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 به نام خدا

 

 

 

 

 

 شب ی: نوانام رمان 

 

 یمانی: سارا سل سندهینو

 

 یتیانجمن رمان س عضو

 کانال ما یدیآ

@romancity 

 

 

 

 مقدمه

 

 تا و ےبود نیاول

 

 گرفتار توام... آخر

 

 اول از و ےهست نیآخر

 

 توام... وفادار

 

 ےرا هر کس بودنت

 

 من حس نکرد اندازه
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 ےهست ہک هر

 

 توام... ادی هم باز ےباش ہک هر

 

 .گهیتو؟ برو د یکنیم چرا منو نگاه_

 

 :خوب کجا برمم؟مانا

 

 فقط تند برو دونم،ینم_

 

 میساعت و ن کینبود حدود  کمیخداروشکر تراف کردیها پرواز م ابونیقرمزش تو خ ۶۰۲که  یسرعت داد، جور نیبه ماش مانا

رو جذب خودش  ییا ندهیون هر بکه برق تجمالتش میبود ییزدن مغازه ها دیمشغول د اورانیپاساژ خفن تو ن یبعد منو مانا تو

 کردیم

 

 یعرضه ندار ای یکن دایواسم پ کیلباس ش هی یتونیم نیبب یی:نوامانا

 

نره خر نتونستم تور کنم و خودمو بهش غالب  هی:من واسه خودم انتخاب کنم هنر کردم، خبر مرگم ترم سه هم تموم شد نوا

 کنم دایپ لیکروکد هی تونمیم نمیکه بچه پولدارا هستن بب یمهمون نیا یکنم بزار تو

 

 پرنـــــس یداکنیپرنس پ دیشما با گرم،یج لی:هاهاهه حاال چرا کروکدمانا

 

 جونه تو میراض لمیو گفتم:من به کروکد دمیخند بلند

 

ا که روش ب یکوتاه مشک رهنیپ هیو دوتا مغازه بعدشم من  دیلباس دکلته قرمز که تا زانوهاش بود خر هیمانا  کساعتی بعده

 نیبخاطره هم میسخت پسند نبود یول میپسند بود کیبود جفتمون ش نیهم مونیخوب دمیشده بود خر نیتزئ کیش یلیخ ریحر

 میکن مترپاساژو  یها ابونیساعت خ شیش میمجبور نبود

 

 م؟یبخور یزیچ هی میمانا گفت: نوا بر میپاساژ که خارج شد از

 

 جونم غذا پخته یز یخونه ما ز میبر ایب_

 

 می: اخ جون برناما

 

 ؟یگرفت یمانا تعارف کردم، چرا جد_

 

 داره ومدیتعارف اومد ن ش،ی: امانا

 

*** 

 

 زنهیاز بس حرف م ییخدا دیکنیتحمل م نویا ی:مانا شماها چجورماین

 

 با دوست خودمم زنمیبتوچـه مگه باتو حرف م_

 

 صحبت کنه مشکل ندارم یعنیزِ...  دیبزار مای:اره نمانا
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 زنمیمن زر م یتو معتقد یعنی: نوا

 

 نه..نه یعنی: اره...مانا

 

 دختر تویاشکار زندگ یها قتیحق یکنی: چرا قبول نمماین

 

 جون نبیز_

 

 همزمان به سمتم برگشتن مایجون از دهنم مانا و ن نبیخارج شدن کلمه ز با

 

 : اااِ دهنتو ببندماین

 

 کردمیم حال دیدوتا شد نیکردن ا تیاصال من با اذ دمیخند یطانیش

 

 ببند شتوی: احــمـق نمانا

 

*** 

 

 یَشرِشو کم کرد و شب موقع خواب ز یغروب بود که مانا بند و بساطشو جمع کرد و بعده ماچ و بوسه و و خدافظ یکاینزد گهید

 وارد اتاق من شد.... حتیمشت پند و نص هیجون با یز

 

 گهیکه تو دستش بود د یریش وانیاون ل دم؟ازیکجا فهم از

 

 شهیشروع م یداریب میزندگ ینوا هیهمشم از  مصبال

 

 دارهه؟یب گمیزند ینوا_

 

 چشمات یفدا دارمیو گفتم: اره ب رونیپتو اومدم ب ریاز ز ینگفتم، زور بفرما

 

 میدرد و دل بکن کمیبخور  رویش وانیل نیپاشو دختر پاشو ا_

 

 شد و شروع کرد. یلحن جد هیرد جون وا یز یمتفرقه ز یو صحبت ها ییکذا ریش وانیل هیخوردن  بعده

 

 توش حضور داره یک شناسمیکه نم یمهمون نیبه ا یبر ذاشتمیمن به تو اعتماد دارم واگر نه هرگز نم نینوا، بب_

 

دانشگاه که باباشم از اون گردن کلفتاست  یاز خرپول ها یکیبهت گفتم که  گه،یدانشگاهن د یعشق من همه شون بچه ها_

 روهم دعوت کرده... ینییسال پا یخفن گرفته و همه بچه ها هیمهمون هی شیلیواسه فارق التحص شده و لیفارق التحص

 

تو دختر سر  دونمیم یول ،یبر دادمیاجازه نم شدیکاش م شناسم،یمن بازم اون بچه هارو نم یول یقبال گفت نارویا ینــوا همه _

 مواظب خودت باش یلیاش دخترم خمواظب ب یبرو، ول یبرینم نیو، اعتمادمو از ب یهست یبه راه

 

خوبه  یلیخ یدوست دارم که به فکرم یلیبانو خ نبیشدم لپشو بوس کردمو گفتم:دوست دارم ز زونیجونم او یز یگردن ز از

 یییرسوا هیبعدش  یکه بعد هر مهمون ستیرمانا ن نیمثل ا یمن خانمه من، زندگ زهیعز یول ،یهوامو دار شهیو هم یکه هست

 راه باشهبزرگ به هم
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 بخواب که ساعت از دوازده هم گذشته ریپرو خجالت بکش درضمن منم دوست دارم، حاال بگ یدختر_

 

*** 

 

اونجا  میجون اجازه گرفته بودم بر یز یاز ز نایرفتم خونه بهار ا ییصبحونه سره پا هیشدم بعده خوردن  داریکه از خواب ب صبح

 بود؟ یوشگلمم اجازه داده بود حاال بهار کخ یز یز یمهمون میو از اونجا همه باهم بر

 

 ارواح عمش خوند،یخبرش درس م ییاجاره ا کیکوچ تیسوئ هیتو نجایاز دوستام بود که ا یکی بهارم

 

 گهید ارینــوا ذغال و ب_دایآ

 

 نگرفته خو'منو یدییسا_نوا

 

 رج شدم و رفتم تو اتاقکردم بعد شستن دستام از اشپزخونه خا دیگاز ول کردمو تباکوشو تمد یو رو ذغال

 

 ادیب خوادیمرجانم م یی:نوامانا

 

 رمیکردم جلوشو بگ یسع نکهیمرجان خندم گرفت با ا هیقلقل کلیاوردن ه ادیبه  با

 

 خنده ریمانا کنترلمو از دست دادمو زدم ز یباقهقه  یول

 

 گناه داره شعورایب نی:نخندبهار

 

 ییمنو خدا کشهیداره م خودشو به فرهاد بندازه خوادیم نکهی:فکر امانا

 

که  ـریگفت: البته بجز همون امـ رفتیکه به سمت اشپز خونه م یبهار در حال دنیپا نم یو فرهاد به کس ری:نترس عشقم امدایا

 دوست شده مونیبا اون م

 

 گید ستیسما اونقدراهم زشت ن دینکن یانصاف یب گهی:نه ددایا

 

 زشت باشه یخوایچشم غره توپ گفت: با اون همه عمل م هیشد و با بدست وارد اتاق  ونیبهار قل قهیده دق بعده

 

 میزنگ گوش یجاها معلوم بشه صدا نکهیقبله ا یواسه خواب ول میساعت سه اماده باش زد میدیکش ونیساعت سه صبح قل تا

 بود بلند شد مایکه مخصوصه ن

 

 ماس؟ی: نمانا

 

 *کر)فضوال(یگذاشت رو اسپ* ویو گوش طرفم دیپر دایتکون دادمو تماسو برقرار کردم ا سرمو

 

 هنوز جغله یداری:بماین

 

 نره خر یبپرس نویهم ی:زنگ زدنوا

 

 خواهره گل یوقت چشم نخور هی یزیریقدر تو نمک م نیا میدی:هــه هـه خندماین
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 ؟یکرد ما؟اوسگلین نی:همنوا

 

 دربند حوصلم سر رفته میبر امیشمام، ب کیمن االن نزد یداری:اگه بماین

 

