیدنیش گیالس و دید را ام غره چشم . 

 

 ...آره

 

داری مرا سالمتی آرزوی یکی تو دنیا ھای آدم ھمھ بین از کھ حتما . 
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کنت خرد اعصاب و پیر عمھ آن ارواح . 

 

نیاورده؟ عسلو محمد شده چی  -  

 

نیست زرنگار خاندان شان در دختر اون کھ فھمیده محمد مطمئنا  - . 

 

بده اھمیت چیزا این بھ محمد عمرا  - . 

 

نمیارین؟ گیر من از بھتر صحبت ھم  -  

 

خوری می حرص خوشگل...کنی می شادم...باحالھ تو با صحبت  - . 

 

نمیشم شاد شما دیدن از وقت ھیچ من چون...بدین دیگھ یکی یھ افتخارو این زحمت بی  - . 

 

بود کبودی بھ قریب ھایش انگشت فشار از من دست مچ و ماسید لبش روی لبخند . 

 

کشم نمی پس من دیگھ بارو این...بشی شاد باید  - . 

 

شدم خان کیومرث عظیم و خوشگل تراس راھی وبرم دور بھ نگاه بی و کشیدم عقب را خودم . 

 

داشت خنکا ھم ھنوز ھوا . 

 

شد می عجیب نامدار و . 

 

دھد حرصم خواھد می کردم می حس گاه . 

 

کند آرام را اعصابس و بزند ضربھ جوری یک . 

 

مجھولی چند معادلھ بود شده نامدار . 
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کشیدم نفس را ھوا و شدم خم و دادم تکیھ پناه جان لبھ بھ را دستم دو آرنج . 

 

نیستی؟ راحت  -  

 

ایستاد کنارم او و زدم رویش بھ لبخندی . 

 

آرزومھ چی ھمھ از بودن دور...نیستم اینجا دیگھ فردا  - . 

 

 چرا؟  -

 

حرومھ من بھ عاشقشم کھ اونی چون  - . 

 

 چی؟  -

 

نبودی کاش...محرمی...بودی بابابزرگم زن چون...عمرم آخر تا...حرومی من بھ تو  - . 

 

باشند داده ھلم انگار . 

 

باشند کرده ضمیمھ سیلی دو بندش پشت و باشند پاشیده رویم بھ یخ آب سطل یک انگار . 

 

 کثیفیم آدم:  گفت و زد کناری را صورتم روی افتاده موی حلقھ و کرد نگاھم خیره آبدارش ھای چشم با او و گرفتم دھانم بھ را دستم
زرپری نبود من دست کھ خدا بھ...نبود من دست ولی...محرممھ دنبال چشمم کھ . 

 

کردم می نگاھش شوکھ من و گذاشت عقب قدم . 

 

باشھ الیقت کاش... باشی راحت کھ میرم...نرسونم آسیبی تو بھ کھ میرم...نباشم کثیف این از بیشتر کھ میرم  - . 

 

ریخت تنم جان بھ ماجرا درد تازه شد کوبیده کھ تراس در . 
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************* 

 

بود قیافھ در برایم مھمانی اول از محمد . 

 

مرا کشد می کھ نروم محمد پر دم گفت می گوشم کنار پریا . 

 

من نھ دانست می خودش نھ را علتش . 

 

بس و کرد قاطی روغن و آب باز مردک این گفت می ھم کیان . 

 

ندارد من غیر و من بھ ربطی . 

 

بزنم جیم مھمانی از شد می کاش و داد می عذابم نگاھش با کھ ھم سیاوش . 

 

بود جدا امری خان کیومرث و جان فرانک برای داشتن نگھ حرمت البتھ . 

 

بود شده تبدیل بزرگ بس معظلی بھ خود کھ کیارش دست از خالصی و . 

 

نشستم کیان ماشین در محمد ترس از . 

 

نیامد ھمراھمان اصال ھم محمد . 

 

بودمشان دیده ماشین شیشھ پشت از من و بود کرده بحث او با آخر دم کیان . 

 

انداختم قفل در کلید . 

 

بود عجیبی شب . 
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بود عجیب نامدار . 

 

تر عجیب سیاوش . 

 

قوز باال قوز محمد و . 

 

نبود جالبی شب امشب . 

 

نشستنم آرایشگر دست زیر ھمھ آن حیف . 

 

شد ریختھ جانم بھ پریا قبل از کھ غرھایی حیف . 

 

شدم پذیرا خان نادر و خانم کتی از کھ ھایی شانھ و شاخ آن حیف . 

 

 .حیف

 

گرفتم گرمی آب دوش . 

 

شده عاشقم بود گفتھ سیاوش . 

 

گرفتم موھایم روی سشوار . 

 

شد می چھ را پسر این . 

 

پوشیدم را بودم نرفتھ ھم سمتش حال بھ تا و بود خریده برایم پریا کھ ھمانی خوابم ھای لباس بین از . 

 

کردم می تفسیر باید چگونھ را نامدار ھای حرف . 

 

زدم تن ھم را خواب لباس ربدوشامبر . 
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داشت؟ چھ از حکایت محمد ناتمام جملھ  

 

بود ام تشنھ . 

 

بود؟ گرفتھ نادیده مرا مھمانی ابتدای از اینقدر محمد چرا و  

 

بود ام خانھ نشیمن بخش روشنی تنھا ھالوژن نورھای . 

 

بود زده لک نگاھش یک برای دلم . 

 

بریز لیوان یھ ھم من برای  - . 

 

گذراندم نظر از را اش خستھ قیافھ ھا ھالوژن نور روشن سیاه در و کردم محکم را مشتم دستم از لیوان سقوط از قبل . 

 

بود صبح سھ ساعت . 

 

اینجا او و .... 

 

من خانھ در ... 

 

کرد؟ می چھ  

 

داشتیم او و من تنھا را واحدھا ھمھ کلید . 

 

کرد؟ می چھ صبح سھ ساعت در من خانھ در اینجا او و  

 

کردم محکم را نداشت تفاوتی ھیچ بودش با نبودش کھ حریری ربدوشامبر گره و دادم دستش بھ را آب لیوان . 
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کرد نمی نگاھم . 

 

دھم ھایم لباس سامان بھ نا وضعیت این بھ سامانی و سر شاید تا گذشتم کنارش از . 

 

شد ھایش مشت اسیر بازوھایم و خوردم چرخ من و کشید را مچ کھ بودم نرسیده ھم سالن میانھ بھ . 

 

بری؟ داری حق گفتم  -  

 

کردم نگاھش . 

 

داد می الکل خفیف بوی . 

 

بود تندتر تنش سیگار بوی ولی . 

 

بود گذاشتھ باال طاقچھ من برای شب ابتدای از و . 

 

یابم خالصی قدرتمندش ھای دست میان از تا دادم تکانی را خودم . 

 

شدند می کبود بازوھایم برگرد برو بی و کرد تر محکم را مشتش . 

 

خوبھ؟ حالت محمد  -  

 

 .نھ  -

 

کنیم؟ صحبت ھم با فردا بری نیست بھتر...دیروقتھ االن  -  

 

 .نھ  -

 

 محمد؟  -
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نگو ھیچی لحظھ یھ...ھیش  - . 

 

چرخاند می صورتم در را نگاھش . 

 

شد کشیده موھایم روی دستش . 

 

ام گونھ روی ... 

 

ام شانھ روی .... 

 

بود مسخ انگار و . 

 

تر مسخ من انگار و ... 

 

بشی خوشگل امشب اینقدر نبود قرا  - . 

 

انگار شد برطرف حاال تا شب سر از معمای و . 

 

شد معما خود انگار معما حل این و . 

 

برم بذار محمد  - . 

 

ام؟ بچھ سیاوش اون از کمتر...عوضیم؟ نامدار اون از کمتر  -  

 

بودند ھذیان مشت یک ھایش حرف . 

 

ھذیان خود من وجود و . 
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کشید پایین صورت کھ بود او و کشیدم عقب را خودم . 

 

چکید اشکم شد بوسیده کھ ام چانھ فرورفتگی . 

 

چکید اشکم شد بوسیده کھ لبم کنار . 

 

چکید اشکم افتاد کھ حریرم ربدوشامبر . 

 

چکید اشکم افتاد ھایم اشک بھ کھ نگاھش و . 

 

گذاشت عقب قدم . 

 

بود گفتھ ترک را اش خلسھ انگار . 

 

بود ناباور ھایش چشم . 

 

کرد خم را زانوھایم خانھ در شدن کوبیده و . 

 

برداره بارو این ھام شونھ از داره خبر حالم از کھ کس ھر  

 

 

 

انداختم ام خانھ قفل در کلید نابسامانی روز ده از بعد . 

 

نینداختم محمد واحد بھ ھم نگاه . 

 

بود رسانده دوبی بھ را خودش ای بھانھ بھ عجیب شب ھمان فردای . 

 

شدم سوسن خالھ خانھ نشین عزلت ھم من . 
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پرسید نمی ھیچ خالھ . 

 

بود نگرفتھ جواب و بود پرسیده بود آمده اما پریا . 

 

گاھی زد می حرف ھایش چشم با ھم کیان . 

 

زدم می سری رستوران بھ گاھی . 

 

بود اش افتتاحیھ فردا . 

 

بود برنگشتھ محمد . 

 

بودمش دیده نھ بودم شنیده را صدایش نھ روز ده . 

 

چرا اما را نامدار . 

 

دلیل بی بود آمده . 

 

ندارم اعصاب من کھ بود دیده و بود زده حرف . 

 

گذارم نمی ھم محلش کھ بود دیده . 

 

رفت می من مخ روی زیاد جدیدا جورھایی یک کال . 

 

داشت آتش ام چانھ رفتگی فرو ھم ھنوز روز ده از بعد . 

 

سیاوش حس از بودم گفتھ پریا برای . 
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است گفتھ چرت پسر این گفت می پریا . 

 

گویند می وجدان عذاب ھا حس مدل این بھ گفت می . 

 

کرده اشتباه ھایش حس سیاوش گفت می . 

 

کرده انتخاب عذاب جای را عشق الکی ذھنش دادگاه در . 

 

مانده اش پسرانھ ھای سالگی شانزده ھمان در سیاوش گفت می . 

 

نداشتھ احساس رشد برای جایی . 

 

بود حقیقت ھایش حرف . 

 

ای ذره نبودم سیاوش درگیر من و . 

 

بود کرده پر محمد را لعنتی مغز این جای جای . 

 

بود کرده پر ام چانھ رفتگی فرو . 

 

بود کرده پر لبم گوشھ . 

 

بود کرده پر افتاده حریر ربدوشامبر آن . 

 

بود کرده پر خانھ در شدن کوبیده صدای . 

 

گذشتھ شب پیشم بود آمده کیان . 

 

دھد می درمیان یک ھم را کیان ھای تلفن جواب حتی محمد کھ گذشتھ چھ محمد و من بین بگویم حسینی و راست گفت می . 
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آمده من ھای زنانھ بزم بھ و کرده را سروین ھوس دلش محمد شب آن نکند کھ افتادم می فکر این بھ ذھنم پستوھای در گاھی من و . 

 

باشد بوده سروین از فکری ھم محمد و من مختص لحظات آن در نکند . 

 

ام؟ شده حیا بی چقدر من جدیدا کھ اید کرده دقت و  

 

محمد و من ... 

 

ھا غلط چھ ... 

 

ھا جالفت چھ .... 

 

وجودم شر از شوند راحت جماعتی تا کند می را کلکم و ای گوشھ یک برد می گرفت می مرا دست خدا کاش . 

 

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

 

ایران است رسیده محمد گذشتھ شب گفت مبی کیان . 

 

نیامد رستورانم افتتاحیھ بھ ولی . 

 

بود؟ مھم  

 

بود مھم من برای کھ وهللا بھ . 

 

است محشر جدیدم تیپ ولی روز یازده این در ام شده الغر گرچھ گفت می پریا . 

 

بود برده باال ھم را نفسم بھ اعتماد سانتی ھفت ھای پاشنھ ن«آ . 
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کرد می دنبال مرا نگاھش با فقط و بود گرفتھ شیکی و خاص ژست و بود نشستھ ای گوشھ نامدار . 

 

بکشند گوسفند بود داده برایم سوسن خالھ . 

 

مادر زنند می چشمت گفت می . 

 

 زدنی چشم چھ بودم زده زل محمد اجالل نزول برای در بھ کھ بس زد می در داشت حدقھ از کھ ھایی چشم آن با من دانم نمی من و
 .داشتم

 

 ...واال

 

آورد برایم گل سبد یک پیک . 

 

نداشت کارت . 

 

داشت عطر عجیب ولی . 

 

ام چانھ فرورفتگی داغی ھمان عطر . 

 

کیھ؟ طرف از:  گفت و شد نزدیک خوردم نمی ھم جم گل سبد کنار از کھ منی بھ نامدار  

 

آشنا یھ  - . 

 

پیمونی و پر جواب چھ  - . 

 

سفید رزھای دستھ بھ چسباندم را ام بینی . 

 

دیگر بود آشنا . 
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بود آشنا عجیب . 

 

بزنیم؟ گشتی یھ بریم امشب اینجا افتتاح افتخار بھ چیھ نظرت  -  

 

شما؟ و من...بزنیم؟ گشتی یھ:  گفتم و پرید باال ابروھایم  

 

مزاحم بی...دوتایی...تو و من  - . 

 

دانم نمی کھ است شاھد خدا را داشت معنی چھ مزاحم مرد این لغات تفسیر در . 

 

داد می نشان خود پرعطر سفید رزھای و من خلوت میان کھ بود خودش مزاحم کھ فعال . 

 

نکنم فکر  - ... 

 

نگو نھ من بھ بارو یھ این حداقل...نگو نھ  - . 

 

دارش تمنا لحن آن با کرد اللم . 

 

 .باشھ  -

 

 .ممنون  -

 

نھ؟ مگر...دیگر بود نامدار  

 

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

 

 

 

نیومد؟ امروز محمد چرا     -  
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دونم نمی     - . 

 

نکن باز حساب روش زیاد بودم گفتھ     - . 

 

بدم گوش حرفتون بھ ندارم تصمیم ھم من     - . 

 

داری ھواشو زیاد     - . 

 

باشھ نداشتھ من ھواداری بھ نیاز کھ ھست قدرتمند اونقدر اون     - . 

 

خودت برای ساختی بت ازش     - . 

 

 ...شاید     -

 

کردم نگاھش . 

 

بود چسبانده پایینش لب بھ اشاره انگشت کھ اویی بھ . 

 

داری؟ خبری برادرت از     -  

 

ندارم خبری ھم کیمیا از...نھ     - . 

 

بپیچونی؟ داری دوست چیزو ھمھ     -  

 

 .نھ     -

 

بدخلقی پس     - . 
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ام خستھ کمی     - . 

 

بودی؟ عصبی کھ گفتی می چی اردوان با     -  

 

بود شخصی کم یھ     - . 

 

ماند ام خیره کمی او و شد سکوت کمی . 

 

طال برم می لذت لحظم از دارم من     - . 

 

کنم تعبیر چھ بھ دانستم نمی را ھایش حرف . 

 

بود عصا بھ دست باید مرد این با . 

 

انگار شده دیر:  گفتم و انداختم ساعتم بھ نگاھی . 

 

کنی می زندگی تنھا تو     - . 

 

نیست من بودن جھت ھر بھ باری بر دلیل من کردن زندگی تنھا     - . 

 

منظوری ھمچین من     - ... 

 

نیست مھم داشتین ھم اگھ...دونم می...نداشتین دونم می     - . 

 

 .مھمھ     -

 

شدن نگرانم کیان و پریا حتما...باشم خونھ باید االن من خان نامدار     - . 

 

کردم نگاه گوشیم روی پریا کال میس دھمین بھ من و انداخت راه بھ نرم را ماشین . 
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************* 

 

ھمین؟ فقط:  گفت و نشست کنارم پریا  

 

ھمین فقط:  گفتم و زدم خوابم تخت در غلتی . 

 

جدیدا؟ یارو این زنھ نمی مشکوک     -  

 

بره یورتمھ من مخ رو ھی گرفتھ تصمیم کھ فعال....دونم نمی     - . 

 

گوریل ھمون بود شده....صورتم تو بکوبھ دست پشت با کنم سالمش ترسیدم....اومد محمد بندت پشت....خونھ رسیدی کھ تو     - . 

 

نزدی؟ حرف باھاش حاال تا دیشب اصال     -  

 

بیرون خونش از کرده پرتش نرسیده سوم بھ دوم حرف گفت می کیان ولی....نھ کھ من     - . 

 

 واقعا؟     -

 

ندارم خبر من باشھ کرده زیاد نمکشو کیان حاال     - . 

 

چشھ؟ یعنی     -  

 

کنھ کات میخواد محمد انگاری...نداشت خبر ازش....شد سبز من راه سر باری چھار سھ ھم عسل...دونم نمی     - . 

 

کردند آزاد را نفسم انگار . 

 

بگو کیان و خودت از     - . 
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بگم؟ چی     -  

 

ھستین؟ ای مرحلھ چھ در     -  

 

حیفھ زر زر     - . 

 

 ....پریا     -

 

تمومھ چی ھمھ کیان...دومم دست من زرپری....ندیدی؟ کتیو نگاه     - . 

 

 خوشی...مونده؟ طاھر و پاک آب اونور سال ھمھ این....نیستی اولین اون برای ھم تو....اونھ حس مھم....کیانھ مھم پریا     -
 مھندس خانوم داری تو اینکھ بھ...لحظت بھ...کن فکر االنت بھ...نزن من سر تو بودنتو دوم دست پریا....نبوده؟ مرد...نکرده؟
نزن مفت حرف پریا....داری خاطرخواه ھم ھنوز....تمومی چی ھمھ...خوشگلی...میشی . 

 

میگھ؟ کی بھ کی     -  

 

ندارم بشھ بارون نور چشاش ببینھ منو کھ عاشقی...ندارم باشھ باھاش دلم کھ عاشقی....ندارم معطل ول عاشق تو مثت من     - . 

 

 ...زرپری     -

 

 زرنگار پیشکشی ولی من...بزرگی زرنگار عزیزکرده....بزرگی زرنگار خواھرزاده تو...نکن مقایسھ خودت با منو     -
باشھ؟...نکن مقایسھ خودت با منو....بزرگم زرنگار بست دھن....بزرگم  

 

 ...زرپری     -

 

کنی ظلم کیان بھ نداری حق ولی....نیست حرفی کنی ظلم میخوای خودت بھ پریا     - . 

 

خوابیدیم ھا وقت خیلی مثل ھم کنار و زدود را اش گونھ یرو اشک و کرد بغلم . 

 

است عصبی محمد بود گفتھ پریا و . 
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بودی شھر از گوشھ این سرنشین ھا سال تو  

 

بودی قھر ھمسایتم ھمیشھ کھ من با اما  

 

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

 

نبود دم و شاخ کھ دلتنگی . 

 

بودم دلتنگ . 

 

گذشت می دیدارمان آخرین از روز سیزده کھ محمدی دلتنگ . 

 

شد می تحریک بیشتر اعصابم لحظھ بھ لحظھ و کردم می صحبت اردوان جناب با . 

 

باباجان کرده شک....فروشیم می شدبعد درست سھام میگھ....نیستیم بردار کاله ما میگھ....نھ میگھ محمد     - . 

 

فقط کنھ فکر منفعتش بھ باید اون....چرا؟ آخھ     - . 

 

میشھ سرش حروم و حالل کھ شده بزرگ مادری خوب دامن تو...تجارت تو راستیھ و رک آدم محمد طالجان     - . 

 

درنیاورده پول حالل راه از ھم مرتیکھ اون باشین مطمئن     - . 

 

میکنی سفسطھ داری جان طال     - . 

 

 ...آخھ     -

 

 تو بھتره شاید....شرکت بیاد اون کھ دیده تدارک ھفتھ اون آخر برای قرار یھ محمد منشی....ماست با مذاکره طالب مرد اون ببین     -
باشی جلسھ این . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 ...من     -

 

دخترم باشی بھتره     - . 

 

 .باشھ     -

 

برمیای پسش از کھ باش مطمئن پس....طال قدرتمندی تو     - . 

 

بینمتون می پس     - . 

 

باش خوت مراقب     - . 

 

 .حتما     -

 

 .خداحافظ     -

 

داشتند کار من با آشپرخانھ از انگار و کردم پرت کاناپھ روی را گوشی . 

 

کھ کنم باز را خدمھ راھروی در آمدم و گذشتم رستوران ورودی در جلوی از و زدم بیرون اتاق از ... 

 

 طال؟     -

 

گریخت من غریزی وظایف جملھ از کشیدن نفس انگار و چرخیدم پا پاشنھ روی . 

 

کرد؟ می چھ اینجا مدت ھمھ این از بعد مرد این  

 

************* 
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شد سالن راھی و گرفت دست بھ سوسن خالھ غره چشم با را چای سینی پریا . 

 

افتادم ناخنم ھای گوشھ جان بھ دندان با ھم من . 

 

بکشاندم سالن تا و بگیرد را موھایم بود مانده و کرد مھمانم ای غره چشم خالھ . 

 

دانست می خدا را بود شده مرگم چھ من . 

 

بود؟ آمدن موقع چھ االن آخر  

 

بود محمد روزه چند ندیدن ام دغدغھ ھمھ کھ االنی . 

 

بودم انداختھ راه را رستورانم کھ االنی . 

 

شدم می انبار جنس نشدن کم نگران باید کھ االنی . 

 

بود؟ وقتش چھ االن آخر  

 

کند؟ قرص را دلم و ببندد من ریش بھ است اوکی چیز ھمھ یک باز و بیاید کھ بود گوری کدام کیان اصال  

 

کنند؟ پذیرایی خودشان از کھ زد می تعارف ھمھ این خالھ داشت معنی چھ اصال  

 

 روسری و شرت تی آن با تا کنم اش حوالھ کتک خورد می تا و بیندازم گیرش دیوار گوشھ سھ را پریا خواستم می شد می اگر کھ آخ
جلویشان نشود بلبل ھی بند نیم . 

 

بکشیم نفس دمی ما بگذارد نکند ، کند جمع را خانمش نفس این بیاید کھ کیان این بود گوری کدام . 
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کشتند می مرا ای دقیقھ شد می کاش کھ آخ . 

 

کرد می متالشی را مخم داشت ھود صدای . 

 

بود شده واویال دیگر کھ ھود صدای این در تعارفات و ھا حرف صدای . 

 

دادم؟ می خودم بھ استرس ھمھ این چرا اصال دانم نمی  

 

بود نشده کھ چیزی . 

 

بس و بود ساده گردھمایی یک . 

 

بس و بود حرف سری یک . 

 

بس و بود بنده زندگی زیارت یک . 

 

باشد بس کھ کند خدا و . 

 

باکماالتھ اینقدر بودی نگفتھ...کلک: گفت و کرد نگاه را افتاده ناخنم گوشھ جان بھ من و شد وارد لبخند با پریا . 

 

بود آمده خوب را کماالت با . 

 

داشتند را آرزویش ھا خانواده از خیلی . 

 

ببر تو رو ھا میوه این بیا...شد خشک آشپزخونھ در بھ چشمشون خدا بھ...زر زر بیا     - . 

 

میاره رو ھا دستی پیش داره...میاد زرپری ھم االن:  گفت و بود رسیده سالن میانھ بھ میوه ظرف با وقتی شد واجب کتک . 

 

کردم می خرد دراز زبان دختر این مالج در باید را بودم گذاشتھ وقت و سلیقھ خریدشان برای کھ را ھا ظرف این یکی یکی . 
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شدم راھی و کشیدم جلوتر را روسری و کردم خشک را پیشانیم روی نشستھ عرق . 

 

ھایم لب تن بھ زد می زار تصنعیم لبخند . 

 

عمو دست در تسبیح جان بھ ماند نگاھم شنیدم کھ را تشکرھا . 

 

بود پھنا دوال نمازھایم بودم آقاجان خانھ در کھ ھا وقت آن . 

 

خورد نمی ھم مان خانھ در خاک ارواح درد کھ باری یک ماھی بھ سالی بود شده نمازخواندنم کال آمدم کھ آقا خانھ بھ . 

 

طاھا مانند بود شده فکرم طرز . 

 

خواند می مرتد مرا بود زنده آقاجان اگر شاید . 

 

پاشیدم مھرش بھ لبخندی آمد ستم روی کھ خالھ دست . 

 

بود واقعی زندگیم سال ھفده ھمھ در زن این مھر . 

 

عزیزم شدی حانوم – نسرین خالھ . 

 

نیفتد بود ھایم سالگی ھفده مختص تنھا کھ باکماالتی آن روی اصال نگاھم کردم سعی . 

 

باباجان رسید ما بھ فوتشون خبر تازه – شیخی عمو . 

 

پاشیدم رویش بھ لبخندی . 

 

شدی می مومن کردی می نگاه شیخی عمو نگاه دریچھ از اگر را دین . 
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بود کافرساز انگار ولی آقاجان نگاه دریچھ از . 

 

کنین؟ می زندگی خونھ این تو ھم با ھمھ – خانم  

 

بود مادرم مادر ھم باز ولی ھایش ضعف تمام با چند ھر زن این . 

 

مستقرن واحدا از یکی تو کدوم ھر ھم ھا بچھ...دارم خونھ خودم من...نھ:  گفت و کشید جلوتر را چادرش سوسن خالھ . 

 

رفت باال کھ دیدم را خانم ابروی  . 

 

وصلت این نشد بد طال برای ھم زیاد کرد می فکر خودش پیش داشت حتما . 

 

بود ساکت عجیب اما او . 

 

بود ساکت عجیب رستوران از بعد از . 

 

بود نیامده خوش مذاقش بھ ماشینم مدل و رنگ انگار و بود انداختھ راه من ماشین پشت را ماشینش فقط . 

 

بود کرده ردیف ھم ھاش برنامھ....بزنھ بھتون سری یھ بیاد خواست می زرپری واال...اومدین کھ خوب چھ – پریا . 

 

خودمون پیش میاد دیگھ ایشاال – حانم . 

 

کردم نگاھش . 

 

مصمم بار اولین برای . 

 

پیشتون میام زیاد ایشاال     - . 

 

بچم بوده رستورانش و خونھ درگیر مدت این...ببخشین شما لطفیشو کم آره – سوسن خالھ . 
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شی؟ موندگار اینجا کنی وفایی بی میخوای:  گفت و فشرد را دستم نسرین خالھ  

 

منم؟ وفا بی  

 

 ...یا

 

بافتی؟ می گیس را موھایم آقا با عقدم روز کھ نیستی ھمانی شما  

 

جاست این زندگیش – پریا . 

 

خونوادشن کھ اونجاییھ آدم زندگی – امیرحسین . 

 

سکوت روزه این داشت افطاری عجب . 

 

 

 

خونواده؟ – پریا  

 

کردم می خرد مالجش در را میوه دیس فقط و شد می نرم کمی دلم شاید و زد طعنھ . 

 

کھ داد ادامھ و .... 

 

نگرفت سراغشو کسی وقت ھیچ....نداشت ای خونواده من دایی خونھ تو اومد وقتی زرپری – پریا . 

 

بشیم زندگیشون مزاحم نداریم حق کردن عرض داییتون دوما...طال و نھ زرپری اوال – امیرحسین . 

 

بود مدلش . 
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خواه زیاده زیادی و محق زیادی . 

 

دھن از کنین میل چاییتونو اینکھ و حتمی خواستھ اینجور خودش چون زرپری گیم می بھش ما – پریا   

 

 .نیوفتھ

 

نبود؟ خودمان بگیر اللمانی ھمان کھ منظورش  

 

داشت دختر آرزوی ھمیشھ مرد این و زد زبان و سر ھمھ این بھ لبخندی شیخی عمو . 

 

بود پیم ھم امیرحسین سنگین نگاه و شدم بلند آنی بھ خورد کھ در زنگ . 

 

کردی؟ دیر اینقدر چرا:  گفت و گشود را در من از قبل پریا  

 

شنیدم باالخره را بشنوم خواست می دلم روز ھمھ این کھ داری خش صدای . 

 

بشھ؟ چی کھ اومدن....بودم جلسھ تو – محمد  

 

داد جواب تر زیرلب او و داد سالم زیرلب نگاه بی من و رفت کنار حرف بی در حلوی از پریا . 

 

شده چیزی یک بینمان فھمید می پریا . 

 

شد ام خانھ سالن وارد وارانھ محمد . 

 

داد دست شیخی عمو با وارانھ محمد . 

 

کرد نگاھش خیره و داد دست ھم امیرحسین با . 

 

بود گرفتھ دست بھ را صحبت رشتھ محمد . 
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زد می تعارف  

 

زد می حرف . 

 

زد می تعارف . 

 

بود خانھ این مرد او انگار و . 

 

شد می اش خیره زیاد امیرحسین . 

 

امیرحسین خیره بالطبع ھم او و . 

 

نبود واضح پر نگاھاشان معنی . 

 

کشیدم نفس تر راحت آمد کھ کیان . 

 

گفت آمد خوش و داد دست امیرحسین با ، اولیھ بد برخورد آن با حتی . 

 

ام خانواده مثال مقابل در آوردند می جا بھ داری مھمان رسم محمد و کیان . 

 

بگیرد تماس شب بود قرار نامدار و داد سفارش شام خودم رستوران از ھم پریا . 

 

بودم؟ گذاشتھ گوری کدام را تلفنم اصال  

 

بود خریده برایم محمد کھ ھمانی . 

 

محمد آخ .... 
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روز ھمھ این از بعد . 

 

الکردار؟ کنم نگاھت سیر دل چگونھ برمان و دور آدم ھمھ این با  

 

چھ؟ کھ داری ترس زد می جانم بھ نق بند یک ھم پریا و آشپزخانھ بھ بودم چسبیده عمال  

 

کنم می ضرر باشم پستو دختر ھایم وقت ھمان مثل اگر گفت می . 

 

 بگذارند عمرا بودنش حق بر ھمھ با شیخی عمو و عشقش ھمھ با نسرینم خالھ کردم می فکر من و آمده مصمم کماالت با این گفت می
شود من مثل ای بیوه اسیر پسرشان یکدانھ یکی . 

 

بود ساکت اما سوسن خالھ . 

 

بوسید می را موھایم روی و شد می خم آشپزخانھ ھمھمھ میان گاھی فقط . 

 

بود مانده ولی کیان . 

 

قدم ثابت .... 

 

امیرحسین چشم در چشم .... 

 

ام خانھ تراس بھ بود چسبیده محمد . 

 

کرد می دود سیگار فرت و فرت . 

 

چیدم ممکن نحو بھترین بھ را میز . 

 

چیدم می بقیھ و نادرخان برای کھ ھایی مدل آن ار . 
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گرفت نمی آن از ایرادی ھیچ ھم نادرخان حتی کھ ھا مدل آن از . 

 

بود کرده غذا از پر را ظرفم کیان و بودم شده زیر بھ سر . 

 

چتھ؟:  گفت می بند یک ھم گوشم زیر  

 

بود سکوت من پاسخ و . 

 

ترسیدم می آمدن این از . 

 

بودن یکھویی ھمھ این از . 

 

امیرحسین سکوت این از . 

 

شیخی عمو ھای انگشت میان لغزید می ھی کھ تسبیحی از . 

 

خوری؟ نمی غذاتو چرا....خالھ...طالجان – نسرین خالھ  

 

گذاشتم دھان بھ قاشقی و پاشیم رویش بھ مضحک لبخندی . 

 

کردم حس کمی را بود نکرده ھم نگاھم شب سر از کھ مردی آن نگاه سنگینی . 

 

بگیرم تغذیھ سوء بودم حاضر کند نگاھم کمی من نخوردن غذا بار ھر با کھ بود این بر بنا اگر و . 

 

غذاست کم کال – محمد . 

 

است بودنم آقا خانھ در اندی و سال سھ ثمره . 

 

برگشت او روی بھ آنی بھ امیرحسین نگاه . 
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کرد می براندازم اخم با زدن پلک بی کھ اویی . 

 

بوده مھم براشون تغذیش کھ بوده آدمایی پیش مدت این طال کھ خوشحالیم – امیرحسین . 

 

بزند؟ حرف محق قدر این بود شده ھم تمام کھ من ھای سالگی ھفده خاطره آن کھ داشت معنی چھ  

 

نبوده آدمایی پیش....بوده خونوادش پیش طال – کیان . 

 

کرد باز حساب رویش شود می گاھی ولی ماند می وارفتھ ماست مثل گرچھ کیان بودم گفتھ ھمیشھ . 

 

دیگر؟ بود چھ دفاعی گارد این بلبشو این در کھ دانم نمی واقعا و آمد ابرویی و چشم پریا  

 

شدند غذاھاشان مشغول ھمھ باز خالھ تعارف با . 

 

کنم نگاه را محمد تا دادم فرجھ خودم بھ کمی من و . 

 

کنم نگاه را صورتش و ابرو زخم جای آن . 

 

بود کرده دنبال مرا نگاه کھ افتاد امیری استفھام پر صورت بھ نگاھم چرخاندم نگاه کھ کمی و . 

 

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

 

 

 

بود کرده نگاه عجیب ام نفره دو تخت بھ خانم . 

 

کردند تعریف ام خانھ از تنھا ھم شیخی عمو و نسرین خالھ . 
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امیر و ... 

 

امیر تو بر وای . 

 

بود کرده سکوت . 

 

کرد می نگاھم اما . 

 

کرد می نگاھم خیره . 

 

بود گفتھ ترک را ام خانھ ھایش چشم نشانِ  و خط با محمد و . 

 

بود شده جاگیر پریا خانھ در سوسن خالھ . 

 

نباشم؟ اینجا و آنھا پیش بروم خواست می دلم حد این بھ تا چرا من و  

 

نباشم؟ تراس این در شب نیمھ دو ساعت در و  

 

نشوم؟ خیره حیاط بھ و  

 

خواست می ھایش حبسی آن از کام یک دلم و . 

 

کشید می آدم رخ بھ نظیرش بی ژست آن با محمد کھ ھا مدل آن از . 

 

 نخوابیدی؟     -

 

نشست تراسم مخصوص فلزی ست آن از دیگری صندلی روی او و خوردم شدیدی تکان . 

 

نھ؟ مگھ...گذشتھ چھارسال تقریبا     -  
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 .تقریبا     -

 

بودم کرده سکوت شب سر از . 

 

نبود زبانیم بی اما دلیلش . 

 

موندی؟ اینجا چی برای     -  

 

خونمھ اینجا چون     - . 

 

نھ؟ مگھ...ثروت میون موندن داره لذت...و ماشین و رستوران و خونھ...رسیده بھت خوب     -  

 

خودم خونھ تو بودن داره لذت     - . 

 

برگردی باید تو     - . 

 

کردم براندازش چشم گوشھ از و زدم پوزخند . 