شده بود  خیمانا هم که س دیجمع کن ونویقل دادیداشت فوش م شیپ قهیرفت دو دق ادشی داهمیدخترا کش اومد ا شین

 دادیگوش م یمولیمن و ن نیبه مکالمه ب اقیسرجاش و با اشت

 

 شبه یایجلوخونشون سره کوچه ن ایب میخندمو جمع کردمو گفتم:ما حاضر تشونیوضع دنید با

 

 دمی: باشه بابا فهمماین

 

به  دیدیداره همتون مثل پاشنه کفش چسب ادیبه همشون گفتم:داداشم خاطر خواه ز طونیلحن ش هیرو قطع کردم و با  یگوش

 ...گهید یول میماه یلیمنو داداشم خ دونمیمن، البته م

 

 لی:خفه شو فسدایآ

 

 ست؟یتو سرم، مانا مشکوک ن دیلبخند زد و بهار با بالش کوب مانا

 

 م،یجا کرد ماین نیتو ماش یو خودمون و زور میاز خونه خارج شد یتک انداخت و ماهمگ میبه گوش مایبعد ن ساعت مین حدود

 گفته؟ یها؟ ک میبکش ونیقل میگفته ما رفت یک میدرکه الوچه بخور میبر یگرفت میتصم

 

*** 

 

 دیریبگ دیبود شماها ازش الگو با یدختره خوب یلیخ امرزشیدوست دختر داشتم خدا ب هیمن _

 

 مرده رمیبم یاله ی:اخدایا

 

 امرزشیخداب گمیداشت من همش م رینه بابا نمرده از بس دست بخ امرزشیمرده باشه تا من بگم خداب یکی دی: حتما باماین

 

 و بگو شیبق شهی:اااااِ داره جالب ممانا

 

 نیع میرستوران نشست هی میبود رفت فشم یجاتون خال رونیب میرفت میروز قرار گذاشت هیبود  دهیاسمش سپ گهید یچی:هماین

 مایبه چرت و پرتا ن یو مانا با کنجکاو اقیو بهار با اشت دایبا مخلفات ، ا میدیکش ونیدوتاهم قل میدور از جونم خر غذا خورد

 معرکه گرفته دهیخنگه منو د یدوباره دوستا گهیشناختم دیمارمولک و م نیمن ا دادنیگوش م

 

 زمینگا بهش کردم گفت عز هیبه من نگا کرد منم  دهیسپ نیگارسون اومد صورت حساب اورد، ا نیتا ا می:اقا ما خوردماین

من برم کارتو از  نیجان بش دیتره، گفتم سپ ینوا خال ندهیاز کله کچله شوهر ا دمید بمیحساب کن اقا منم دست کردم تو ج

 ظرتماون چندشم گفت:برو عجقم منت ارمیب نیماش

 

 یچیخندشو خورد و گفت:ه مایخنده ن رهیز میزد اوردیرو در م دهیسپ یکه داشت ادا مایحرف اخر ن نیا دخترا هم من با هم

اومد مجبور شدم  شیعشقم گفتم کار پ ییربع بعد زنگ زد گفت کجا هیشدم را افتادم اومدم خونه  نیرفتم سواره ماش گهید

 خره نشو من پول ندارممس مایگرفته بودا گفت ن شیخودت حساب کن دختره گر جمیبرم عج

 

 شد؟یبعد چ یوا ی:هدایآ
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 ...جـیگفتم برو ظرفاشونو بشور عج شدیچ گهید یچی:هماین

 

 مایتو سره ن دینسبتا گندشو کوب فهیدختره ک هیتموم نشده بود که  مایحرف ن هنوز

 

 ....یییجان تو دهیشدو گفت:ااااِ سپ اخماش باز هویدختره  دنیبهت زده برگشت و با د ماین م،یکردیبا تعجب به دختره نگا م همه

 

*** 

 

 بدو بدو_

 

 نـفــســم ــمــاینـــ یــیوا

 

 دختــرا دیبـدو_

 

 ماین میکه شد نیهم دنبالمون بود سواره ماش کردیکه فوش کش م یو دختره در حال میدییدویم میهمه داشت نیخوده ماش تا

 دییدویم نیدختره هم داشت دنباله ماش یراه افتاد ول بهار ییدانشجو یکردو به سمت خونه کوچولو شیات نویماش

 

 بود یک لیگور نیخدا ا ای:دایآ

 

 دهی:دخترا سپماین

 

 دخترا دهیگفت:سپ یلکسیر یلیاون بوفالو پشت سرمون بود با لحن خ دنیعقب نگا کرد هنوزم شاهده دو نهیا به

 

که  ییخودمونو رو جاها یاز شدت خستگ میوارد خونه شدتا  'مارو رسوند دمه خونه و خودش رفت ماین یجلف باز یکل بعده

 میشد هوشیب دینکش هیو به ثان میپرت کرد میقبله رفتن انداخته بود

 

*** 

 

 ادیبابا نکــــش موهامـو دردم م یـیوا دایاخ موهـــامــو نـــکــش آ_

 

 خوب یزدیموهات م نیشونه به ا هی یکرد وونمید گهیاه نوا ساکت شو د_

 

 شونه کنم شهینم ادیمدردم _

 

هم  یغیج شیساده کرده بود و ارا ونینیش هی دایموهاشم ا زدیحاضرو اماده نشسته بود داشت واسه خودش الکه قرمز م مانا

 دادیدرست نشون م یحساب شویقهوه ا یرو صورتش نشسته بود که چشما

 

 تر بود میاز مانا مال ششمیارابودو موهاشم خودش اتو کرده بود  دهیپوش یکوتاهه صورت رهنیپ هی بهار،

 

کرده  یظیغل شیبودمو ارا دهیمحشر شده بود منم لباس خوجلم و پوش شینارنج یمس شیو ارا ییمویبا اون لباس ل داهمیآ

موهامم کرد از جام بلند شدم و کفش  یکارا نیاخر دایا یوقت دادیبرجسته تر نشون م شهیبودم، رژ قرمزم ل*ب*ا*مو از هم

 دمیقرمزمو پوش پاشنه بلنده

 

 به حق پنج تن شاهللینـــــــازم اقامون قربونم بره ا نقدریبرم که ا امیخوشگل قربونه
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راه  ایآر ریماناو به سمت خونه بچه پولداره دانشگاهمون، ام ۶۰۲تو  میختیر یهمگ می*ک شدیو پ* کیحاضرو اماده و ش یوقت

 میافتاد

 

 ور کنمت لیکروکد هیمصمم بود امروز  یلیکه خ من

 

 م؟؟ینیبب ویک دیبا میدرس بخون میاقا ما نخوا میدیترش واال

 

 سونیعمه اد ایو  شتنیان ننه

 

خودم در نظر  یتو ذهنم برا یخاص لیمن کروکد یَمدِ نظرشون بود ول لیکروکد هینظرو داشتن و هر کدوم  نیبهارم هم داویا

 نگرفته بودم

 

 شـوهـر باشه ،یولاصغراقا بقاله سرکوچمون باشه  مایقول ن به

 

**** 

 

ضربانه قلبم تند شده بود و نبضم تو دهنم بود ابه دهنمو با صدا قورت دادمو روبه دخترا  کردمیتعجب به قصر مقابلم نگا م با

 ؟یزیچ ،یتاالر د،یخونشونه، شا نجایا نجا،یا د،یکه حالشون بهتر از من نبود گفتم:مطمن

 

 چند مترهـ نجایا یعنی:مانا

 

 خفن بود نهیب*غ*ل چندتا ماش یگار هیمدل باال مثل پارک شدن  نینا کناره اون همه ماشما نیماش

 

 وفتادیجنگل م ادهیباغه خونه اونـقــدر بزرگ بود که ادم  شدیباز تر نم نیاز ا چشمام

 

چشم  یها تو ینور پرداز رهیوسط باغ ز یبه عمارت سنگ فرش شده بود و استخر بزرگ دنیرس یبرا یو بزرگ یطوالن رهیمس

 خوردیم

 

از باغ  یبود قسمت دهیچیپ دیتو کله اون قصره سف یج ید یو صدا کردیم ییاب استخر خودنما یتو دیسف یها بادکنک

توان راه  یکننده بود که ما حت رهیهم اونجا مشغول بزن و بکوب بودن عمارت اونقدر بزرگ و خ ییشده بود و عده ا ینورپرداز

 مینداشت ویقصره لعنتافتادن و رفتن به اون 

 

بودن و حالشون مثل ما  دهیدانشگاهم رس ینبود چون چند نفر از بچه ها ینجوریما ا تیفقط وضع م،یکه خشک شده بود انگار

 بود

 

 تو میبر ایب گهید دیاین ی:بابا تابلو بازبهار

 

 ....رهیام یواسه بابا نایزم نیچون همه ا شهیکس خبر دار نم چیمارو بکشن و خاکمون کنن ه نجای:اگه امانا

 

 تو میبر ایب ترسمای:مرگ دارم مدایا

 

 جو نده گهید گهی:راست منوا
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اگه با  یکه حت یطوالن رهیکردن اون مس یوقت تو وجودم حس نکرده بودم شروع به ط چیکه ه یباال دادمو با شجاعت سرمو

 کردم یبعد جلو در امارت بود قهیپنج دق یرفتیم نمیماش

 

 ییخونه جادو نینگم بهتره انگار ا یچیاز اون همه جالل و شکوهش ه میکه پدره پاهامونم در اومد وارد خونه شدربع  هی بعده

 یول دنیلولیو دختر پسرا توهم م کردیم دیتول یرنگ یبودو فقط رقص و نورا،نور ها کیخونه تار نکهیبود مهرهه مار داشت با ا

 کردیکم نم ییایقصره رو نیاز، ابهت ا ستیاسب ننه خونه من هخونه، ن نیاز ابهت ا یچیبازم ه

 

 کرد چند نفر داخل بودن دخترا لباساشونو عوض کردن ییرخت کن راهنما هیشب ییبه سمت ما اومدو مارو به جا خدمتکار

 

به  یگاهکه داخل اتاق بودن افتاد ن ییلخت دخترا یقبل از خارج شدن از اونجا چشمم به پاها یمانتو شالمو در اوردم ول منم

 شده بود انداختم دهینسبتا کلفتم پوش هیخودم که با ساپورت مشک یپاها

 

خوش تراش و  یساپورت و از پاهام در اوردم حاال پاها یفکر نکردم، بدون معطل زیچ چیشده بودم که به ه ریجوگ اونقدر

 زدیچشمام برق م یتو میقرمز و لباس کوتاهه مشک یاون کفشا یتو دمیکش

 

 دادم( ینیکارم تاوان سنگ نی)بخاطره ا

 

 ..گمینوا زشته ها، م یایب ینجوریا یخوایم ی:مطمنمانا

 

 ساپرت پاشه ها، تو بگو؟ نجایا یمانا ک کننیمسخرمون م ستین یامل باز یکه جا نجایا نجا،ی:انوا

 

 یکردیرو نم ویبود یگریلبخند مرموز گفت:جون عشقم.، عجب ج هیباز کردو به  ششویبود ن ستادهیکه حاال کناره ما ا دایا

 

 جلبک یاورد ری:وقت گنوا

 

 یچیدر اون لحظه ه 'اریدرن یفقط امشب، امشب مامان باز شه،ینم یچیه ،یمهربون و نگران مانا نگا کردم و گفتم:مان یچشما به

دوتا(  نیا نیب ی)مخلوطمییطال ییخرما یموها یرخت کن رفتمو دستمو تو یوارید نهییشدن برام مهم نبود به سمت ا دهیبجز د

 فرو بردم رسدیکه تا باسنم م

 

 کردم دینگران مانا رژ قرمزمو تمد یمنظم موهامو لمس کردم بدون توجه به چشم ها یفرها

 

 یخوشگل گهید میبر دایا ،یاج شهیشب که هزار شب نم هی:نوا

 

و بهار از  دایبه همراهه ا دموینارو کشو توش گذاشته بودم دست ما لمیقرمزه کوچولوم که فقط موبا هیدست فیبر داشتن ک بعد

 میاونجا خارج شد

 

 هی یقصد دار یجد یصداش به گوشم برسه گفت: انگار جد اهویاون ه یتو نکهیا ینگاهم کرد و بلند برا یچشم ریز بهار

 گمیدرست نم یتور کن لیکروکد

 

 پـرنـس ـکنـه،یپرنس تـور مـ هیبلکه امـشــب نـه  لیت،کــروکدیسمتش ابرومو باال انداختم و گفتم: جلبک جونم اج برگشتم

 

 خوامیشوهر م دای:آبهار

 

 خوامی:منم مدایآ
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 خواد؟یاونو نم یالمصب ک_

 

 کش اومدن لبخند خوشگلشو گرفت ینگاهش جلو یبا نگران پمونیخنده و مانا مامان مهربون اک رهیز میزد ییتا سه

 

اصال  ،یبزارم ول یچندتا ادم عوض دیچرا حاضرشدم پاهامو تو معرض د مدونیشدم، نم ریجو گ نقدریبود که ا شدهیچ دونمینم

 همه ثروت چشمامو کور کرده بود نیهمه تجمل و ا نینبودم برق ا یشگیهم یدست خودم نبود انگار من نوا

 

 هی، من حسودم یول کرد،یموضوع دعوام م نیمامان جون سره ا شهیبودم، هم یمن دختره حسود گفت،یراست م ماین دیشا

 بکنه یکار تونهیکسم نم چیه'دختره چموش و حسود و البته زورگو

 

 تور کنم؟ ختیریب لیکروکد هیخودم بسازم،  یبرا ییایرو ندهیپسره پولدار و جذاب تور کنم و ا هی تونمیم یوقت چرا

 

 کم ندارم یزیچ یکه از خوشگل من

 

 دادیمحکم فشار م کمیره کمره باردستاشو دو شد،یسام هرز تر م یدستا شدیاهنگ ارومتر م یچ هر

 

 رهیاودکلنشم باعث شده بود سرم درد بگ یبو

 

 ازم فاصله گرفت کمیاز حدش بگذره چون  دینبا دیفهم عیبه عقب هولش دادم سر کمیگذاشتم  نشیس یرو دستامو

 

 اند چند بار پاهاش و لگد کردمبم خوردمیتکون م انهیهمون فاصله تو ب*غ*لش ناش تیتا اخره اهنگ با رعا گهید کمیفقط  البته

 

دستمو از  خواستیکرد دلم م تیپخش شد و سام منو به سمت سالن هدا یج یتوسط د یکه تموم شد دوباره اهنگ تند اهنگ

 بکشم رونیدستش ب

 

 هییچه دختره لوسو بچه ننه ا گهینتونستم نه از عشق و عالقه ها نه، فقط با خودم گفتم االن م ،یول

 

 یدوست دختر من باش یکنیا کوچولو شما االن قبول منو گم،ی:مسام

 

 میشدیرقص دور م ستیکه از پ یاز شک خارج شدم درحال عیپروا و رک سر یب نقدرینه ا یول دهیدرخواست م دونستمیم

ضرم حا یباش لیامشب اگه ما یول میکنیو محکم م مونیبعد دوست م،یرو بشناس گهیهمد شتریب دیبا یول اد،یگفتم:خوب بدم نم

 پار...

 

 ...دمیاز پشت سرم شن یپر عشوه و نازک یحرفم تموم نشده بود که صدا هنوز

 

 اگه مامان بدونه بالخره دل از شمال کنده دا،یکم پ یاقا میداداشه دوست داشتن نجاسیا یک نیجونم بب ریام ی:واصدا

 

بودمش و  دهیرخ د میشدم، دوسه بار از نخطابش کرده بود خشک  ریکه دختره ام یشخص دنیبا د یسمت صدا برگشتم ول به

 دانشگاه بود یزبونزده بچه ها تشیجذاب شهیهم

 

 یچشما یدیدیمعرکه باشه، دهنم باز مونده در نگاهه اول صالبت و غرور تو چشماش و م نقدریا دیگنج یتصورمم نم ،تویول

 زدیکه غرور توش موج م یمشک

 

چشماش  کیکه با پرده تار یپرپشت مشک یمتوسط و ابروها یلبا یدماغ قلم و یاستخون یگونه ها یو فک مربع یگندم یصورت

پسر  نیا یبرا ییایو رو نیچهره جذاب، دلنش کیکناره هم  نایشده بود تمام ا تیکه به باال هدا یمواج مشک یهم رنگ بود موها
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 دادیشو جر م یت تک سورمه اک ینایمعرکش که داشت است کلیخوب و ه پیت وبخ ،یساخته ول شدیم 1991که قدش حدودا 

 بود ازاشیاز امت گهید یکی

 

 شدم رهیبهش خ یادیخوش فرمش بهم فهموند گاف دادم و ز یپوزخند رو لبا یول ،ینوک پاتا فرق سرش و کنکاش کردم ول از

 

 کردیبهم نگا م شیکه حاال رسما تو ب*غ*لش بودم توهم رفته بود و مثل دشمن خون یاون دختر یاخما

 

 زدنتون تموم شد دید: ریام

 

پرو باشم رو کردم سمت  نقدریپسره گرد شده بود توقع نداشت ا یبزنم نخوردمت که، چشما دیدوست دارم د یی:.خلق خدانوا

 دیباهات، خوش باش یسام و گفتم: خوشحال شدم از هم صحبت

 