 

 می حیا تنھا دلش دیگر و بود درآمده آب از خائن قضا از کھ بود برده را دلش یکی دخترھایش دوست میان بود گفتھ من بھ زمانی
 .خواست

 

کنھ؟ می تعیین کی بایدو این     -  

 

 .خونوادت     -

 

 بابام دست از مامانم...رفتن ایران از و ریختن ھم رو منشیش با...بوده خائن بابام...مرده و کرده دق...مرده مامانم...خونوادم؟     -
 من...رفتھ ایران از و شده عاشق...اینکھ مثل بوده زیاد سرش از زیادی کھ شده یکی عاشق...شده عاشق داداشم...مرده و کرده دق

 و منم...رفتن ھمھ...رفتھ اونم...بود مسن...مرده پیش چندماه...میگم زرنگارو جھانگیر...شوھرم...راستی آھان...من و موندم
کنم تعیین باید خودم...نباشھ کھ خونواده...کنھ تعیین بایدی تا نیست دیگھ ای خونواده...نیست دیگھ ای خونواده...بینی می...من . 
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این شدی و کردی برخاست و نشست آدما این با...طال؟ شدی چی تو     - . 

 

گفت تحقیر با را این . 

 

شدم این من . 

 

شدم تحقیر سالی چند گوید می او کھ اینی ھمان برای . 

 

گوید می تحقیر با را این ھمان ھم باز او و . 

 

بودیم؟ کھ بچھ یادتھ     -  

 

است متعجب بحث تعویض این از کھ دیدم می . 

 

 شیطنت و خاطره یھ فقط... نھ...نیستا کینھ بحث...شدم زخم زانوھام جفت...زمین رو افتادم زانو با...دادی ھلم بار یھ     -
 کھ بابات...مرده کھ مامانت گفتی...کنی؟ چغلی کی بھ بری میخوای گفتی...خندیدی بھم...کنم می گریھ دیدی کھ ھمین...کودکیھ
 پا زدی آقاجون مجلس تو کھ ھمونی...کیان...ولی...نگرفتم دل بھ وقت ھیچ...بودی بچھ...دونم می...بود فقط سالت پونزده...نیست

 اینکھ خاطر بھ آقاجون بار یھ....بودیم کھ نامزد یادتھ...اومد ولی دیراومد...دراومد پشتم زد نیشم یکی کھ ھربار آدم ھمون...چشمش
 پناه و پشت و کوه معنی اومدن محمد و کیان وقتی تا من...امیر درنیومد جیکت...تشر؟ و توپ بھ بستم ھمتون جلو بود گرفتھ تھ غذام
 داد سرم چی یھ سر...میگم رو آقا دختر شوھر...نادرخان بار یھ...اومد کھ کیان...دونی؟ می...بود نشده تعریف...چیھ دونستم نمی
 چی یعنی تو نظر تو خونواده...چیھ فھمیدم پناھو و پشت معنی بار اولین روز اون...دراومد پشتم...بھش توپید کیان...زد

 کتابخونھ یھ...آقا گیم می بھش ما...میگم جھانگیرو...آقا...شده قشنگ ھم زدنم حرف بینی می...بشنوم استداللتو میخوام...بگو...امیر؟
 تاجدارو خواجھ...خودم واسھ ھم میخوندم کتاب اون واسھ ھم میشستم... بودم بیکار کھ وقتایی...بود بزرگ خیلی...داشت

 تو شبیھ ولی مردا... مامان یاد....افتادم می خودم یاد...خوندم می کھ رو زنا سرگذشت...بود قشنگ...خوندم من...خوندی؟
 حبیب مھمون میگھ سوسن خالھ....مھمونمی...نکن اخم...امیر کنم نمی توھین...خواستن می پستو زن...بابام شبیھ...بودن

 حداقل خوام نمی...داشتم خودم واسھ رو خدا فقط عمر ھمھ من...دستم از نشو ناراحت...داشت نگھ باید مھمونو حرمت میگھ...خداست
 بگم و بدم نشونتون تونم می وقت ھمھ این از بعد حداقل کھ...دیدین زندگیمو کھ....اومدین کھ خوشحالم...کنم دلگیر تو قِبل از رو خدا

 بیدار زود باید...دارن رزرو ما رستوران تو قرارداد عقد برای مجموعھ یھ ھم فردا...ام خستھ کمی...کردم زندگی شما با سالھا
خوش شبت...بخوابی خوب...شم . 

 

 زدی حرف فلسفی نکن فکر...نمیرم نرسم میخوام کھ چیزی بھ تا...شنیدم ھم مفتت حرفای...اومدم من:  گفت رسیدم کھ تراس در بھ
شدم خر من . 

 

سنگ در آھنین میخ نرود . 
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بیرون بودم زده الطلوع علی صبح باالخره افتضاحم داری مھمان برای بود کشیده نشان و خط سوسن خالھ کھ این از بعد . 

 

 .پیاده

 

قدم ھم بی . 

 

داشتم نیاز شک بی را اعصاب تمدد این . 

 

کردم طلب را امروز منوی لیست و گذاشتم میز روی را دستیم کیف . 

 

کشاند در بھ تا را نگاھم زدن در بی ورودی . 

 

رساند نامدار ھم در ھای اخم بھ تا و . 

 

نیست بدی زیاد چیز زدن در...اوه     - . 

 

بشنوم دلیلتو منتظرم.... خاموشھ گفت بار پونزده...خورد زنگ بار پونزده...زدم زنگ تلفنت بھ بار سی دیشب     - . 

 

چرخاندم اتاق گرد شوک شدت این از را نگاھم من و کرد نگاھم . 

 

 .سالم     -

 

ماند ادبم مات . 

 

شد جاگیر روبرویم او و نشستم اتاقم خوشگل ست روی . 
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دزدیدم نگاھش از را نگاھم من و شد خم جلو بھ . 

 

کردم می پذیرایی داشتم...بدم جواب کھ نشد...اومدن خونوادم     - . 

 

چی؟ کھ اومدن     -  

 

شد می عوض ھایش چشم در انگار چیزی یک . 

 

ببیننم اینکھ واسھ     - . 

 

اومدن؟ کیا     -  

 

مادربزرگم و خالم خونواده     - . 

 

مونن؟ می کی تا     -  

 

دونم نمی     - . 

 

خب؟ بودن کجا حاال تا     -  

 

مرده آقا کھ دونستن نمی     - . 

 

موجھی دلیل چھ     - . 

 

داشتین؟ باھام کاری خب     -  

 

بکشونھ؟ شرکت بھ پورطاھرو تا زنھ می زورشو ھمھ داره اردوان چرا....بده جوابشو حسینی و راست پرسم می سوال یھ     -  

 

اردوانم؟ جناب منشی من مگھ     -  
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پیچوندم رو ھمھ عمر یھ...نپیچون منو طال...گذره؟ می چی خوشگلت کوچولوی سر اون تو...کنی؟ می کار چی داری تو     - . 

 

البتھ...کیمیا جز بھ     - . 

 

نزدم کھ زخم . 

 

 زدم؟

 

کرد خودنمایی لبش گوشھ اخم جای لبخندی . 

 

ارزانیم لبخند یک نھ کرد می حرامم اردنگی یک شد می بلند باید من محاسبات با االن . 

 

توئھ؟ زندگی کجای پورطاھر     -  

 

 زندگی وسط درست پورطاھر کھ میگھ دیگھ زاویھ یھ ولی نداره جایی ھم من زندگی حاشیھ تو حتی کنم می نگاه کھ وری یھ از     -
آشپزخونھ برم من...شلوغھ زیادی سرم امروز...منھ . 

 

 .برو     -

 

ھستم حاالھا حاال من اینکھ یعنی و و داد لم و . 

 

دادم تغییر را دسر منو در . 

 

نیامد خوش مذاقم بھ زیادی ساالد سس . 

 

داشت نیاز چاشنی کمی . 

 

بودند طعم خوش و خوشگل عجیب اما زعفرانی ھای چین تھ . 
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زدم بیرون آشپزخانھ از رضایت با . 

 

کشیدند می دستمال را میزھا خدمھ . 

 

شدم مطمئن ھا ظرف تمیزی سالمت و صحت از . 

 

بود می تکمیل حسابی باید امروز رستورانم خاص قسمت . 

 

 طال؟     -

 

انداختم صورتش بھ عجز با را نگاھم . 

 

داشت ریش تھ . 

 

 خوش صورتش روی محمد ریش تھ تنھا کھ کنم می حس روزھا این اما کند می اش مردانھ چھ ریش تھ کردم می فکر ھا وقت آن
است نشستھ . 

 

کنی؟ می کار چی اینجا     -  

 

بخوریم ھوایی یھ بریم دنبالت اومدم     - . 

 

ندارم وقت     - . 

 

من؟ واسھ فقط     -  

 

کنم ھمراھیت تونم نمی کھ ببخش...شلوغھ سرم امروز...ھمھ واسھ     - . 

 

مونم می پس     - . 
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چی؟ برای     -  

 

دارم حرف تو با من     - . 

 

زدم بھت دیشب حرفامو....ندارم من     - . 

 

 طال؟     -

 

 امیرحسین؟     -

 

کردی ول منو پیش چھارسال     - . 

 

پیچیدن لقمھ آقا واسھ منو خونوادت پیش چھارسال     - . 

 

رفتی می بار زیر نباید پیش چھارسال     - . 

 

دنبالم بیای تونستی می پیش چھارسال     - . 

 

نبود مھم برات داداشت اندازه بھ کس ھیچ پیش چھارسال     - . 

 

 می....نیست آل ایده دختر این دیگھ...بودم آلت ایده ھمسر فقط...نبودم مھم واست من پیش ساالی ھمھ و پیش چھارسال     -
برو پس...فھمی؟ . 

 

شدیم ھم نگاه خیره . 

 

کمی از بیشتر او و عصبی کمی من . 

 

 .طال     -
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کند بلغور ھم طال و بنگرد صمیمی مرا و بزند بیرون من اتاق از درست کھ داشتم کم را نامدار وانفسا این در دقیقا . 

 

گرفت ژست و برد ھایش جیب بھ دست نامدار و گرداند مابینمان را نگاھش امیر . 

 

رو؟ آقا کنی نمی معرفی جان طال – نامدار  

 

خب... یعنی....آقا دختر برادرشوھر یعنی...بنده شریک...نامدارخان و...پسرخالم...امیرحسین...اوم     - . 

 

بود خیره او بھ نگاھش امیرحسین . 

 

شلوغھ خیلی طال بر و دور انگار...خوشبختم – امیرحسین . 

 

کنھ نگاه سرش پشت بھ نباشھ نیازی دیگھ کھ ھست شلوغ اونقدری – نامدار . 

 

بود متشنج کمی جو و شکستم می را ھایم انگشت . 

 

زنیم می حرف خونھ تو شب پس – امیرحسین . 

 

خدا ای آه ... 

 

رسیدم کارھایم بھ نامدار زده طوفان نگاه خیال بی رفت کھ امیر . 

 

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

 

دارین دفتر دوتا کردم می فکر:  گفتم و گذراندم نظر از را بود چیده گردش کھ ھایی پرونده . 

 

ببینی؟ میخوای...دارم ھم توپ خونھ یھ...دارم...اوھوم     -  
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نبود وقیح گاه ھیچ حد این بھ تا . 

 

میدین؟ انجام کارتونو اینجا میاین چرا پس     -  

 

دارم دوست     - . 

 

جالب چھ     - . 

 

میری؟ داری...جالبھ آره     -  

 

بدین اجازه اگھ البتھ...بلھ     - . 

 

رسونمت می...نبود پارکینگ تو ماشینت     - . 

 

نیازی...ممنون     - ... 

 

امشب ببینی خونمو خواستی ھم شاید...رسونمت می     - . 

 

صورتش؟ میان درست کوبید شد می یعنی  

 

باشھ جالب زیاد ھاتون شوخی کنم نمی فکر     - . 

 

شدم پاکینگ راھی او از جلوتر باالجبار من و داد نشان را راه دست با و کرد ای خنده . 

 

ھمونھ؟ امیرحسین:  گفت نشستم کھ کنارش  

 

ھمونھ؟ کدوم     -  

 

مسخرت نامزد ھمون...نامزد     - . 
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 مسخره؟     -

 

 ھمونھ؟     -

 

  .بود     -

 

زندگیش؟ پی نرفتھ چرا حاال تا...اومده؟ چی برای     -  

 

دونم نمی     - . 

 

سرجاش شونمش می مطمئنا... دونم می من     - . 

 

نداره ارتباطی ھیچ شما بھ من شخصی زندگی     - . 

 

 .داره     -

 

زد داد . 

 

گرخیدم من و زد داد ھوا بی . 

 

کن عادت..طال؟ فھمی می...کن عادت...کن فرو مخت تو...منھ مال تو شخصی زندکی     - . 

 

داشت می بر تاب مخش مرد این . 

 

شده پیاده ماشین از کھ فھمیدم و بیرون زدم خداحافظی بی ترمز روی زد کھ خانھ جلوی . 

 

اخم با و کرد می براندازم خیره وقت چند این از بعد کھ بود محمدی مات کمی نگاھم و . 
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نگریست می زیرچشمی نامدار بھ وقتی شد می کمتر خیرگیش گاھی و . 

 

نامدار شدی شخصی راننده – محمد . 

 

بچرخھ باید زندگیھ – نامدار . 

 

خورد می را خونش خون دارد کھ دانستم می و کشید دست را ھایش لب گوشھ و انداخت پایین سر محمد . 

 

ای خستھ...داخل برو طال – محمد . 

 

بود من بھ رو حرفش تنھا روز ھمھ این از بعد و گذشتم کنارش از . 

 

بینمت می فردا – نامدار . 

 

من؟ وسیلھ بھ خواندند می کری دو این چرا  

 

آمد پیم محمد گذشتم کھ در از . 

 

بھت گذره می خوش خوب – محمد . 

 

شدم سنجاق اش سینھ بھ و کشید را بازویم او و کردم نگاھش . 

 

 

 

شمرد را ھایش نفس دانھ بھ دانھ شد می . 

 

داشت تن بوی دنیا بھ دنیا قیمتش گران خارجی عطرھای از فارغ محمد . 

 

بکشد عمیق ھای دم ، آن با خواھد می ھی آدم کھ آنھا از . 
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ندھد بازدم . 

 

است زده کند حس . 

 

ندھد ھوا تحویل را عطر این بازدم ولی شود خفھ خواھد می دلش گاھی آدم اصال . 

 

داشت نگھ ھمینجا شد می کاش را محمد اصال . 

 

اش سینھ بھ من سنجاقیت لوکیشن در . 

 

شد می کاش . 

 

زد؟ می سیاھی بھ گاھی کھ ھایی ای قھوه بھ بودم نکره دقت حال بھ تا چرا و شدم نگاھش قرمز ھای رگھ خیره  

 

طالیی؟ فھمی می...ندارم ھم زدن حرف فلسفی حوصلھ....ھمیشھ مثھ نکنی پتھ تتھ پرسم می سوال دارم خوش     -  

 

شود گفتنت طالیی این مرگ پیش طالیی کاش کھ آخ . 

 

بودی؟ پسره این با چرا     -  

 

 ...من     -

 

نمیخواما توجیح     - . 

 

 ...من     -

 

پلکھ می پرت دم کنھ می غلط اصال     - . 
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 ...من     -

 

میشی ماشینش سوار کنی می غلط ھم تو     - . 

 

 ...من     -

 

کفششھ بھ ریگی یھ مرتیکھ این     - . 

 

 ...من     -

 

ھان؟ بخوابی؟ پریا پیش نرفتی دیشب چرا     -  

 

 ...من     -

 

میگھ شیطونھ پسرخالتو این     - ... 

 

 ...محمد     -

 

بود؟ داشتھ نگھ دلچسب بسی موقعیت این در مرا چھ برای او و بودم دلچسب بسی موقعبت این در من چرا دقیقا و کرد نگاھم  

 

خستم من     - . 

 

نھ؟ مگر...دیگر است بھتر بمیرم یعنی  

 

نکردم پیدا زیباتر حرف بلبشو این در . 

 

خستگی تو یا ای قیافھ تو یا رسی می کھ ما بھ....داری حال ھمھ واسھ...خب آره     - . 

 

 ...من     -
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نھ؟ مگھ...گرفتی یاد بودنو ما مال...کھ؟ گرفتی یاد...مایی مال...چی؟ کھ اومدن خونوادت این...نیستی ھم من نیم...نکن من من     -  

 

نیستم ھیچکس مال من     - . 

 

ھستی المصب دِ ...ھستی     - . 

 

نیستم دیگھ...نیستم     - . 

 

 ...طالیی     -

 

طالیی دل جان نگویم تا کشتم را خودم یعنی . 

 

نفر؟ دو ما بین بود ای مکالمھ چھ این روز ھمھ این از بعد اصال  

 

جفتمان نداشتیم ھم شعور . 

 

روز ھمھ این از بعد سوخت می ام چانھ ھم ھنوز من و کردیم می بحث و جر تاریکی در و ورودی در بھ بودیم چسبیده . 

 

باشیم آروم بیا...خرده اعصابم     - . 

 

بودم اش سینھ سنجاق ھنوز و . 

 

شد می عمیق ھایش نفس انگار و . 

 

شد می من ھای نفس مثل . 

 

شد می ھایش دم از کمتر ھایش بازدم . 
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شد می حبس . 

 

شد می حبسی . 

 

شد می کام . 

 

شد می من مثل . 

 

شد می من شبیھ عجیب انگار امشب . 

 

مونن؟ می کی تا     -  

 

دونم نمی     - . 

 

ترسم می     - . 

 

ترس؟ و محمد  

 

است قدرت کوه محمد . 

 

ترس؟ و محمد  

 

چی؟ از...از     -  

 

خیال بی     - . 

 

مرد؟ شوم خیالت بی چگونھ  

 

ای آورده در تصرف بھ را تن این قلمروی تمام وقتی . 
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 چگونھ؟

 

کنم سرلوحھ را ھمان ، بگو تو . 

 

ام شده حیا بی امشب چقدر و . 

 

کنم می اعتراف . 

 

خودم تمام تصرف بھ . 

 

ھایم نفس بھ . 

 

محمدم بھ . 

 

محمدم؟ بھ  

 

م...محمد ... 

 

م...محمد آری ... 

 

 زرپری؟     -

 

شویم رستگار کھ باشد...باشد ما معرکھ خرمگس تا آفرید را پریا خدا و . 

 

 

داد تحویلم لبخندی و برداشت سینی از را چای لیوان . 

 

بود خالھ صادقانھ عمرم تمام در زن این . 
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نکنھ درد گلت دست     - . 

 

نکنھ درد شما سر     - . 

 

عزیزم شدی خانوم     - . 

 

 .ممنون     -

 

بودی عزیزتر نداشتم دختر از برام ساال این ھمھ     - . 

 

من بشم فداتون     - . 

 

بودنت خونم عروس بود آرزوم     - . 

 

خالھ دیگھ گذشتھ     - . 

 

 گرفتم می دستتونو نبود نامحرمی محرم بحث اگھ کھ خدا بھ...داشتین جا چشمم رو...برام بودین نغمھ یادگار طاھا و تو وقتا اون     -
کنین زندگی خودم پیش آوردم می . 

 

مدیونتونیم ما...کشیدین زحمت ھم حدتون از بیشتر شما خالھ     - . 

 

فشرد را دستم . 

 

کشتن غیرتشو انگار...شد خم کمرش بچم...شد خرد امیرم رفتی وقتی     - . 

 

خالھ سرنوشتھ     - . 

 

دیدی لطمھ سرنوشت این توی تو ھمھ از بیشتر کھ دونم می....عزیزم دونم می     - . 
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خالھ گذشتھ     - . 

 

دارن دوست آدما این...خوشحالم بینم می زندگیتو کھ االن     - . 

 

خوشبختم باھاشون...خالھ آره     - . 

 

پیت بیایم کرد مجبورمون...شنید کھ شوھرتو مرگ خبر...بیایم کھ کرد مجبورمون امیر     - . 

 

اومدین کھ کردین خوب     - . 

 

کھ؟ دونی می...دارم پسرو یھ ھمین من طالجان     -  

 

بوده عزیزتون ھمیشھ...خالھ آره     - . 

 

نھ؟ مگھ خوشبختی االن تو طالجان     -  

 

خالھ آره     - . 

 

 می ھم بھ بودی دختر تو کھ وقتی ھمون بودین ھم قسمت اگھ تو و امیر...عزیزم خورین نمی ھم درد بھ کن حالی امیر بھ     -
 .رسیدین

 

کشید می را دستش کاش . 

 

اتاقم در بروم شوم بلند شد می کاش . 

 

نبود واجب احترامش اینقدر شد می کاش . 

 

دارم آرزو خیلی امیر برای من...عزیزم...طالجان     - . 
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کنم شان برآورده توانم نمی نبوده دختر منِ  کھ آرزوھایی . 

 

بگذر من امیر از     - . 

 

ام؟ کرده خفتش مگر بگوید نیست یکی  

 

رفت تراس از وقتی . 

 

نواخت می صورتم بھ نسیم کھ اردیبھشتی و کرده یخ چای و بودم من . 

 

باشیم فھمیده ھمو خواست می فقط خواست نمی ھم برای رو ما خدا  

 

باشیم فھمیده ھمو خواست می فقط نیست ما مال ما نیمھ بدونیم  

 

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

 

شد سبز رام سر امروز:  گفت گریھ با و نشست تختم میان پریا . 

 

 کی؟     -

 

 .کامران     -

 

 چی؟     -

 

ترسم می...زرپری ترسم می     - . 

 

گفت؟ می چی     -  
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برسھ بھم احدی دست نمیذاره بپیچونمش بخوام میگھ...کنیم شروع دوباره میگھ...برگردم میگھ     - . 

 

گفتی؟ کیان بھ     -  

 

باشھ؟ من زندگی غلط انتخاب درگیر چقدر...باشھ؟ من مشکالت درگیر چقدر...بھش؟ بگم چی     -  

 

پس بگو محمد بھ     - . 

 

میده خودش کاردست یھ...خره محمد...کشتش می ببینھ پرم دم کامرانو ، جلوم خورده قسم...اصال کھ اونو     - . 

 

کشھ می رو تو خود ، بھش نگفتی بفھمھ محمد...ای؟ دیوونھ     - . 

 

کنم حلش باید من فقط...منھ مشکل این زرپری     - . 

 

خدا بھ خلی تو     - . 

 

کنم شکایت باید خودم زرپری     - . 

 

بود داده ما تحویل جنازتو عوضی اون...بشھ؟ چی کھ کنی شکایت     - . 

 

کرده دعوت شام یھ بھ منو فقط اون زرپری     - . 

 

چیز ھمھ بی مرتیکھ کرده غلط     - . 

 

 زرپری؟     -

 

باشی چشمم جلو...بذار قرار من رستوران تو...زرپری و کوفت     - . 

 

 .آخھ     -
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مرگتھ؟ چھ دیگھ...آخھ و کوفت     -  

 

نفھمن محمد و کیان کاش     - . 

 

میدم لو چیو ھمھ اول چک با...نکن نگاه منو     - . 

 

فھمھ نمی ھیچی ھیشکی نیای سوسھ سوسن خالھ واسھ تو...ببرن مردشورتو     - . 

 

فھمی؟ می...است خورده زخم...نداره روانی تعادل مردک این...اشتباست خدا بھ پریا ولی     -  

 

بکنھ تونھ نمی کاری     - . 

 

خر...خدا بھ خری     - . 

 

کرد پر را در قاب محمد و شد باز ھوا بی اتاق در کھ دھد را جوابم آمد پریا . 

 

داداش جون کردی سفید گاوو رو – پریا . 

 

باش حال کمک سوسن خالھ وردست برو بیا نکردم راستت و چپ تا – محمد . 

 

نخودسیاه؟ پی برم یعنی – پریا  

 

داد؟ می را تنش بوی تنم ھم ھنوز چرا و کرد پریا حوالھ گردنی پس محمد  

 

آخری؟ روز این در موردمان در کند می فکری چھ خانوم االن و بست سرش پشت را در و اتاقم بھ گذاشت قدم رفت کھ پریا  

 

میرن؟ دارن     -  
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 .اوھوم     -

 

شدی؟ تر ساکت تو چرا     -  

 

دونم نمی     - . 

 

برگرده؟ حاضرشده کھ گفتی پسره این بھ چی     -  

 

زندگیت پی برو بودم گفتھ . 

 

جاست این من زندگی بودم گفتھ . 

 

برو قائلی ارزش زیرزیرگی ھای نگاه آن و ھا گل آن و ھا وقت آن برای ای ذره اگر بودم گفتھ . 

 

باشد تر مھم برایش خوشبختیم کھ است قائل ارزش برایم قدر آن بود گفتھ و بودم گفتھ . 

 

بود زده لبخند او و بودم کرده تعجب من و بود گفتھ و بودم گفتھ . 

 

بود رفتھ کنارم از و بود گفتھ و بودم گفتھ . 

 

بودم ریختھ اشک قطره یک زیرزیرکی ھای نگاه آن و ھا گل آن تمام برای من و بود گفتھ و بودم گفتھ . 

 

 .ھیچی     -

 

خونوادت جلو زشتھ...بیرون بیا     - . 

 

میام کنم عوض لباسمو     - . 

 

طالیی؟:  گفت او و برداشتم گام کمدم سمت بھ  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 بلھ؟     -

 

کم یھ بزنیم حرف...حیاط بیا امشب     - . 

 

 .باشھ     -

 

میخوام ھم کشمشی کیک     - . 

 

 .باشھ     -

 

میخوام ھم فرانسھ قھوه     - . 

 

 .باشھ     -

 

بخوریم قارچ املت شام...رستوران نرو امشب     - . 

 

گرفتند می قول مادرشان از کھ پسرھایی عین بود شده ھیکلش آن با او و کردم نگاھش . 

 

 .باشھ     -

 

بیرون بیا زود     - . 

 

 .باشھ     -

 

نکن خوشگل ھم زیاد     - . 

 

 ...محمد     -
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میرم دارم...اوکی     - . 

 

شد می خراب داشت سرم پشت کھ ھایی پل ھمھ و ماندم من و رفت . 

 

شد خراب ھم امیر . 

 

شھر از روز در بھ عالم ھمھ را سیزده  

 

درم بھ عالم ھمھ کز سیزدھم خودم من  

 

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

 

 

 

بودیم چیده آالچیق گرد عشق با پریا و من کھ ھایی کوسن روی بود داده لم . 

 

بود خیره من بھ و کرد می دود سیگار . 

 

بود شده تر راحت انگار . 

 

بود شده تر راحت بودند رفتھ ام خانواده وقتی از . 

 

بود نیامده ما بزم بھ داشت استرس کھ بس پریا . 

 

است مرگش چھ دختر این بود پرسیده من از ابرو و چشم با ھم کیان . 

 

بودم کرده اش حوالھ دانمی نمی من و . 

 

برسد فردایش عمل بھ تا استراحت برای بود رفتھ ھم او و . 
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او و بودم مانده من . 

 

کشیدم نفس را اردیبھشت ھوای و نشستم روبرویش . 

 

شرکت؟ بیای میخوای فردا چرا     -  

 

 .نمیام     -

 

 نمیای؟     -

 

 طرف یارو این گفت می اردوان... من رستوران میاین مدیره ھیئت ھمھ با ناھار واسھ شما نمیارم در سر حرفاتون ار کھ من     -
بشناسھ رو سھامدارا ھمھ کھ گیره خیلی قراداد . 

 

کنی می قایم من از داری چیو یھ     - . 

 

دارن خودشون واسھ راز سری یھ آدما ھمھ     - . 

 

منھ دست کف تو زندگی ھمھ     - . 

 

 .نیست     -

 

شدی عجیب     - . 

 

نکردم فرقی ھیچ     - . 

 

واسم شدی شاخ     - . 
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 مال فقط...خودمھ زندگی کھ حاال اما...کنم عمل حرفاش بھ تا نیومد پیش فرصتش وقت ھیچ...بزنم حرفمو داده یاد بھم طاھا     -
بشنوم زور کھ نیستم ھم آقا خونھ تو دیگھ...بگھ زور کھ نیست آقاجونی دیگھ...ببرم باال نفسمو بھ اعتماد کمی تونم می...خودم . 

 

 ... طالیی     -

 

کردم نگاھش فقط من و زد صدایم فقط . 

 

داشت صورتش روی زیبایی بخیھ رد من انگوری گوریل . 

 

است سروین برای جنگیدن یادگار کھ دانستم می . 

 

کردم حذف زندگیم از عسلو     - . 

 

زد سیگارش بھ عمیقی پک و . 

 

پاشیدم بینمان فضای بھ پوزخندی من و . 

 

کنین حذف زندگیتون از خواست دلتون کیو ھر دارین حق مردا شما کال...کردی حذف زندگیت تو رو خیلیا تو...خب آره     - . 

 

میشی خوشحال کردم فکر     - . 

 

بود برده ماتش کمی . 

 

بینم نمی خوشحالی این واسھ دلیلی     - . 

 

ام عمھ ارواح آره . 

 

چتھ؟ تو طالیی     -  
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درگیرم گذشتم با کم یھ فقط...ھیچی     - . 

 

داری منو....داری رو ما تو...آدما اون پدر گور...داری حاالتو تو     - . 

 

ھیچ دیگر کھ تو...ندارم ھم را خدا کنم می حس گاھی من . 

 

 بیاره گیر رو طاھا اگھ کھ کرده تھدید آقا گفت می...بودم ترسونده آقاجون...بچھ خیلی...محمد یودم بچھ بود کھ سالم ھیفده     -
 کست ھمھ تو مامان...دونی می کسو ھمھ معنی خوب تو...تو برای مامانت مثھ... بود آخرم گاه قبلھ طاھا...داشت ورم خوف...کشتتش

 نامدار و من جز ھیچکس واسھ سوختی ھیچ بازی این...کردم قبول خطره تو کسم ھمھ دیدم وقتی...بود کسم ھمھ ھم من طاھای...بود
 مامانمو یادگار مفاتیح شبا...کنم می فکر طاھا بھ زیاد روزا این چرا دونم نمی...خودم بھ من...کرد خیانت نامزدش بھ کیمیا...نداشت
 خودم جوونی از ھمھ این و نگیره...نگیره دامنشونو نامدر آه کنم می دعا...کنم می دعا...خونم می عاشورا زیارت...گیرم می دست

 عزیزکردش دختر از خیالش دنیا اون آقا کنم می دعا....نکشھ آه نامدار کنم می دعا... بمونن عاشق کنم می دعا...نره ھیچ بھ گذشتن
 محمد...چرا طاھا بھ وصل آدمای برای...چرا طاھا برای ولی...نھ خودم برای...زیاد...محمد کنم می دعا...نکشھ عذاب و باشھ راحت
چرا دونم نمی...میگم تو بھ فقط چرا دونم نمی رو حرفا این . 

 

کردیم می ندار ھم برای را ھایمان تن ھمھ این او و من روزھا این چرا و انداخت ام شانھ گرد دست و نشست کنارم . 

 

کردم ول رو گذشتھ ھم من...کن ولشون     - . 

 

داری سروینو آمار کھ نکردی ول...نکردی ول...محمد نکردی     - . 

 

 

نودھشتیا مجازی ی کتابخانھ توسط کتاب این  (wWw.98iA.Com) است شده منتشر و ساختھ  

 

 

 مثھ کن ولشون...طالیی کردم ولش راحت راحتھ ازش خیالم کھ حاال....داشت رو ھا خاطره آمار باید چون دارم آمارشو     -
زنن می ای لطمھ چھ زندگیشون آدمای بھ دونستن نمی و کردن انتخاب یھ داداشت و کیمیا...من . 

 

کنھ ازدواج دختر یھ با حقشھ امیر گفت خالم     - . 

 

شد بوسیده موھایم روی کردم حس . 
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دونستی؟ می...طالیی خورد قسم اسمت رو میشھ     -  

 

اش تپنده سینھ بھ چسباندم را پیشانیم . 

 

محمد؟ نفر چند...میشن؟ بیوه سالگی بیست تو دنیا تو نفر چند....میشن؟ پیرمرد یھ زن دنیا تو نفر چند     -  

 

ذھنت ملکھ بشھ تا...بگیری یاد تا کن دیکتھ روز ھر اینو...نبودی زنش تو     - . 

 

 بود داده آلمانو شعبھ عمو...پرخاشگر و بودم عصبی...آلمان رفتم کیان ھمراه وقتی:  گفت بار این او و شد سکوت کمی
 یادت تا بپز کشمشی کیک من واسھ...شو فراموشکار...شو خوب...شدم فراموشکار...شدم خوب...کردم غرقش خودمو...زیردستم

 .بره

 

لرزید کمی ھایم شانھ و گرفت ام خنده . 

 

شدی چھرفراموشکاری نگاه نپختھ ھنوز     - . 

 

کشیدم نفس را تنش عطر و گرفتم دندان بھ را لبم . 

 

زندگی...زندگین ھات خنده ولی نیست حالیت خودت طالیی     - . 

 

داشتی؟ دوست خیلی سروینو     -  

 

است خاطره یھ سروین     - . 

 

گرفت من از کن خراب خانھ زن یک را پدرم . 

 

جانسوز عشقی را برادرم . 

 

مادرش آرزوھای را امیر . 
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خدا را آقا . 

 

را محمد و ... 

 

گیرد می من از لحظھ ھر عمیق خاطره یک ھای خاطره را محمد . 

 

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

 

 

 

کردند می نصب ھم شنود یک میزی ھر زیر بودم گفتھ کاش و بودم مانیتور خیره . 

 

کشاند؟ می ھم بھ بیشتر را کامران ھای اخم لحظھ ھر کھ ورپریده این گوید می چھ آخر  

 

کنند؟ گم را گورشان شوند نمی بلند چرا اصال  

 

 ...واال

 

شود می کن بار باقالی و بیار خر و آید می محمد حاال . 

 

کشیدم راحتی نفس ایستاد کھ کامران . 

 

اتاقم سمت افتاد راه و شد بلند ھم پریا و رفت و کرد بلغور چیزی یک . 

 

شد تموم:  گفت او و گشودم رویش بھ را در . 

 

شد؟ تموم چی  -  

 

شد تموم کامران....چی ھمھ  - . 
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 چطور؟  -

 

 از بیشتر دوتا اون کھ شد حالیش ھم اون...کردم تھدیدش محمد با...کردم تھدیدش کیان با...پول پی بود اومده...من پی بود نیومده  -
رفت...ان تشنھ خونش بھ معمول حد . 

 

سادگی؟ ھمین بھ  -  

 

کنھ درست حلوا میخواد دایی خیرات واسھ...خالھ پیش برم...برم من...زری زر زندگیھ...بترسی کھ....نیست کھ گانگستری فیلم  - . 

 

رفت او و زدم لبخندی . 

 

بودم دیده تدارک محمد شرکت مدیره ھیئت برای کھ اختصاصی سالن پی رفتم من و . 

 

دھم مفت غذای پرسنلش بھ خواستھ دلم من کھ است خبر چھ پرسید می شود راھی و بخورد را اش صبحانھ کھ صبح تا . 

 

بود گرفتھ تماس ھم باری سھ . 