 که دخترا دورش بودن برگشتم داغ شده بودم یزیانداختم و به سمت م نییپا سرمو

 

پسرخالمو  دهیم یبه من قول همراه هیک گهیدختره د نیفکر کنم با خودش بگه ا کنهیفکر م یسام در موردم چ نیاالن ا یییه

 خورههیم

 

 واال شتریزشت تر اداش ب یهرچ مونیدرک بزار فکر کن م به

 

 خترا کجا رفتنبود گفتم:مانا د ستادهینبودن متعجب به مانا که غرغر کنون سرجاش ا دایبهار و ا دمیرس یوقت

 

 مونایم گهید دنیچیم یصندل زیادم م نیدِ اخه ع رنیبم ی:رفتن قرش بدن، اخ پاهام الهمانا

 

داغ شده بودا(  شیپ قهیخنده)تا دو دق رهیحرف بلند زدم ز نیبا گفتن ا ننیبچ یصندل زی:.هاهاها، خله، مگه مسجده که منوا

 گه اطراف ما بودن به سمت ما برگشتن ییکه کسا دمیشک یاز رون پاهام گرفت چنان داد یزیمانا بشگون ر

 

بچه باکالس، خوب شد  فول،یوتی:بابا بدیلب غر رهیافتاده مانا ز یچپ انگار نه انگار اتفاق یبه کوچه عل میخودمونو زد ماهم

 دونستمینم ،یگفت

 

 هوا میبر یامشب اگه گذاشت هیمنو  یدیی: جلبک، سانوا

 

 جون بکنم نبیبا ز یصحبت هی دیمن با یپرو شد یلی: نه تو خمانا

 

 ازش خارج کردم مویبرداشتم و گوش مویدست فیک

 

 به مانا داد زدم مارویپاسخ از ن یتماس ب14اوه  اوه

 

 داره کاریچ نمیجلبک بزنم بب نیزنگ به ا هیجا خلوت من  هی میبر ایب یمان

 

 ؟یگیرو م مای: نمانا

 

 :اره منـظورم هــمـون جــلـبکهنوا

 

 دیکشیکه دستمو م یگل از گلش شکفت با عجله از جاش بلند شد درحال امان
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 زنگ بهش بزن گناه داره نوا هی:حتما نگران شده گفت

 

 ی: باشه بابا اروم باش اروم دستم جــر خــورد مانـــنوا

 

 شدم یله گرفتن شماره مانچشم غره رفتم و مشغو هیزل زده بهم  بلیپت یتو باغم و مانا مثل سگ اقا دمیخودم که اومدم د به

 

و از  یگوش تیبودم که مانا با عصبان مایکردن اسم ن دایمشغول پ وهه،یخاک تو مخم شمارش که س یچند بود؟؟ ا شمارش

 داد دستم ویشماره گرفت بعد گوش هیو از حفظ تند و بدون مکث  دیدستم کش

 

 ای رانسلیا دونمیچلغوز حفظه من هموز نم نیاداشمو ابود به سقف شماره د دهیمثل اول زل زد بهم، فکم چسب یجور همون

 همراه اول

 

 ستمین یمن خواهره مهربان ایفازش نوله  نیا ای

 

 دادمیگوش م مایمسخره ن یو به گوشم چسبونده بودم و به پشت خط یگوش کردمیبه مانا نگا م یجور نیهم

 

 بزن تو دنده االیراننده  یراننده آقا یآقا

 

 ونیزیبرم تلو خوامیمتهرون  بروبه،سمت

 

 یهمکاره مجر شمیم من

 

 یو همراهه مجر همدم

 

 وسرخوش میشاد مویخندیو م میگیم

 

 مانا که پرو پرو تو چشمام زل زده بود برداشتم یدست از نگاه کردن به چشما یتو گوش مایشنگوله ن یصدا دنیچیپ با

 

 ثاقیم نیب*غ*ل ا نجایعشق و حال پر داف من ا یورنت رفتبرغاله ها، تو سره تخته بش یدیجواب نم وی: کپک، چرا گوشماین

 پرونمیلندهور نشستم مگس م

 

 دارم فیتشر یمن ببوگالب ایعوض شده  عتیمردا بتمرگن تو خونه قانون طب یها برن پارت فهیانصافه ها ضع نیا

 

 جلبک؟ یزنگ زد یداشت کاریحاال چ ،یخنده گفتم:سالم برسون ببو گالب رهیاومد زدم ز ثاقیداد م یموقعه صدا همون

 

 یاز همه عمل دونهیداره تو که اونجا دورت پر از پلنگه  اجیعروس پلنگ احت هیمامان به  گهیفقط زنگ زدم بگم د یچی:هماین

 کن دایترشو واسه داداشت پ

 

 عملش باالتر باشه پلنگ تره زانیم یهرچ

 

که به سمت استخر که وسط  یته بود با خنده بازوشو گرفتم درحالضدحال خورده بود و اخماش توهم رف مایحرف ن دنیبا شن مانا

 کجات سوخته؟ ندم،یزن داداشه ا ادیم یسوختگ یبود نمیبیگفتم:م بردمشیبود م الیو

 

 خوادیبه قول خودش پلنگ م کنهیادمم حسابم نم ماین دونمی:من ممانا
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 ندمیوره برادرزاده ا هیاصال به  ستیکال مهم ن دم،یفهم اتیخجالتم نکش که از تابلو باز ا،ی:اصال انکار نکننوا

 

 خوادیم هیدلم گر گهی:خفه شو دمانا

 

 ...کنندینم هیگر نیزم رانیا ،دخترانینکن مان هی:گرنوا

 

 کردن ندارن ها مگه احساس ندارن؟ هیحقه گر یرانیا یکنم مگه دخترا هیگر خوامی:چرا نوا ممانا

 

که  یکن هیگر یبخوا یه یفهمیشده هفتاد هزار تومن گوسفند، م ملیکنن ر هیگر خورنیم زیبه همراهه تو چ یرانیا ی:دخترانوا

 پاک کن بده که... ریو ش ملیپوله ر دیهمش با ماین

 

 چرا شاعر شده نکبت، گمشو نچسب به من گمیم ،ی:کوفت، اشغال، روانمانا

 

شد و بهت زده بهم نگا  خیس هویرو کمر ماناکه  دمیکوب زهینبودن غر یواسه خال یجور نیهم میاستخر شده بود کینزد گهید

 کرد

 

 ؟یبگ شهیروت نم یرومن چشم دار ای یخوایناموس داداشم و م یشد که گفتم:ب یشدنش طوالن رهیخ گهید

 

 ...میلیدرضمن خ ؟یشعور یب یلیخ یدونستی:ممانا

 

 اوجگلم، خوشگلم فولم،یوتی:بنوا

 

فاصلش با من دو  دیشا دمیو از پشت سرم شن ییاشنا یهام بودم که صدا ییبایز فیدر توص ییکردن کلمه ا دایپ مشغول

 مترم نبود.... یلیم

 

 سینا یور یور س،ی:ناصدا

 

 میبر یعنی دیبرگشتم که با صورت خندون سام مواجه شدم مانا دستمو محکم گرفت و کش متعجب

 

 فولنیوتیشما همه خوشگل و ب پیتو اک نکهیل انگاه کردو گفت:مث یسام به مان دمشیفشار دادم و به سمت جلو کش دستاشو

 

 شما دیممنون لطف دار یلی:خنوا

 

نگاه به مانا کرد و گفت:البته  هی یتو از همه جذاب تر نشونیب یول ره،یشما چهارتا دوست انکار نا پذ ییبایز زم،یعز قتهی:حقسام

 جسارت نباشه

 

 شنینگران م میباشو بهار ن دایدنبال ا میبر دیاگه اجازه بد دی:ببخشمانا

 

 گفتم؟ یخنده دار زهیگفت:چ یتوهم و جد دیبلند قهقهه زد که مانا اخماشو کش سام

 

 کشنیم ونیپشت باغ دارن قل ییایرو قیاالچ هیتو  دشونیجد یدوستاتون االن کناره دوست پسرا ی:نه، اصال ولسام

 

 ردو گفت: غلط کردنرگ مامان بازش گل ک هویکه مانا  میمانا با تعجب بهم نگا کرد منو

 

 ژهیو یمخصوص مهمان ها کیاونجا اروم و کالس میبر دیایب دیتو خسته شد ی:اگه از شلوغسام
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 می: واقعا، باشه برنوا

 

 ها بهم نگا کرد رغضبیو مانا مثل م طونیش یحرف از دهنم سام با چشما نیخارج شدن ا با

 

کالس بزارم رو به سام گفتم:  دیکه با جهینت نیبه ا دنیجلبک با رس کالس بزار کمی دمیم یسوت نقدریتو پانکراسم چرا ا خاک

 عمارت یاهویاز ه میدور شو یکم میباشه بر دیکنیاگه اصرار م

 

 دوست دارم طونویش یمن دخترا یباادب باش خوادیکوچولو نم طونهی:شسام

 

 یناموس جد یب نیلب زمزمه کردم:نه انگار ا هریانداختم و ز ینگاه کردیبه سام نگا م شیخون یمانا که حاال مثل دشمن ها به

 به من چشم داره یجد

 

 دنج یجا هیببرمتون  خوامیکه م دیایپس، خانما دنبالم ب دیستادی:چرا اسام

 

دختر پسرا  یها یباز وونهیو د یج ید یصدا میشدیدورتر م یبه سمت پشت اون قصر بزرگ هرچ میسام راه افتاد دنباله

 دیرسیکمتر بگوش م

 

 ییایاون محتوطه رو ارامش بخش و رو شیات ینارنج ینبود نور ها یخبر یرنگ یرنگ یاز رقص نور ها گهید شدیم باتریز ظرهمن

 خوندیکه م یدختر یصدا میشدیم کتریو هرچقدر نزد کردیرو مست م ییهر شنونده ا تارینواخته شدن گ یکرده بود و صدا

 دیرسیتر به نظر م نیدلنش

 

 نوا؟ میکنیم کاریپس ما چ کننیم یزندگ نایا :هـــــوف اگهمانا

 

و بهارو جر بدم من قصد داشتم خودمو بندازم به  دایمن اون ا میبر ایحاال زر نزن ب ،یزنده موندن مان یبرا میکنی:ما تالش منوا

 سرشون رهیخ ژهیبچه پولدار اون دوتا جلبک رفتن شدن مهمانه و هی

 

 ی،الهینوا خوشگلم خوب شد اومد یهمه بلند شدن از همه ذوق زده تر سما بود:وا میدش قیوارد االچ ییبا سام، سه تا یوقت

 مرگت بشم شیمن پ

 

 نیبش شیکنار ات نجایا ایب زمیعز ایقدمت رو تخم چشمم ب ی:نوا جان صفا اوردریام

 

 اومد دستمو ببوسه وکه سام داد زد:نـوا خوندیدختره که داشت م همون

 

 ـشــد؟؟ی:هـاچـنوا

 

همشون نشستن اصال به تحت مبارکم  دمیکه د دینیبش دییرو کردم سمت بچه بگم بفرما نیبش ایب گمیتو دختر م ییکجــا:سام

توجه  یو دختره هم ب خوردیتکون م تاریگ یها میتوجه به ورود ما دستاش ماهرانه رو س یاونم ب ـریام یمارو حساب نکردن حت

 باز بود ششینگا به مانا انداختم ن هی شورشونیب هخاک تو سر ــشیا زدیتر داشت چهچهه مـ

 

 جیهو یکرد و گفت:تو دوباره توهم زد کیبهم نزد خودشو

 

 اقامون( گهیرفتم و ب*غ*ل اقامون نشستم)هنوز شماره سام و نداره م ییچشم غره ا ششونیپ میاشاره کرد بر دایا
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و کنار گذاشت تا دهن باز کرد حرف بزنه  تاریگ ریزدن امبا تمام شدن اهنگ همه دست  دیرسیاروم بچه ها بگوش م یها زمزمه

 شد زونیسما خودشو پـرت کرد تو ب*غ*لش و از گردنش او

 

 هنرمنده نقدریقـربــون عـــشـقم برم کـه ا ی:الـهسما

 

 دلم)درد،کوفت( زی:خدا نکنه عزریام

 

خلوت دونفره بود(  هیشب شتریت کردن)بجمع دوستانه درس رسرشونیخاک تو سرشون خ کردنیداشتن حال م یجور هیهمه _

پسر  زدیسام همه داشت باهمون دخترا زر م کردنیرو ادم حساب نم هیو بق کردنیم کیج کیهمه دوتا دوتا داشتن باهم ج

 بترشم ننکنه م ایداغونم کرده خدا یشوهر یب نجایا ستیمجرد ن

 

شدم دوباره همون بساط  مایردم مشغول زنگ زدن به ندراو میدست فیاز ک مویناچار گوش کنهیادم حسابمون نم یکس دمید

 دیشاد و شنگول بگوش رس شهیمثل هم ماین یکه صدا یپشت خط

 

 :چته کپک؟؟ماین

 

 !؟یسالم عشقم خوب_

 

 باهات حرف زدم... شیپ قهیپنج دق نی:خوبم، نوا من همماین

 

 دنبالمون؟ ایب زمیباشه عز_

 

که  میمثقال عقل هیهمون  ،یکرد ادمیموقع برگشت  یمن و به بند نافتم حساب نکردموقع رفتن  امیتا ب نیبش الخی:ااِ بماین

 ....دیپر یداشت

 

 .....یبوس بوس با یباشه عشقم منتظرم ادرس و که بلد من؛

 

 (گنیم نیبه ا ینیزم بیبود گفت:دوست پسرت بود)س دهیکه قطع کردم سام که حرفامو شن ویگوش

 

 منه داداشم بود دوست پسر ندار_

 

 یتک بپر یمجبور نبود یداشت تیذره مثل من شخص هیبودم سام زر بزنه که سما خانم زودتر ازش سبقت گرفت:اگه  منتظر

 کالس داشته باش کمیدختر جون 

 

که همه  یبلند جور شیکالس یتوجه به ب ینگا به سما ب هیکردم  رینگا به ام هیبه سما زد که دختره ذوق مرگ شد  یلبخند ریام

 لیما یو دخترا بادمجون دییجویسماهم داشت با حرص ل*ب*ا*شو م مینگام کردن انگار باکتر یجوریگفتم: زارتــــــ همه  بشنون

 (هیبشن دوستا خودمن حرف یفسفرشده بودن)دوست دارم  یبه فسفر

 

 یلیبمونم خ نگلیس مدیم حیمن ترج یعنیبدم صدامو بلند کردمو گفتم، اوممم  یسوت نایبود جلو ا عهیضا یلیخ گهید دمید

 یمرس خوامیکلــا نم یعنی....اهم اهم ــیشما بشم فدام بشـ هیشب خوامیممنون نم

 

پرنسس خانم  یلحن لوس مثل خواهرش گفت:ول هیخنده که سام با  رهیحرفم جو برگشت و اون بچه پولدارا هم زدن ز نیا با

 ســام یکوچولو یمگه نه پرکنه  یخدافظ ینگلیبا بنده رِل بزنه و از س دیامشب با نیهم
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بگم  دیداشتم که سره سفره عقدم االنم با نویحس ا یو منتظره جوابه من بودن وو کردنیهمشون داشتن به سام و نگاه م گهید

 با اجازه بزرگترا بله..

 

 یموضوع سام نیراجب ا میکنیحاال بعدا صحبت م_

 

 تر اداش زشت یهرچ مونیم گنیپاش انداخت و گفت:م یپاهاشو رو سما

 

 خوادیداخل دلم رقص م میپاشو بر ریام یتوعه دلتم بخواد با سام دوست بش تیحکا شتریب

 

 لحظ.. هی:باشه ریام

 

حتما  دیزونیکه همش بهش او مونهیعشقتونم مثل درخت م یبهش شباهت دار شتریتو ها؟ واال شما ب ای مونمی:االن من منوا

 نه؟؟ یخوایموزم م

 

از خنده درحال انفجار بودن و اما سما ناخوناشو محکم رو  ریام یدن حاضرم قسم بخورم تک تک شون حتبا تعجب نگاهم کر همه

 دییجویو لبشو م دادیفشار م ریام یبازو ها

 

لبشو برده بود  رمیخنده کله جمع بلند شد ام یصدا کی( شلیعوض نیخوش خنده بود ا شهیبلند شدن خنده بهار)هم یصدا با

 رهیش اومدن ل*ب*ا*شو بگک یتو دهنش تا جلو

 

کالس مهمونه  یب نینه، ا ایبود  ــژهیو یواسه مهمونا نجایهـا ا نجایا یرو چرا اورد شورایب نیا ــریزد: امـــ غیبا بغض ج سما

 ژسیو

 

 دمیبهت م لینارگ گهید خوامیبگو نم یخوایخوب موز نم یکنیرو م تویپشت کوه یاون رو یزدم چرا دار ی: وا مگه حرف بدنـوا

 نداره که هیگر گهید

 

 ایکه در شان خانواده ار شمیم یواگر نه مجبور به کار دیکن تیمهمون رعا هیحده و حدودتون رو به عنوان  یزی:خانم عزریامـ

 من لنگه نداره ینگا به سما کرد و ادامه داد، سما هی ستین

 

 خودشو داره یچون هرکس لنگا کس نداره چرا؟؟خوب معلومه چیشمارو ه یلنگ سما ایار ریام ی: اقانوا