 

بودیم؟ کرده فراموش مرا ی چانھ انحنای و شب آن ھمھ این او و من چرا اصال  

 

من؟ زندگی وسط بود آمده کی از محمد اصال  

 

شد؟ می چھ را او و من اصال  

 

کردم برانداز را تیپم و ایستادم قدی آینھ جلوی اند رسیده داد خبر نگھبان کھ ھمین . 

 

رفت کھ نداشتم بیشتر سال پنج . 

 

دارد؟ ھم طالیی بود یادش اصال  
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چطور؟ را طاھا  

 

بود؟ یادش  

 

درک بھ اصال دوتا ما . 

 

را مادرم ... 

 

بود؟ یادش را زندگیم زن زیباترین  

 

مرد نگذرد تو از خدا . 

 

نگذرد تو از خدا . 

 

اند شده راھنمایی اصلی سالن بھ ام ویژه مھمانان گفت بودم کرده مامورش خطیر امر این برای کھ ھایی گارسون از یکی ، شھرام . 

 

ام گرفتھ یاد کیمیا از را محکمم ھای قدم . 

 

 متانت عاشق من و داشت می بر قدم اینگونھ و آمد می ھم او برد می دانشجوییش خانھ و تھران بھ گاھی مرا طاھا کھ ھایی وقت آن
شدم می رفتارش . 

 

بودم کرده قطع رویش کھ بود تلفنی دردش ھمھ کھ دانستم می و کرد براندازم اخم با محمد و گشودم را سالن در . 

 

بود استاده روبرویم طعمھ . 

 

کرد می نگاھم موشکافانھ . 

 

کنم معرفی بھتون رو طالجان کھ الزمھ پورطاھر جناب:  گفت اردوان جناب و دادم جمع بھ سالمی . 
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داد می نشانش مسن مویش ھای جوگندمی تنھا کھ بود کامش بھ انگار ایام و مرد طرف کردم دراز دست و گذاشتم جلو قدمی . 

 

شنیدم زیاد اردوان جناب از رو تعریفتون...زرنگار طال...ھستم طال...خوشبختم  - . 

 

باشم گفتھ اردوان برای زیاد تو از من ھم شاید . 

 

فشرد گرم را دستم . 

 

انگار افتاد می کردن عرق بھ داشت ھایم دست . 

 

حد این بھ تا نھ دیگھ ولی بود شنیده زیاد رو مرحوم زرنگار دختر زیبایی آوازه  - . 

 

کردم می حس بود نشده جدا ھم از ھنوز کھ ھایی دست روی را محمد نگاه سنگینی و کردم حفظ را لبخندم . 

 

مرحومم ھمسر من...نیستم جھانگیر دختر من...کنین می اشتباه دارین کمی کنم می فکر  - . 

 

صورتش بھ زد زار ھمھ این کھ زدند مشت را لبخندش انگار . 

 

نشستیم میز گرد ھمھ بعد کمی . 

 

بود نشستھ میز صدر در محمد . 

 

دھی قورتش درستھ بودنش انگوری گوریل ھمھ با خواستی می کھ ژستی آن با . 

 

بود ام خیره نامدار . 

 

کردم می حس را این . 
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بود شده خیره میز رو ای نقطھ بھ اخم با اما محمد . 

 

کرد می پذیرایی شھرام . 

 

زد می حرف شد می سنگین من روی نگاھش گاھی مجلس اول از کھ پورطاھری با اردوان جناب . 

 

اردوان جناب داشت لبخند . 

 

بود برده لذت کمی پورطاھر ھای شدن مات و کیش این از انگار و . 

 

داشت پدرانھ حس پورطاھر از بیشتر مرد این . 

 

میندازین کسی یاد رو من شما – پورطاھر . 

 

کردم نگاھش . 

 

بود گفتھ مقدمھ بی . 

 

ھستم مادرم شبیھ خیلی میگن ھمھ:  گفتم مقدمھ بی من و . 

 

بودم نگفتھ را این ھم محمد بھ حتی . 

 

تھرانن؟ ساکن خانوادتون – پورطاھر  

 

کاناداست ونکوور تو تحصیل درحال کھ دارم برادر یھ دنیا دار از من...متاسفانھ خیر  - . 

 

داشتند حضور جمع این در محمد و اردوان جناب و نامدار مدیره ھیئت بین از تنھا کھ بودم خوشحال . 

 

استرس شدت از شدم می الل و مردم می من بود اگر کھ خان نادر . 
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بود طال ھم من دختر اسم...طال...دارین زیبایی اسم – پورطاھر . 

 

بود یادش مرا . 

 

بود یادش را پرچین ھای دامن آن با ھایم سالگی پنج . 

 

بود یادش مرا . 

 

مرده؟ شما چشم تو یا مرده دخترتون...میرن می کسی چشم تو یا میرن می یا...میرن می جور دو آدما  -  

 

فھمم نمی منظورتونو – پورطاھر . 

 

زدین حرف دور گذشتھ یھ از...بود بعید زیادی جملتون تو شده استفاده ماضی  - . 

 

شد ام خیره بیشتر و کرد سکوت اما پورطاھر . 

 

است العاده فوق غذاھا طال – اردوان جناب . 

 

جان نوش  - . 

 

بود خورده ھمیشھ از کمتر اما محمد . 

 

نھ...نخوردھا کال کھ نھ . 

 

خب ماند می سرپا باید جوری یک انگوریش گوریل ھیکل این . 

 

بود خورده کمتر اما . 
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بود نیاورده در را تابھ تھ تا دیشب املت مثل . 

 

خوردیم سکوت در ھم را دسر . 

 

رفتند اردوان جناب و پورطاھر . 

 

کھ بود گفتھ گوشم در و بود شده خم آخر لحظھ اردوان جناب ... 

 

عالی...دخترم بود عالی – ادروان جناب . 

 

باشھ خوب اینقدر زدنت حرف کردم نمی فکر...بود جالب:  گفت نامدار رفتند کھ ھمین . 

 

اتاقت بریم:  گفت اما محمد . 

 

طالست؟ و من اتاق منظورت – نامدار  

 

نزند حرف من با ندار ھمھ این تا گوشش دم بخوابانم ماده و نر یک میگفت شیطان . 

 

نرمال؟ و شده خوب عمری بعد انگوریم گوریل بیند نمی  

 

طالست اتاق منظورم – محمد . 

 

 

 

رفتن راه بھ کرد مجبورم عمال و گذاشت من کمر پشت دست و . 

 

دیدم تماس این بابت از را نامدار ھای اخم . 

 

کردم براندازش تعجب با من و زد داخل از را در رمز رسیدیم کھ اتاقم بھ . 
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کنی؟ می قفل درو چرا     -  

 

اتاقش بیاد تونھ می نکنھ فکر نامدار تا     - . 

 

شریکمھ اون خب     - . 

 

صورتم روی را نگاھش کرد سنگین و مبل تن بھ کوباند را کتش . 

 

 خب؟     -

 

جمالت بھ     - . 

 

میوفتھ؟ اتفاقی چھ داره گوشش زیر زرنگار محمد...خبرم بی ازش من کھ من بر و دور خبره چھ...سرتھ؟ تو چی     -  

 

 .ھیچی     -

 

بگیرم باال را سرم شدم مجبور من و کرد پر آنی بھ را فاصلمان بلندش ھای قدم آن با . 

 

کنی؟ می غلطی چھ داری بگو....نکن الپوشونی پس...میشھ خبردار شستم میگی دروغ وقتی دونی می     -  

 

 .خصوصیھ     -

 

عمال بودم ایستاده ھایم پنجھ روی و کشید باال مرا و کرد مشت را بازوھایم و جھید ھایش چشم در برقی . 

 

 جووووووون؟     -

 

کرد؟ می برخورد اینگونھ ھم سروین با  
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کرد؟ می ردیف ھم اخم برایش یا گرفت می آغوشش در اصال  

 

شوم آدم کمی برود من حلق در پا جفت خدا اگر شاید . 

 

 استراحتی یھ بھ ھم تو کنم فکر... خودمھ با کیکا تزیین...دارم تولد رزرو تا سھ...شلوغھ امروز ھم سرم...خصوصیھ...کھ گفتم     -
باشی داشتھ نیاز . 

 

بھت وصلم عمرت تھ تا...طالیی بھت وصلم...نیستم شدنی دک من     - . 

 

داشتم زندگیم کل تو کافی قدر بھ ھم سر باال آقا...نمیخوام وصل من     - . 

 

انگار رفت نفسم . 

 

انگار رفت نفسم چسبید پیشانیم بھ کھ پیشانیش . 

 

 لیز کھ...بشی سر باال آقا واسش باید...دلیل میشھ...جون میشھ...نفس میشھ واست یکی وقتی گفت می پیریش ھمھ با مامانم     -
بری دستم از میذارم کرده فکر کھ اونی خونده کور...نره دستم از...نره کھ...نخوره . 

 

برسم مرگم باور بھ تا دھند غسلم بود مانده . 

 

گفت؟ چھ االن دقیقا انگوری گویل این  

 

افتادند رسانی ھوا فکر بھ ھایم ریھ تازه شد جدا کھ من از . 

 

کشیدم می عمیق ھای نفس . 

 

 می زبون و عشوه ریز یک براش و بھش میدی دست تو کھ کیھ پورطاھر این:  گفت و مبل روی داد لم کھ کرم می براندازش خیره و
نخونی کری من واسھ دیگھ کھ زنمت می اونقدر میشم بلند بشنوم باال سر جواب و دروغ....ریزی؟ . 

 

بود ریلکس ھمھ این او و بودم نخورده تکان جایم از ھم ھنوز من . 
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بود؟ آمده ما سر بر چھ شب آن از بعد  

 

بربیام پسش از خودم باید من     - . 

 

من؟ بی     -  

 

بذار باز واسم رو راه فقط...من گذشتھ تو چیزی یھ...شخصیھ واقعا     - . 

 

کنم می باز برات راھو رسھ نمی ای صدمھ بھت بدونم اگھ     - . 

 

کن شکستش ور پس     - . 

 

شدی؟ خل...طالیی     -  

 

کنی می باز برام راھو گفتی     - . 

 

کیھ؟ یارو...ندازیم نمی خوردن نون از ملتو...دیگھ نھ     -  

 

نبود ھیشکی کاش     - . 

 

 ...طالیی     -

 

کنی؟ می ول بچتو...شی دار بچھ     -  

 

تو؟ میگی چی     -  

 

کنی؟ می خیانت زنت بھ     -  
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بزن حرف درست طالیی     - . 

 

میشھ من مثھ...نکن ولش...داشتی دختر اگھ     - . 

 

 ...طالیی     -

 

بود روبرویم کی از دانم نمی . 

 

کرد باز سر عجیب پورطاھر دیدار لحظھ از بغِض  گذاشت اش سینھ روی کھ را سرم . 

 

است یادم کردند می خاک را مادرم کھ روزی . 

 

سرمان روی کشیدند می دست ھمھ . 

 

بود بیشتر ھایش گریھ طاھا . 

 

بودم ساکت من اما . 

 

کردم می نگاه تنھا . 

 

کرد نمی نگاھمان روز دو تا خانم . 

 

ایم لقمھ حرام پدرسگ ھمان ھای تولھ گفت می . 

 

شود می گرگ زاده گرگ گفت می . 

 

 .نشدیم

 

کرد فرار طاھا . 
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رفت ایران از . 

 

نشد گرگ ولی . 

 

ماندم من . 

 

شدم زن . 

 

شدم خور میزاث . 

 

شدم خور نفرین . 

 

نشدم زاده گرگ . 

 

بود ابری آسمان کردند می خاک را مادرم کھ روزی . 

 

خورد سرما طاھا . 

 

کشید سرم بھ محبت دست روز ھمان تنھا آقاجان . 

 

بود داده ھلم شبش اما امیرحسین . 

 

بود شده زخم و بود گرفتھ حوض گوشھ بھ زانویم . 

 

درآید پشتم کھ نبود طاھا . 

 

بود سرماخورده . 
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درآید پشتم کھ نبود بابا . 

 

نبود بابا چون . 

 

آید در پشتم کھ نبود مامان . 

 

نبود محکم چون . 

 

مرد مادرم . 

 

ام رفتھ مادرم بھ گفتند ھمھ شدم کھ بزرگ . 

 

اندازم می کسی یاد را او من گفت ھم او . 

 

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

 

 

 

پاھایش با بود گرفتھ ضرب عصبی کیان . 

 

داد می تحویلم شانھ و شاخ ھم محمد . 

 

بود؟ مانده گورستانی کدام ورپریده این آخر  

 

بودم کرده ردیف عصبی مرد دو این برای را پریا و کامران قرارھای پیاز تا سیر کھ بود آمده چشمم بھ شب یازده آنقدر . 

 

بود زیبا بس ھا واکنش و . 

 

ریخت نمی خونش زدی می کارد کھ کیان . 
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کند تکھ تکھ را کامران برود بود مانده ھم محمد . 

 

آیا؟ بود پریا دختر این و کندیم جا از را در سھ ھر خورد کھ در زنگ  

 

انگاری بود داشتھ برش خوف و و گذشت می یکمان بھ یک از نگاھش . 

 

شما؟ خوبین....سالم...سـ – پریا  

 

تو؟ شدی چی – کیان  

 

رفت ھوا پریا آخ و گرفت را بازویش و . 

 

نگریست می را ما متحیر کھ تاکسی راننده روی برگشت کم کم نگاھم . 

 

بیچاره شده معطل...کن حساب رو خدا بنده این کرایھ برو بیا دستت قربون:  گفت دید را نگاھم کھ پریا . 

 

کشاند داخل بھ را الش و آش تقریبا پریای کیان و کرد حساب محمد . 

 

کرد می وارسی را پریا کیان و بودیم کیان واحد در بعد کمی . 

 

کوفتگیھ کم یھ...بابا نیست کھ چیزی – پریا . 

 

برداشت خون آنی بھ را کیان و محمد ھای چشم . 

 

 ول اونجا باربر دست از شیب تو گاری یھو بخریم چی یھ دوستم عروسی کادو واسھ فرش بازارچھ بچ برو با رفتیم ما شانِس  – پریا
 بود مرد خیلی ولی...قاپید کیفمو یکی ویری و ھیر اون تو... درک بھ خودم واال...شدیم زمین پخش ھم ما...ما بھ خورد زارت و شد
نیمکت گوشھ بود گذاشتھ مدارکمو تر جلو کم یھ . 

 

نمیگی کھ دروغ – محمد . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

چی؟ واسھ دروغ  - پریا  

 

کامرانھ؟ کار...بگو راستشو – کیان  

 

شلت زبون قربون:  گفت و کرد نگاھم تیز پریا . 

 

نمیشی آدم تو:  گفت و زد پریا شده خراشیده بازوی بھ چسبی کیان . 

 

کوباند را اتاقش در بعد کمی و . 

 

افتاده سرش از عادتش این کردم فکر...کرد؟ قھر دخترا مثھ چرا این باز:  گفت و کرد نگاه را بستھ در کمی محمد . 

 

 .خندیدم

 

کرد نگاھم محمد و خندیدم قھقھھ بھ . 

 

کرد نگاھم و داد لم . 

 

نھ چشمی زیر ... 

 

کرد نگاھم زل زل . 

 

نگاھش با ریخت دلم . 

 

شد؟ ناراحت – پریا  

 

 خونت تو ربع یھ سر...درآری دلش از داری وقت ربع یھ:  گفت و داد نشان را رولکسش ساعت و کشید جلو را خودش کمی محمد
رو کنھ می قھر دخترا عین کھ لندھوری اون ھم کشم می رو تو ھم نباشی . 
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بذار وا درو پری:  گفت و کرد بلند صدا محمد چپید کیان اتاق در کھ پریا ... 

 

عصبانیست عجیب کیان انگار و گرفتم دندان بھ لب من و گفت ناموسی فحشی کیان . 

 

رستورانی؟ کی تا فرداشب:  گفت زدیم بیرون کیان واحد از کھ محمد ھمراه  

 

ھستم شب نیمھ تا  - . 

 

بدی بھم خوبی شام کھ شرطی بھ...دنبالت میام ھم شب و برمت می رو فردا...پس  - . 

 

ندادم بھت خوب شام وقت ھیچ کھ نھ  - . 

 

است بوده ایم لحظھ اوھام محمد زیبای بس و عجیب ھای حرف آن کردم می فکر دائم من و کشید را ام گونھ . 

 

بخواب برو بیا  - . 

 

محمد؟:  گفتم ایستادیم کھ واحدھامان جلوی  

 

 جون؟  -

 

بزنم ضربم پر سینھ بھ چنگی خواست می دلم خیلی . 

 

کنی می کمکم گفتی  - . 

 

ھستم تھش تا گفتم  - . 

 

باشھ ھرجایی ممکنھ تھش  - . 
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 .باھاتم  -

 

طال؟ جون  -  

 

طالیی جون  - . 

 

ببرمت؟ یا میری...منو ببین:  گفت و کرد بستھ و باز را ھایش چشم و دید را آمد ھایم لب روی کھ لبخندی  

 

گرفت اش خنده او و شد گشاد کمی حرفش و لحن بابت از ھایم چشم . 

 

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

 

 

 

خورد می بوق . 

 

بودم مردد کمی من و داد پاسخم انگلیسی غلیظ ای لھجھ بھ آشنا صدایی . 

 

 .سالم     -

 

شناختم می عجیب را ھایش نفس صدای و کرد سکوت . 

 

 خوبی؟     -

 

خوبی؟ تو...چطور؟ تو:  گفت لرزانش صدای با و کشید عمیقی نفس  

 

خوبھ؟ چی ھمھ...نیستم بد     -  

 

است کرده بغض یعنی این و بود برداشتھ خش کمی صدایش . 
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کردی؟ پیدا شمارمو چطور...خوبھ     -  

 

بگیرم تماس کھ نشد خب ولی...کردم پیدا شمارتو ھست چندماھی...بود راحت     - . 

 

نخواستی؟ یا نشد     -  

 

بودم کرده فراموشت کمی...جفتش     - . 

 

شکست را سکوت او و شد سکوت . 

 

اومدم یادت بھ باز کھ شد چی     - . 

 

لذت این تو شی شریک باھام گفتم...ببرم پورطاھرو کردن خرد لذت تنھایی نیومد دلم     - . 

 

شکست را سکوت بعد کمی او باز و شد سکوت باز . 

 

کردی؟ پیداش     -  

 

 .آره     -

 

ایرانم دیگھ ماه یھ تا...کردم کارامو     - . 

 

میای؟ تنھا     -  

 

ھست ھم کیمیا...نھ     - . 

 

 خوشبختی؟     -
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 .خوشبختم     -

 

شکر رو خدا     - . 

 

 طال؟     -

 

 ھوم؟     -

 

شده تنگ برات دلم     - . 

 

ھم من     - . 

 

 طال؟     -

 

 ھوم؟     -

 

بخشی؟ می منو     -  

 

دونم نمی     - . 

 

 طال؟     -

 

 ھوم؟     -

 

دارم دوست     - . 

 

ھم من     - . 

 

 طال؟     -
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 ھوم؟     -

 

ریختھ ھم بھ کمی زندگیم     - . 

 

 چرا؟     -

 

داغونھ روحی لحاظ از کیمیا     - . 

 

 چرا؟     -

 

ببینمت باید     - . 

 

نیست خیلی دیگھ ماه یھ     - . 

 

خیلیھ من واسھ     - . 

 

کردیم تحمل نیمشو و سال سھ     - . 

 

 طال؟     -

 

 ھوم؟     -

 

شده تنگ گفتنات جونم برای دلم     - . 

 

بزن حرف نیم و سال سھ این ھمھ اندازه بھ...برام بزن حرف:  گفت او و کردم سکوت . 

 

بگم؟ چی از     -  
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میخواد دلت ھرچی از...روزا این از...بگو خودت از     - . 

 

 طاھا؟     -

 

طاھا؟ دل جون     -  

 

نبردی؟ خودت با منو چرا     -  

 

شد طوالنی سکوتش . 

 

ریخت من اشک و . 

 

شکست را میانمان سکوت مردانھ ھقی ھق صدای و . 

 

خداحافظ...بخوابم باید...ام خستھ من     - . 

 

نشدم خداحافظیش منظر . 

 

ریختم اشک و . 

 

شد کنده وجودم از انگار چیزی یک رفت کھ طاھا . 

 

شد سیاه دنیایم رفت کھ طاھا . 

 

بود زندگیم طالیی انوار روزنھ طاھا . 

 

بود کس ھمھ من برای طاھا . 

 

کس ھمھ ... 
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 .بود

 

 .رفت

 

شد تمام . 

 

حاال و ... 

 

ریخت اشک برایش باید فقط . 

 

ان دخمھ این شعرای ھنوز دیروزت عکسای و تو  

 

خاکستر و خاک زیر بھ موندی جا نوستالژی توی  

 

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

 

 

 

نداشتم او از خبری دیگر بودم رسانده کھ صبح ھمان از . 

 

نبود دادن اس اھل . 

 

خواھد می طالپز شام بود گفتھ . 

 

بود ھایم بندری خوراک بنده . 

 

بودم زده باال را ھایم آستین . 
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نبود رستوران در نگھبان جز کسی ھم شب نیمھ یک ساعت این در . 

 

نرفتی؟ ھنوز     -  

 

کردم نگاھش و آوردم باال را سرم ھل . 

 

کرد می چھ اینجا ساعت این در . 

 

سالم...ســ     - . 

 

اینجایی؟ ھنوز چرا...سالم     -  

 

محمدم منتظر     - . 

 

شد خیره رویم پیش ماھیتابھ بھ و ایستاد کنارم و زد پوزخند . 

 

ھست کھ غذا...کنی؟ می درس بندری چی واسھ     - . 

 

کردم ھوس     - . 

 

محمد؟ یا کردی ھوس تو     -  

 

دومون ھر     - . 

 

شد تر فشرده کانتر روی کھ دیدم را مشتش . 

 

انگار بود پورطاھر و تو بین چیزی یھ دیروز     - . 

 

محترمن خودتون برای شک بی حدسیاتتون     - . 
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نزدیکھ؟ بھت ھمھ این محمد چی واسھ     -  

 

خیلیا...محمد...کیان...طناز...پریا...سوسن خالھ...نزدیکن من بھ خیلیا     - . 

 

 برادرزاده و تو بین صنمی ھیچ... زیادی...پررنگھ زیادی...ماجراست این ناجور وصلھ محمد ولی کرد قبول میشھ رو خیلیا اون     -
بینم نمی سابقت شوھر . 

 

بینم نمی سابقم شوھر دخترِ  ھمسرِ  برادرِ  و خودم بین صنمی ھیچ ھم من     - . 

 

خورد می صورتم بھ ھایش نفس و ایستاد تر نزدیک و زد پوزخند . 

 

جز نیومد چشمم بھ ھیشکی کیمیا از بعد     - ... 

 

دنبالشھ چشمتون ھنوز...بینین؟ می...اینھ مسالھ...کیمیا از بعد     - . 

 

من واسھ کیمیا     - ... 

 

 انتخاب عشقو ، عشق و حسرت بین... عاشقھ....است زنده کیمیا...نمرد ھم آقا برای...نمرده ھم من برای کیمیا...عمرا...مرده؟     -
نمرده براتون ھم وزھن کیمیا...باشین روراست خودتون با کمی...کرد . 

 

میده معنی یھ من برای نبودنش و مردن     - . 

 

 می کھ چھارسالیھ بھ قریب این نتیجھ...نیست حرفا این و امروز نتیجھ حرف این البتھ...ھستین خودخواھی خیلی آدم پس     -
بوده عشقتون انتخاب کھ کسیم خواھر چون شاید...دلیل بی...بودین متنفر من از ھمیشھ...شناسمتون . 

 

برعکس...ازت نیستم متنفر من     - .... 

 

نیست؟ دار خنده....برعکس؟     -  
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من....طال     - .... 

 

 شما پای اون...بینین می رو کیمیا جایی یھ روزی یھ نخواھی خواھی...کنین زندگی...بشین؟ گذشتھ خیال بی خواین نمی چرا     -
کنید؟ می حرومش خودتونو شما چرا...نموند  

 

بھ فقط...کنم می فکر یکی بھ فقط روزا این...کنم نمی ھم فکر بھش حتی دیگھ...ھمینھ ھم من حرف....نموندم پاش من     - .... 

 

 طال؟     -

 

کشاند سمتش بھ را نگاھم محمد محکم صدای . 

 

بود پیشانیش روی نامدار و من نزدیکی علت بھ اخم از ردی ھنوز ولی پاشیدم رویش بھ لبخندی . 

 

دیگر شناختمش می . 

 

خورین؟ می ما با شامو ھم شما نامدار آقا....حاضره شام رسیدی وقتی خوب...سالم     -  

 

بشورم دستامو میرم آره – نامدار . 

 

کرد پر را جایش آنی بھ محمد زد بیرون کھ آشپزخانھ در از . 

 

کردم حذر نگاھش از . 

 

 ضربان با ھایش نفس و چسباند ام شانھ بھ را اش چانھ و گذاشت کانتر روی سمتم دو را ھایش دست کھ بپیچم را ھا ساندویچ خواستم
کرد بازی من . 

 

کنھ؟ می کار چی اینجا     -  

 

محمد خودشھ رستوران     - . 
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 پیشت من دل ھمھ این کھ شو شریک من با گفتم....باشیم نداشتھ روز ھر روز ھر بساطو و بند این کھ شو شریک من با گفتم     -
 .نباشھ

 

انگار بود گرفتھ بازیش ھم من خون فشار این . 

 

باشم؟ زندگیت مزاحم کی تا     -  

 

 می ردیف من واسھ ھی چرا رو خوره نمی تیریپت بھ کھ سلمبھ قلمبھ حرفات ابن فسقلی آخھ....خانوم؟ طالیی....تو؟...مزاحم؟     -
آخھ؟ کنی  

 

 ...محمد     -

 

نکنم صدایم قاطی ناز کھ من شوم کور ای . 

 

کشاند خودش با انگار را من دل و رفت عقب و گرفت گردنم از عمیق دم . 

 

کرد می نگاه را ما انزجار سراسر چشمای با کھ خورد نامداری یھ بار این اما نگاھم . 

 

شد صرف سکوت در غذا . 

 

گذاشت می سرم بھ سر محمد شک بی بودیم تنھا محمد و من اگر . 

 

آورد می در را جیغم . 

 

خواند می کری و خندید می من ھای کتک و مشت میان در . 

 

بود ھا حرف این از تر مسری انگار اما سکوتمان . 

 

کرد اپیدمی ھم را خانھ تا راه تمام . 
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کردم نگاھش من و نگاھش بود سنگین واحدمان جلوی . 

 

کثیفم؟...نیست؟ امیر...نیست؟ عموم دیگھ کھ خوشحالم بگم اگھ کثیفیم آدم....اما...دونم نمی ھم خوذم....طالیی؟ دونی می     -  

 

بخیر شب:  گفتم تنھا و انداختم در قفل بھ کلید سکوت در . 

 

ام بیوه من آمد یادم بستم کھ را در . 

 

سالھ اندی و ھفتاد مردی بیوه . 

 

ھستم پولداری بیوه . 

 

آید می چشم بھ خودم از قبل ثزوتم . 

 

نگرند می وحشتناک ای دیده بھ مرا ھمھ آمد یادم . 

 

وحشتناکم زنی ھر زندگی برای من آمد یادم . 

 

نگرند می مرد دزد دیده بھ مرا . 

 

اند بیوه عجیب من کشور ھای بیوه آمد یادم . 

 

اند بیوه ھمھ از . 

 

شوھر از فقط نھ . 

 

ام بیوه من آمد یادم . 
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************** 

 

 

 

 کند راست و چپ خواست می دلش آدم یعنی.من روبروی ورپریده دختر این دھان در کوبید می دستش پشت با و بود سوسن خالھ کاش
را درخشید می ذوق شدت از کھ صورتی این . 

 

بود پریا بھ دادن کولی و زندگی در شدن خر آدم حاال ھمین از انگار کال کھ ھم کیان . 

 

انگار بود کرده عود بازیم مادرشوھر . 

 

 و ھلک دارین دوتا شما دارن خبر سوسن خالھ اجالتا:  گفتم و آمدم چید می چمدانش در لباس ذوق با کھ پریایی برای ابرویی و چشم
مسافرت؟ میرین ھم با ھلک  

 

نھ؟ یا درمیارم جا از زبونتو ببین...بکشھ نطق زبونت کافیھ فقط     -  

 

سفر؟ برن ھم با نامحرم دوتا داره معنی چھ اصن...وا     -  

 

کرده رزرو اتاق تا دو...خانوم حسود آخھ     - . 

 

نمیاد بدت کھ ھم شما...کرد می رزرو ھم تختھ دو اتاق یھ خدا بھ نھ     - . 

 

لجا دنده رو افتادی زر زر وای     - . 

 

پری میشھ بد بفھمھ خالھ خدایی ولی...جورم چھ...آره     - . 

 

نمیشھ نکنی خبرچینی تو     - . 

 

نداری؟ دانشگاه تو مگھ...رفتنھ؟ شیراز وقت چھ االن اصن     -  
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روزه سھ فقط زر زر وای     - . 

 

دیگھ چیزه کم یھ خب...واال دونم نمی     - . 

 

چیزه؟ چھ     -  

 

 ارتباط یھ...باشھ بالش و دست تو میخواد کھ دختری ھر کرده عادت خب کیان...نامحرمھ کیان خب اینکھ...بری بخوای تو اینکھ     -
نیست کافی براش کھ معلومھ خب تو با محدود . 

 

 دست از خودم لجبازی و لج واسھ...دادم دست از سکوتش واسھ اونو بار یھ من زری زر ولی...رو حرفا این ھمھ دونم می     -
کنھ می رسمی چیو ھمھ سفر بعد گفتھ بھم...بیام؟ راه خودم دل با...بیام؟ راه دلش با ندارم حق...دادم . 

 

کنین فراھم بچتونو حضور مقدمات میرین دارین االن....پس خب     - . 

 

بود پاشیده زمین کف مغزم پریا چندسانتی دانم نمی پاشنھ صندل آن با بودم نکرده قایم تخت پشت را خودم یعنی . 

 

 .وحشی     -

 

نشست تخت بھ تکیھ و زمین روی جفتم پریا و بود کرده پیدا انعکاس خانھ در ام خنده . 

 

چسباندم سرش بھ سر و چسباند ام شانھ بھ سر . 

 

داره؟ دوسم     -  

 

خره خیلی خب آره     - . 

 

داره دوس بیشتر رو تو     - . 

 

 .گمشو     -
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نیست؟ سر ازم     -  

 

 .نچ     -

 

سره چرا     - . 

 

اونی از تر دار خونواده تو...داری منو حمایت...داری رو خالھ حمایت...داری محمدو حمایت تو وقتی نیست...نیست     - . 

 

دارم دوسش     - . 

 

کی؟ از     -  

 

دونم نمی     - . 

 

کھ؟ دونی می...پری دارم دوس کیانو     -  

 

بگذره بد بھش نمیذارم....اوھوم     - . 

 

دارم دوست خیلی ھم رو تو     - . 

 

دونم می     - . 

 

تو؟ خونھ میاد اون یا اون خونھ میری شی عروس     -  

 

میگم راست خب...کوفت:  گفتم من و لرزید ھایش شانھ . 

 

محمد:  گفت او و شد سکوت کمی ... 
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چی؟ محمد     -  

 

زندگیتھ؟ کجای     -  

 

 چی؟     -

 

زندگیھ؟ این کجای محمد...زر زر بگو     -  

 

است خونواده این ستون محمد خب     - . 

 

چیھ؟ محمد تو زندگی تو     -  

 

مرحوممھ ھمسر پسر محمد من زندگی تو     - . 

 

عمت ارواح آره     - . 

 

برسی؟ چی بھ میخوای     -  

 

 تو با...میشھ نگران تو برای... خنده می تو با...خوشحالھ تو با محمد...زر؟ زر نیست عجیب...محمد نگاه بھ...محمد و تو بھ     -
میاد ناز تو پیش...زنھ می حرف . 

 

رسیدم باور این بھ...کرد تعبیر نباید رفتاراشو و محمد     - . 

 

چسباند ام شانھ بھ سر ھم باز . 

 

روزھا این است آل ایده زنگی کھ کردم فکر من و . 

 

ام بیوه کمی من است این مشکل فقط . 
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********** 

 

شوم وارد او از قبل کھ زد اشاره دست با و برداشت در از تکیھ محمد و ریختم سرشان پشت را آب کاسھ . 

 

 طالیی؟     -

 

 بلھ؟     -

 

من طرف بیا     - . 

 

چی؟ واسھ     -  

 

بمونی؟ تنھا چی واسھ     -  

 

مونی؟ می خونھ     -  

 

برم؟ دارم کجا...آره     -  

 

میام وردارم گوشیمو     - . 

 

دیدم می فیلم دست بھ چیپس کاسھ کنارش بعد کمی من و داد تکان سری . 

 

کردم حس ام شانھ روی را دستش سنگینی . 

 

کردم نگاھش . 

 

است شده تلویزیون خیره و گرفتھ آغوش در مرا کرد می فکر دید می را ما یکی عمال . 

 

چسبید گوشم بھ ھایش نفس و فشرد را دستش بیشتر او و کردم جمع را ھام شانھ کمی . 
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ببین فیلمتو...نخور وول     - . 

 

شد نمی حالیم فیلم از چیز ھیچ من کھ بود چسبیده گوشم بھ انگار ھایش نفس . 

 

شدم اش آشپزخانھ راھی شام بھانھ بھ بعد کمی . 

 

شھرام بھ بودم سپرده را رستوران . 

 

دارد من بھ ای ویژه ارادت مرد این کھ داشت اصرار عجیب پریا و بود خوبی پسر . 

 

کرد می نگاه را زمین زدیم می حرف او با وقتی بسکھ دیوار در برود بود مانده راھیش بھ سر ھمھ آن با بیچاره . 

 

بود القول متفق پریا با ھم طناز . 

 

اند شده خاطرخواھم رستوران سرآشپز تا رستوران دربان از گفت می . 

 

بود حاملھ ماھھ ھشت را قلو ده انگار کھ شکمش آن با رستوران دربان اال خوردند نمی دردم بھ ھم ھیچکدام خودش قول بھ . 

 

نیست مرد اصال کھ باشد نداشتھ شکم کھ مرد گفت می . 

 

کرد می نگاه خیره خیره مرا کانتر بھ داده تکیھ کھ نبودم محمدی متوجھ و بود آمده لبم روی ھا فکر این بابت از لبخندی . 

 

خندی؟ می چی بھ     -  

 

صورتم روی ریخت مویی دستھ و کردم نگاھش . 

 

رفت ور اش ادامھ با و زد جا گوشم پشت را مو دستھ نرم و شدم خم محمد من از قبل . 
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خندی می چی بھ نگفتی:  گفت شد می داده بازی دستش در کھ موھایی بھ خیره او و دوختم او بھ را گشادم ھای چشم . 

 

افتادم چی یھ یاد     - . 

 

چی؟ یاد     -  

 

بیندازد خوردن نان از را ھا بیچاره آنی بھ محمد کھ بیچاره دربان و شھرام یاد گفتم می عمرا . 

 

بود تر نزدیک محمد و خورد زنگ گوشیم کھ ببافم ھم بھ دروغی آمدم . 

 

کرد اخم گرفت دست کھ را گوشیم . 

 

داد جواب من بھ حرف بی . 

 

خان نامدار...بھ     - . 

 

دھد جواب مرا گوشی کھ داشت معنی چھ اصال و کردم اخم خبیثش ھای چشم و او بھ . 

 

بنده دستش     - . 

 

-     ... 

 

بخوریم شام قراره     - . 

 

-     ... 

 

پس بینمت می     - . 

 

بدی؟ جواب تلفنمو دادم اجازه من:  گفتم کرد کھ قطع  
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گرفت حرصم بیشتر من و شد وری یک ھایش لب . 

 

بگیرد جدی مرا کھ نبود آدمی مرد این . 

 

محمد ندارم شوخی     - . 

 

 نفس باز و زد چنگ را پھلویم کھ بود او دست و ایستادم گاز بھ رو او بھ پشت و نگذاشتم محلش من و رساند من بھ را او بلندش قدم
گوشم بھ چسباند را ھایش . 

 

منھ مال چیزت ھمھ منی مال وقتی...نمیخوام اجازه تو برای من     - . 

 

نیست پیچیده ھم زیاد سکتھ معنای . 

 

لحظھ آن در من یعنی سکتھ . 

 

 

 

چسباند خود بھ بیشتر مرا کھ گذارم عقب قدمی آمدم . 

 

میری؟ در ھی کجا  -  

 

کن ولم محمد  - . 

 

لرزید؟ می چرا وامانده صدای این  

 

نکرد ولم . 

 

لعنتی صدای لرزش آن وجود با حتی . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 گوشی بھ زنھ می زنگ شب از ساعت این وقتی نامدار کھ کن فرو مخت تو....منی زندگی قرمز خط کھ کن فرو مخت تو  -
کن فرو مخت تو...کنم می پیدا کشتنشو پتانسیل من المصبت . 

 

بود پیدا بازش زیادی یقھ از کھ ای سینھ بھ بودم دوختھ را نگاھم . 

 

داشت مو . 

 

نبود ای ماھواره پسرھای این مثل . 

 

نبود تیتیش . 

 

داد می بو کمی . 

 

بود قاطیش ھم سیگار تلخ بوی . 

 

بود مردانگی تھ انگار بویش گشتی می کھ ھا مھ تھ آن ولی . 

 

کردم می فرو مخم در باید من و . 

 

ھا حرف این با دھد می سکتھ مرا کھ شد نمی حالیش انگار و . 

 

کشیدم عقب بار این را خودم . 

 

ماھیتابھ بھ دوختم نگاه . 

 

گفتم وداع را فانی دار چسبید موھایم ریشھ بھ کھ ھایش لب و . 

 

منی چیز ھمھ....منی مال کھ کن فرو مخت تو  - . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

 خالی کمی میزش روی آبجو بطری و خورد می چیپس و کاناپھ رو است داده لم کھ ببینمش و بچرخانم را گردنم کردم جرات بعد کمی
شده تر . 

 

میخواما شیرازی ساالد من طالیی  - . 

 

بودند کرده ویران مرا تنھا انگار زلزلھ این ھای ریشتر . 

 

بود سالم او . 

 

بود زلزلھ خود او انگار . 

 

بودم ساکت من شام سر . 

 

رفت نمی پایین گلویم از لقمھ . 

 

نکن بازی بازی...بخور:  گفت و گرفت جلویم ای محمدوارانھ لقمھ . 

 

بخوابم میرم...ام خستھ:  گقتم و برخاستم جایم از . 

 

کرد دنیال بارش تا را نگاھم خط کھ دیدم و . 

 

شد سرم کنای ستون ھایش دست و در بھ کوباندم کمی او و زد دو دو ھایم چشم و برگشتم و شد کشیده دستم کھ بودم رسیده در بھ . 

 

امنھ جات من کنار فقط تو... ترسی می من از کھ کنی می غلط تو...ترسیدی محمدت از...ترسیدی من از....ترسیدی  - . 

 

انگار گفت می ھذیان . 

 

بود ھوشیار ھایش چشم ولی . 
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داد می الکل بوی کھ دھانش بود ھوشیار کھ درک بھ . 

 

من با کردی چھ رازی زکریای . 

 

روبرویم مرد برآمده دل از یا بدانم اکتشافت آثار را ھا حرف این ھمھ دانم نمی کھ منی . 

 

ام خستھ محمد  - . 

 

داشت لرز صدایم کھ درک بھ . 

 

بفھمد بگذار . 

 

ام ترسیده فھمید می کھ درک بھ . 

 

بفھمد بگذار . 

 

رود می ویلی قیلی دلم من کھ درک بھ . 

 

بمیرم بروم بگذار . 

 

گریختم اش خانھ از آنی بھ رفت عقب کھ بعد کمی . 

 

شد؟ می چھ را ما  

 

بود لحظھ یک ھمان دنیا  

 

ربود چشمانم عمق از مرا چشمانت کھ دم آن  
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اند داشتھ خوبی شب بود گفتھ تلفن پشت پریا . 

 

بگویم چھ ماندم من . 

 

بگویم؟ محمد از  

 

بگویم؟ الکلش بوی از  

 

بگویم؟ رفتارش و ھا حرف از  

 

نگفتم ھم چیزی کھ ندانستم آنقدر . 

 

بیرون بودم زده خانھ از خودم زودتر ھم صبح . 

 

سوسن خالھ خانھ بروم اصال امشب کاش . 

 

طاھر؟ خانوم:  گفت و گذشت کنارم از شھرام  

 

 بلھ؟     -

 

منتظرتونن اتاقتون تو نصیب آقای     - . 

 

کردم کج اتاق سمت را راھم و دادم تکان سری . 

 

آمد؟ می امروز باید واقعا  

 

بودم؟ درگیر خودم با عجیب من کھ امروزی  
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رفت می رژه اتاقم در اسپرتش تیپ با او و گشودم را در . 

 

ھا خیلی آرزوی و بود عالی ھمیشھ مثل . 

 

 .سالم     -

 

کرد نگاھم موشکافانھ او و گفتم حال بی . 

 

 خوبی؟     -

 

پرسید او را این . 

 

دونم نمی     - . 

 

بریم کن جمع     - . 

 

 کجا؟     -

 

جایی یھ میریم     - . 

 

شلوغھ سرم حسابی...داشتم ھم کاری رزرو تا سھ...دارم خونھ تو مھمونی غذای سرو سفارش تا سھ....شلوغھ سرم امروز     - . 

 

کشید صورتش بھ دستی . 

 

پرخاشگر و بود عصبی . 

 

کنم حس ھم نزده حرف توانستم می . 

 

شد می خراب سرم ھایش حالت ھمین با اندی و سال سھ . 
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سفر رفتن کیان و پریا شنیدم     - . 

 

 خب؟     -

 

خانوم سوسن پیش نمیری چرا     - . 

 

بدم؟ پس جواب شما بھ باید     -  

 

بودم عصبی ھم من بود عصبی او اگر . 

 

وقتش بی و وقت وجود و ھا تلفن دست از . 

 

اش وقتھ چند این ھای حرف و محمد دست از . 

 

گرفت می آھنگ ضرب محمد حرف ھر با کھ ای وامانده دل این و خودم دست از . 

 

نخوردم ھم تکان صندلیم روی از من و شد خم من سمت بھ و میز بھ کوباند را ھایش دست کف . 

 

دیگر جای یک برد می باید را ھایش بولدورم اولدورم . 

 

بودم تکمیل ظرفیت امروز . 

 

کرده؟ ولش کیمیا کھ اصال چھ من بھ  

 

کند ولش خواستھ . 

 

باختھ؟ را زندگیش ھمھ چھ من بھ  
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نبندد دل اینقدر اول ھمان از خواستھ می . 

 

باشین؟ تنھا خونھ یھ تو باید چرا الحال معلوم مرتیکھ اون و تو     -  

 

مربطھ خودمون بھ چون     - . 

 

پس کرده خرت     - . 

 

آوردم جوش . 

 

 .برخاستم

 

چی؟ کھ....آره:  گفتم ھوا بی و  

 

کشید عقب . 

 

ایستاد صاف . 

 

برد ماتش . 

 

کردم نگاھش تنھا من و . 

 

بود جالبی اعتراف . 

 

بودم شده خرش . 

 

معرفتش خر . 

 

بودنش ھمیشھ خر . 
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بودنش محکم . 

 

بودنش محمد خر . 

 

رفتم وا صندلیم روی رفت اتاقم از و زد چنگ کھ را کیفش . 

 

ام شده مالحظھ بی روزھا این چقدر . 

 

ام کرده فرق . 

 

نداشت گناھی کھ نامدار . 

 

بود دیشب لعنتی بطری آن تقصیر اش ھمھ . 

 

رفتم پِیش . 

 

شد می ماشینش سوار داشت . 

 

نامدار؟ آقا     -  

 

کرد نگاھم . 

 

لرزید می نگاھش . 

 

نبود خوب رفتارم...متاسفم من     - . 

 

کرد تجربھ داشتنو دوست بازم میشھ کیمیا از بعد کردم فکر     - . 
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شد ماشینش سوار و گفت زیرلبی خداحافظی او و ماندم حرفش مات . 

 

بستم دل آن بھ کھ است قشنگی مرگ خودکشی  

 

ھستم فکرش بھ سیر شب سھ دو ھر کم دست  

 

********* 

 

بودم می خودم برای باید را امشب . 

 

بستم شل گوشی دو را موھایم . 

 

زدم تن رنگی خوش سرخابی شلوارک و تاپ . 

 

مالیدم ھایم لب بھ ھم را قرمزم رژ . 

 

گذاشتم تراس میز روی بساطم کنار را خورد می خاک بود وقت خیلی کھ سیگاری بستھ . 

 

کردم می دود سیگار و خودم می قھوه . 

 

زدم آتش نخ دومین با را نخ سومین . 

 

بود گذشتھ ھم شب یازده از ساعت . 

 

خانھ است آمده کھ دانستم می . 

 

بود نگرفتھ را سراغم . 

 

بودم نگرفتھ را سراغش . 
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بود؟ خورده شام  

 

دانستم نمی . 

 

بودم نخورده کھ من . 

 

گرفتم حبسی کامی . 

 

بود باغ آخر بود دیده دستم در را سیگار نخ کھ بار اولین . 

 

وجودش از داشتم خوف اوایل آن . 

 

داشت جذبھ . 

 

بود کرده ام حوالھ پوزخند بود دیده دستم در کھ را سیگار . 

 

بود برداشتھ سمتم قدم . 

 

بودم مچالھدشده خودم در . 

 

بگیرم یاد را کشیدن سیگار و کنم نگاھش بود گفتھ و بود گرفتھ را دستم . 

 

خیر بھ یادش . 

 

خوردم تکان ترس شدت از آنی بھ و شد وارونھ دنیا و کردم رھا صنلی پشت از را سرم . 

 

گرفتم ام سینھ بھ را دستم . 
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بودم ترسیده عجیب . 

 

کرد می درد بود شده کوبیده تراس پناه جان بھ ترس شدت از کھ کمری . 

 

کشیدم عمیقی نفس . 

 

بود ثابت داشت می بر گام سمتم کھ قامتی و قد روی ھنوز ھایم چشم . 

 

زد چنگ را ھایم پھلوم ھایش دست . 

 

نشست اش سینھ روی نرم ھایم مشت . 

 

 خوبی؟     -

 

گفت نرم و زد لب . 

 

گفت نرم ولی بود زمخت صدایش گرچھ . 

 

 .ببخش     -

 

بود افتاده تراس کف سیگارم . 

 

کشیدم می نفس را تنش عطر . 

 

داد می سیگار تند بوی ھم او . 

 

کنی؟ می کار چی اینجا:  گفتم لرزان  

 

 ...من     -
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کردم نگاھش . 

 

بود ھالک شکل خودش قول بھ کھ درک بھ . 

 

بود من انگوری گوریل کھ درک بھ . 

 

درک بھ . 

 

بودم عاشقش من . 

 

چیزش ھمھ عاشق . 

 

زمختش صدای و قیافھ آن عاشق . 

 

آورد دووم دیدنت بی نمیشھ     - . 

 

تولھ زد می صدایم ھم با شدنمان خوب اوایل آن . 

 

کردم می حرص . 

 

خندید می . 

 

خانھ؟ خانم بزند صدایم پس گفت می  

 

زد می تلخ لبخند او و کردم می حرص بیشتر . 

 

داری منو حس ھم تو بگو     - . 
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حسی؟ چھ....چـ     -  

 

میخوای منو ھم تو بگو     - . 

 

داد نمی الکل بوی . 

 

داد نمی الکل بوی کھ وهللا بھ . 

 

زد دو دو اش زده دو دو نگاه در نگاھم . 

 

 ....محمد     -

 

دلم جون بگو     - . 

 

شدی؟ خل محمد     -  

 

بگذرم ازت تونم نمی....شدم خل     - . 

 

من محمد     - ... 

 

 ...ھیش     -

 

گذاشت من داغ ھای لب روی انگشت . 

 

است؟ شده مرگم چھ من پس کنند کنترل را نیازھایشان توانند می ھا زن گویند می  

 

کردن ھم نامدار و امیر و عمو پدر گور....محمدی مال فقط تو...نگفتیا گفتی مذخرفت حرفای اون از     - . 

 

 ....محمد     -
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دلم؟ جون     -  

 

 ...برو     -

 

بخواه و کن نگاھم...میرم بخوای....میخوای؟ اینو واقعا     - . 

 

 ...محمد     -

 

چسباندم اش سینھ بھ پیشانی و نالیدم . 

 

ریزم می پات بھ دنیامو باش من مال     - . 

 

 ....محمد     -

 

نالیدم ھم باز . 

 

نالیدم باز من و کشیدم تن بھ بیشتر . 

 

 ...محمد     -

 

میشی من مال بگو     - . 

 

 ....محمد     -

 

طالیی بگو     - . 

 

 .....محمد     -
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وقتت سر نیام تا کشتم خودمو حاال تا دیشب     - . 

 

ھایم چشم میان خط بھ چسباند لب و شد خم او و کردم نگاھش . 

 

بخشد؟ می مرا خدا  

 

است؟ شکلی چھ جھنم  

 

دارد؟ درد  

 

دارد درد کھ درک بھ . 

 

باشد ام لحظھ این در بوده ھای خوشی ھمھ تاوان کھ اگر خرم می جان بھ جھم . 

 

کرد رھایم کمی ، بعد کمی . 

 

کشید بیرون جیبش از را گوشیش دیگرش دست و بود بند بازویم بھ دستش یک . 

 

قبلُت؟ میگی بخونم:  گفت و کرد نگاھم و گوشیش با رفت ور کمی  

 

ھایم چشم زدگی دو دو بابت از زد دو دو ھایش چشم و زد دو دو ھایم چشم . 

 

 طالیی؟     -

 

کھ زد لب آرام و چسباند پیشانیم بھ پیشانی باز ... 

 

نفس...طالیی نفسی...نیستی ھوس کھ خدا بھ...نیستی ھوس     - . 

 

داشتمش؟ گفتم می کھ قبلتُ   
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بود؟ من مال محمد  

 

شب؟ یک برای حتی  

 

بود؟ من سھم محمد  

 

شب؟ یک برای حتی  

 

بخواند گذاشتم . 

 

بود برداشتھ خش ھم صدایش و خواند . 

 

قبلتُ  گفتم تھش من و خواند . 

 

قبلتُ  گفتم دل با و خواند . 

 

کند درکم نیست قرار کسی کھ درک بھ . 

 

درک بھ . 

 

شد می من برای کھ محمد . 

 

شب یک برای حتی . 

 

میز روی بود گذاشتھ را گوشیش گفتم کھ قبلتُ  . 

 

بود کرده پر را میانمان قدمی یک فاصلھ . 
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بود کرده پھلوھایم بند را ھایش دست . 

 

بود خرداد . 

 

شد می گرم ھوا . 

 

شد می تر گرم دستانش میان در . 

 

بستم چشم . 

 

بوسید را چشمم دو پشت . 

 

لرزید ھایم چشم . 

 

بوسید را ھایم گونھ . 

 

لرزید نگاھم و کردم نگاھش . 

 

لرزید می بیشتر نگاھش . 

 

دومان ھر کردیم می نابالغی . 

 

شد فراموشم ھم کشیدن نفس چسبید ھایم لب جان بھ کھ ھایش لب . 

 

موھایم بھ زد چنگ . 

 

گردنش گرد وار پیچک پیچاندم دست . 

 

بودم برخاستھ ھایم پنجھ روی . 
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بود کشانده پایین سر . 

 

گرفت عمیق دمی کرد دور لبم از کھ لب . 

 

درخشید می ھایش چشم . 

 

دانم نمی را خودم ھای چشم . 

 

کشید پایین سر باز و زد لبخند کرد نگاه کھ ھایم چشم بھ . 

 

کردم حلقھ کمرش گرد پا و انداخت پاھایم زیر دست . 

 

ننشستم عقب تصمیمم از من و رسید گردنم بھ ھایش لب . 

 

ننشستم عقب تصمیمم از من و زد خیمھ رویم و خواباندم تختم روی . 

 

ننشستم عقب تصمیمم از من و خواند فرا ھایش لب بزم بھ را ھایم لب باز . 

 

بوسید را ھایم لب ھم باز و بردم ھایش دکمھ بھ دست . 

 

بوسیدم را ھایش لب من و انداخت تاپم زیر دست . 

 

گذرم نمی ازت:  گفت گوشم کنار و گرفت باال را سرم و گذاشت گردنم زیر دست و گذاشت تخت روی زانو . 

 

بود خوش خبرش و داد خبر . 

 

بودم عاشقش من و کشید تن بھ را تنم . 
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شدم عاشقش من و پرستیدم . 

 

ماندم عاشقش من و کرد عاشقم . 

 

بود مقدمھ بی کھ درک بھ . 

 

درک بھ . 

 

خواھد نمی زمان کھ خواستن . 

 

خواھد نمی فرصت کھ خواستن . 

 

 .خواستمش

 

بود زده تب ھم ھایم نفس . 

 

تر زده تب ھایش نفس . 

 

بودم قرارش بی . 

 

تر قرارم بی . 

 

******* 

 

 

کردم نمی نگاھش . 

 

کردم نمی نگاھش و بود اش سینھ روی سرم . 
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بوسد رامی موھایم تار بھ تا کھ کردم می حس . 

 

نبود بد ھم زیاد حسم . 

 

داشتم درد کمی . 

 

خجالت کمی و . 

 

درک بھ بروندند جفتشان . 

 

ام؟ ھرزه کرد می فکر فھمید می کسی  

 

درک بھ . 

 

بودم خودم برای شب یک . 

 

کردم فکر خودم بھ فقط . 

 

خودم خواستھ بھ . 

 

 خوبی؟     -

 

کشید باالتر مرا و پرسید نرم . 

 

کردم نگاھش و نشست اش شانھ روی سرم . 

 

داشتم دوست را ھایش چشم جدانشدنی لبخند . 

 

 .خوبم     -
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زدند لبخند ھم ھایش لب . 

 

طالیی ممنونم     - . 

 

دادند لو را ذھنم سوال ھایم چشم . 

 

کردی ھدیھ بھم زندگیمو شب بھترین     - . 

 

بستھ ھایم چشم و شد کج لبخند بھ ھایم لب . 

 

برداشتم عسلی روی از را سیم بی خورد زنگ کھ خانھ گوشی . 

 

بود سوسن خالھ . 

 

دادم جواب را تلفن و افتاد جانم بھ استرس . 

 

سالم...الو     - . 

 

کجایی؟...خوبی؟...مادر سالم     -  

 

دیگھ خب ام خونھ     - . 

 

داری؟ پسره این خبر     -  

 

 محمد؟     -

 

نداده جواب موبایلش و خونھ بھ زدم زنگ مادر آره     - . 
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فشم برن بود قرار دوستاش با اینکھ مثھ دیشب     - . 

 

ببخشد مرا خدا . 

 

افتاد گردنم جان بھ سپس و آمد کش محمد ھای لب . 

 

دادم قورت را ام خنده و کردم خفھ گلو در را آخم . 

 

من پیش بیا شب پس...بگیره بال     - . 

 

حتما چسم     - . 

 

بیاد بگو اون بھ ھم دیدیش     - . 

 

 .چشم     -

 

برس کارت بھ برو     - . 

 

 .قربونتون     -

 

 .خدافظ     -

 

زد خیمھ رویم و کردم قطع را گوشی . 

 

فشم رفتم کھ     - . 

 

کشیدم می خجالت کمی ھم ھنوز . 

 

شد دیرت     - . 
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دومون ھر ایم خونھ امروز:  گفت بیوفتد تنم جان بھ ھایش لب با باز اینکھ از قبل و شد خم او و گفتم پرت . 

 

داشتم دوست را ھایش بوسھ . 

 

نبودم؟ بیش ھوسی کھ بود مھم و  

 

بود؟ مھم  

 

بودم ھوس ھمیشھ . 

 

امیر برای . 

 

آقا برای . 

 

باشم ھوس کھ خواست می دلم اینبار . 

 

بود اش سینھ روی سرم باز بعد کمی . 

 

 محمد؟     -

 

محمد؟ دل جون:  گفت و بوسید را موھایم روی محکم  

 

 ...من     -

 

خواستیم ھمو تو و من...اوکی؟...نکن خودخوری طالیی     - . 

 

 خواستیم؟
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مگر؟ خواھیم نمی دیگر  

 

میکنی؟ فراموش چیو ھمھ بیرون رفتی کھ خونھ این از     -  

 

 .نھ     -

 

گفت قاطعی نھ . 

 

بود ماھھ شش مان صیغھ کھ خوب چھ و . 

 

******* 

 

کرد می دنبالم ھایش چشم با محمد رفتم می کھ راه و داشتم درد ھم ھنوز . 

 

بود پختھ سبزی قرمھ برایمان شام سوسن خالھ . 

 

خوبی؟:  گفت ھایش لب حرکت با او و کردم نگاه زیرچشمی محمد بھ  

 

بود نشده بوسیدنم خیال بی خانھ در دم تا افتم می کھ یادش و گذاشتم ھم روی بلھ معنی بھ را ھایم چشم . 

 

بود کرده خواستگاری من از رو پریا سفرش قبل کیان:  گفت عجیب حالتی با محمد بھ رو و مقدمھ بی سوسن خالھ . 

 

نکردم درک من و داشت طعنھ کمی حرفش . 

 

چشم روی بھ:  گفت و زد خندی کج حرف این بھ محمد . 

 

کرد پرتر مرا ظرف و آمد ابرویی و چشم ھم خالھ . 

 

فرستادم بیرون آشپرخانھ از زور بھ خالھ بعد کمی . 
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بود دیوار بھ خیره محمد . 

 

پریده؟ رنگت چرا:  گفت صورتم در خیره و ایستاد روبرویم و شد متوجھم  

 

محمد خوبم     - . 

 

محمد جون بگو     - . 

 

محمد خیال بی     - . 

 

وحشیم؟ خیلی     -  

 

 ...محمد     -

 

کبودیھ؟ پر گردنت کھ نی حالیم کنی می خیال پوشیدی اسکی یقھ     -  

 

خیال بی محمد     - . 

 

گرفت محمد از را حرفی فرصت خالھ آمدن . 

 

بخونھ دومو نامھ وصیت باید آقا سال از قبل گفت می...بود زده زنگ امروز اردوان – سوسن خالھ . 

 

نمیدانم را برداشت خوف محمد ھای چشم کھ کردم حس چرا . 

 

کھ زد لب و دید مرا کنجکاو ھای چشم و لغزید من روی نگاھش ... 

 

منی خوشگل     - . 
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بود فکری ھایش چشم و آمد ھایم لب روی تا لبخند . 

 

زد نمی حرف خانھ راه توی . 

 

بود گرفتھ دنده بھ را دستم . 

 

بود عجیب چیزمان ھمھ . 

 

بودیم رسیده زیرپوستی ھای عاشقانھ بھ و بودیم کرده شروع رابطھ از . 

 

محمد؟ خوبی     -  

 

 .خوبم     -

 

چرا؟ فکری تو     -  

 

 ای دیگھ چیز جاش و گرفتن ازم خواستمو کھ ھرچی زندگیم تو ھمیشھ...چیزی ھمھ من واسھ تو طالیی:  گفت بعد و کرد سکوت کمی
طالیی؟ فھمی می... خودمی واسھ فقط کھ منی انتخاب تنھا تو ولی...دادن  

 

نشست می دلم جان بھ ھایش حرف . 

 

فھمم می     - . 

 

بوسید را دستم پشت و زد لبخند . 

 

دارم دوست را محمدم . 

 

است؟ ناجوری جور یک روزھامان این حال کنم می حس چرا و دارم دوست عجیب  
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******* 

 

 

بودیم داده لم اش خانھ کاناپھ روی . 

 

بودم کرده انتخاب را بزرگ و نرم ھای مبل این کھ خوب چقدر . 

 

آغوشش در من و بود رفتھ فرو مبل در او . 

 

خوردیم می ھندی پفک من پیشنھاد بھ . 

 

شود می چھ دیدم می مثال کھ فیلمی این آخر بفھمم خواستم می خوب ھای حس این الی بھ ال از من و بوسید می را موھایم بیشتر او . 

 

کردند می شروع را شان ھجده مثبت ھای صحنھ داشتند داستان پسر و دختر بوسید کھ را گردنم . 

 

بھ بھ     - ... 

 

آمد کش ھایم لب و لرزید اش موزمارانھ حرف این از ھایم شانھ . 

 

کرد شکار را ھایم لب چرخاندم سمتش بھ کھ را سرم . 

 

شرکت بیا فردا:  گفت گرفتم عشق بودنش از من و بوسیدیم را ھم کھ کمی . 

 

 چرا؟     -

 

کنم می کار ھمھ خاطرت بدونی و باشی...باشی میخوام...معاملھ میز پای بشینھ بیاد میخواد پورطاھر     - . 

 

خوری؟ می چی شام:  گفتم و شدم بلند و بوسیدم نرم را ھایش لب و زدم لبخند  
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 چی ھمھ اون...خونھ ازش دلش بیشتر من از کھ میاد داره یکی...کنی خراب خودتو وجھھ نمیخواد...خیالش بی:  گفتم کھ کرد نگاھم
کنھ می درست رو . 

 

شدم اش آشپزخانھ راھی من و خورد پیوند ھم بھ ابروھایش . 

 

نداشت خاصی چیز یخچالش . 

 

من؟ طرف بریم     -  

 

 .بریم     -

 

داشت دوست را ام تنھ نیم تاپ و کوتاه شلوارک . 

 

بود گفتھ خودش . 

 

پختیم ھم با را شام . 

 

داشتھ خوبی پخت دست ھم مادرش گفت می . 

 

است محشر پختم دست گفت می . 

 

رود می در پختم دست برای جانش گفت می . 

 

 بیشتر چیز ھمھ از من برای جانش گفت می و کرد می فرو گوشم در سر و انداخت می دورم دست کردم می کھ نگاھش شیطان من و
رود می در . 

 

بود خوب روز چند این . 

 

بودم خوب من . 
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بود عالی ھم محمد . 

 

گفت می را این نگاھش برق . 

 

است آرام گفت می گذاشتم می اش سینھ روی سر کھ ھا شب . 

 

نیست کمی چیز بودن مرد یک آرامش بودم خوانده جایی من و . 

 

بودم رویاھایم مرد آرامش روزھا این . 

 

خوردیم می شام و بودم نشستھ پایش روی . 

 

کارھایش این از گرفت می ام خنده . 

 

زد می لبخند کردم می کھ خنده . 

 

داشتھ را خندیدنم آرزوی بودنم آقا خانھ ھای وقت آن گفت می . 

 

 طالیی؟     -

 

 ھوم؟     -

 

جانم؟ و نھ ھوم     -  

 

آقــــــــــــــا کن باز خودت واس نوشابھ دوتا یھ     - .... 

 

گرفتم دھانش سمت را لقمھ من و زد گوشم پشت را مویم دستھ . 

 

باشی؟ من مال تھش تا میدی قول     -  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

داشت برق ھایش چشم و کردم باریک را ھایم چشم و دادم جلو را ھایم لب . 

 

کنم فکر موردش در باید....اووووووم     - . 

 

داد قلقلکم داشت جا تا و افتاد جانم بھ . 

 

بود پاداشم محمد کنم می فکر گاھی . 

 

******* 

 

دھیم مرخصی خودمان بھ ھم امروز شد می کاش و فشردم محمد گردن گودی در را سرم . 

 

بودیم شده ھای خارجکی این عین . 

 

رسیدیم می عشق بھ داشتیم رابطھ از . 

 

و شد بلند واحدم زنگ  ... 

 

شد باز من زده وق ھای چشم روبروی محمد ھای چشم . 

 

بیان امروز نبود قرار     - . 

 

آمد خود بھ کمی محمد و پریدم تخت روی از . 

 

در طرف رفتم شده ھل . 

 

وضع و سر این با میری کجا     - . 
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بود زیرھایم لباس تنھا پوششم و انداختم خودم بھ نگاھی . 

 

کرد تنم را خوابم لباس و کشید را دستم کھ بزنم تن را پیرھنش تا بردم دست روزه چند این عادت بھ . 

 

زری زر     - .... 

 

بمیرد زری زر ای . 

 

شو قایم تراس تو برو تو     - . 

 

 را در مصنوعیم لبخند با و کردم آشفتھ بیشتر را موھایم و کشیدم عمیق نفس چند من و شد تراسم راھی و کرد جمع را ھایش لباس
 .گشودم

 

کندی دل تختت از اعجب چھ     - . 

 

 .سالم     -

 

رفتیم فرو ھم آغوش در . 

 

بودیم نشیمنم وسط بعد کمی . 

 

خوردم می حرص من و گفت می سفرش از او . 

 

میشھ؟ باورت زری زر داد ازدواج پیشنھاد بھم     -  

 

اما بود نداده ازدواج پیشنھاد اما محمد . 

 

بود؟ مھم  
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است تراس در محمدم کھ خوردم حرص من و شدیم جاگیر ام کاناپھ روی . 

 

نکرد باز زدم در ھرچی...نداری محمد خبر     - . 

 

سنگینھ دونی می کھ ھم خوابش...خوابیده کنم فکر...برگشت دیر دیشب کم یھ     - . 

 

خوشگلی خواب لباس چھ:  گفت و شد سکوت کمی . 

 

بود خریده برایم عصر دیروز محمد . 

 

خریدمش گرفت چشم یھو...آره     - . 

 

بده قورتت درستھ ھمچین بیاد خالی نامداری جای یعنی     - . 

 

داشت؟ مشکلی کردم می خفھ را پریا من اگر یعنی  

 

بیچاره نامدار بھ بود داده گیری چھ دانم نمی . 

 

کرد تجربھ را داشتن دوست شود می ھم دوباره کردم می فکر بود گفتھ فقط بیچاره . 

 

دور دور بریم امروز گفتھ آقامون برم من     - . 

 

کردم اش بدرقھ در دم تا . 

 

بودم خوشحال برایش . 

 

بودند الیق پریا و کیان . 

 

داشتند استحقاق . 
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بودم خوانده صیغھ ھم من و بود خوانده صیغھ اما محمد و . 

 

بودم گفتھ قبلتُ  و بود گفتھ قبلتُ  . 

 

بود گذرانده من با را ھا شب . 

 

بزرگش ھای دست آن با بود کرده نوازشم دم بھ دم . 

 

کردم نمی عوض چیز ھیچ با را محمدم . 

 

ازدواج پیشنھاد یک حتی . 

 

افتادیم عروسی یھ:  گفتم کردم حس کھ را حضورش . 

 

 طالیی؟     -

 

 ھوم؟     -

 

شده؟ طوری     -  

 

کنم عوض لباسمو برم من...نھ     - . 

 

گذشتم کنارش ار . 

 

آمدم می کنار خودم با باید ھم پرستیدم می را محمد اگر حتی . 

 

نکشد زبانھ ھایم چشم از عروس لباس حسرت تا آمدم می کنار . 
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******* 

 

 

 

گفت می کند برگزار خواست می خانم کتی کھ مھمانی از و بود کرده جا میانمان را خودش طناز . 

 

چیست دیگر من دعوت دلیل دانستم نمی من و . 

 

است شده بیشتر مادرش اعصاب ھای قرص روزھا این گفت می طناز . 

 

گفت می گاھی ھم نادرخان از . 

 

است خانھ در بیشتر روزھا این نادرخان گفت می . 

 

کند می توجھ خانم کتی بھ گفت می . 

 

نداشتھ دوستش ھیچگاه پدرش کھ سوزد می مادرش برای دلش گفت می طناز روزھا آن است یادم . 

 

سوخت می داشت غم ھایش چشم ھمیشھ کھ زنی برای دلم ھم من . 

 

دارد دوستم آقا دانستم می من حداقل . 

 

خندد می ھایش چشم بیند می کھ مرا دانستم می . 

 

ام شده جذاب مردی پیری ھای سال سوگلی کھ دانستم می . 

 

نگران کمی و بود ساکت پریا . 

 

بخوریم را کیان بھ پریا گفتن بلھ شیرینی کھ بودیم شده جمع سنتی رستوران این در . 
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کردم می درک را نگرانیش من و . 

 

جمعن مھمونی این تو خیلیا – طناز . 

 

میشھ؟ کی حدود مھمونی حاال – پریا  

 

میشھ شروع شب ھشت ساعت بخوای دقیق....بعد ھفتھ پنجشنبھ بخوای حدودی – طناز . 

 

افتاد جانم بھ استرس . 

 

دارد جوان زن آقا دانستند نمی ھا خیلی . 

 

دانستند می خانھ کلفت مرا . 

 

بود خوب این و . 

 

شناختند می کمی تعداد مرا . 

 

بود خاندان عضو ترین مھم محمد حاال و . 

 

آقا معتمد . 

 

ھم؟ بھ صنمی چھ را او و من و  

 

من؟ بھ چھ را خوردند می قسم اسمش بھ خاندانی کھ اویی  

 

شوند؟ می تر متزلزل من باورھای لحظھ ھر چرا  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

آورم؟ می کم دم بھ دم من چرا  

 

آخر؟ است شده چھ مرا  

 

چشھ؟...نی خوش حالش گفت نامدار – کیان  

 

مامان پیش نمیاد ھم زیاد....ازش ندارم خبری وقت چند این....دونم نمی – طناز . 

 

بود خانم کتی کرده عزیز نامدار . 

 

رفت می در برایش خانم کتی جان . 

 

برخاستم جایم از . 

 

کردم می آرام را خودم کمی و شستم می را ھایم دست باید . 