 

*** 

 

 )دو روز بعد(

 

 شیپامو بمال توکه شکست گمیپام گوساله م یکپک آ یبترش یآخ...اله_

 

 مالمیبوگندوتو م یازت خواستم دوساعت دارم پاها بسیچ هیبدبخت خوبه  یبه من چه گدا نمیکوفت اصال پاشو بب_

 

 بخرا بسید نگا کردمو گفتم:زود برو چکه حاال مشغول شکستن انگشتاش بو مایاخم به ن با

 

 ماساژم بده حاال پاشو برو گمشو با پلنگم قرار دارم اوردم،یماساژور م رفتمیبخرم م بسی:من اگه پول داشتم چماین

 

 مــالمیبهــش بگـو دوساعت دارم پاهاشــــو م زیچ ــهیجــون  یز ی:زنـوا
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 یبخر بسیچ یبر دمیمن پول م ایگفت ب درحاله انفجارم خندشو خورد و دیجون که د یز یز

 

 بخره دیبا ماین خوامیمفت م بسیچ ی:نـــه من خودم پولدارم ولنـوا

 

 برگشت سمتم و انگشت شصتشو اورد جلو چشمم دیپوشیو م شیکه حاال داشت کتون ماین

 

 ای: بماین

 

 یشوریب یلیخ مایجون زودتر داد زد:ن یز یروش، که ز نیبگم بش اومدم

 

 بخرم میبر ایب یعنی یاوک گمیبـابــا دارم مـ ی: اماین

 

 خوامینم بسی:اره ارواح اون پلنگا گمشو اصال چنوا

 

 شویتخت ولو شدم)گوش یتو اتاقم ضربان قلبم و برداشتم و رو دمیمنم پر کردیپاک م یجونم داشت سبز یز یرفت ز ماین

 (گهیم

 

 اخه شیریس نقدریاتاش سامه اه ادم  311ام اومده که  یتا پ 346 شبید از

 

 .......یمن فولهیوتیب شیعاشقتم بعد شیدوست دارم بعد شیبوس بعد شیگل بعد شیقلب بعد کریاست شیاول

 

خفن،پوست برنز تو دلبرو رو مخ برو داشته باشه  کلیبلند،ه ،قدهیی،موخرمایشوهر چشم عسل هیارزو داشتم  شهیمن هم واال

 کهیسامه فقط رو مخ بروعه مرت نیا یول

 

که گذاشته بودم روش داشت خاموش  مونهیو عکس همون م شیریشدم اسمه س رهیبه صفحه خ میگوش یبلند شدن صدا با

 گهیقطع کن د کهینه خو مرت دیگیم شهیریس گمیم شدیروشن م

 

صداشو  یز یز نکهیا یکردن،برا ادیکارا ز نیاز ا ایپتو)دهه هفتاد رهیتماسو برقرار کردم و رفتم ز ستیول کن ن دمید یوقت

 پتو( رهینشنوه رفت ز

 

 :ســام مگه نگفتم تا خودم زنگ نزدم بهم زنگ نزننـوا

 

 تُنَمایم هیگر یزتیاصال به من زنگ نم یمعرفت یب یلیمگه من دلم طاقت داره بهت زنگ نزنم تو خ زمی:عزسام

 

 یسام یدار کارینثارش کردم و ادامه دادم چ یدلم لوس تو

 

 حاضر باش نمایس میریم میداشتم؛ فردا دار کاریرفت بگم چ ادمی یقبداخال نقدریا ــشی:اسام

 

 چسبهیم میلیخ یزور وهیمفت اب م تیلیقطع کرد اصال به درک چرا مخالفت کنم ب ویاومدم مخالفت کنم گوش تا

 

**** 

 

 فولمیوتیبرم چقدر ب امیقــربـون خــوشگلــ جـــــون

 

 :زرشــــکدایا
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 :حالم بهم خوردبهار

 

 ری:خفه بمامان

 

ننم دستشون  دهییزا یدرست کرده بابام چ یاتاق به خودم انداختم چ یقد نهیینگا تو ا هیبه سه تاشون رفتم و  ییغره ا چشم

 درد نکنه

 

 یتو تنم نشسته بود، موها یحساب میشمیتنگ و کوتاهه  یبود و مانتو دهیخوش فرمم چسب یکاملـا به پاها یمشک یپاکت شلوار

همه خراب  هیکه پا دایرو سرم جفت و جور کردمو رو به ا مویکش کوچولو بستم و شالـه مشک هیسرم محکم با یبلندم و باال

 یدزد میبر یایبود گفتم:م امیباز

 

 ـــقیرفـ ـتـمیکه چشماش ستاره بارون شده بود گفت:اوفـــ پـا دایا

 

 یبکن یــخوایمـ ی:چـه غــلــطـمانا

 

 خوامیم شیلوازم ارا ــشیا_

 

 واسه منو بزن ای:نـــوا بـمانا

 

دلم رفت جلبک با زبون خوش گفتم بهم نداد مجبورم  دمید الشیتو وسا یرژ لب هی شبید یاگه بدون ـخوامیمــ دی: نـه جدنـوا

 یبرم دزد

 

 شد الیخیلب گفت و ب رهیز یشوریب ادیاز پسم برنم دونستیکه م مانا

 

 میرفت مایبه سمت اتاق ن نیپاورچ نیپاورچ یدزد میاومد یجد یخونه نبودم، انگار جد یز یز خداروشکر

 

 یتا جلو دمیکش یقیبود بخنده که از پشت دهنشو گرفتم نفس عم کینزد تیتو اون وضع ماین دنیدرو اروم باز کرد با د دایا

بود از کمر تا پاش رو  نییدور از جونش مثل جسد افتاده بود رو تخت البته رو تختم نبودا از سر تا کمرش پا ماین رمیخندمو بگ

 شهینم داریاز خواب ناز ب یبترکون نارشتخت دهنشم باز بود، جلبک بمبم ک

 

 یپول فولشیوتیو ب زیبهم بده واال ادم مگه به خواهره عز خواستینامرد م نقدریحقشه بخدا ادم ا الشیرفتم سمت وسا عیسر

 دهیجنس م

 

فاسد استفاده  یشایاز لوازم ارا دیاونوقت من با فروشهیم یبهداشت یشیپاساژ،لوازم ارا هیسرش با دوستش تو رهیخ داداشم

 دوستش نداد یجلو یبهم بده ول یمفت خواستیم ماین دونمیم ستمیمن که اهل تعارف ن نما،یبرم س گولیبچه ژ هیکنم با

 

 《شبیفلش بک به د 》

 

مشغول چک  ماهمین خوردیشو کم کم م ییو چا دادیم خیتوض ماین یکه تازه از بانه اورده برا ییداشت در مورد جنس ها دیسع

 کردن جنسا بود منم فضول

 

 نمیبرو اونورتر بش_

 

 نیمبل بش یکی:برو رو اون ماین



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 21 

 

 

 نمیبش نجایا خوامینه م_

 

 کلمیو ه فولمیوتیب یلیکه من خ ییجا شدم؟خوب از اونجا ینفره جا کردم)سواله که چجور هیتو مبل  مایخودمو کناره ن یزور

 جا شدم( تهسیب

 

 بچسب به من ایب یه ادیخوشم م ختتیاز ر یلیتنگه من خ یچرا اومد ینیبب دمیم نی:کپک خوب رو اون بشماین

 

 رسمیبه حسابش م یعنیازش بکنم بعد جرش  ملیبگم فعال داداشه گلم بود بزار دوتا ر یزیچ شدینم

 

 نمی:چــشــم حـالـا بده ببنـوا

 

 صدوپنجاه شهیداد زد:م ماین دمیبرداشتم از جام بلند شدم که د دونهیم از هر کدومم بود شایلوازم ارا یوارس درحال

 

 تومان_

 

دارم دشت  یچه خواهر نیبب دیکرد و گفت: سع دیگرفتن، رو به سع یشپشا پارت بامونیکپک که تو ج ادیرد کن ب ال،ی:نه رماین

 اولمون از نوا خانم

 

 《حال زمان》

 

اومدم)تا کمر تو جعبه ها بودم(برگشتنم همانا و رفتنم در آغوش برادر  رونیاز داخل جعبه ها ب ازیمورد ن لیبرداشتن وسا بعد

 همانا

 

 شکستیسگ توله داشت استخونا کمرمو م یمحکم ب*غ*لم کرد ب*غ*ل نبود که وحش ماین

 

 یبه برادرت سر بزن یدلم اومد زههیخواهره گلم عز یی:واماین

 

 یریدرد بگ یاله نیبزارم زم کهیخورد شد مرت یآ یغلط کردم وا ماین یآ یآ_

 