 

کرد می ام بدرقھ نگاھش با محمد . 

 

داد نمی ازدواج پیشنھاد کھ درک بھ . 

 

پوشیدم نمی عروس لباس کھ درک بھ . 

 

درک بھ . 

 

داشتمش حداقل . 

 

است پادشاھی ماه شش است بوده ھایم داشتھ از بیشتر ھایم نداشتھ ھمیشھ زندگی در کھ منی برای ماه شش . 

 

نداشتم نامدار از خبر بود ای ھفتھ دو . 
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کردم برقرار را تماس و کشیدم بیرون را گوشیم . 

 

رسید انتھا بھ ھایم زنگ و خورد زنگ . 

 

نداد جواب . 

 

بود نیاز نگرانی دل کمی . 

 

خاست می بر برادرم زن و برادر دست از ھایش بدبختی کھ مردی برای بود نیاز . 

 

نھ؟ مگر  

 

 طالیی؟     -

 

کرد می پچ پچ درگوشم و بود کمرم دور دستش . 

 

نخورد غم و کرد استفاده توفیقی پادشاھی این از شد می . 

 

داشتم را محمدم من . 

 

چیزھا بقیھ پدر گور . 

 

زدی؟ می زنگ کی بھ     -  

 

کنی؟ می چکم     -  

 

بگیرم؟ سرم گلی چھ بخوری لیز دستم از...کنم می ھم چکت     -  
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اش شانھ بھ دادم تکیھ را سرم و آمد لبم روی لبخند . 

 

کنن می شک ھا بچھ....بریم     - . 

 

کنن شک     - . 

 

 ...محمد     -

 

 جووووووون؟     -

 

لرزید ھایم شانھ و گرفت ام خنده . 

 

ندارمت شبھ دو     - . 

 

پیشمھ پریا شبا...نمیشھ....محمد     - . 

 

باش من مال...بپیچونش امشب     - . 

 

است خوب بودن محمد مال . 

 

نبردش باد بچسبد سفت است بلد را مالش محمد . 

 

بچسبد سفت ھم مرا کاش . 

 

کشم می نفس رو تنت ھم ھنوز برات میشھ تنگ دلم ھم ھنوز  

 

کشم می قفس عشقم مرغ واسھ تو چشم نقاشی تو ھم ھنوز  

 

********** 
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برد می فرو موھایم میان را دستش او و کشیدم می فرضی ھای خط انگشتم نوک با اش سینھ روی . 

 

نھ؟ مگھ....دلتھ رو چی یھ حاال تا شب سر     -  

 

کنم می فکر کتی مھمونی بھ....نھ     - . 

 

من پا ھم لباست...نکن فکر     - . 

 

بریم می چادر با باشھ تو بھ...کردی فکر...اوھوکی     - . 

 

ھست کھ حواست...منن واسھ فقط خوشگلیات     - . 

 

ام تحفھ انگار     - . 

 

ھستی من واسھ     - . 

 

بوسیدم را اش سینھ روی و آمد لبم روی لبخند . 

 

 طالیی؟     -

 

 ھوم؟     -

 

جونم بگی کن عادت     - . 

 

 .نمیخوام     -

 

بدی گوش حرف تا بزنمت باید....خودتھ؟ دست مگھ     - . 
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میاد؟ دلت     -  

 

نمیاد دلم...ھمینھ دقیقا مھ مشکل     - . 

 

بپزه برامون ھم رشتھ آش بگیم خالھ بھ...بریم ھم سوسن خالھ دنبال...چارتایی...پارک؟ بریم شب فردا     - . 

 

درآمد من آخ و بوسید ھمیشھ از تر محکم را موھایم روی . 

 

بخواد خانوم خوشگل ھرچی     - . 

 

خری؟ می ھم بستنی برام     -  

 

کنم؟ کار چی نخرم     -  

 

میخوام ھم ترشک     - . 

 

برات خرررم می     - . 

 

میخوام ھم ماشینت...اوووووووم     - . 

 

توئھ مال من زندگی ھمھ     - . 

 

دور؟ دور برم ماشینت با تونم می خواست دلم وقت ھر پس     -  

 

 .برو     -

 

کھ گفتم باز من و شد سکوت کمی ... 

 

محمد خستم     - . 
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 .بخواب     -

 

گرفت آغوش در مرا محکم او و کردم مچالھ را خودم . 

 

رساندم می فرودگاه بھ را خودم باید من و بود مانده ساعت دو تنھا صبح چھار ساعت تا . 

 

 

کشیدم سر بھ را شالم و زدم تن را عباییم مانتو . 

 

بوسیدم نرم را گردنش و تخت روی زدم زانو . 

 

کرد خواھد پا بھ قشقرق نبیند مرا و شود بیدار دانستم می . 

 

برداشتم را سوئیچش . 

 

خورد نمی کارھا این درد بھ من ژیگول ماشین . 

 

کردم فکر فرودگاه خود تا . 

 

خودم بھ . 

 

محمد بھ . 

 

شبمان بھ . 

 

دادم تکان دست دیدمشان تا فرودگاه در . 

 

دھم نشان ھم زیاد نداشت دلیلی اما بود تنگ برایشان دلم . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

چکید اشکم زد بغل کھ را تنم . 

 

گرفت ھقم و فشرد بیشتر را تنم . 

 

نیست کمی مدت چھارسال . 

 

است عمر یک . 

 

زدند نمی حرف کدام ھیچ ماشین در . 

 

زیرپایم ماشین و بود ام قیافھ و تیپ نگاھشان سوال . 

 

بودم ساکت ھم من . 

 

شکست می شجریان صدای را سکوتمان . 

 

اغلب داد می گوش سنتی محمد . 

 

شده صدایم دیوانھ کردم می زمزمھ آھنگی خلوتم در کھ اوایل آن گفت می من بھ . 

 

داشتم نگھ ساختمان جلوی . 

 

کردم کرایھ ماه شیش رو اینجا فعال  - . 

 

شدیم پیاد ماشین از سھ ھر . 

 

کنند حمل را ھا چمدان کردم کمکشان . 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

دادم تکان برایش سری من و زد آشنایی سر از لبخندی ساختمان نگھبان . 

 

نکنم نگاھشان کردم می سعی آسانسور در . 

 

ایستادم کناری و انداختم در قفل در را کلید . 

 

گذراندند نظر از را شده مبلھ متری دویست واحد . 

 

 پارکینگ تو ھم سفید تری مزدا یھ...کردم باز اشتراک ھم فود فست و رستوران چندتا تو براتون....پره فریز و یخچال  -
کنین خبرم خواستین ھرچی ھم باز...قبلشھ ماشین ھمون...کنارشھ ھم کیمیا ماشین...پارکھ . 

 

کشید را دستم کھ برداشتم قدم در طرف . 

 

کردم نگاھش . 

 

آمدند می چشم بھ زیادی اش پریده رنگ پوست در زیبایش و درشت ھای چشم . 

 

 .نرو  -

 

گفت مظلوم . 

 

فشردم را دستش . 

 

ندارند دینی من بھ ھا آن بودم معتقد ھمیشھ . 

 

ام خواستھ خودم من . 

 

ام کرده انتخاب خودم . 
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کردند انتخاب ولی کردند انتخاب خودخواھانھ گرچھ دو آن بودم معتقد ھمیشھ . 

 

نیست گردنشان دینی . 

 

داشت ارزش ھاشان عاشقانھ بودم معتقد ھمیشھ . 

 

کشیدم بیرون را کلید و گرداندم کیفم در دست . 

 

بود منتظرت...جھانگیره مقبره کلید:  گفتم و کردم باز را دستش کف . 

 

رفتم من و چکید اشکش . 

 

بود بسم ھم جا ھمین تا . 

 

آمدم می کنار خودم با باید . 

 

کردم می پایین باال پیاده را تجریش باید . 

 

خوردم می ھویج آب لیوانی . 

 

خوردم می چرخی شھرکتاب در حوض ھفت رفتم می . 

 

خریدم می را سھراب کتاب ھشت باید . 

 

شود نگرانم کمی محمد بگذارم باید . 

 

ام؟ گذاشتھ جا خانھ در را گوشیم کھ است مھم  

 

باشم خودم برای باید را امروز . 
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کنم خلوت دونفری خودم با . 

 

ور آن و ور این بکشانم خودم دنبال را ام سایھ . 

 

برود راه تنھایی نیاز قدر بھ دارد نیاز آدم گاھی . 

 

بیاورد یاد . 

 

است ایستاده کجا بداند و . 

 

دارد فاصلھ چقدر ام ایستاده کھ ای نقطھ این از زندگیم پرتگاه بدانم دارم نیاز . 

 

محمد یا است تر مھم عروس لباس بدانم مھیج احساسات از دور بھ دارم نیاز . 

 

نھ یا شود می خوب چیز ھمھ است برگشتھ طاھا کھ حاال بدانم دارم نیاز . 

 

بودن؟ البدل علی یعنی بودنم طال کھ بدانم دارم نیاز  

 

دارم دانستن بھ شدیدی نیازھای . 

 

شوند نگرانم کمی بگذار و . 

 

است؟ مھم  

 

 

 

 سمت بھ پارکینگ ھای پلھ خودم با دونفره خلوت و ھا خیابان کردن پایین باال روز یک از خستھ و گرفتم دست در را کتابھا کیسھ
رفتم باال را البی . 
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کرد می دود سیگار و بود زده تکیھ البی کاناپھ بھ زدم می حدس کھ طور ھمان . 

 

بود باز نافش روی تا ھایش دکمھ . 

 

بودند زیاد بود شده ریختھ کف ھای سرامیک روی کھ سیگارھایی . 

 

کرد می براندازم خمارش ھای چشم با . 

 

آمد؟ می زمین آسمان بیرون بروند شام نبود قرار را امشب کیان و پریا اگر یعنی  

 

چطوری؟ سالم:  گفتم و زدم دار کش لبخندی و شدم پا بھ پا  

 

زد ھایش انگشت الی سیگار بھ پکی جواب بی . 

 

زد پک محکم . 

 

لرزاند را تنم پکش . 

 

بود وقوع حال در ای زلزلھ . 

 

کشت خواھد مرا دانستم می ھایم نگری مثبت تمام با . 

 

خردیم ھمبر...خوردی؟ شام     - . 

 

شد شروع زلزلھ انداختم ام خانھ در ، در کھ کلید . 

 

اندیشیدم می مثبت زیادی فھمیدم تازه شد کوبیده در بھ کھ کمرم . 
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کرد می گور بھ زنده مرا او . 

 

بود؟ گوری کدوم     -  

 

گفت آرام . 

 

نکشید داد . 

 

کشید می داد کاش . 

 

دور دور کم یھ رفتم     - . 

 

فرستاد موھایش میان دست . 

 

داشتند ضرب اش شقیقھ و گردن . 

 

مگرنھ؟....دیگر بود بود ھمین زلزلھ  

 

بزند حرف آرام کرد می سعی . 

 

دارد نگھ را احترامم کند می جان . 

 

دارد نگھ را احترامم محمدوارانھ . 

 

نگو دروغ المصب من بھ....بگو اینو...؟ گوری کدوم رفتی حاال تا صبح     - . 

 

نداشت دم و شاخ کھ بودن عصبی . 

 

نداشت دم و شاخ کھ شدن نگران . 
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بود نگرانم . 

 

بود چسبیده عجیب و . 

 

تنم بھ . 

 

روحم بھ . 

 

ام زنانھ وجود بھ . 

 

بود چسبیده نگرانی این . 

 

گردنش رگ باد داشت لذت . 

 

اش شقیقھ نبض داشت لذت . 

 

من محمد     - .... 

 

حناق و محمد...کوفت و محمد....درد و محمد     - . 

 

گرفت می اوج صدایش . 

 

است حتمی مرگم کھ نیاید لبم بھ لبخند کاش . 

 

کردم رھا در گوشھ را ھا کتاب کیسھ . 

 

چسباندم اش سینھ بھ را دست دو کف . 
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زنی؟ می داد چرا....آروم     -  

 

 ھمرات المصبت گوشی...نیست ازت خبری حاال تا صبح....گوری؟ کدوم نی معلوم...رفتی حاال تا صیح....آروم؟     -
بکشمت میخوام کھ خدا بھ طالیی....نیست . 

 

جانم بھ چربد می نگرانیت مزه کھ دلم جان بکش . 

 

کشاندم گردنش روی تا را ھایم انگشت . 

 

کردم نوازش را رگش . 

 

بود افتاده التھاب از کمی . 

 

زد چنگ را بازوھایم . 

 

آمد ھایم لب پشت تا لبخند و خورد چنگ دلم . 

 

 دستت از...خبریھ کردی فکر دادم پرت و بال...شدی خودسر...کرد آدمت باید رو تو....ھان؟...دادی؟ می نباید خودت از خبر یھ     -
نمیدم دستت از...حالیتھ؟...نمیدم . 

 

خواھم می را ھمین ھم من . 

 

کردم نگاھش من و داد تکانم . 

 

بودم دیده را طاھا . 

 

بود کرده نگاھم تنھا . 

 

 .خیره
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برایم نجنباند زبان ولی داشت دلتنگی نگاھش رنگ . 

 

بودم دیده را کیمیا . 

 

پریده رنگ  

 

سامان نابھ . 

 

پیش چھارسال مثل نھ . 

 

بودم کرده فکر . 

 

بود ارزشمندتر چیز ھمھ از برایم محمد . 

 

خواستم نمی عروس لباس . 

 

ھا بازی قرتی این بھ چھ مرا . 

 

دارم ھایم دست کف را بھشت شوم گم محمدم آغوش وجبی چند فضای در کھ ھمین من . 

 

 غلطی چھ دونست نمی بار اولین واسھ امروز زرنگار محمد کھ...نبود؟ بند جا ھیچ بھ دستم کھ...شدم؟ نگرانت من کھ حالیتھ     -
 بکنھ؟

 

بودم ضعفش . 

 

مردم ضعف . 

 

زن یک خوشبختی تمام یعنی بودن مرد یک ضعف بود خوانده جایی . 
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بودم ضعفش . 

 

محمدم ضعف . 

 

کردم نگاھش تنھا . 

 

عشق با . 

 

ام نداشتھ و داشتھ احساس تمام با . 

 

بود سیاه دنیا و نداشتمش شب تا صبح یک . 

 

جان بی من یعنی محمد بی من . 

 

 .ببخشید     -

 

چسباندم اش چانھ بھ پیشانی آرام و گفتم آرام . 

 

زدم گره ھم بھ گردنش پشت را ھایش دست آرام و گفتم آرام . 

 

چکید اشکم قطره آرام و گفتم آرام . 

 

بود شده تنگ برات دلم     - . 

 

بخشش بابت از من یاس کمی و بود سکوت کمی . 

 

شد گرم دلم خورد چنگ کھ کمرم . 
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کردم می حس گوشم کنار را عمیقش ھای نفس . 

 

مرا کشید می نفس . 

 

ھستم نفسش بود گفتھ خودش . 

 

انداخت موھایم بھ پنجھ . 

 

چسباند شاھرگم بھ لب . 

 

بـــــــد..طالیی کردی تا باھام بد...بکنم غلطی چھ من نباشھ نبض این اگھ کردم فکر خودم با روز ھمھ     - . 

 

ھستم آرامشش بود نگفتھ مگر . 

 

کردم می آرامش . 

 

 نیومد دلم تازشم...مکافاتھ خود واسش کردن پیدا پارک جا...داری؟ ماشینیھ چھ این...گرفتھ درد پاھام حاال تا صبح...ام خستھ من     -
سنگینن...بیار ھم کتابام کیسھ ضمن در...آ میوفتھ دھن از...بخوریم؟ رو ھمبرا بریم...بخورم ناھار تو بدون . 

 

بود لوس لحنم . 

 

شد حلقھ شکمم گرد ھایش دست گشودم را خانھ در کھ او بھ پشت . 

 

چسبید ام شانھ بھ پیشانیش . 

 

شده خیالم بی دنیا انگار بشی خیالم بی...نشو خیالم بی...نکن ولم...طالیی نیستم ھیچی تو بی من     - . 

 

زدم لبخند . 
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مگر؟ خواستم می چھ خدا از دیگر  

 

خوردم زیبا رومنس فیلم یک جلوی و آغوشش در را شام . 

 

بود خوبی شام . 

 

کردم مچالھ را خودم آغوشش در شب . 

 

شنیدیم البی از شب نیمھ را پریا و کیان صدای . 

 

داد می پاسخ کم ھایم شیطنت بھ و بود ساکت محمد . 

 

شد می ام خیره گاھی . 

 

چپ علی کوچھ بھ بودم زده را خودم من . 

 

بودم بیدار رفت کھ خواب بھ . 

 

شد خاموش و روشن گوشیم . 

 

بود طاھا . 

 

خزیدم بیرون محمدم آغوش از . 

 

کردم جمع شکمم در را پاھایم و نشستم سالن میان کاناپھ روی . 

 

 الو؟     -

 

نبودی کھ خواب...سالم     - . 
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نھ...سالم     - . 

 

 خوبی؟     -

 

خوبھ؟ کیمیا...خوبم     -  

 

طال؟...بھتره امروز...خوبھ ھم اون     -  

 

 ھوم؟     -

 

شدی عوض خیلی...نشناختمت امروز...شدی عوض     - . 

 

خوب؟ یا بد...شدم؟ عوض چجوری     -  

 

 طال؟     -

 

 ھوم؟     -

 

شدی خانوم خیلی     - . 

 

 .ممنون     -

 

 طال؟     -

 

 ھوم؟     -

 

نخواستی تو ولی...کنم رفع دلتنگیامو خواستم می...ببوسمت بیشتر خواستم می...کنم بغلت بیشتر خواستم می     - . 
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شده عوض چیزا خیلی طاھا     - . 

 

نھ؟ مگھ...منی طالی ھنوز ولی تو     -  

 

 ھم تو...خواھرتم من دنیا تھ تا ولی...نیست یکی دیگھ مسیرمون...کردیم پیدا راھامونو...کردیم انتخابامونو تو و من     -
دنیا تھ تا....برادرمی ... 

 

کوچولو آبجی دارم دوست دنیا تھ تا...دارم دوست     - . 

 

افتاد راه بھ ھقم و چکید اشکم . 

 

نکند بیدار را دلگیرم محمد ھقم صدای تا فشردم زانو بھ لب . 

 

طاھا؟ عزیزدل کنی می گریھ     -  

 

شکست دلم رفتی وقتی طاھا     - . 

 

کردی؟ قبول چرا...خودم پیش بیارمت بتونم کھ رفتم     -  

 

طاھا نداشت براش کاری...کنھ می پیدات...کشتت می گفت...کرد تھدیدم     - . 

 

کردن؟ اذیتت     -  

 

گذاشت جا برام منال و مال ھمھ این کھ بینی می...داشت دوسم...نھ     - . 

 

خوابھ می اعصاب قرص با شبا...داره وجدان عذاب خیلی کیمیا     - . 

 

بیرون؟ بریم وقتا اون مثھ دوتایی فردا:  گفت او و کردم سکوت  
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دادم قول یکی بھ رو فردا...نھ فردا     - . 

 

آوردم می در محمدم دل از باید . 

 

تنگھ برات دلم...کن خبرم تونستی وقت ھر     - . 

 

 .باشھ     -

 

خوش شبت...بخواب برو     - . 

 

خوش ھم تو شب     - . 

 

انداختم ھایم زانو گرد دست . 

 

برد خودش با را چیزھا خیلی رفت کھ طاھا . 

 

آورد را آقا جایش . 

 

آورد را پول . 

 

آورد را محمد . 

 

ھست محمد کھ خوب چھ و . 

 

موقتی چند ھر . 

 

******** 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

بود بوسیده مرا صبح . 

 

بود خورده صبحانھ من با . 

 

بود ساکت ولی . 

 

زد نمی حرف . 

 

کردم می حس را دلخوریش . 

 

جنگید می خودش با . 

 

داشت غم نگاھش چرا دانم نمی ولی . 

 

داشت غم نگاھش عجیب روزھا این . 

 

داشت دلھره . 

 

داشت حرف . 

 

کرد می ناآرامم عجیب دلخوریش کھ بود مردی پیش دلم ولی کردم مشغول رستوران در را خودم عصر تا . 

 

خانھ بودم آمده حاال . 

 

است نخورده ناھار دانستم می . 

 

پایین طبقھ استخر بود رفتھ . 
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کرد می شنا شد می کھ آرام نا . 

 

نھ را آرامیش نا اما کرد قبول شد می را دلخوریش . 

 

داشت جراحی عمل شب تا کیان . 

 

تئاتر رفت می رفقایش با ھم پریا . 

 

زد آب در ای شیرجھ رفتم پایین کھ ھا پلھ از . 

 

کردم نگاھش لبخند با . 

 

بود من جذاب انگوری گوریل . 

 

بود من برای . 

 

داشتم دوستش من و . 

 

گرفتم جای صندلی روی و گذاشتم میز روی را آبمیوه سینی . 

 

اینورا؟ از:  گفت و کرد گاه تکیھ استخر لبھ را ھایش دست  

 

ارادت عرض واسھ بیام من گفتم گیری نمی تحویل دیدم  - . 

 

داد زینت را ھایش لب وری یک لبخندی . 

 

باشن بلد کردن شنا ھم انگوریا گوریل کردم نمی فکر:  گفتم و دادم دستش بھ اش اشاره بھ را آبمیوه لیوان . 

 

رفت باال را اش آبمیوه نفس یک و کرد نگاھم . 
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ھالکم؟ شکل بیشتر من کھ بشی توجیح نمیخوای چرا  -  

 

بودم آب میان شوکھ بعد کمی و کشاند را پایم مچ دھم را جوابش آمدم تا و . 

 

خندید می من بھ و گرفتم عمیق دمی و کشیدم بیرون آب از را سرم . 

 

خندید می من بھ . 

 

کند باید را اش کلھ . 

 

درآورد کاسھ از را ھایش چشم باید . 

 

کرد می برانداز تفریح با را برزخیم ھای چشم . 

 

کشید جلو را خودش . 

 

داد سر قھقھھ و کوبیدم اش سینھ بھ مشت . 

 

کرد پھلوھایم بند را ھایش دست . 

 

نبود زیاد قسمت این ارتفاع . 

 

بود چسبیده استخر کف بھ پاھامان . 

 

بدذات:  گفتم نگاھش خیره . 

 

کھ زد لب و چسباند پیشانیم بھ را پیشانیش .... 
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 بدبختم...طالیی کنھ می بدبختم نداشتنت...کردم فکر ھی...کردم فکر ھی...کردم فکر خودم با ھی دیروز....نیستم تو از تر ذات بد  -
حالیتھ؟...کنھ می  

 

بگذره؟ ازت میتونھ کنی می فکر کنی می دلبری محمدت واسھ شکل و سر این با ضمن در:  گفت باز و کشیدم دندان بھ را پایینم لب  

 

نیستم بلد شنا من...نبود درست کارت اصن ولی:  گفتم و کردم اخمی و دادم قورت را ام خنده . 

 

زد دلی تھ از لبخند . 

 

بترسی چیزی از نباید داری منو تا  - . 

 

گفت ای کلیشھ کھ درک بھ . 

 

گفت مسلک لوتی چھل دھھ مردان ھمھ مثل . 

 

شد خوش دلم من . 

 

شد گرم دلم . 

 

خواھیم نمی زیادی چیز ھا زن ما . 

 

است بسمان درآورد بازی لوتی برامان یکی کھ ھمین . 

 

است بسمان کند پایین باال را ھامان نفس و باشد کھ ھمین . 

 

خواھیم نمی زیادی چیز ھا زن ما . 

 

کافیست شود پر کھ گوشمان فقط ھا زن ما . 
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کند می پر را گوشم محمد خوب چقدر و . 

 

کند می کافی را دنیایم . 

 

******** 

 

بودمشان دیده باری سھ دو آمدنشان روز چند این در . 

 

بود اولش روز از بھتر کیمیا . 

 

شدم می ساکت جمعشان در . 

 

دزدیدند می را ھایم حرف انگار . 

 

محبوبشان خواننده ورود از بودند خبری تھیھ در خبرنگارھا . 

 

بود مادرمان از صدایمان ارثیھ . 

 

داشت زیبایی مخملی صدای . 

 

نشست می جان گوش بھ ھایش الالیی . 

 

گرفتند نمی کس ھیچ از سراغی کدام ھیچ آمدنشان روز چند این در . 

 

پنداشتمشان می عجیب زیادی من شاید . 

 

بود گذاشتھ تاثیر رویشان غرب عجیب ھا آن ھم شاید یا . 

 

آقاست مقبره اش روزه ھر برنامھ کیمیا گفت می طاھا . 
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است تر آرام اینجا گفت می . 

 

است داشتھ وحشتناکی جنین سقط گفت می . 

 

باشد پشتشان نامدار آه کھ عمرا کھ کردم می اندیشی خوش من و . 

 

نباشد ھم کاش کھ . 

 

کرد می برایم کار ھمھ طاھا آمدنشان روز چند این در . 

 

خوراندم می پاچھ کلھ مرا برد می . 

 

شھربازی بردم می . 

 

پوزخند ھم شاید.... زدم می لبخند ھایش تالش بھ . 

 

کرد می شره ھایش چشم از وجدان عذاب چرا دانم نمی و نداشتم گردنش بر دینی من . 

 

بودم کرده انتخاب خودم من . 

 

بودم کرده انتخاب را برادرم زندگی ام آینده و برادرم زندگی میان . 

 

بود آورده زیبایی ھای سوغاتی برایم . 

 

ام شده زیباتر گفت می و شد می ام خیره گاھی کیمیا . 

 

ببخشمش گفت می . 
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فشردم می را دستش من و . 

 

نبود کار در بخشیدنی . 

 

نبود بخشش برای چیزی اصال . 

 

بودم خانھ راه در . 

 

بودم رفتھ ور آن ور این مترو و تاکسی با را امروز . 

 

خواست می قھوه کمی دلم . 

 

تعصب و غرور فیلم کمی و . 

 

محمد آغوش کمی و . 

 

زدم زنگ نامدار بھ و کشیدم بیرون تلفن . 

 

بودم دلنگران کم خبریش بی از . 

 

بیمارستان از و گفت می تصادف از خط پشت زن چرا دانم نمی و . 

 

نقطھ این بھ بودم رسانده را خودم چطور دانم نمی . 

 

نیفتاده خاصی اتفاق بودند گفتھ . 

 

است خورده پیشانیش بھ بخیھ چند فقط . 

 

است کرده اصابت ماشین شیشھ با سرش گفتند می . 
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شد نمی آرام کھ آدم دل و گفتند می . 

 

دیدم می خودم ھای چشم با باید . 

 

است خوابیده اورژانس ھای تخت از یکی روی کھ دیدمش و بودند زده او بھ بخشی آرام . 

 

بود گذشتھ ھم شب نھ از ساعت . 

 

نشست کنارم کسی . 

 

بودند زیبا عجیب خرماییش موھای و عسلی ھای چشم . 

 

باشی طال باید تو:  گفت و کرد مھمانم لبخندی بھ . 

 

نامدارم دخترخالھ:  گفت و زد لبخندی او و گرفتند سوال حالت ھایم چشم . 

 

خوشبختم....سالم     - . 

 

ببینمت خواستم می....ھم من     - . 

 

مشھورم ھمھ این دونستم نمی     - . 

 

کنھ می تحسینت خیلی     - . 

 

 کی؟     -

 

مدیونھ بھت میگھ...نامدار     - . 
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چی؟ برای     -  

 

کرده اذیتت خیلی میگھ     - . 

 

کنھ؟ می فکر اینجور چرا....نھ     -  

 

بود سکوت کمی و شد خیره ھایش انگشت بھ کمی . 

 

کشید عمیقی نفس . 

 

کرد رھا دیر را بازدمش . 

 

 و آب بھ خودتو ھمھ این تو چرا کنھ نمی خرد ھم تره واست اون وقتی میگم خودم بھ ھی...اینجا رسیدم تا اومد باال جونم امشب     -
نھ؟ مگھ ام دیوونھ...براش؟ زنی می آتیش  

 

کردم نگاه را اشکش قطره سکوت در . 

 

 بده خیلی...عاشقشی کھ باشی آدمی رفیق بده خیلی...بگیره رو کیمیا جای دلش تو تونھ می کھ ھست یکی گفت بھم پیش چندماه     -
 می کھ تویی....نھ؟ مگھ...بودم چشمش جلوی زیاد شاید...نیومدم ھاش چشم بھ وقت ھیج چرا دونم نمی....بده خیلی...بدونی رازاشو

ندیدتم؟ کھ بودم چشماش جلوی زیاد نظرت بھ بگیری واسش رو کیمیا جای تونی  

 

بود من حیران کمی نگاه تنھا جوابش . 

 

بشھ بیدار تا مونم می من... برو شده دیرت اگھ...خوبھ خیلی....خوبیھ مرد...کردی مشغول فکرشو ولی نیست عاشقت     - .. 

 

میاد خوشش تو از....تنھاست... بزن سر بھش...میرم ایران از چندسالی واسھ دارم...راستی:  گفت کھ رفتم قدمی و برخاستم . 

 

بودند سنگین ھایم قدم . 

 

وقتھ چند این گذراندم می سر از را عجیبی ھای شوک . 
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رفتم می باید . 

 

خوردم می قھوه فنجانی رفتم می باید . 

 

دیدم می تعصب و غرور رفتم می باید . 

 

دادم می لم محمدم آغوش در رفتم می باید . 

 

کردم می فراموش را موخرمایی دختر آن ھای چشم اشک باید . 

 

کردم می فراموش را نامدار و رفتم می باید . 

 

بود کور حد این بھ تا نامدار کھ کردم می فراموش باید . 

 

باشد؟ کیمیا عاشق اینقدر توانست می چگونھ  

 

را نامدار حماقت کردم می فراموش باید . 

 

کردم می ش فرامو باید  . 

 

کردم می تجویز را محمد آغوش کمی جانم بھ افتاده درد این برای باید . 

 

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

 

بود شب نیم و یازده ساعت انداختم درخانھ در کھ کلید . 

 

قھوه خوب بوی و آمد می تلویزیون صدای . 
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تعصب و غرور و خواھد می قھوه دلم کھ محمد بھ بودم داده ام ام اس راه در . 

 

بودم گرفتھ فاکتور اس ام اس از را آغوشش . 

 

آمد بیرون قھوه ھای ماگ با ام آشپزخانھ از . 

 

کرد نگاھم . 

 

کردم نگاھش . 

 

آمد ھایم لب روی بھ تا لبخند . 

 

الکردار بود دردھایم دوای . 

 

بودم؟ گفتھ     -  

 

 چیو؟     -

 

خرابتم؟ اینکھ     -  

 

گذارد ام کاناپھ روبروی میز روی را ھا ماگ و زد لبخند . 

 

بانو بفرما رنجھ قدم...بچلونم بغلم تو رو خستھ کوچولوی خانوم یھ کھ اینم محیای حاال     - . 

 

لرزید خنده بھ ھایم شانھ . 

 

گریھ نھ بلرزاند خنده از را زنش ھای شانھ کھ است مرد وقتی مرد گفت می سوسن خالھ . 

 

بود مردتر دنیا مردھای ھمھ از مردم . 
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دادم لم آغوشش در . 

 

دیدم تعصب و غرور . 

 

بود چسبانده ھایم شقیقھ بھ را ھایش لب . 

 

شد می حس نگاھش سنگینی . 

 

بردم می لذت دارسی و لیزی رقص از من و . 

 

 طالیی؟     -

 

 ھوم؟     -

 

 چتھ؟     -

 

نیست چیزی     - . 

 

بگو...ھست     - . 

 

 محمد؟     -

 

 جووووووون؟     -

 

داشت؟ دوست ھمھ این رو کیمیا نامدار چرا     -  

 

 می تر آب روز ھر ھم کیمیا...رفت نمی توگوشش...خوادت نمی دختره این بابا گفتم می بھش....کیمیا خر...بود خر نامدار     -
است طرفھ یھ عشق این کھ رفت نمی نامدار گوش تو...بشھ نفھم پسره این زن باید تھش کھ بود حالیش ولی بود دبیرستانی....شد . 
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سوزه می براش دلم:  گفتم و بوسیدم را بود گردنم گرد کھ دستی مچ . 

 

شد سکوت کمی . 

 

 طالیی؟     -

 

 ھوم؟     -

 

داری؟ اعتماد من بھ     -  

 

آخھ؟ سوالیھ چھ این     -  

 

نھ؟ یا داری     -  

 

آره خب     - . 

 

نھ؟ مگھ...نیستم دلھ کھ دونی می     -  

 

محمد؟ شدی خل     -  

 

 .نھ     -

 

پرسی؟ می رو سواال این چی واسھ خب     -  

 

خوام می خودت واسھ رو تو من فقط دونی می     - . 

 

نھ میگی بعد شدی خل میگم     - . 
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مھمھ؟ فقط بودنت طالیی دونی می     -  

 

 ...محمد     -

 

کنم؟ نمی عوض ھیچی با رو تو دونی می     -  

 

چسباندم ھایش گونھ بھ را ھایم دست کف . 

 

من طالیی     - ... 

 

 ...تو     -

 

 ...من     -

 

 ...تو     -

 

حالیتھ؟....بکنی نامربوط فکر من مورد در نداری حق     -  

 

 .اوھوم     -

 

گرفت نفس و چسباند ھایش لب بھ را ھایم دست و گذاشت ھایم دست روی دست . 

 

بود چیزیش یک محمدم . 

 

انگار داشت خوره . 

 

زد می فریاد را عجیب چیزی ھایش چشم و . 

 

خوبی؟ محمدم     -  
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نھ؟ مگھ...تھش تا...محمدتم...ھمینھ...آھان     -  

 

 ...محمد     -

 

میخوامت من     - . 

 

میخوامت ھم من     - . 

 

کرد بغلم . 

 

کردم بغلش . 

 

داشت سایھ میانمان بغض سیاه رنگ . 

 

افتاد می اتفاق داشت چیزھایی یک . 

 

بود ترسیده محمدم و . 

 

بودم ترسیده بیشتر من و . 

 

ترسید باید بترسید کھ محمد . 

 

است مان خانھ ستون محمد . 

 

لرزید باید بلرزد کھ محمد . 

 

کرد بغلم بیشتر و کردم بغلش بیشتر . 
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********* 

 

 

 

کنند برگزار بود کرده خریداری فشم در جدیدا کھ باغی در را مراسم دارد اصرار کیان گفت می پریا . 

 

شک بی شد می نظیر بی عروس لباس در . 

 

دھند خوردمان بھ بود قرار کباب جوجھ پسرھا و کردیم می دل و درد و بودیم چسبانده ھم بھ را سرھامان . 

 

کردم می حس را محمد نگاه سنگینی گاھی . 

 

فرستاد می برایم ای بوسھ دید می دور کھ را دو آن چشم . 

 

زد می چشمکی . 

 

داشتم دوست ھم بازاری کوچھ ھای مدل این از من و . 

 

زری؟ زر     -  

 

 ھوم؟     -

 

خوشبختی؟ االن     -  

 

 .اوھوم     -

 

پیشمونی؟ کھ خوشحالی     -  

 

 .اوھوم     -
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ای خونھ این برکت تو قول بھ....خوشحالیم ھم ما     - . 

 

کیانش کنار رفت و گفت . 

 

داد تکان دستی برایم کیان . 

 

دادم تکان دست برایش . 

 

طرفم آمد و گرفت دست بھ را ھا جوجھ از سیخی . 

 

داد دستم بھ را جوجھ سیخ و نشست جفتم . 

 

 خوبی؟     -

 

 .خوبم     -

 

خوبھ؟ محمد     -  

 

بپرس خودش از     - . 

 

نزدیکی داداشم بھ بیشتر من از روزا این کھ پرسم می تویی از     - . 

 

 ...کیان     -

 

 وقتھ خیلی...گیره عجیب دلش روزا این محمد بدونم کھ کردم رفاقت ، کردم برادری ، کردم زندگی باھاش اونقدر من     -
 دستت از نذار...میگیره خاکی خودشو کھ نکن نگاش...نیست کم محمد...نداره خاطرخواه کم محمد...ناموسمی ھم تو... داداشمھ...گیره
زرپری بخوره لیز . 
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 ...کیان     -

 

داری؟ دوسش...داره دوست زرپری...بابامی امانتی ھم تو...درست رفیقمھ...بگم بذار     -  

 

کردم نگاھش تنھا . 

 

 کھ محمدی...راحتھ محمد آینده از خیالم...منھ مال پریا...جمعیم ھم دور چھارتامون...خوشبختم خیلی لحظھ این تو من زرپری     -
جونمی کھ خدا بھ...جونمی کھ تویی...راحتھ تو از خیالم... کنھ انتخاب رو بقیھ بقیھ و خودش بین شده مجبور ھمیشھ . 

 

کردم نگاھش ھم باز . 

 

کردم می سکوت باید روزھا این . 

 

کنند خالی را خودشان بقیھ گذاشتم می باید . 

 

زدن حرف بھ کند راغبشان سکوتم گذاشتم می باید . 

 

کردن خالی دل بار بھ . 

 

نیست بدھکار من بھ ھیچکس بزنم فریاد خواستم می عجیب روزھا این . 

 

گرفت من از را امیر آقا . 

 

گرفت را سالگیم بیست تا ھفده خوب ھای سال . 

 

داد محمد جایش . 

 

نشستھ حق جای خدا گویند می . 
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نیست بدھکار من بھ ھیچکس پس بوده محمد حقم اگر . 

 

مرتیکھ ھست ھم حسود...کنھ می نگاه داره بدجور محمده این کھ سفره سر بریم بیا     - . 

 

گرفت ام خنده . 

 

داشت غیرت رویم . 

 

شود می حسود من برای گفت می . 

 

جنگد می برایم . 

 

دنیا ھمھ با . 

 

جنگد می گفت وقتی . 

 

بجنگ من مغر با بیا بگویم خواستم می . 

 

کند می حلقھ یک ھوس گاھی کھ مغزی . 

 

عروس لباس یک ھوس . 

 

خواستگاری یک ھوس . 

 

شکر را خدا ھست محمد کھ ھمین اما . 

 

شکر را خدا دارمش کھ ھمین . 

 

جنگید خواھم خواستگاری و عروس لباس و حلقھ ھوس با من باشد محمد . 
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خوردیم شام ھم دور . 

 

گذاشت خانممان عروس سر بھ سر محمد . 

 

زدم می لبخند من . 

 

بودم می تنھا باید را شب . 

 

ترسیدم می . 

 

ترسیدم می بود شده حسود روزھا این کھ خودی از . 

 

داشت عروس لباس ھوس کھ خودی از . 

 

را مردم کنم ناراحت ترسیدم می . 

 

ریختم می بالشم جان در و کردم می ھق را رویاھایم و خوابیدم می تنھا رفتم می باید . 

 

فھمید می چیزی نباید محمد . 

 

گفت می خواست می اگر . 

 

بگوید کھ خواستم می نباید من . 

 

****** 

 

بود دار دینالھ حریر تمام یک بود تخت روی کنارم شدم بیدار کھ صبح و بود کرده انتخاب برایم محمد کھ لباسی . 
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بود زیبایی لباس . 

 

نشست می تنم بھ عنابیش رنگ . 

 

خندیدم می ریز من و انداخت می باال ابرو دائما دیدنش محض بھ کھ پریا . 

 

فھمید می پریا . 

 

فھمید می کیان . 

 

فھمیدیم می خوب را ھم درد چھارتا ما . 

 

کرد حلقھ برایم پریا را موھایم . 

 

زری؟ زر     -  

 

 جونم؟     -

 

 بھ زد تلفن ھم سر پشت ھی و اتاقش تو پرید جلدی...شد چش دونم نمی...کرد ترش یھو خوند می روزنامھ داشت کیان امروز     -
اون و این . 

 

افتاد می راه داشت سونامی انگار . 

 

کنھ نگرانت وقت ھیچ نداره دوست کیان...باشھ دوم دفعھ این کھ گفتن واسمون مشکالتشون از کی کیان و محمد...نکن فکر بھش     - . 

 

ببینم رو روزنامھ نشد...ندارم خوبی حس ھم من ولی     - . 

 

زنی؟ می الک برام:  گفتم ھوا بی و رفتم ور الکم قوطی با  
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کردم می آرام را ھمھ باید . 

 

کرد؟ می آرام مرا کسی چھ  

 

گرفت می مرا دامن شک بی عواقبش و افتاد می راه سونامی . 

 

دیدند می من چشم از را چیز ھمھ ، ھمھ و افتاد می راه سونامی . 

 

کرد خانھ دلم در ترس انگار تازه . 

 

کردم؟ می چھ امشب را نامدار نگاه برزخ  

 

نبودم نگران نامدار اندازه بھ کس ھیچ برای . 

 

بود لعنتی بازی این باختھ ھمیشھ سرباز نامدار . 

 

زد سوتی برایم پریا کشاندم ھایم لب بھ کھ را زرشکی رژ . 

 

آمد؟ می خوشش محمد  

 

بودم بوده شده ھا زن ھمھ مثل . 

 

شد می مھم شوھرم نظر . 

 

بود جالبی حس . 

 

کردم حس را نگاھش سنگینی شدم کھ محمد ماشین سوار . 

 

شدم؟ خوشگل:  گفتم جذابم انگوری گوریل بھ نگاه با و زدم لبخند اما داشتم استرس کمی  
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بکشم؟ زحمشتو من یا کنی می تقبل خودت رژتو کردن رنگ کم زحمت فقط نست شکی کھ خانوما خانوم خوشگلی در     -  

 

دارم دوسش     - . 

 

فقط خودم واسھ البتھ...دارم دوسش ھم من     - . 

 

بود پررو زیادی مرد این . 

 

افتاد راه و شد راحت خیالش کردم تر کمرنگ کھ را رژم . 

 

بود فکری کمی . 

 

فکری؟ تو     -  

 

نکردی؟ پنھون من از چیزیو     -  

 

بود شده شروع انگار سونامی . 

 

گرفت سرعت ماشین و کردم سکوت . 

 

شد می معلوم چیزھا خیلی امشب . 

 

****** 

 

 

بود شده زیبا طناز . 

 

شویم حاضر تا بود مانده منتظر پریا و من کنار اتاق در . 
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بود زده نامحسوس لبخندی دیدنم بھ خانم کتی . 

 

بود فشرده را دستم . 

 

کرد می مشغول را فکرم این و . 

 

کرد می مشغول را فکرم بود جدیدش شاد روحیھ از برخاستھ کھ مھربانی این . 

 

بود کرده براندازم اخم با ھمیشھ مثل اما نادرخان . 

 

داشتم استرس کمی من و بود شلوغی مھمانی . 

 

رساند کیان بھ را خودش پریا زدیم بیرون کھ اتاق از . 

 

گشتم محمد دنبال چشم با من و . 

 

بود ایستاده شرکت شرکای جمع در . 

 

کرد می تماشا مرا و بود زده تکیھ خانھ بار بھ نامدار . 

 

برداشتم گام سمتش بھ . 

 

خورد می ظریف تکانی قدمم ھر با لباسم حریر . 

 

خوبین؟...سالم     -  

 

 .خوبم     -
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ممنون...بیمارستان اومدی شب اون گفت شمیم:  گفت او و دادم تکیھ بار بھ کنارش . 

 

دخترخالتونھ....ھمون شمیم...کنم می خواھش     - . 

 

 .آره     -

 

خوشگلھ چقدر     - . 

 

 شمیم؟     -

 

داره پرواز امشب:  گفت و دادم تکان سری . 

 

گفت غمگین . 

 

نھ؟ مگھ...نبینیم رو کنارمونھ کھ چیزایی و باشیم نیافتنیا دست دنبال ھمیشھ کھ خصلتمونھ آدما ما     -  

 

بود نکرده درک را ام جملھ مفھوم انگار و کرد نگاھم . 

 

بود؟ مھم  

 

کرد می رھایش امشب عاشقی سال ھمھ این شمیمِ  وقتی نبود . 

 

باشین داشتھ خوبی شب     - . 

 

ھم تو     - . 

 

طال؟:  گفت کھ برداشتم قدمی  

 

 بلھ؟     -
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نھ؟ مگھ...اومده     -  

 

بود ام خیره نامدار با گفتگویم ابتدای از کھ محمدی سمت برداشتم قدم و انداختم زیر بھ سری و کردم نگاھش . 

 

پیشش؟ رفتی چرا:  گفت اخم با کھ ایستادم روبرویش  

 

کردم پرسی احوال     - . 

 

 طالیی؟     -

 

داشت اخم ھم ھنوز و کردم نگاھش . 

 

شد باز سالن در بگوید چیزی آمد تا . 

 

شد شروع سونامی . 

 

بود خیرشان ھمھ ھا نگاه . 

 

داشت؟ خبر مگر زرنگار جھانگیرخان دردانھ ازدواج از کسی چھ  

 

گذاشت می سالن بھ پا مشھور ای خواننده بازوی در بازو حاال . 

 

باشد داشتھ حضور پدرش مراسم در نتوانستھ ھایش امتحان خاطر بھ بودند کرده پر جا ھمھ کھ دختری . 

 

بودند اینجا حاال . 

 

چشم ھمھ این جلوی . 
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خوشبختند دادند می نشان . 

 

داشتند بازو در بازو . 

 

بود ایستاده ھمیشھ مثل پوش خوش طاھا . 

 

ھمیشھ از زیباتر کیمیا و . 

 

است واقعی خوشبختیشان کھ بزنند فریاد خواستند می . 

 

عالیست انتخابشان . 

 

بود ایستاده مردی دورتر کمی و . 

 

مرد می براندازشان خیره . 

 

نداشت العملی عکس و . 

 

کرد می پیدا بھتری ھوای و حال جمع کم کم . 

 

کرد می آبروداری خانم کتی . 

 

داشت می بر گام طرفشان . 

 

کرد می تعارفشان . 

 

بستند می نافشان بھ تبریک ھمھ . 

 

کرد می نگاه مرا تنھا اما خان کیومرث . 
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بود من خیره . 

 

داشت اشک ھایش چشم و . 

 

داشت اشک ھایش چشم باشد پدرم داشتم آرزو کھ مھربانی مرد . 

 

نگریست می مرا ھم نادرخان . 

 

ندارد دینی من بھ من برادر ، بابا کھ کنم جماعت این حالی چگونھ و . 

 

نسوزانید دل برایم . 

 

ام کرده انتخاب خودم من . 

 

زد چنگ را کمرم محمد . 

 

فشرد خود بھ مرا . 

 

نکرد را اطرافمان ھای نگاه فکر . 

 

نکرد را دارند او بھ چشم خاندانی االن اینکھ فکر . 

 

فشرد را دستم پریا و ایستاد دیگرم سمت کیان . 

 

انگار کردند می حمایتم . 

 

انگار دادند می دلداریم . 
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چھ؟ برای دلداری  

 

افتاده؟ اتفاقی مگر  

 

شده؟ چیزی مگر  

 

است شده خیال بی مرا پیش سال چھار برادرم قط . 

 

است برگزیده ھمسری بھ مرا سالھ اندی و ھفتاد پیرمردی . 

 

ام بوده کلفت چھارسال . 

 

ام شنیده زبان زخم چھارسال . 

 

است؟ خورده تکان سنگی روی از سنگی مگر  

 

خوشبختند چقدر کھ کردند می نگاھشان کاش . 

 

پوشند خوش کھ . 

 

زیبایند کھ . 

 

کردند؟ می نگاه چرا مرا  

 

برداشت قدم نامدار . 

 

گذشت کیمیا شانھ بھ شانھ . 

 

نکرد ھم توقف . 
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گشود را تراس در و . 

 

بزند آتش سیگاری کھ رفت می شاید . 

 

کند پک را اش مردانھ بغض . 

 

بیاد کنار خودش با کمی رفت می شاید . 

 

کند فراموش کھ رفت می شاید . 

 

بود گرفتھ خود بھ عادی حالت مھمانی . 

 

گذراندند می شوخی و خنده بھ و بودند گرفتھ را دورشان ھا خیلی . 

 

بود حاکم سکوت ما میان اما . 

 

خانھ برویم گفت می دم بھ دم تنھا کیان . 

 

داد دستم بھ آبی لیوان طناز . 

 

دونستی می تو – پریا . 

 

نگفتی؟ چرا:  گفت کیان و دادم تکان سری  

 

دیدین می باید خودتون     - . 

 

کرد مضطرب را جمع کمی برداشت سمتم طاھا کھ قدمی . 
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شوند مواجھ زامبی یک با بود قرار انگار . 

 

عزیزم شدی خوشگل ھمیشھ مثل:  گفت و کرد دراز سمتم دست رسید کھ قدمیم یک بھ طاھا . 

 

گرفت آغوشم در . 

 

داد نمی آشنایی بوی دیگر انگار . 

 

نبود من برای آغوشش انگار دیگر . 

 

کردم مھمانش لبخندی باالجبار و کشیدم بیرون آغوشش از را خودم . 

 

بود بدی فضای . 

 

بینم می شوھرخواھرمو چھارسال از بعد کھ خوشحالم – کیان . 

 

داشت نیش حرفش . 

 

کرد نگاھم و کردم نگاھش . 

 

رو پدرم زن برادر البتھ و – کیان . 

 

انگار زد نیش بیشتر . 

 

دھد فیصلھ را قضیھ خواست می طناز . 

 

آورد می حرف در حرف . 

 

تراس بھ شد می کشیده دلم من و . 
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ندارم بھش حسی ھیچ دیگھ دیدم کردم نگاش کھ امروز:  گفت ایستادم کھ اش شانھ بھ شانھ . 

 

آدم ِخر بیخ بچسبد نیست حناق کھ دروغ . 

 

نھ؟ مگھ خوشبختھ:  گفت باز سیگارش بھ محکمی پک با و کشیدم دندان بھ را لبم  

 

زد سیگارش جان بھ تر محکم پکی باز و دادم تکان سری . 

 

بزنم حرف براش تا نیست دیگھ ھم شمیم امشب     - . 

 

نریزم اشک کھ شد می کاش . 

 

کنین فراموشش     - . 

 

کردم فراموش:  گفت و زد پوزخند . 

 

حرفی نھ...اینجوری نھ     - . 

 

رسید انتھا بھ سیگار و دیگر پکی . 

 

تر بدبخت است طرفھ یھ عشق کھ آدمی...بدبختھ عاشق آدم میگھ ھمیشھ شمیم     - . 

 

شمیم بیچاره . 

 

نامدار بیچاره . 

 

ناکامشان ھای عشق بیچاره . 
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دارم دوسش خر منِ  ھم ھنوز:  گفت و زد آتش دیگر سیگاری . 

 

داشت اشک . 

 

است رسیده استخوانشان بھ کارد یعنی ریزند می اشک کھ مردھا . 

 

اند شده بدبخت خیلی یعنی . 

 

سوزه؟ می کی واسھ دلم شما از بیشتر دونین می     -  

 

نگفت ھیچ و کرد نگاھم . 

 

بره یادش تا میره...میشھ راحت امشب الاقل...بود عاشقتون ھمھ این کھ شمیم واسھ     - . 

 

گذاشتم تنھایش و ماند نگاھم مات . 

 

آمد می کنار باید . 

 

خودش با . 

 

شمیم نبود با . 

 

شد حرام کھ ھایی سال آن ھمھ با . 

 

بود کرده اخم ھم باز محمد سالن در . 

 

شد باز کمی ھایش اخم فشردم نرم کھ را دستش . 

 

رقصدیم محمد پیشنھاد بھ و شد می پخش مالیمی آھنگ . 
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فشرد می بیشتر لحظھ ھر را ھایم پھلو و بودم داده تکیھ اش شانھ بھ را پیشانیم . 

 

نیست؟ پر ازشون دلت     -  

 

نزنیم حرف موردشون در بیا     - . 

 

بزنیم حرف نامدار با تراس تو بودنت تنھا درباره بیا پس     - . 

 

نشو حسود     - . 

 

میای چشماش بھ و خوشگلی ھمھ این وقتی میشم حسود     - . 

 

مگھ؟ ام تحفھ     -  

 

دارم؟ غم امشب اینقدر چرا و فشرد تنش بھ بیشتر را تنم  

 

ھمسرش با آمده برادرم . 

 

 .خوشبختند

 

دارد افسردگی کیمیا کمی کھ چند ھر . 

 

است شده سقط شان ماھھ چند جنین شاید و . 

 

خوشبختند ولی . 

 

زنند می صدا عزیزم را ھمدیگر ھم ھنوز . 
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 محمد؟     -

 

محمد؟ جوووووون     -  

 

میشھ؟...میدم گوش آھنگ من...کن زانندگی تو...خیابون تو بریم امشب     -  

 

بخونی واسم دھن یھ اومد حست وقت ھر کھ شرطی بھ:  گفت و فشرد بیشتر را تنم . 

 

 محمد؟     -

 

محمد؟ جوووووون     -  

 

ھستی کھ مرسی     - . 

 

داد تکیھ اش سینھ بھ را پیشانیم و برد گردنم پشت دست . 

 

بخورند حرص جمع دخترھای بگذار . 

 

است من برای محمد . 

 

است من مال تمامش . 

 

نخوردم را شامم . 

 

نداشتم اشتھایی . 

 

انگار بود آرامی سونامی . 

 

گذشت گوشمان بیخ از تنھا انگار . 
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بودند آرام ھمھ . 

 

داشت اخم خان کیومرث تنھا . 

 

بود کرده بغ ای گوشھ خانم کتی . 

 

بود کرده ترک را مھمانی زود خیلی نامدار . 

 

کرد می برانداز را اھرش.خ عصبی کیان . 

 

بود نشده زیادی چیز . 

 

گذراندیم سر از را چھارسالھ سونامی یک تنھا . 

 

نیوفتاد خاصی اتفاق . 

 

بود راحتی سونامی . 

 

کردند می درد چھارسال وسعت بھ من ھای شانھ تنھا . 

 

بود نشده کھ خاصی چیر . 

 

بود؟ شده  

 

********* 

 

دادم می میان در یک را طاھا ھای تلفن جواب مدت این در . 
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داشت عذاب مھمانی از بعد دیدنشان کمی . 

 

داشت عذاب ھا چیز خیلی مھمانی از بعد . 

 

شد نمی نیست ترحم کنم فکر تا زدم می زور چھ ھر من و شد می ریختھ جانم بھ کھ ھایی محبت . 

 

زد نمی طاھا از حرفی روزھا این محمد . 

 

بود نشده بقیھ مثل . 

 

بود محمد ھمان . 

 

بود ترسیده کمی نگاھش تنھا . 

 

است متنفر طاھا آمدن از بود گفتھ اول شب ھمان تنھا . 

 

بودم مانده آغوشش در صبح تا را شب ھمان من و . 

 

بودم شده آرام کمی و بودم گرفتھ بوسھ . 

 

بودم کرده لھ خصمانھ را شد می پایین باال ام سینھ میان کھ چیزی و . 

 

شد وارد شھرام و خورد اتاق در بھ ای تقھ . 

 

 از یکی کنم می فکر...ھستن زرنگار میگن...ببینن رو شما کھ دارن اصرار خیلی...اینجان خانوم یھ...شدم مزاحم ببخشید     -
باشن اقوامتون . 

 

حتما بود کیمیا . 
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کند راھنماییش گفتم شھرام بھ . 

 

انداختم نگاھی خودم بھ آینھ در . 

 

ام شده الغر گفت می محمد . 

 

نیست کافی غذایم . 

 

شد زده بھت کمی نگاھم شد باز مجدد کھ در . 

 

ببینی؟ منو نداشتی انتظار     -  

 

آمدین خوش خیلی...سالم یعنی...نھ     - . 

 

نشست اتاقم ھای کاناپھ از یکی روی من زده ھول تعارف بھ . 

 

گذاشتم روبرویش را میوه ظرف . 

 

بیاورد قھوه فنجان دو دادم خبر شھرام بھ . 

 

بردم می حساب زن این از من و . 

 

طال بشین     - . 

 

زیبایی صورت و داشت زیبایی صدای . 

 

نبود عاشقش نادرخان چرا کھ دانم نمی و بود تمام چیز ھمھ زنی . 

 

نشستم روبرویش . 
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رنگش ای قھوه ھای چشم اال سپردم می جا ھمھ بھ را نگاھم من و بود ام خیره . 

 

بزنم حرف باھات اومدم     - . 

 

شدم جا بھ جا جایم در . 

 

برسم خدمت من گفتین می     - . 

 

میذاری؟ احترام بھم چرا     -  

 

شد خیره زیبایش صورت بھ شده گشاد کمی نگاھم . 

 

پیچید می پات و پر بھ خیلی اوایل اون ھم طنازم...کرد توھین بھت شوھرم...کردم توھین بھت     - . 

 

داشتین حق شما     - . 

 

کنی؟ می آروم اینجوری خودتو     -  

 

کردم نگاھش سکوت در ھم باز و نفھمیدم را منظورش . 

 

 نامدار برای...کردم مادری خیلی کیمیا برای...کنم می نگاه گذشتم بھ دارم چندوقتھ...کنی؟ می آروم خودتو داشتیم حق ما اینکھ با     -
 پسره کھ...زده گولش داداشت کھ کردم آروم خودمو ھی...رفت کیمیا وقتی...نیست کمتر باشم نداشتھ دوسشون بیشتر طناز از...ھم

 کھ پسری با...بوده خوشبخت خواھرم ساال این ھمھ ولی...جونت بالی شدیم...جونت بالی شدم اومدی کھ تو...نداره خواھرمو لیاقت
 می چون...بطلبم حاللیت ازت کھ اینجا نیومدم...سوخت پدرم...سوختم من...سوخت نامدارم...سوختی تو اتفاق این تو...داشتھ لیاقت
 باز نامدارمو چشمای کھ ممنون بگم بھت کنده پوست و رک کھ اینجا اومدم...نمیره کس ھیچ خاظر از حرف سری یھ با چیزا این دونم

 و مادر بگیری نظر در اینکھ بدون...کنی می خرج رفاقت دخترم برای کھ ممنونم...ممنونم ازت...شنیدم حرفاتونو شب اون....کردی
داشتی مشتری زیاد...برم بھتره...ممنون...خواھری من طناز برای تو...ماییم پدرش . 

 

بودم کرده سکوت . 
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زد؟ شد می حرفی مگر اصال  

 

بود آمده زن این . 

 

بود گفتھ من از . 

 

نامدارش و کیمیا از . 

 

بود شده تمام کھ ای گذشتھ ھمھ از و . 

 

نداشت بخشش تقاضای من از . 

 

نداشتم ای کینھ من و . 

 

نداشتم او بھ نسبت خاصی حس . 

 

بودم شنیده توھین حانبش از کمی . 

 

صرف محبتی بی کمی و . 

 

 .ھمین

 

بود؟ مھم مگر  

 

کشیدم عمیق نفسی شد گم کھ اتاقم در پشت . 

 

بگذرانیم خوش خواھیم می چھارتایی را شب کھ بود گرفتھ تماس محمد . 

 

نیاید ذھنم بھ خیالی و فکر وقت چند این در تا کرد می ھرکاری انگوریم گوریل . 
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******** 

 

بود چسبیده گلویش بھ چیزی اتگار شب سر از . 

 

کرد می نگاھم ھی . 

 

بگوید چیزی کرد می دل دل ھی . 

 

گفت نمی ھی . 

 

ماند می دلش سر ھی . 

 

گفت می طناز با رفتنش ییرون از پریا . 

 

کرد می نگاھم کھ بود محمدی جمع حواسم من و . 

 

شده پایین باال فشارش باز ھم کتی میگھ...کتی پیش رفتھ دیروز کیمیا میگھ طناز  - پریا . 

 

 کم چی خونواده این مگھ....باالن سر تف باز باشم پشتشون کھ ھم چقدر ھر....باالن سر تف وکیمیا طاھا....واال بگم چی دونم نمی  -
بگذره؟ ازشون شد حاضر کھ براش بودن گذاشتھ  

 

ھمین فقط...دلتنگیھ کمی فقط نگاش تو...نیست پشیمون کیمیا  - پریا . 

 

بگیم خودمون از بیا  - . 

 

زرپری؟  - کیان  

 

بود داده تکیھ ام خانھ کانتر بھ... کردم نگاھش . 
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 جونم؟  -

 

نداری؟ نامدار از خبری  - کیان  

 

نھ دیگر مھمانی شب از . 

 

بودم گذاشتھ تنھایش  

 

آمد می کنار خودش با باید . 

 

شمیمش نبود با . 

 

خوشبخت کیمیای حضور با . 

 

آمد می کنار باید . 

 

 .نھ  -

 

اصن؟ باشھ داشتھ خبر ازش طالیی داره لزومی چھ  - محمد  

 

کن جمع را پریا استھزا پر لبخند این بیا حاال . 

 

شود نمی شب رورش نکند حسادت ھم ھوا در زده پر نر ھای پشھ بھ نسبت روز یک محمد یعنی . 

 

است داری خنده انگوری گوریل . 

 

دارم دوستش من و . 
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دارم دوستش گوید می پریا . 

 

ترقد می وا قلب برایش ھایم چشم در . 

 

خندم می اصطالحاتش این بھ من و . 

 

خندم می ھم روزھا این زند می دو دو من برای عجیب ھایش چشم ھم محمد گوید می کھ این بھ . 

 

من داشتنی دوست انگوری گوریل بھ ھیز مرتیکھ گوید می اما کیان . 

 

خندم می بیشتر من و . 

 

زند می لبخند کیان و . 

 

دارمشان کھ است خوب . 

 

رفتیم باال را ھامان قھوه و نشستیم زمین روی ھم گرد ھمھ شام از بعد . 

 

طال؟؟؟  - محمد  

 

طالیی نگفت و بود جدی . 

 

بود شده ھوشیار ھم کیان نگاه . 

 

شنوم می یعنی کھ دادم تکان سری . 

 

زرنگار خانواده سھامدارای ھمھ...ھممون....دعوتیم جایی دیگھ دوشب  - محمد . 

 

گفتن؟ در داد می لفتش اینقدر کھ بود غیرعادی چیز مگر  
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است بوده پابرجا شناختم می کھ غمی بی ھای ثروتند و زرنگار خاندان در ھمیشھ چنینی این ھای مھمانی . 

 

 خب؟  -

 

کرده دعوتمون پورطاھر:  گفت و داد ھایم چشم بھ را نگاھش محمد . 

 

کردم نگاھش . 

 

میریم خب:  گفتم و کردم جمع را ھایم لب . 

 

بود عجیب برایش العملم عکس . 

 

کردی؟ اخم اینقدر کھ داری مشکلی پورطاھر با  - کیان  

 

بود محمد منظورش . 

 

دانست می را دردم کھ محمدی . 

 

نشست؟ می مشکالتم پای بھ باید کی تا  

 

خورد؟ می را حرصم  

 

بود حیف زیادی من برای محمد . 

 

******* 

 

 

ھایش وقت آن مثل بود شده کیمیا . 
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انرژی پر و شاد . 

 

پاشیدم صورتش بھ لبخندی . 

 

میریم:  گفت طاھا و برداشتم تعارفیش سینی از چای فنجانی . 

 

 .خوبھ  -

 

دیدم اردوانو امروز – کیمیا . 

 

 خب؟  -

 

برات خوشحالم...زدی عالی رستوران یھ گفت – کیمیا . 

 

داشت؟ نیش لحنش  

 

ندادی؟ ادامھ درستو چرا:  گفت و چسباند زانوھایش بھ آرنج طاھا  

 

داشتم عالقھ بیشتر کار این بھ  - . 

 

عزیزم کن حال ارثت با...بیاد؟ بدش درآوردن پول راحت از کھ کیھ خب – کیمیا . 

 

رفتم می باید . 

 

بودم شده خرد کمی . 

 

کرد می درد قلبم کمی و . 
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بود انداختھ را ارثم تکھ من بھ روز آن ھم عسل . 

 

بودم نسوختھ آنقدر . 

 

اند آورده بار لوس را کیمیا گفت می ھمیشھ کیان . 

 

نمیشم مزاحم...برم من  - . 

 

پاشید رویم بھ لبخندی کیمیا . 

 

بود؟ شکستھ دلم  

 

دانم نمی . 

 

کرد می درد فقط انگار . 

 

گرفت می درد کمی قلبم کردم می فکر کھ بودن آقا خانھ چھارسال بھ . 

 

رفتم می باید . 

 

کرد ام بدرقھ در دم تا طاھا . 

 

بودند خیس کھ ھا چشم این بھ لعنت . 

 

کرد می درک آدم خود تنھا را زبان زخم . 

 

میری؟ زود اینقدر چرا  -  

 

شده خوب کیمیا کھ خوشحالم  - . 
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بوسید را پیشانیم و کرد مھمانم لبخندی بھ . 

 

کردی می زندگی ما پیش میومدی کاش  - . 

 

کرد می تعارف شک بی . 

 

نیستم کسی بھ متکی دیگھ...شدم عوض....طاھا راحتم من  - . 

 

محمد اال . 

 

درآوردم را گوشیم زدم بیرون کھ اش خانھ از . 

 

زدم زنگ محمد بھ . 

 

محمد؟ دل جون  -  

 

 .سالم  -

 

خوشگلھ سالم  - . 

 

آمد ھایم لب روی لبخند . 

 

سپردم می فراموشی بھ را کیمیا ھای حرف باید . 

 

دوتایی....دربند؟ بریم ای پایھ  - . 

 

باشیم خدمتتون در ھم شب کھ شرطی بھ البتھ...خانـــــوم ایم چھارپایھ بودن تو با واسھ کھ ما  - . 
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بودم ھایش بودن حیا بی این عاشق . 

 

زد می رنگ را ام گونھ کھ ھایی ھمین . 

 

گرفت می بازی بھ را دلم . 

 

شرکت میام من پس  - . 

 

میدی افتخار  - . 

 

نشکنھ دلت باشی رکابم در گفتم....دیگھ دیگھ  - . 

 

میای کھ ما پیش شما  - . 

 

ترسونیم؟ می چی از  -  

 

میای ناز داری زیادی...دربند ببرمت بتونم نمیدم قول االن طال  - .  

 

خندیدم قھقھھ بھ . 

 

داشتم را محمد . 

 

چیزھا بقیھ پدر گور . 

 

است خریده آقا برای مرا ، ثروت کھ کنند فکر ھا خیلی بگذار . 

 

****** 

 

بوسید محکم را ھایم لب و شد خم و کرد مرتب رویم را پتو . 
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زد می لبخند زدم می دیدش کھ منی بھ و بست می را لباسش ھای دکمھ . 

 

بیا زود  - . 

 

 آرومی؟  -

 

 .اوھوم  -

 

جورین؟ این چشات چرا پس  -  

 

خوبم من محمد  - . 

 

ھان؟...نریم؟ اصن میخوای  -  

 

باشھ؟....میریم  -  

 

بخوای خوشگلھ تو چی ھر  - . 

 

محمد؟:  گفتم کھ برداشت در سمت قدمی  

 

 دوست:  گفتم و شدم گردنش آویزان من و کرد پر را مان فاصلھ او و شدم بلند زانوھایم روی و زدم کنار را پتو من و برگشت سمتم
 .دارم

 

گفتم می باید . 

 

شد می حناق وگرنھ . 

 

داشت برق ھایش چشم . 
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کرد فرو گردنم در را سرش . 

 

کشید نفس و . 

 

دارم دوستش بگویم خواست دلم . 

 

نگفت اول او کھ درک بھ . 

 

داشتم کھ من . 

 

گفتم پس . 

 

********* 

 

بودم پوشیده ای ساده لباس . 

 

بودم بافتھ طرفی یک را موھایم . 

 

بود زده لبخند دیدنم بھ محمد . 

 

ام شده ھا ملکھ شبیھ بود گفتھ . 

 

زدند می حرف ھم با ھامان چشم ولی بود کم روزھا این ھامان دیالوگ . 

 

داشت برق ھایش چشم بودم بستھ جانش بھ دارم دوستت کھ صبح از . 

 

بود رفتھ کنار ترسش و . 
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بود پدر روزی کھ بودیم ایستاده مردی تجمالتی خانھ در ھم کنار . 

 

بود مان خانھ مرد . 

 

نماند مرد . 

 

 .رفت

 

باشد دیگری پدر تا . 

 

زد می لبخند مھمانان بھ نشینش ویلچر مادر کنار سالن سمت آن کھ سالھ پانزده دختری پدر . 

 

بود زیبایی دختر . 

 

مھربان و . 

 

دارم زیبایی نام کھ بود گفتھ و بود بوسیده نرم را ام گونھ . 

 

بود کرده نگاھم دیدنش بھ محمد . 

 

بود دیده را ھایم چشم زدن دو دو . 

 

بود فشرده نرم را کمرم . 

 

بود بند کمرم بھ مھمانی ابتدای از کھ بود محمد دست بھ باشد پورطاھر سمت بھ اینکھ از بیشتر طاھا نگاه و . 

 

بود ایستاده کیان کنار کیمیا . 

 

زدند می حرف ھم با . 
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داشت می بر خون بیشتر را کیان ھای چشم لحظھ ھر و . 

 

 خوبی؟  -

 

گرفتم دستش از را آبمیوه لیوان . 

 

نباش نگرانم اینقدر....خوبم  - . 

 

بشم؟ کی نگران نشم تو نگران...میشم نگرانت:  گفت و کرد نوازش را ام گونھ  

 

نبود مھم ھم زیاد طاھا نگاه سنگینی . 

 

دارم مشکل ھمھ این کھ میخوام معذرت من محمد  - . 

 

امشبت منگی پا میذارم حرفاتو این االن  - . 

 

 .ممنون  -

 

اوکی؟...نزن حرف جور این من با....کنما می خمیرت و خرد زنم می طالیی  -  

 

آمد سمتمان بھ نام پانیذ سالھ پانزده دخترک و زدم لبخند . 