 بزغاله خوبه گفتم حواست باشه ستیدمه در ن دایا دمید رونیاومدم ب مایاز ب*غ*ل ن یزور

 

 ارهیاز دستم درش ب زدیبا تمام توان داشت زور م ماهمیو ن دادیرژ و محکم تو دستم فشار م دیدستمو کش ماین

 

 بـــدش کپک_

 

 بکمـــال مــنــه جل_

 

 رسه؟یبه من م یکه بدم چ میریو گفت:گ دیرژ و از دستم کش ماین

 

 یبهم بد دیبرداشتم و با شبیکه د ییرژ هم اونا نیهم ا یول دمیبهت م یبخوا یاووم هرچ_

 

 االن یبر یخوایقبوله کجا م ی:اوکماین

 

 جلبک قرار دارم هیجا با  چیه_
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 انی:دخترا هم مماین

 

 ـبرهـی:نـــه مــارو نـمـبهار

 

 مهمون دوست پسر نوا جون رونیب میبر میخوایم دیحاضرش ای:دخـماین

 

*** 

 

 بودم ماین یرو مبل نشسته بودم و شاهد حاضر شدن دخترا و مکالمه تلفن تیعصبان با

 

 داشتم یزحمت هیدمه خونه ما فقط  اریرو بردار ب نایو نگار و ت ثاقیو م دی:اره بابا، سعماین

 

......._ 

 

 میبوس الزم دار ینیبوسه برو دنبالشون م ینیه، با م: ارماین

 

........_ 

 

 حله داداش ی:اوکماین

 

 فرار نکنه دید اروی یکن اوجگل بش شیارا کمیغمتو خواهرم پاشو پاشو  نمینگا کردم که گفت:نب مایاخم به ن با

 

 یابرومو ببر یخوایهــا م خوادیم یچ نجایبوس ا ینیم یبگ شهی:منــوا

 

 ثاقیبه مرگ م :نهماین

 

پنج نفرو  ماهمین میخونمون بود و همه بچه ها توش بودن ما که خودمون پنج نفر بود یبوس شهرام جلو ینیساعت بعد م مین

 ایخدا ییبوس شدن وا ینیهمشون سواره م هیاورده بود سر جهاز

 

 گهیسوار شو د ای:نوا بماین

 

 امیم یمن با تاکس دی:گمشدمیغر تیعصبان با

 

نفر  9که  یدیبوسه سف ینیعذاب اورتر از اون م یچیگرفتم تا به محله قرار برسم ه یو تاکس ابونیرفتم سره خ عجله با

بگم نه صحبت  شدمیخوب نم ینبود ول ومدنیکه من داخلش بودم م یسبز رنگ یو دنباله تاکس کردنیداخلش بزن و بکوب م

 بود شیهزارتومن لوازم ارا 151

 

 کنهیم بیبوس داره شمارو تعق ینیو گفت:خواهر اون م اوردیطاقت ن ریبوس دنبالمونه اخر ینیم هیبود  دهیهم فهم هیتاکس

 برداره نیزم یجامعه رو از رو یمعضل ها نیدنبالمونه چقدرم جلفن خدا ا ریفکر کنم از اول مس

 

 زدنیهم دست م هیبق دادیاون وسط تابلو بود داشت قر م ماینگا به عقب انداختن اصال ن هیخوردمو  خندمو

 

 یتماس و برقرار کردم:بله سام عیبوس تابلو گرفتم و سر ینینگا از اون م میگوش دنیلرز با
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 کجاست یسام هی:زندگسام

 

 باش رونیب شناسماینم نتویاونجان فقط من ماش گهید قهیتا ده دق امیمن االن دارم م زمی:عزنوا

 

 ینیبیمنو م یبش ابونیرد ختابلوعه وا نماستیس یزرد که روبرو یسوناتا هی:سام

 

 ی:اوکنوا

 

بوسه  ینیم یکیاون تابلو بود  نیماش یکی یبه اون شلوغ ابونیتو خ گفتیشد راست م ابونیبعد راننده وارد خ قهیدق پنج

 شهرام

 

 دیجا نگه دار نی:اقا همنوا

 

اومد و سام  نییپا کیاتومات شهیزرد رنگ رفتم که ش یخارج شدم و به سمت اون سوناتا یحساب کردن پول از تاکس بعد

 ...رویب میباره دونفره اومد نیمن اول یباهمون لحن لوس گفت:زندگ

 

خارج شدن  نیخوشگل سام پارک کردو بچه ها پر سروصدا از ماش نیبوس پشت ماش ینیحرفش تموم نشده بود که م هنوز

 تونستمیهم م یدود نکیگرد شده سام و پشت ع یچشما یها خوده خرت دیبد دیند نیا یجلبک که سردسته  یماین یبترک یاله

 نمیبب

 

 ـنـوی:اوفـــ مــاشـماین

 

 یتور کرد ی:نـوا چثاقیم

 

 میستیلولو که ن نییپا ایو داد زد:داداش ب نیزد رو سقف ماش ماین

 

 ییقراره دوتا دمکریده نفر بود گفت:نوا م نیکه نگاش به ا یو زد اومد سمتم درحال موتیشد و ر ادهیپ نیبهت زده از ماش سام

 رونیب میبر

 

 :ســام....نوا

 

کتشو گرفتم و مانع افتادنش شدم  قهیتو جوب که من  وفتهیبود بچه مردم ب کیجلو محکم زد رو شونه سام که نزد دیپر ماین

 بود دیاصال سامه تو افسا

 

 ثاقمیباهم حاال م می، بچه ها ما فرق دارما باهم میدار یدر ده بدن ماو نوا نداره که فرق میده روح مونی:داداش ما همه گماین

 مییاومد اون سمت سام و گفت:نه داداش ماهممون نوا

 

*** 

 

 نمایبودن تو مُحَوَطه س دهیمن ساکت مونده بودم ده نفرشون ر کال

 

از همه  که لیچس ف ر؛داداشیبگ بسیچ ستایاها بعدشم برو ده ب یسادیچرا وا گهید ریبگ طیلی:سـام داداش برو ده تا بماین

 منظورمه لیهمون پف ف دیواجب تره اِاِ ببخش

 

 رههینم نییاز گلومون پا لمیف نیجون بدون تخمه که ا یداد زد:سام ثاقیبره م نکهیقبله ا یتکون داد ول یسر سام
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 ریبگ میمعدن گه،ابی:اره راست مماین

 

 بخره لطیرفت تا ب 2شماره  شهیبه سمت گ کردیم ددایگه خوردم ب شیباشه که از عمق معن هیرفت و با گفتن  ییچشم غره ا سام

 

 واســـم یابـرو نـذاشت ـمـاینـ_

 

 یدیحرف مفت نزن مگه تو پولشو م_

 

 قانع شدم نیها به من چه بنابر گهیراست م دمید

 

 راه انداخت گهیبساط د هی مایو دوباره سره کجا نشستن ن میبود نمایتو سالن س یربع بعد ما همگ کی

 

اون اول بود چهارتا اون وسط دوتاهم  یچهارتا صندل میبود وفتادهیهم ن شیهممون پ میاز قبل رزرو نکرده بود امونوطیلیب چون

 اون باال

 

 قربونت برم مینیاون دوتا بش یرو میبر ای:نوا عشقم بسام

 

 ..میبر ی:اوکنوا

 

ب*غ*ل داداش سامه خودم  خوامیا من مخودشو به ما رسوند و گفت نو مایکه ن میرفتیاخر م یها یبه سمت صندل میداشت

 تو نییبرو اون پا نمیبش

 

 نشیچند ساعت به من بد یلطفا برا میهم باش شیجان بزار منو نوا پ مای:نه نسام

 

باهم  یبدن منو نوا چه فرق هیدر  میگفت:منو خواهرم دو روح دویبرداشت زد روشونه سامو اخماشو توهم کش نیفاز فرد ماین

 کنمیخودم ماچت م میبر ایب یاون باال نوارو ماچ بوس کن یرب یخوایم میدار

 

داد زد عــرعــر اصال  یمکان عموم نمایتو س لمیوسط ف کهیمرت میدیخند یعوض یماین نیچقدرم از دست ا میدید لممیف بالخره

 بود نایانداختن چند موردش ا کهیبچه بماند مردم بلند بلند چقدر ت نیشعور نداره ا

 

 :عــرماین

 

 :دست خــرمردم

 

 :عـــرماین

 

 :مـــرگمردم

 

 شده بچه وبیمع نقدریخورده ا یحلبک چ نیجون سره ا یز یز نیا دونمینم

 

داداشت منتظر  نیسگ تو روت با ا گهیدره گوشم م زنهیم ادیقرمز شده بود گفتم االن م تیبرقا روشن شد سام از عصبان یوقت