 

پاشیدم رویش بھ ناخودآگاه لبخندی . 

 

نداشت کھ گناھی . 

 

بود شده بزرگترھامان وحشتناک معاملھ کاالی طاھا و من مثل . 
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ببینتتون میخواد...آشنایین براش خیلی میگھ مامانم...شدما مزاحم ببخشید – پانیذ . 

 

بود مادرم جان دشمن کھ کرد می نگاه مرا و بود نشستھ ویلچر روی سمت آن زنی . 

 

داد دقش غصھ کھ مادری . 

 

نبود صبور . 

 

ایستادم زن روبروی . 

 

رسید می نظر بھ سنش از تر مسن . 

 

بودند حالت بی برابرش در ھایم چشم . 

 

طالست؟ اسمت  -  

 

است شده فلج پایین بھ گردن از پیش چندسال تصادفی در بود گفتھ مھمانی ابتدای در محمد . 

 

میزنن صدام زرپری اکثرا البتھ...بلھ  - . 

 

من گذشتھ تو زنی یھ شبیھ  - . 

 

بوده؟ تاثیرگذاری آدم  -  

 

ویلچرم این روی آھش بخاطر االن کھ اونقدر...تاثیرگذار خیلی  - . 

 

 .متاسفم  -

 

مدیونم بھش اینا از بیشتر چون...نباش  - . 
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نداشتم حرفش برای جوابی . 

 

آمد جمعمان بھ بود رفتھ کاری سراغ بھ کھ پانیذ . 

 

بوسید را مادرش . 

 

کرد درست را مادرش پای روی نازک پتوی . 

 

کردم می را نوکریش ھا این از بیشتر بود زنده مادرم اگر شک بی . 

 

شدم خوشحال دیدنتون از خیلی....میذارم تنھاتون ببخشید  - . 

 

زدم می لبخند نریزند اشک زدند می زور کھ ھایی چشم با . 

 

سراغتون بیاد نکرد پیدا جراتشو وقت ھیچ...اینجایین دوتاتون کھ خوشحالم:  گفت کھ برداشتم قدمی . 

 

کرد می نگاه را مادرش سوال پر پانیذ . 

 

اشکم برق با اما من . 

 

کرد نگاھم و ایستاد ھمسرش کنار پورطاھر . 

 

شناختنمان می پس . 

 

رفتم می باید . 

 

بزنم ھق تا رفتم می . 
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مادرم آه برای . 

 

نشین ویلچر زنی برا . 

 

بگردد پیِمان نداشت جرات کھ مردی . 

 

بود خواھر کھ سالھ پانزده دختری . 

 

بھت؟ گفت می چی:  گفت اخم با طاھا  

 

خواھرمونھ دختر اون  - . 

 

نیست مھم من برای ھیچکس کیمیا و تو از غیر و....نیست من خواھر تو جز ھیچکس  - . 

 

است سیاه دلش کند اش کالفھ اذان صدای کھ کسی گفت می آقاجان . 

 

کرد می کالفھ آقاجان خانھ نزدیک مسجد ھای گلدستھ اذان صدای را طاھا . 

 

خواندش می مرتد آقاجان . 

 

داشت دوست را مادرمان مفاتیح تنھا طاھا . 

 

نگشود را مفاتیح الی ھم یکبار ولی . 

 

خواندم می عاشورایی زیارت ھایم دینی بی ھمھ با پنجشنبھ ھر اما من . 

 

فرستادم می ای فاتحھ . 

 

نبود سیاه ھم دلم . 
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نداشت گناھی کھ پانیذ . 

 

پشیمانی از پر پدرش و بود نشین ویلچر مادرش . 

 

کرد؟ می دوا من از دردی چھ مرد این کردن ورشکست  

 

گشت؟ برمی مادرم  

 

شد؟ نمی خیالمان بی  

 

میزد خدا چوب باید را مرد این . 

 

نبود من طاھای دیگر بود چندی طاھا . 

 

میزد پر ھم ھا گنجشک برای دلش ھا وقت آن طاھای . 

 

چسبھ؟ می بھت اینقدر چرا محمد:  گفت کھ بگذرم خواستم کنارش از  

 

گرفت ام خنده . 

 

نبود مھم بودم پدرزنش ھمسر چھارسال . 

 

بود؟ شده مھم من با محمد صنم  

 

غیرت خوشا . 

 

مردانگی خوشا . 
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برادری خوشا . 

 

 .گذشتم

 

گذشتم است وقت خیلی طاھا از من . 

 

بریم؟ میشھ:  گفتم رسیدم کھ محمد بھ  

 

 .بریم  -

 

گفت نمی نھ بود نیاز کھ ھایی وقت یک ھایش قلدری ھمھ با محمد آمد می خوشم . 

 

گفت نمی نھ من بھ . 

 

چکید اشکم ماشینش در . 

 

فشرد را پایم ران دستش . 

 

فشرد را مشتم و گذاشتم دستش روی دست . 

 

فشرد تن بھ را تنم و داشت نگھ خلوت ای کوچھ در . 

 

فشرد را کمرم و زدم ھق . 

 

بود سرد خاک در مادرم و بود نشستھ ویلچر روی آنجا زنی . 

 

بودند؟ تر خوشبخت یک کدام  

 

بود؟ خوشبخت کرد رھا زندگی بازار خم و پیچ در را ھایم کودکی دست کھ مرد آن  
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چھ؟ پانیذ  

 

سالھ؟ پانزده زیبای دخترک آن  

 

بود؟ خوشبخت  

 

داشت پدر . 

 

داشت مادر . 

 

شود سالھ ای خرده و ھفتاد پیرمردی زن گذاشت نمی پدرش ھیچگاه و . 

 

بود خوشبخت ھم طاھا . 

 

بود مشھور ای خواننده . 

 

داشت ھاروارد از را اتمی فیزیک دکترای . 

 

داشت را کیمیا . 

 

اما من  .... 

 

اما من .... 

 

اما من ... 

 

زدم ھق . 
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کشیدم داد . 

 

بوسید را ام شقیقھ محمد . 

 

بوسید را ام شده مشت ھای دست . 

 

بوسید را بغضم پر گلوی . 

 

فشردم را ھایش شانھ . 

 

فشردم اش سینھ بھ سر . 

 

شد می فشرده قلبم و . 

 

بود کرده گیر ام سینھ میان چیزی . 

 

بکشم نفس گذاشت نمی . 

 

شد مرگ جوان مادرم . 

 

بودند برده پیری ھای سال بودن سوگلی بھ مرا . 

 

کند دق داشت حق مادرم . 

 

بودم؟ جان سگ اینقدر چرا پس المصب من  

 

بخورم جم آغوشش از نگذاشت شب تمام محمد . 

 

خرید جان بھ را ھایم ھق دانھ بھ دانھ . 
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داشتم وحشتناکی شب . 

 

بود زده باال ھایم ھیستریک . 

 

آمد می بیرون مقطع ھایم نفس . 

 

گذاشتم نمی کھ کیان پی برود آمد می ھی محمد . 

 

گذراندم می سر از تنھا باید را بحران این . 

 

زدن قوی بخش آرام یک جز کند کاری توانست نمی کھ کیان . 

 

گذراندمش می سر از تنھا باید . 

 

کردم کز محمد آغوش در وار جنین و گرفتم آغوش در صبح تا را مادرم مفاتیح . 

 

ماند محمد . 

 

نگذاشت تنھایم . 

 

بوسید را صورتم ھای التھاب . 

 

ماند محمد . 

 

نبودم تنھا من و . 

 

نبودم تنھا بار اولین برای . 
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****** 

 

 

 

بودم آمده خودم بھ انگار رو چند این . 

 

آورم سرش بالیی چھ دانم می ببینمش بگذار گفتم می خودم با عمر تمام . 

 

بودمش دیده . 

 

 ...اما

 

کردم می باید چھ دانم نمی خب . 

 

نبود من کار مرد این از گذشتن شک بی . 

 

نبود من کار ھم نفرین . 

 

ندارند ھم کردن فکر ارزش شوند می ھاشان زن خیال بی کھ مردھایی گفت می دیروز محمد . 

 

بودم کرده نگاھش من و . 

 

بودند کرده فراموش پدرھامان را ھردومان . 

 

مادرھامان از غیر ھایی زن خاطر بھ . 

 

بودند آمده ام خانھ بھ کیمیا و طاھا . 

 

گرداند ام خانھ دور نگاه کیمیا . 
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فشرد نرم تنھا را دستم . 

 

شد خیره ھایم عکس قاب میز روی آقا قاب بھ . 

 

داشتی؟ دوست بابامو  - کیمیا  

 

کرد خشک برد می لب بھ را چای فنجان داشت کھ را طاھایی سوالش . 

 

 کھ شدم زنش...شدم زنش دوتا شما زندگی کردن بیمھ خاطر بھ...نشدم زنش پول خاطر بھ...بودیم ھم رفیق...داشتم دوسش...آره     -
ھمدمم شد کرد کھ سکتھ و شدم زنش...نکشھ و نکنھ پیدا داداشمو بابات . 

 

شد می حناق وگرنھ گفتم می باید . 

 

آمدند جمعمان بھ ھم پریا و کیان . 

 

نشست جفتم کیان . 

 

انداخت ام شانھ دور دست . 

 

دادم تکیھ اش سینھ بھ . 

 

داشت خواھد را ھوایم دانستم می دنیا تھ تا . 

 

بود؟ چطور اونور زندگی – پریا  

 

کیان و تو برای خوشحالم...خوب – کیمیا . 

 

ممنون – پریا . 
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است نبوده اخت کیمیا با ھم زیاد گفت می پریا . 

 

بود جور بیشتر طناز با . 

 

شرکت کشھ می طول کارش محمد – کیان . 

 

افتاده جالب اتفاقای ما نبود تو چقدر – کیمیا . 

 

نھ؟ جالبھ....نبودی تو...مرد...کرد سکتھ بابا...خب آره – کیان  

 

باشم داشتھ شده تحمیل انتخاب نبودم مجبور من کیان – کیمیا . 

 

شکست بابام کمر...اومدم می در پشتتت ایران اومدم می کور چشمم...گفتی می زودتر کاش – کیان . 

 

نھ؟ مگھ...اومد گیرش خوشگل و ورگل ترگل زن یھ...نگذشتھ ھم بد بھش – کیمیا  

 

بودم من کیان بحث . 

 

بودم من ھم کیمیا بحث . 

 

نندازین؟ راه دعوا من خونھ تو کنم خواھش میشھ     -  

 

گرفت را دستم و شد خم طاھا . 

 

بکشم را دستم خواست می دلم خیلی . 

 

شدی الغر چقدر – طاھا . 
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نبود ناراحت طاھا با کیمیا فرار از انگار کیان . 

 

بودم من فقط انگار دردش . 

 

کھ زد لب گوشم کنار پو.فشرد را بازویم کھ ... 

 

میشھ باز داره چشماش تازه     - . 

 

رفتند کیمیا و طاھا بعد ساعتی . 

 

کند درست عصرانھ تا رفت پریا . 

 

کیان و ماندم من . 

 

گیره می لجش توجھی مرکز تو االن اینکھ از...آوردن بارش نازدونھ زیاد...ببخش رو کیمیا     - . 

 

 نگامونو دریچھ باید...کنھ می برداشت طرف کھ نیست اونی منظورش شاید میگھ چی یھ یکی....کیان متفاوتھ آدما نگاه دریچھ     -
 حرف مدل ھمین ھمیشھ شاید کیمیا...نیستم قدیم آدم اون من خب ولی...قدیمھ مثھ حرفاش شاید طاھا...شدم نازک دل من...کنیم عوض
دارم محمدو...دارم طنازو...دارم رو پریا...دارم رو خالھ...دارم رو تو االن من حداقلش کیان...شده عوض من نگاه شاید...ده میز . 

 

 بلد خواھی معذرت اگھ ببخش...کنھ می مبارزه باھاش داره ولی...باھاشھ تو وجدان عذاب...خوره می اعصاب قرص کیمیا     -
 رو تو...رو طاھا بخشم نمی من...نیست داداش کنھ ول خواھرشو کھ ھم داداشی... نیست مربوط من بھ...خودتھ داداش طاھا...نیست
دیدمت زندگی از مایوس ھمھ اون بار اولین وقتی بخشمش نمی...دونم نمی . 

 

پریا پی رفت و . 

 

ھایش حرف و ماندم و من . 

 

نیست زدن جا آدم کیان . 
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داده نشان تجربھ . 

 

کرد تکیھ بودنشان بھ باید کھ ھاییست آدم دستھ آن از کیان . 

 

سپرد دل . 

 

کنند نمی خالی را پشتت کھ داشت اطمینان و . 

 

****** 

 

شدم خیره ام خانھ تراس روی از آسمان بھ و نشستم پایش روی و گرفتم دستش از را نسکافھ ماگ . 

 

 طالیی؟     -

 

 ھوم؟     -

 

خب موند دلم بھ آرزو...جونم بگو     - . 

 

میشی پررو...نچ     - . 

 

زنی؟ نمی حرفی موردش در دیگھ کھ بخشیدی پورطاھرو     -  

 

 باھاش بخوام اینکھ ولی...محمد سختھ...نمیشھ...مرد اون بخاطر مامانم...ببخشمش تونم نمی....نیست من کار مرد اون بخشیدن     -
 بعد... شھ راحت لعنتیم مغز دیگھ...بکشم خودمو بعد...بکشمش شد می کاش میگم خودم با وقتا بعضی... دونم نمی ھم کنمو کار چی
 تو طاھا...کنھ کار چی میخواد دونم نمی رو طاھا...درگیرم خیلی خودم با...چی؟ محتاجشھ کھ زنش...چی؟ دخترش پس میگم خودم با

 دیگھ کردی یتیم مامان و بابا از منو کھ تو خدا گفتم خدا بھ بودم بچھ کھ روز یھ...میسوزه پانیذ برای دلم...سنگدلیھ آدم گرفتن انتقام
 شدم کثیف...پدره سالھ پونزده دختربچھ یھ برای کھ کنم می فکر مردی کشتن بھ خودم االن بعد...نکن پدرمادر یتیم رو ای بچھ ھیچ

نھ؟ مگھ...محمد  

 

 باید پدر...طالیی کنم می درکت... بود کرده بدبخت مامانمو...کشم می بابامو گفتم می داشت باد کھ کلم...بودم بچھ کھ وقتایی یھ     -
 ولی...داری حق تو طالیی...بزنھ ممنوع ورود برچسب دلش دھن رو باید کرد قبول کھ مسئولیت آدم...وایسھ زنش پا...وایسھ بچش پا
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 روزا خیلی...آوره عذاب...بده.. اینھ ذاتت تو...کشی می درد مورچھ قبل خودت..کنی لھ مورچھ بخوای تو...شناسم می رو تو من
 داغون دیدی مردو این کھ ھربار...بینی می صدمھ تو ھمھ از قبل بازی این تو طالیی ولی...شدم کفری دستت از خصلت این بخاطر
 ولی...گیرم نمی پدرتو جای وقت ھیچ من...باش ھم من فکر طالیی...خوابی می دیازپام زور بھ حاال تا مھمونی شب از....شدی

 من طالیی...مرد مادرم...نبود بابام...دارم عقده ھم من... کن محبت بھم ھم تو...نباشی ھیشکی محتاج کھ کنم می محبت بھت اونقدر
 محتاج فقط تو و من...کشیدی باال خودتو...نیگا خودتو...کشیدم باال خودمو...نیگا منو ولی...منجالب یھ تو انداختن پدرامون رو تو و

کن فراموشش من بخاطر...کرد فراموششون میشھ ولی... نیستن بخشش الیق چون...بخشیمشون نمی....کنیم فراموششون بیا...ھمیم . 

 

چسباندم اش شانھ بھ را سرم . 

 

 محمد؟     -

 

 جونم؟     -

 

کردم؟ می کار چی نداشتمت     -  

 

بوسید را موھایم روی . 

 

ندارم ھیچی باشمت نداشتھ اگھ کھ منم     - . 

 

 محمد؟     -

 

 جونم؟     -

 

میرم می اینبار... نکن خالی پشتمو...بمون سنگ برام تو...بودم داده تکیھ کاه بھ عمر یھ فھمیدم رفت کھ طاھا     - . 

 

کرد سکوت . 

 

کشید عمیق نفسی . 

 

بوسید محکم را موھایم روی . 
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خوردم می بغض طعم با ای نسکافھ من و . 

 

******** 

 

 

 

کھ کرد پچ پچ داد دستم بھ را عسل و کره لقمھ و چسباند سرم بھ را سرش پریا .... 

 

میگن ھم بھ دارن چی اتاق تو رفتن دوساعتھ نظرت بھ     - . 

 

انداختم باال شانھ و چپاندم دھانم در را لقمھ . 

 

بود خوبم روزھای آن از . 

 

بزنم لبخند خواستم می ھی کھ ھا آن از . 

 

بودیم زده زنانھ ھای حرف آغوشش در صبح تا پریا با و بودم آورده ام خانھ بھ دیشب را سوسن خالھ . 

 

گفتند ھم بھ چھ من اتاق در سوسن خالھ و محمد دانم نمی ھم حاال . 

 

خورد می را اش جمعھ روز صبحانھ خیال بی کھ کیان . 

 

نبود ما بھ ھم حواسش . 

 

جونم کیان – پریا . 

 

خبره چھ اتاق تو نمیگم...نمیشم خر – کیان . 
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 تو دوساعتھ مھمیھ موضوع حاال...نخوردن چیزی کھ نھ...ھاشونم معده نگران من...خبره چھ اتاق تو بدونھ خواست کی حاال – پریا
 اتاقن؟

 

نمیدم بھت جوابی ھیچ ھم تختم تو بریم حاضری بگی بھم اگھ حتی االن – کیان . 

 

رفت ھوا پریا جیغ و شد گشاد من ھای چشم . 

 

بودند حیایی بی خدای کیان و محمد . 

 

کرد می مھارش و خندید می قھقھھ بھ کیان و بود افتاده کیان جان یھ پریا . 

 

نداشت پریا داشتن برای امیدی مرد این پیش سال یک بھ قریب . 

 

برگشت ورق زود چھ . 

 

زود چھ . 

 

نشد ھدر جوانیشان کھ خوب چھ و . 

 

آمدند بیرون اتاق از محمد و سوسن خالھ کھ بودم خیرشان لبخند با . 

 

داشت برق خالھ ھای چشم . 

 

وسیع لبخندی ھم محمد . 

 

بارش لب زیر زھرماری محمد و کرد مھمانش ای سقلمھ کیان . 

 

است بوده خبر چھ اتاق در بفھمد کھ کشت را خودش پریا صبحانھ آخر تا . 
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دانستنش برای شد می تر جری پریا و زد می صدایش خانم فضول محمد . 

 

خندیدند می پریا بھ کیان و سوسن خالھ . 

 

بودم محمدم خیره موزمارانھ من و . 

 

میخواین چی ناھار امروز – سوسن خالھ . 

 

پلو زرشک من – محمد . 

 

نمیوفتھ مقبول کھ بگیم دیگھ ھرچی حاال ما...دیگھ دادن نظرشونو خان تحفھ – کیان . 

 

خندید کیان و گفت کیان گوش در چیزی محمد . 

 

میوفتھ ھم ما بھ کارت – کیان . 

 

خندید ھم باز محمد . 

 

کرد می نگاھم ھی غذا پخت طول در خالھ . 

 

کرد می ام حوالم لبخند . 

 

ریخت می جانم بھ عشق . 

 

کرد می مادری و . 

 

شده؟ طوری خالھ     -  

 

منھ عمر شیشھ محمد کھ میدونی     - . 
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ان کرده عزیز واال حضرت داریم خبر...بعلھ     - . 

 

چشمامی نور ھم تو     - . 

 

منین مادر...منین عزیز ھم شما...من برم قربونتون     - . 

 

کرده فکر بقیھ بھ ھمش...نداشتھ خودش واسھ ھیچی...کشیده زیاد زندگیش تو سختی محمدم     - . 

 

خالھ نیست شکی محمد مردی تو     - . 

 

مادر؟ باشھ...نکن شک محمدم بھ وقت ھیچ     -  

 

کنم؟ شک باید چرا     -  

 

بوسید را موھایم روی و گذاشت دستم روی دست . 

 

باش داشتھ اعتماد ھم تو...دارم اعتماد محمد بھ     - . 

 

ولی باشھ     - .... 

 

باش خوش جوونیت با...من با بقیش...پیششون برو     - . 

 

 .بوسیدمش

 

آیند می دنیا بھ مادر کھ ھاست زن قسم آن از خالھ . 

 

مادرند بچھ بی کھ ھا آن از . 
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دھند می مادری خوب بوی کھ ھا آن از . 

 

دارم دوست مادرانھ عجیب را خالھ . 

 

*********** 

 

زنن می مشکوک     - . 

 

دادیا گیر     - . 

 

اونور؟ اینور زد تلفن اینقدر چرا محمد این...کنن می کاری یھ دارن حاال تا صبح اینا     -  

 

شرکتھ کارای واسھ حتما...دونم می چھ     - . 

 

 واست چشاش ھی خدا بنده این و میری راه جلوش خانوم قرتی شما وقتی ھم اون...خونھ؟ بیاره کاراشو داره عادت آخھ محمد     -
زنھ؟ می دودو  

 

شد حالی بھ حالی دلم . 

 

میزد دودو برایم ھایش چشم . 

 

این؟ از زیباتر حسی چھ و  

 

میارم در سر اینا کار از من ولی...کنھ می ذوقیم چھ...کن جمع نیشتو     - . 

 

شدی حساس     - . 

 

کنھ قایم من از چیزی نبودکھ آدمی کیان....آره     - . 
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سواره کیان سر میگھ من روی تو پررو چھ...میکنما پتت و شت زنم می پررو بچھ     - . 

 

سننھ؟ رو تو     -  

 

ھست؟ حواست...شوھرتیما خونواه ما واال     -  

 

میکنن کاری یھ دارن اینا....نگو ور و شر زرپری     - . 

 

چھ؟ تو و من بھ خب     -  

 

آخھ؟ بودی گورستونی کدوم تو کرد می پخش کنجکاوی کھ وقتی اون خدا آخھ     -  

 

بده سفارش ھمینو بریم بیا...خوشگلھ خیلی...ببین رو عروسھ لباس این بیا پریا...تو داده ھم من سھم خدا ندادم دست از ھم چیزی     - . 

 

کشید دستم از را لباس ژورنال . 

 

کرد می منگش عروس لباس بحث . 

 

کند زایل را جانم در بوده خوشی توانست نمی ھم عروس لباس حسرت حتی امروز . 

 

بود خوب چیز ھمھ امروز . 

 

بودیم کرده شروع را قشنگی پاییر . 

 

شدم ساختمان ورودی در راھی و انداختم سر بھ روسری خورد کھ در زنگ . 

 

اش خانھ برسانند را سوسن خالھ بودند رفتھ کیان و محمد . 

 

بود ایستاده در جلوی موتوری پیک . 
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طاھر؟ طال خانوم     -  

 

ھستم خودم بلھ     - . 

 

کنید امضا زحمت بی رو اینجا...کارت این و...شماست واسھ بستھ این     - . 

 

گرفتم دستش از را بستھ و کردم امضا را دفترش محو کمی . 

 

بود؟ کی:  گفت پریا بستم پشتم کھ را در  

 

مونوری پیک     - . 

 

کشیدم بیرون جلد از را کارت . 

 

" باشم خدمت در شام صرف بھ را شب دھید افتخار دارم تقاضا بانو طال " 

 

کاسشونھ نیم زیر ای کاسھ یھ اینا نگفتم:  گفت و کشید دستم از را کارت پریا . 

 

آمد لبم روی نرمک نرم لبخند . 

 

بودند شیک بود فرستاده برایم کھ ھایی لباس . 

 

زد می سوت پریا . 

 

ھا جالفت این بھ چھ را محمد گفت می . 

 

بود خوبی جمعھ . 
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خوب خیلی . 

 

********* 

 

 

بود کرده لخت را موھایم پریا . 

 

ام شده زیبا گفت می . 

 

کند می سکتھ جا در ببیند مرا محمد گفت می . 

 

کردم می ردیف نکند خدا زیرلب . 

 

بود فرستاده راننده برایم . 

 

روم می کجا دانستم نمی . 

 

داشتم لبخند ولی . 

 

است امن چیز ھمھ باشد کھ محمد . 

 

کردیم توقف باغی در روبروی لواسان در . 

 

شک بی بود محمد لواسان باغ . 

 

بود کرده اش معاملھ جدیدا کھ ھمانی . 

 

کند دیوانھ مرا خواست می مرد این . 
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کرد باز برایم را در راننده . 

 

گذاشتم باغ کف ھای سنگریزه بھ قدمی . 

 

بود منتظرم جیب بھ دست دورتر کمی . 

 

رفت بیرون باغ از راننده . 

 

او و ماندم من . 

 

برداشت سمتم قدم . 

 

برداشتم سمتش قدم . 

 

کرد دراز دستم را دستش . 

 

کردم دراز سمتش را دستم . 

 

اومدی خوش:  گفت و چسباند ھایش لب بھ را ھایم انگشت پشت . 

 

زدم لبخند . 

 

گذاشت کمرم پشت دست . 

 

کرد راھنماییم . 

 

بود سرد کمی ھوا . 

 

رفتیم باال ایوان ھای پلھ از . 
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شوم رد من اول کھ زد تعارف و گشود را در . 

 

رفت نمی کنار لبم روی از لبخند . 

 

بودند کرده روشن را ویال مدرن فضای ھا دیوارکوب . 

 

درآورم تن از را ام پاییزه مانتو کرد کمک . 

 

کردم رھا ھایم شانھ روی را موھایم . 

 

کرد می نگاھم لبخند با . 

 

کشید صندلی برایم . 

 

بکشم؟ برات خوری می چی     -  

 

جوجھ کم یھ...اووووم     - . 

 

کرد می نگاھم شام طول در . 

 

کردم می نگاھش . 

 

بکنم اعترافی یھ باید     - . 

 

کردم نگاھش سوال با . 

 

بیاد خوشت ممکنھ گفت کین....نیستم بلد بازیا قرتی مدل این از من....اووووووم     - . 
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کردم رھا را بود کرده گیر گلویم میان شب سر از کھ ای خنده . 

 

خورم می زندگیمو شام بھترین دارم من و...اینجاییم االن تو و من کھ اینھ مھم....ھپنیست مھم     - . 

 

آمد ھایش لب روی لبخندی . 

 

خورد شام ھا شب باقی از کمتر . 

 

رفت باال را الکلش کم نوشیدنی سالمتیم بھ . 

 

کرد می نگاھم لب بھ لبخند . 

 

بودیم سالن بزرگ و پھن ھای کاناپھ روی بعد کمی . 

 

بگم بھت چی یھ باید من     - . 

 

 .بگو     -

 

کردم می نگاھش . 

 

بود درگیر خودش با . 

 

 ...من     -

 

 ....تو     -

 

 ....من     -

 

 ....تو     -
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 ....من     -

 

 ....تو     -

 

خوامت می خیلی من     - . 

 

گرفتم دندان بھ لب . 

 

برد جیبش بھ دست . 

 

بود شده قایم چیزی مشتش میان . 

 

گرفت دست بھ را چپم دست . 

 

برد لب بھ را دوم انگشت . 

 

شد تر کمی ھایش لب میان . 

 

درخشید می انگشتم روی چیزی بعد کمی و . 

 

خودت حتی...بگیره من از رو تو تونھ نمی ھم ھیچکس....بذارمت جریان در کھ گفتم...بشی خونم خانوم قراره     - . 

 

بود انگشتم روی برق آن بند ھایم چشم . 

 

بوسید را پیشانیم و شد خم . 

 

گذاشت گوشم پشت را موھایم از ای دستھ . 
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داری؟ دوسش     -  

 

دیگر بود ھمین گفتند می کھ رویا . 

 

اش؟ خانھ خانم  

 

 

نودھشتیا مجازی ی کتابخانھ توسط کتاب این  (wWw.98iA.Com) است شده منتشر و ساختھ  

 

 

بود نظیر بی محمدبودن خانھ خانم . 

 

 مگرنھ؟

 

شوم اش خانھ خانم قراراست بود گفتھ محمد . 

 

درخشید می انگشتم میان چیزی و . 

 

بودم منگ کمی . 

 

بگویم باید چھ دانستم نمی کمی و . 

 

داد تکیھ تنش بھ را تنم محمد . 

 

بوسید را موھایم روی . 

 

زد حرف برایم . 

 

گفت چیز ھمھ از . 
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بگویم چھ دانستم نمی من و . 

 

بودم شوکھ . 

 

 ...و

 

خوشحال شک بی و . 

 

داشتم ھم اشک . 

 

بغض و . 

 

بودم کرده گم را کلمات . 

 

بود شده فراموشم ھم ریختن اشک . 

 

شناخت می را ھایم حس دانھ بھ دانھ کھ بود گرفتھ آغوش در مرا مردی و . 

 

شوم اش خانھ خانم است قرار بود گفتھ کھ مردی . 

 

بود خوب بودن محمد خانھ خانم . 

 

 مگرنھ؟

 

********* 

 

 

بود داده گیر بودیم کرده صبح ویال در تنھا محمد و من کھ شبی بھ پریا . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

بودم شوکھ ھنوز من و . 

 

شدم می خیره دستم در نشستھ حلقھ بھ . 

 

میاد؟ خوششون زنا دیدی: گفت محمد بھ رو و بود زده لبخند حلقھ دیدن بھ ھم کیان  

 

بود گرفتھ آغوشش در کیان و بود گذاشتھ کیان شانھ روی دست محمد . 

 

دیشب؟ بود چجوری – پریا  

 

 بھ واو...است شده شناختھ...دستھ کف محمد....شناختم مبل روی دادنش لم و خوردن بندری با من محمدو...کارا این نمیاد محمد بھ  -
شناسم می من بودنشو واو . 

 

آرومی؟ اینقدر چرا  -  

 

داد اطالع...بشی خونم خانوم قراره گفت فقط...شعور بی نکرد خواستگاری...ام شوکھ  - . 

 

محمده ھمون شکر رو خدا خوبھ  - . 

 

شناختمش نمی کال کھ گفت نمی اینجوری  - . 

 

میخوادت خیلی...میخوادت خیلی شوخی بی طال  - . 

 

نداره دوسم ولی  - . 

 

 چی؟  -

 

خوادم می خیلی گفت داره دوسم نگفت دیشب  - . 
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 زرپری؟  -

 

گفت زده بھت . 

 

بودم شده لوس . 

 

چیست؟ مگر خب  

 

خواھد می شنیدن دارم دوستت دلم . 

 

ھستم آرامشش گوید مب . 

 

خواھدم می . 

 

است بند نفسم بھ نفسش . 

 

دیگر بگوید ھم دارم دوستت یک خب . 

 

نباشھ تنھا کیان...برم من:  گفت پریا داد تکیھ قابش بھ وری یک محمد و شد باز کھ اتاق در . 

 

بست سرش پشت را در محمد . 

 

گذاشت جلو قدمی . 

 

نیستی؟ خوشحال  -  

 

 .ھستم  -
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نمیگی؟ ھیچی چرا پس  -  

 

نھ؟ یا بشم زنت میخوام کھ پرسیدی من از  -  

 

جونمی...مالمی...زنمی ھم حاالش  - . 

 

ندادم تو بھ ای بلھ من  - . 

 

شدی زن برام...کردی اعتماد بھم کھ دادی وقتی رو بلھ  - . 

 

نشست تخت لبھ کنارم . 

 

دادم تکیھ اش شانھ بھ سر . 

 

انداخت تنم دور دست . 

 

گرفتھ؟ چی از دلت  -  

 

زندگیتم؟ کجای من محمد  -  

 

چرخھ؟ می تو دور چی ھمھ...مرکزش...وسطش  -  

 

دید را لبخندم و زدم لبخند . 

 

داری؟ دوست...میشھ جالب میگھ....بگیریم اونا عروسی با عروسیمونو میگھ کیان  -  

 

بگیریم عروسی بخوای کردم نمی فکر  - . 

 

بدم دست از درمیارمو تنت تو عروسو لباس کھ ای صحنھ من نکن ھم فکرش  - . 
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کنن؟ می نگاه اینجوری زنا عروس لباس بھ دنیا مردای کل یعنی  -  

 

ھمچین ھی  - . 

 

بینمت می کمتر بیاد طاھا کردم می فکر:  گفت محمد و شد سکوت کمی . 

 

نیستم متکی ھیچکس بھ دیگھ...کنم زندگی اون بدون گرفتم یاد چھارسال من...نداره زندگیم تو تاثیری دیگھ ولی...داداشمھ طاھا  - . 

 

باش من بھ  - . 

 

زدم لبخند . 

 

باشم آویزانش دارد دوست بود گفتھ من قلدر مرد . 

 

داری؟ اعتماد من بھ  -  

 

 .اوھوم  -

 

باش داشتھ تھش تا  - . 

 

شدی عجیب...محمد  - . 

 

بشھ عوض روم نظرت نمیخوام  - . 

 

گرفت آغوشم در بیشتر و . 

 

ترسید می چیزی از مرد این . 
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*********** 

 

برد لب بھ را اش قھوه فنجان طاھا . 

 

داره منو فقط...گذشتھ ھمھ از من بخاطر...بود شده گیر گوشھ کیمیا ساال این ھمھ  - . 

 

باش پشتش خب  - . 

 

نشو عصبی میگم چی یھ...من طال  - . 

 

کنم می خودمو سعی  - . 

 

کرده خواستگاریت من از....تھرانھ امیر  - . 

 

زدم پوزخند . 

 

بھش؟ گفتی چی تو  -  

 

داره دوست ھنوز طال....زنم می حرف باھات گفتم  - . 

 

کردم مزه آرامش در را ام قھوه . 

 

بودم ھایش چشم خیره . 

 

 نگاه بود انگشتم بند کھ ای حلقھ بھ کرد می سعی ، تھران در دانشجوییش دوران خاطره پر شاپ کافی این در نشستنمان اول از او و
نیندازد ھم . 

 

 گذشتمو آدمای اینھ سعیم تمام من... داده جوابتو طال بگو بھش...نداره باالسر آقا و قیم بھ نیاز...شده بزرگ خودش طال بگو بھش  -
خودمھ مال آیندم ساختن بقیھ گذشتمو...است گذشتھ ھمون خاطر واسھ رسیدم اینجا بھ اگھ...کنار بذارم . 
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کرد سکوت . 

 

آمد می صورتش بھ عینکش . 

 

داشتم ای قیافھ خوش برادر . 

 

داری خونواده تو طال  - . 

 

دارم دوسشون من و...دارن دوسم خیلی...دارم خونواده یھ االن آره  - . 

 

کوباند میز روی را فنجان . 

 

بود عصبی . 

 

باشم کھ اومدم من طال  - . 

 

 خودم زندگی و تو زندگی بین من برگردیم عقب بھ ھم باز اگھ و...دارم دوست...عمر تھ تا داداشمی...کردم عادت نبودنت بھ  -
خوشبختی کھ خوشحالم...کنم می انتخاب رو تو زندگی . 

 

گرفت میز روی از را دستم . 

 

میشھ اینجور دونستم نمی...خودم پیش بیارم ھم رو تو کھ رفتم من  - . 

 

بمون خوشبخت ھم تو...خوشبختم االن من...باشھ؟...نکنیم فکر بھش بیا...برس زندگیت بھ طاھا  - . 

 

کرد نگاھم . 

 

بود برادرم چیزم ھمھ زمانی یک . 
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نداشتم دوست اش اندازه بھ را کس ھیچ . 

 

داشت دوست میزان بھ باید را ھا بعضی فھمیدم بعدھا . 

 

********* 

 

بود خط پشت اردوان جناب . 

 

کشاندم ای گوشھ بھ را ماشین . 

 

سالم الو  - . 

 

خوبی؟...دخترم سالم  -  

 

خوبین؟ شما...خوبم  -  

 

دفترم بیاین ھمھ دوم وصیت شدن باز برای باید امروز بگم کھ شدم مزاحم...خوبم ھم من  - . 

 

حتما چشم  - . 

 

باش اینجا عصر پنج ساعت پس  - . 

 

 .چشم  -

 

 .خداحافظت  -

 

کردم قطع را گوشی . 
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کردم می عوض را ھایم لباس باید . 

 

بود خورده گره ھم بھ چیز ھمھ روزھا این در . 

 

خرید برویم ھم با روز یک بود کرده اصرار کیمیا . 

 

کند برگزار را مراسم تاریخی چھ در دانست نمی پریا . 

 

بود عروسیش کارھای دنبال طناز . 

 

بگیرند کانادا اقامت خواھند می گفت می . 

 

شد می تنگ برایش دلم . 

 

بود گرفتھ تماس پیش شب چند سیاوش . 

 

بود گفتھ خودش از . 

 

پیچد می پایش و پر بھ عجیب جدیدا کھ دختری از و . 

 

من؟ وردل کیارش و بخوابد زنش از دور او دارد معنی چھ کھ بود زده غر دائم محمد و بود مانده من پیش را شب دو کیارش  

 

کرد می استفاده بودنمان ھم با برای ای بھانھ ھر از روزھا این محمد . 

 

دارد دوستم کھ ھنوز بود نگفتھ . 

 

زد می صدایم ولی .... 

 

 .زندگی
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 .نفس

 

 .آرامش

 

بود ھایش دست بھ زندگیم نبض . 

 

شود خبردار نامزدیمان موضوع از خودمان از غیر کسی ترسیدم می ھنوز . 

 

شناخت می را ھایم ترس کیان . 

 

زد می حرف برایم . 

 

ھاشان حرف و مردم پدر گور گفت می . 

 

گویند نمی چیزی و شوند می الل ھم حاال نگفتھ چیزی کسی شدم آقا زن کھ وقتی آن مگر گفت می . 

 

بود انداختھ ھایم گوش بھ را مادرش یادگار ھای گوشواره بودنم عروس روشنی چشم برای سوسن خالھ . 

 

بود شده پریا نصیب دستبندش و . 

 

بودم خوشحال برایم طناز . 

 

بود کرده گریھ آغوشم در . 

 

کنم حاللش گفت می . 

 

نبخشید؟ شد می را دختر این مگر  
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بود شده گم روزھایم ازدحام در نامدار . 

 

زد نمی ھم رستوران بھ سری . 

 

شد می حس شمیمش خالی جای روزھا این شاید و . 

 

بود کرده فلجش کیمیا بودن درد ھم شاید . 

 

آمد نمی چشم بھ دیگر زندگیم دار و گیر در ، من روزھای خاکستری مد این حال ھر بھ . 

 

بود نشستھ ام خانھ سالن قدی ھای پنجره بھ رو مارتینی گیالسی با محمد رسیدم کھ خانھ بھ . 

 

کشید را دستم رسیدم کھ کنارش بھ . 

 

گرفتم جا پایش روی . 

 

برد گردنم در سر . 

 

بوسید را نبضم . 

 

بود مسموم زیادی خانھ ھوای و . 

 

 طالیی؟  -

 

 جونم؟  -

 

جونم گفتی آخرش  - . 

 

جونمی چون...جونم میگم ھم باز  - . 
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بودمت؟ گفتھ طالیی  -  

 

 چیو؟  -

 

دارم؟ دوست اینکھ  -  

 

زدم لبخند . 

 

بودی نگفتھ...نھ:  گفتم و چسباندم گردنش نبض بھ پیشانی . 

 

دارم دوست  - . 

 

ھم من  - . 

 

ندارم دوست تو اندازه بھ ھیچکسو من...من اندازه بھ نھ  - . 

 

داشت خش خیلی صدایش . 

 

بود چسبیده گلویش بطن بھ چیزی انگار و . 

 

اردوان... محمد  - ... 

 

 .میدونم  -

 

میشھ دیر  - . 

 

درک بھ  - . 
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زدم پیوند ھایش انگشت بھ را ھایم انگشت . 

 

شد ھم قفل ھامان دست . 

 

ندارم رو دنیا...باشم نداشتھ رو دستا این اگھ من  - . 

 

بوسیدم را گردنش نبض . 

 

داد تکیھ ام شانھ بھ پیشانی . 

 

بود جانم محمد . 

 

ام نداشتھ دوست محمد وسعت بھ زندگیم در را ھیچکس شک بی . 

 

است بوده ھایم سختی تمام جبران محمد . 

 

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

 

بود عصبی بود زده حرف محمد با وقتی از کیان . 

 

کشید می دست را پیشانیش دم بھ دم . 

 

ماند می جواب بی گفت می چھ ھر پریا . 

 

کرد می نگاھم کیان . 

 

بود نشستھ روبرویم محمد . 

 

داشت لب بھ لبخند سوسن خالھ . 
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ماند نمی باقی آقا از چیز ھیچ دیگر شد می باز کھ نامھ وصیت این . 

 

زرنگار خاندان مقبره در سنگی تکھ جز . 

 

بودند نامدار روبروی طاھا و کیمیا . 

 

کرد نمی نگاھشان نامدار . 

 

حرف بی بود فشرده را دستم بود آمده ابتدا ھمان تنھا . 

 

بود نداده ھم گیر کھ بود خودش دار و گیر در آنقدر حساس محمد و . 

 

محمده برای شک بی کھ حقی واقع در...آلمانھ امالک مورد در دوم وصیت – ادروان جناب . 

 

شد جا جابھ جایش در نادرخان و داد تکان تایید بھ سری خان کیومرث . 

 

 پیش نسخش یھ....خودش دست بھ...بود شده تنظیم جھانگیر سکتھ از قبل وصیت متن....داره خبر وصیت از محمد – ادروان جناب
 شاھد خانوادش تمام خواست می...بود جھانگیر خواست باشن داشتھ خبر وصیت متن از ھمھ اینکھ....محمد پش نسخش یھ...بود من

باشھ راحت خیالش خواست می...باشن ماجرا . 

 

کردم نگاه را محمد . 

 

بود گرفتھ ضرب کف ھای سرامیک روی کفشش با عصبی . 

 

ھایش حرف و گرفت نفسی اردوان جناب ... 

 

 صورت این غیر در کنند ازدواج ھم با طال و محمد کھ میرسھ محمد بھ شرایطی در آلمان اموال وصیت این اساس بر – اردوان جناب
میشھ خیریھ وقف و رسھ می فروش بھ اموال . 
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اندازم می قفل در را کلید . 

 

است جالبی سمفونی در قیژ صدای . 

 

شناخت عالیقشان روی از باید را ھا آدم گوید می ھمیشھ پریا . 

 

زدم را برق کلید . 

 

خواند باید را ھای آدم گوید می اما سوسن خالھ . 

 

خط بھ خط . 

 

واو بھ واو . 

 

است چیز یک سالیق . 

 

دیگر چیز یک شخصیت . 

 

کردم رھا ای گوشھ را کیفم . 

 

شود نمی خبردار آن از کس ھیچ کھ دارند شخصی بعد یک ھا آدم گوید می ھم کیان . 

 

متفاوتند ھا آدم گوم می اما من . 

 

است دست کف یکی . 

 

سیاه نقطھ ھیچ بی پیدا . 

 

خم و پیچ از پر برخی . 
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رمز از پر . 

 

بودم دست کف روزھا از خیلی . 

 

نیست داشتنی دوست ھم زیاد بودن دست کف فھمیدم بعدھا . 

 

زدم محکم گازی و کردم پیدا سیبی یخچال در . 

 

نشستم پنجره لبھ . 

 

کردم می فکر فلسفی روزھا این . 

 

شدم می خیره افق بھ و زدم می گاز سیب . 

 

شد می نور پر و نور کم خانھ چراغ . 

 

بودم نکرده تجربھ حال بھ تا را کردن عوض چراغ . 

 

کردم می تجربھ باید . 

 

کردم می تجربھ را ھا چیز خیلی کھ بود روزی سھ . 

 

شد رد خانھ جلوی از زنی . 

 

کرد نگاه بودم چسبیده پنجره شیشھ بھ کھ منی بھ . 

 

بود کنجکاو ھایش چشم . 
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بودم حال و حس بی عجیب من و . 

 

برخاستم پنجره لبھ از . 

 

خزیدم پتو زیر . 

 

بود سرد کمی ھوا . 

 

شد نمی روشن بخاری کردم می ھرکار . 

 

شدم می بلد ھم کردن روشن بخاری باید . 

 

********** 

 

بیایی کنار خودت با باید . 

 

سخت ھرچند . 

 

درد با ھرچند . 

 

خراشد می را روحت تمام کھ چند ھر . 

 

بیایی کنار خودت با باید ولی . 

 

شود می تر تیره دنیایت نیایی کھ کنار . 

 

ماند می تازه جایشان ھا زخم . 

 

نشستم ھا ماسھ روی . 
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گرفتم آغوش در را پاھایم . 

 

شدم خیره و دادم تکیھ زانویم بھ چانھ . 

 

کند راحتم توانست می کھ حجمی تمام بھ . 

 

کند راحتم زندگی این از . 

 

بریزد انگشتانم الی ازالبھ گذاشتم و برداشتم ماسھ مشتی . 

 

بود ھمین ھم من زندگی . 

 

گرفتند مشت بھ مرا ھمھ . 

 

کردند خاکشیرم . 

 

کردند فرشم پایشان زیر و . 

 

خواندم برایش کتاب یک بود آقا کھ ھا وقت آن . 

 

کشید می تصویر بھ را شاه ناصرلدین دربار زنان . 

 

خواندم می بغض با را خطش ھر . 

 

دیدم را آقا اشکی نگاه شد تمام کھ کتاب و . 

 

نبود بدی مرد آقا . 
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داشت دوست زیاد را اش خانواده فقط . 

 

داشت دوست تر عجیب را کیمیا . 

 

بود جانش محمد . 

 

بود مرده سالھا کھ بودم زنی سیمای از یادگاری من و . 

 

بود خوبی آدم آقا . 

 

رفت می بیرون کیارش با بود نکرده سکتھ کھ ھا وقت آن . 

 

کند قسمت من با را برایش بود خریده کھ ھایی بستنی تا کنارم فرستاد می را کیارش و . 

 

بود خوبی آدم آقا . 

 

بکشاند اش خانھ برزخ بھ مرا کھ بود دردی چھ دانم نمی فقط . 

 

دارد دوست مرا جھانگیرخان میگفت سوسن خالھ . 

 

است عاشقم . 

 

است بوده جوانیش روزھای طالبانوی بھ نگاھش ھمان من بھ نگاھش گفت می . 

 

شود؟ می عاشق دوبار خان جھانگیر عاشقیت بھ مردی مگر کردم می فکر گاھی من و  

 

کرد نمی سکتھ وقت ھیچ آقا نبودم من اگر شاید . 

 

داد می قد کیمیایش دیدن بھ عمرش . 
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کرد می خوشبخت زودتر را پریا شاید . 

 

باشد مھربان پدربزرگی کیارش برای ھم باز توانست می شاید . 

 

نداشت وجدان عذاب طاھا نبودم من اگر شاید . 

 

خورد نمی اعصاب قرص کیمیا . 

 

نمیشد غمگین اینقدر ھایش چشم کیان نبودم من اگر شاید . 

 

نبودم من اگر شاید .... 

 

 ...شاید

 

 ....شاید

 

بینم می فلسفی عجیب را زندگیم روزھا این . 

 

شود می ایجاد زیادی ھای تفاوت نبودنم و بودن بین . 

 

کرد می رھا را مادرم پورطاھر شک بی ولی . 

 

آمد می بار ای عقده طاھا . 

 

کرد می دق مادرم و . 

 

نبود خاصی چیز ھم زیاد گوشیم صفحھ شدن خاموش و روشن . 
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شد می خاموش و روشن یکریز روز چند دراین . 

 

بود؟ مھم  

 

نھ ھم خیلی . 

 

نبود مھم چیزی دیگر کھ بود این مھم . 

 

نداشت سو کھ چراغی و بودم من . 

 

کرد نمی کار کھ بخاری . 

 

نداشت خوردن برای زیادی چیز کھ یخچالی . 

 

چمدان یک و بودم من . 

 

خاطره دنیا یک . 

 

گذراندم سر از کھ روزھایی ھمھ و بودم من . 

 

شد خاموش و روشن ھم باز . 

 

دیگر نام یک اینبار . 

 

بود؟ مھم  

 

گرفت آسمان سمت بھ را سرم . 

 

ریخت ھایم لب روی باران ای قطره . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

زدم لبخند . 

 

بود شده فراموشم ھم لبخند . 

 

شب ھمان از درست . 

 

کھ شبی ھمان  ... 

 

کھ شبی ھمان .... 

 

کھ شبی ھمان .... 

 

کرد نابود را دلم کھ شبی ھمان بھ لعنت . 

 

بود ام خیره آینھ از کیان ، ماشین در کھ شبی ھمان . 

 

بود کرده واگذار کیان بھ را رانندگی محمد . 

 

فشرد می را دستم پریا کھ شبی ھمان . 

 

بود ترسیده ھایش چشم . 

 

بودم محو کھ شبی ھمان . 

 

زد می زنگ ھایم گوش . 

 

داشت حرارت تنم . 
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بودم ام حلقھ خیره کھ شبی ھمان . 

 

شدم پیاده ماشین از . 

 

خوردم سکندری . 

 

بردم باال توقف عالمت بھ دستی من و برداشت سمتم قدم محمد کھ شبی ھمان . 

 

زد می شخم ھایش دست با را موھایش کھ شبی ھمان . 

 

بستم شان ھمھ روی بھ را در کھ شبی ھمان . 

 

کوبید در بھ پریا . 

 

کوبید در بھ کیان . 

 

شد داخل و انداخت کلید محمد و . 

 

نکردم نگاھش کھ شبی ھمان . 

 

لعنتی شب ھمان . 

 

گفت می وصیت کھ شبی ھمان .... 

 

وصیت بھ لعنت . 

 

من بھ لعنت . 

 

کردند می ترم جان سگ و گرفتند می را جانم کھ لحظاتی تمام بھ لعنت . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 ROMANTOPS  برترین رمان ھا

T.ME/ROMANTOPS 
 

 

برخاستم ھا ماسھ روی از . 

 

بود کرده پارک دورتر را ماشین . 

 

شد روشن و خاموش صفحھ . 

 

پریا بگو  - . 

 

زد ھق درگوشم . 

 

 کجایی؟  -

 

بپرسی؟ اینو زدی زنگ  -  

 

 خوبی؟  -

 

 .سالمم  -

 

اما نبودم خوب . 

 

خونھ برگرد  - . 

 

 .خداحافظ  -

 

کردم قطع و . 

 

بود شده تند باران . 
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داشتم پیش در سردی شب . 

 

بود؟ مھم  

 

داشتم سرما ھا شب ھم باغ میان کلبھ آن در . 

 

بود ام گرسنھ . 

 

بندری یک رفتم می باید .... 

 

نھ بندری . 

 

نھ بندری دیگر .... 

 

********* 

 

ایستادم پنجره روبروی و گرفم دست بھ چای لیوانی . 

 

بود دلگیر ھوا . 

 

بارید می باران و . 

 

بودم پوشیده گرم لباس . 

 

بود پخش دورم گیر پا و دست موھایم . 

 

بودم کرده حمام تازه . 

 

شد ام خیره شیشھ از ھم باز دیروز زن و چسباندم شیشھ بھ را دستم کف . 
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رفتم کنار شیشھ پشت از . 

 

نشستم زمین روی پنجره کنار . 

 

شد می خاموش و روشن ھم باز گوشیم . 

 

داشتم دوست ھم را اسمش . 

 

شد می خاموش و روشن گوشیم ھم باز خزیدم کھ پتو زیر . 

 

شد می محو لعنتی شب آن اصال کاش . 

 

مغزم از . 

 

ھایم داشتھ از . 

 

زد زانو زمین روی روبرویم محمد کھ شبی ھمان . 

 

کشید را ھایم دست گرفت کھ را ھایم دست کھ شبی ھمان . 

 

شدم بلند جا از . 

 

میشدم خفھ داشتم کھ شبی ھمان . 

 

افتاد می جانم بھ دق کھ شبی ھمان . 

 

کردم می تجربھ را مادرم حس کھ شبی ھمان . 
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مرا اند نخواستھ خودم برای مرا فھمیدم می ذره ذره کھ شبی ھمان . 

 

لعنتی شب ھمان . 

 

کھ زدم داد و داشت بر گام سمتم محمد کھ ھمانی .... 

 

نیا نزدیکم  - ... 

 

بود شده قرمز صورتش محمد کھ شبی ھمان . 

 

بود باال فشارش . 

 

زدم ھق من کھ شبی ھمان . 

 

کشیدم داد . 

 

 مھم اینقدر....داشتی ثروت و مال ھمھ این کھ تو...نداری ھیچی باشیم نداشتھ....باشیم نداشتھ گفتی می ھمین واسھ پس...پــ  -
 بازی منو...شعور بی من...گاو من...خر من کھ بود مھم اینقدر...من؟ واسھ کنی بدبخت خودتو کھ اینقدر....آره؟...بود؟
کردم؟ تکیھ یکی یھ بایز جرا من...آره؟...بدی؟  

 

آمد جلو کھ شبی ھمان . 

 

رفتم عقب من . 

 

زمین خوردم ھایم عکس قاب میز ھمراه . 

 

برید آقا عکس قاب شیشھ را دستم کھ شبی ھمان . 

 

کرد پانسمان را دستم زور بھ کھ شبی ھمان . 
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بدبختم خیلی...بدبختم چقدر...بینی؟ می...بینی؟ می...کردن قالب بھت پول وعده با منو...بانمک چقدر....من...من  - . 

 

 ...طال  -

 

منو کشتی محمد...فھمیدم...داری دوسم چی واسھ فھمیدم...نداری ھیچی باشی نداشتھ منو چی واسھ فھمیدم...دیگھ نھ....ھیش  - . 

 

کشیدم کنار را خودم کھ بگیردم آغوش در آمد . 

 

ماند ھوا در ھایش دست . 

 

داشت غم ھایش چشم . 

 

میشد خفھ بگوید چیزی آمد می کھ بار ھر و . 

 

ماند ام خانھ در صبح تا را شب . 

 

برد خوابش کم کم . 

 

اشک از شد تارتر من ھای چشم کم کم و . 

 

********* 

 

شنیدم می را در کوبیدن وحشتناک صدای سوز استخوان سرمای و بیداری و خواب میان . 

 

شد می کوبیده سرمازده شب نیمھ این در کھ بودم خیره دری بھ زده وحشت بعد کمی . 

 

بود داشتھ برم خوف . 

 

گرفتم چنگ بھ را پتو . 
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داد می نشان را شب نیمھ سھ گوشیم ساعت . 

 

ریخت می سقف روی ھمچنان باران . 

 

میشد کوبیده ھمچنان در . 

 

******** 

 

بستم ھایم بغض میان در را چمدانم . 

 

شد می خالی و پر ھایم چشم . 

 

بود تخت عسلی روی ام حلقھ . 

 

مشتم در بود کرده خردم کھ آدمی مادر خانھ کلید . 

 

شک بی رسید نمی ھم فکرشان . 

 

رفتم می باید . 

 

کم چند ھر . 

 

ناچیز چند ھر . 

 

آمدم می کنار باید ولی . 

 

بود محمدم حق شک بی آلمان شرکت . 
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داشت دوستم مال خاطر بھ . 

 

بخواھد مرا کھ بودند داده باجش . 

 

بخواھد را عمویش بیوه . 

 

خواست نمی مرا . 

 

خواست نمی مرا کبکبھ و دبدبھ آن با محمد کھ شک بی . 

 

خواست نیم را عمویش بیوه . 

 

گذشتم کنارش از . 

 

بود رفتھ خواب بھ کاناپھ روی . 

 

سوخت می دستم . 

 

نبود مھم دیگر و . 

 

کردم نگاھش . 

 

بود؟ پول خاطر بھ ھایش حرف ھمھ یعنی  

 

بود؟ رذل اینقدر محمد پنھان نیمھ یعنی  

 

باش سنگم کوه بودم گفتھ . 

 

نبود سنگ . 
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بود سراب . 

 

بود ام داشتھ تمام محمد . 

 

بود پوشالی ھم ھایم داشتھ . 

 

کسم بی چقدر کردم حس گشودم کھ را مادرش خانھ در . 

 

مامنم است شده جانم دشمن مادر خانھ کھ ندار چقدر . 

 

کردند علم قد روبرویم محمد با بودنم روزھای تمام . 

 

کردم زندگی محمد با من . 

 

مردم محمد با . 

 

کشت محمد مرا . 

 

کشت آلمانش شرکت . 

 

کشت لعنتی پول مرا . 

 

کشت بودنم پیشکش مرا . 

 

کشت آمده بیرون قبلم از باج . 

 

منم جان سگ . 
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میرم نمی کھ منی . 

 

****** 

 

شد می کوبیده در . 

 

کن وا المصبو این...کن وا میگمت طال....کن وا المصبو در این اونجایی دونم می...اونجایی طال  - . 

 

بود خودش صدای . 

 

آمد می باران . 

 

نبود تنش ھم پیراھن ال یک شک بی . 

 

بودم پھان خانھ کف خورده سیلی بعد کمی و گشودم را در . 

 

زدم زانو جلویم . 

 

گرفت محکم را بازوھایم . 

 

داشت خون ھایش چشم . 

 

چکید می آب موھایش از . 

 

کرد می درد صورتم . 

 

کرد می درد بازوھایم . 

 

میکرد درد بیشتر قلبم . 
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اینجا...تو  - ... 

 

 تھرونو کل روزه چھار...نکشیدم نفس روزه چھار...گردم می دنبالت دارم المصب من روزه چھار...روزه چھار  -
 کنی می غلط...کنی می غلط تو...میاد؟ دریا صدای بگھ باید پریا...زنی می حرف تلقن پریا با...نبودی...شھرت رفتم...نبودی...گشتم
منی چیز ھمھ تو...منی حق تو...منی مال تو...کشی می دست ازم کنی می غلط...کنی می ول منو کنی می غلط...زنی می دور منو . 

 

زد می حرف آمد نمی در کھ ای برداشتھ خش صدای با . 

 

بودند اشک غرق ھایم چشم . 

 

درآد؟ دستت از شانست برگھ ترسیدی...درآد؟ دستت از منالت و مال ترسیدی  -  

 

داد تکانم محکم . 

 

کشید داد . 

 

کن تمومش...بسھ...شو خفھ  - . 

 

ننشستم عقب . 

 

 .نگرخیدم

 

دیگر بود محمد . 

 

بودم شانسش برگھ من کھ ھمانی . 

 

دادن باجت تو بھ کنن قالبم اینکھ واسھ کھ بدی...منم بدتر...بده؟...چرا؟  - . 
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گذاشت ھایم لب روی دست . 

 

کرد می گریھ محمدم . 

 

بود برداشتھ خون را ھایش چشم . 

 

بود باال فشارش . 

 

بود پیدا اش شقیقھ رگ . 

 

 چشم ولی بودی عموم زن...مرد عمو کھ فھمیدم وقتی وصیتو متن...بردی دلمو دیدمت کھ اول روز ھمون از...خدا خداوندی بھ  -
 مادرم خاک بھ...خدا بھ...منی چیز ھمھ...منی مال شد خوش دلم مرد کھ عمو...بود عموم ناموس دنبال چشم آشغال من...بود دنبالت

 آرزوھامو...شدم بزرگ خونھ این فالکت تو عمر یھ...بودم ندار عمر یھ...طالیی نیستم نوکیسھ من....نداشتم دوست تو اندازه ھیچکیو
 طالیی....اعتمادت؟ بود این...باش داشتھ اعتماد بھم گفتم...کنم؟ می درآوردنم پول واسطھ رو جونمی کھ تویی کردی فکر...کشتم
 عمرم دنبال بیمارستانا تو برم باید...کشتی بدبختو من نامرد آخ...کشتیم روز چھار...جونمی یعنی...جونمی میگم وقتی

کشتیم طالیی...بگردم؟ . 

 

حرفاتو؟ کنم باور باید  -  

 

شد زده بھت نگاھش . 

 

شد اشک . 

 

زد یخ . 

 

کشید عقب تن . 

 

چرخید زانو روی . 

 

فرستاد موھایش میان بھ دست . 
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داد تکیھ در کنار دیوار بھ صبح تا را شب . 

 

شد ام خیره . 

 

داشت خون ھایش چشم . 

 

کرد می سرفھ گاھی . 

 

تشکم میان بود نشستھ . 

 

کردم می نگاھش . 

 

گرفتم می نادیده را ھایش چشم التماس . 

 

کرد رھا مرا برادرم . 

 

کرد رھا مرا پدرم . 

 

کند رھا مرا ثروتش از بعد کھ شد می ھم او . 

 

شد؟ نمی  

 

 عسلو...بافتیشون دوباره...کردی باز موھاتو...خوابن ھمھ کردی می فکر...بود اول شب...بودی آشپرخانھ تو دیدمت کھ بار اولین  -
 ھمھ یعنی میخوامت میگم وقتی...خوامت می من طالیی....دارمت کھ شد خوش دلم و مرد عمو...نیوفتادی سرم از زندگیم تو آوردم
وایسا نفستھ بند نفسم کھ منی پا...وایسا چیم ھمھ پا....وایسادم چیت ھمھ پا...میخوامت جوره . 

 

طاقچھ روی قرآن بھ دادم را نگاھم . 

 

باشم تنھا میخوام...برو صبح فردا  - . 
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عمرا...بذارم؟ تنھات  - . 

 

برو محمد  - . 

 

گفتنتھ محمد این تنگ دلم بند یھ روزه چھار  - . 

 

 محمد؟  -

 

 جونم؟  -

 

 .برو  -

 

 روزا ھمین واسھ خوندم صیغھ و اومدم اگھ من...خواستم خودت واسھ خودتو آخرمھ قسم کھ خودت جون بھ طال...برگرد ولی میرم  -
باشی پابندم...خواستم پول واسھ رو تو نگی میشھ خونده کوفتی این وقتی...بشھ محکم جام پا کھ...بود . 

 

ریخت ھایم اشک . 

 

گرفتم جان محمد با من . 

 

رسید لبم بھ جانم محمد با . 

 

باشم تنھا بذار  - . 

 

کنی؟ اعتماد بھم تنھایی این با کھ ھست امیدی وقت اون  -  

 

 بھ نباید من...کردن ول دیگھ یکی خاطر واسھ منو...کرد ولم سالگی ھفده تو ھم طاھا...کرد ولم بود کھ سالم پنج...کرد ولم بابام  -
نھ؟ مگھ...کنم اعتماد ھیشکی  

 

دارمش خودم واسھ کھ ھستی کسی تنھا تو...نذار تنھام تو...نکن ولم طالیی...کنم می نوکریتو...کنم خالی پشتتو اگھ کمترم ازسگ  - . 
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رفت صبح . 

 

مادرش خانھ و ماندم من . 

 

بود محمد ھای کودکی عکس آن الی کھ قرآنی و ماندم و من . 

 

***** 

 

گذشت حیاط حصار از اینبار پریروز و دیروز زن . 

 

گذاشت خانھ بھ پا . 

 

بود زیبا . 

 

نشست ابوان لبھ کنارم . 

 

کردم می نگاھش تعجب با . 

 

اینجایی؟ روزه چند کھ محمدی کاره چی تو  -  

 

 شما؟  -

 

 .سروین  -

 

شد مشت ھایم دست . 

 

روند نمی خاطرمان از ھا اولین گاه ھیچ . 
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دوستی اولین . 

 

مشق دفتر در نوشتھ آ اولین . 

 

اردو اولین . 

 

پیروزی اولین . 

 

شکست اولین . 

 

عشق اولین . 

 

کرد نخواھد فراموش را سروین محمد شک بی . 

 

نگفتم ھیچ . 

 

شناسی می منو پس  - . 

 

 .بلھ  -

 

نھ؟ مگھ عاشقتھ محمد  -  

 

کردم نگاھش . 

 

 ھایی شونھ با صبح کھ نیست کسی...قلدره محمد...بزنھ در و وایسھ بارون تو شب نصفھ معمولی آدم یھ واسھ کھ نیست کسی محمد  -
نھ؟ مگھ عاشقتھ...بیرون بزنھ خونش از شده خم کھ  

 

دونم نمی  - . 
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عاشقتھ میگم شناسمش می کھ منی  - . 

 

بودم کرده سکوت . 

 

 سالمھ سی...پزشکی...خونم می درس دارم سالھ دو...باشھ داشتھ دوستم تونست نمی شوھرم اندازه بھ ھم محمد حتی...خوشبختم من  -
 دیدم محمدیو امروز من...اونھ کار نمیشھ حالیم کنھ می فکر...انداختھ راه کاسبی و کار شوھرم برا محمد...میده امید بھم شوھرم ولی
 دیگھ کھ شدی کس ھمھ براش اونقدر کھ خوشحالم...ندید منو شد رد من شونھ بھ شونھ وقتی حتی...بیرون زد خونھ این از وقتی کھ

 محمد... کنی نمی پیدا محمد از مردتر...بخوادت داره حق محمد...میان مدرسھ از االن پسرام...برم من... بینھ نمی رو گذشتھ چشمش
 خوشبخت...کن اعتماد بھش... ھست حرفش پا زنھ می حرف وقتی...کرده بزرگش خوب کھ مادریھ بچھ...خاکھ این مال

خداحافظ...شین . 

 

آمدم خودم بھ تازه شد رد کھ کوچھ خم از . 

 

است محمد تلخ روزھای ھمھ یادگار سروین . 

 

کشید حبس خاطرش بھ کھ روزھایی . 

 

رفت ایران از . 

 

شد کسی خودش برای . 

 

سروین و ... 

 

آمد کھ زنی . 

 

 .اینجا

 

من کنار . 

 

گفت خودش از و نشست ایوان لبھ . 
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گفت محمد از . 

 

مردیش و . 

 

شوند نمی بینی پیش گاه ھیچ ھا زن . 

 

کنند عمل وحشیانھ توانند می . 

 

بنشانند کرسی بھ را ھاشان حرف کامل سکوت در توانند می . 

 

نیستند ھم مثل ھا زن . 

 

است ریختھ اعتمادھایش دیوار من مثل یکی . 

 

خرد می اعتماد نیست مردش دیگر کھ مردی برای سروین مثل یکی . 

 

متفاوتند ھا زن . 

 

کند می پرواز وار فرشتھ سروین مثل یکی . 

 

خورد نمی ھم تکان ھایش بال من مثل یکی . 

 

شود دکتر خواھد می و است سالھ سی سروین مثل یکی . 

 

اند کشتھ را آرزوھایش سالگی ھفده در من مثل یکی . 

 

متنفاوتند ھا زن . 

 

 ...اما
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بخوانند چطور را ھا زن باشند بلد باید مردھا . 

 

بخواند مرا بود بلد محمد . 

 

داشت ترس رنگ ھایش چشم ھمین برای . 

 

******* 

 

 

خریدم نان . 

 

گذاشتم دم چای . 

 

کردم حمام . 

 

کردم انتخاب ساپورتی و طوسی بافت ھایم لباس میان از . 

 

بافتم گوشی دو را موھایم . 

 

کردم ظرف خامھ . 

 

بود پاشیده رنگ ام سفره بھ رنگ چند مرباھای . 

 

آمد می چشم بھ لباسم طوسی روی بودم گرفتھ کادو عید کھ گردنبندی . 

 

شد می پخش زیبایی ترکی موزیک . 

 

رفتم باال ھا پلھ از . 
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زدم را جفتشان خانھ در زنگ . 

 

نگذاشتم بھتشان برای فرصتی . 

 

 بھتون صورت این غیر در....باشین ھم خوشگل و تیپ خوش...صبحونھ واسھ من خونھ دیگھ دقیقھ ده تا...بخیر صبح...سالم  -
کنم بیدار محمدو میرم...نمیدم صبونھ . 

 

گشودم را در خودم کلید با . 

 

بود رفتھ خواب بھ بودم دیده تنش کھ پریروزی ھای لباس ھمان با تخت روی . 

 

بودند شده تر سیاه ھایش ریش تھ . 

 

بود دستش کف ام حلقھ . 

 

شد باز ھایش چشم و برداشتم را حلقھ . 

 

مالید را ھایش چشم . 

 

نزنی؟ دست کسی شخصی وسیلھ بھ ندادن یاد بھت  -  

 

نشست تختش میان . 

 

نداشت باور را بودنم . 

 

چیغامیگر روی رفت و خورد زنگ تلفن . 
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 بقیھ...دارم می نگھ شرکتو...شدی خل تو اگھ نشدم خل من...شدی؟ خل...کنم؟ وقف اموالو ھمھ...فرستادی؟ ایمیلیھ چھ این محمد  -
کن خوشبخت رو طال ضمن در...میدن انجام درست خیرو کار...حقتھ شرکت...کنم می وقف رو . 

 

زدم لبخند . 

 

عروسی خرید دنبال بریم باید بعدش...صبحونھ بیای...کنی حموم داری وقت دقیقھ ده تا  - . 

 

شد پیچیده گردم ھایش دست کھ برداشتم قدمی . 

 

برداشت نفس گردنم از . 

 

 .ممنون  -

 

کنم نمی پیدا تو از مردتر گفت بھم یکی  - . 

 

نکن کارو این باھام دیگھ  - . 

 

شیم خوشبخت میخوام  - . 

 

کنم می خوشبختت  - . 

 

زدم لبخند . 

 

ببردشان بیاید نمکی تا گذاشتم می ام خانھ در پشت را ھا فکر باید . 

 

گذاشتم می باید ھمھ از قبل را پورطاھار . 

 

را طاھا بعد . 
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را نامدار . 

 

را آقا . 

 

بود خوشبخت فکر بی شد می . 

 

بود خوشبخت محمد پناه در . 

 

بود خوشبخت محمد با شد می . 

 

 

 پایان
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