 ایروز ب هیبرم  گیقربونت بشم من د یبرعکس تصورم گفت:نوا اله یمد جلو ولخارج شدم سام او نماینموندم و از س هیبق

 نمیماهه تورو بب یرو قهیکه نزاشتن من دو دق نایا رونیب میبر ییدوتا
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پرنسس من باشه تو بگو  هیشب شیجنگل یشایبا اون ر ثاقیاون م شهیاخه مگه م مییداداش سام فک کن ما نوا ایب گنیم همش

 ؟یینوا شهیها م

 

 چتر شدن رو من... ییهوی نایا خوامیواقعا معذرت م ی:سامنوا

 

 عشـ.. دونمیپرنسسم م دونمی:مسام

 

 مینوا خانم نمتیبیگفت: م عیخورد و سر ماین دنیحرفشو با د ادامه

 

بشم  ییبوسه کذا ینیاومدم برم سواره اون م دیترسیم مایاز ن گید چارهیرفت خندمو جمع کردم ب نشیبدو به سمت ماش بدو

 دنباله سام دوعهیداره م ماین دمیکه د

 

 ببرمت رستوران بچه هم گشنشونه خوامیم ایبابا، ب یریکجا م ی:سامماین

 

 مارو ببره ناهار بدهه یزن غیت نیبه جبران ا خوادیقربونش برم داداشمو که م یاله ستیداداشم برم که بِکَن ن یفدا یا

 

 ...میبر امیم گیروز د هیشرکت مونده  یبرم کارا مای:نه اقا نسام

 

 میایسام برو ماهم پشتتون م نیماهمه گشنمونه اصال راه نداره نوا شما با ماش ثاقی: نه به مرگ مملین

 

 باشه من که هستم یچلچراغ شد و گفت وا مایحرف ن نیسام از ا یچشما

 

 باال دیبچه ها بپر ی: اوکماین

 

 ـــن؟یجمع کرد و گفت:بــاا افشویده بود قافتا ییبوس کذا ینیکه تازه نگاش به اون م سام

 

 دهیپدرم بهم ارث رس امرزیکه از اقا خداب یی:په نه په با پرادوماین

 

*** 

 

بوس تو  ینیبود خالصه م یباکالس ییسام بود عجب جا شنهادیکه پ هیاله یرستوران ها نیاز بهتر یکیبه  میدیرس بالخره

نشسته بودن و  زهایعاشق دوتا دوتا روم یکفترا میداخل رستوران شد یدو همگسام پارک ش نیرستوران کناره ماش نگیپارک

 پرو انگار نه انگار ناهمیا کردنینگاه م میشده بود رانبا تعحب به ما که مثل قوم ابوبکر وارد رستوا

 

 اصال دینکن یسیها رودروا دیسفارش بد دیخوایم ی:بچه ها هرچماین

 

بعد گارسون اومد و سفارشامونو گرفت همشونم نامردا غذا  هیو چندثان میان مستقر شدنفرهه طبقه دوم رستور ۲۶ زیم یرو

 سفارش دادم کیشلیگرون خفن سفارش دادن که من از انتخابم که جوجه بود گذشتم و ش یها

 

هم  چهیاش ماهپس داد خوادیم چهیچقدر دلم ماه ینره ا ادتیاز همه مهم تره  یجوجه کباب زعفران اری:داداش کباب برگ بماین

 اریب

 

 یدست و دلباز شد مای:ننوا

 

 فکر نکن یزیداداش بخور فقط بخور به چ ثاقیم دی:فقط سفارش بدماین
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 دیند نیا یول کردیم کهیساعت بعد اوردن و همه مشغول خوردن شدن سام اروم با قاشق چنگال داشت گوشتشو ت کیرو  غذا

 ها نگم بهتره.... دیبد

 

 دیدزدیچندش م کهیچشماش و از اون مرت یو سام ه خوردیم یشت با دستش ماهشهرام گوسفند دا اون

 

هـــمـــشــا از جوجه تا  یــعــنـیاز شهرام باکالس تر تمامــش  کمیماشاهلل بزنم به تخته مثل خره ماده تمام غذاشو خورد  ماهمین

 خورد یعنیهمشو کوفت کرد  چهیکباب و ماه

 

 یها کیشلیمشغول خوردن ش یتوجه یب تیپس با نها شهیجلبک فکر کنم غذا کوفتم م نیها ا یباز عیاگه بخوام به ضا دمید

 خوش طعمم شدم

 

 گذاشت ماین یجلو زیم یو جمع کردو صورت حساب و رو زیو گارسون اومد م میخورد غذامونو

 

 :اها صورت حسابهماین

 

اون دفتره که توش  ماین کردنیشتن منتظر بهش نگا مهمه دا نیبخواد حساب کنه بخاطره هم مایهمه شک داشتن که ن انگار

دره دفترو بست و گذاشت  لکسیر یلیخ دهینکش هیبه ثان یصورت حساب و گذاشته بودن باز کرد و مشغول خوندش شد ول

 ثاقیجلو م

 

دست  ثاقیو م امیگذاشت اصال سکوت همه جارو گرفته بود که ن ماین یتکرار کرد و دفتر و دوباره جلو ثاقمیحرکات و م نیا

 بشونیکردن تو ج

 

 گذاشت زیم یپاره رو یپنج تومن هی مایمچاله و ن یدوتا دوتومن ثاقیم

 

 یـثـیدُنــگـــه مـن و مــ ـــنــمی: اماین

 

 هیمنظورت چ قای:االن دقشهرام

 

 یابرومو برد یحساب نجاهمیتا ا دیبردار زیم یپوله خوردارو از رو نیبود ا ییمسخرهه ا هی:شوخسام

 

 انتخاب اهنگ مسخرت نیبا ا ماین یریدرد بگ یحرف سام و قطع کرد؛ ا یکاله قرمز یموقع صدا همون

 

 تماسو برقرار کردو از ما دور شد کنمیحساب م امیاالن م دیکردم بمون یگفت:کاکتوسا شوخ شدیکه از جاش بلند م یدرحال ماین

 

 رو به گارسون گفت:داداش دست به آب کجاس ثاقیم

 

 رفت و با دست نشون داد مایکه ن یریمس یحوصلگ یبا ب مگارسون

 

*** 

 

 همون روز( ی)فردا

 

از کلش بکنم  یپوست کیکنم  کارشیچ دونمیخونه م ادیب دهیور پر نیدختر بزار ا گید رونیب ایجون:نوا از اون اتاق ب یز یز

 ادم بشه
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 فتابروم ر رمیبم خوامیاصال م رونیب امینم گهیجونم من د یز ی:زنوا

 

 بار زنگ زده بود ستیانداختم سام ب میبه صفحه گوش یاوردم و نگاه رونیپتو ب رهیاز ز سرمو

 

 یدلقک عوض یکه ابرو واسم نزاشت ماین یریبم یتخت پرت کردم اله یرو ویگوش

 

 شد یچ دیپرسیحتما م رمیمیاز خجالت م کنمیفکرم م روزیبه د یوقت یحت یوا

 

هنگ کرده  گهید چارهیشد ب ادهیهزار تومن پ ۰۰۰گور به گور شده فرار کردن و سام  یمایاون نبا  یعوض دهیند ریخ ثاقیم اون

 بود

 

 یقصد اوسگل کردنمو داشته باش کردنیفکر کردن به حرف اخرش اشک تو چشمام جمع شد:نوا فکر نم با

 

جون  یز یز یجلو مایشدن ن جون از اتاق خارج شدم تا شاهد موش یز یز خگریتوب یصدا دنیپاک کردم و باشن اشکامو

 باشم میفوالد

 

 غیت یموضوع دوست دارن ول نیهمه بخاطره ا نیریش تیو بلبل زبون یشوخ مایکردم ن تیتورو ترب ینجوریجون:من ا یز یز

 یبلکه تو یادم بش رمیگیامروز فردا برات زن م نیبزرگ شو هم یفهمیبزرگ شو م ماین ستین یزبون نیریش بهیغر هیزدن 

 جلبک

 

 یکالم دزد کهیجلبک ت یگیکه.....ِااِ مامان چرا تو م یزنیباال م نیواسم است ینجوریا دونستمیدستت درد نکنه اگه م ی:مرسماین

 ستین یکار خوب

 

 یکنیمنو مسخره م شوریجون:کوفت ب یز یز

 

ساعت رو ل*ب*ا*م اورد  ۲۶بعد  لبخندو زدیافتاده بود و به پشتش م مایدنباله ن اطیجون که با اون جارو تو ح یز یز دنید با

 کنهیجون داره دعواش م یز یز ستیَورِشم ن هیجون به جونشم کنن دلقکه به 

 

اب و باز  ریباغچه افتاده بود رفتم ش یجلب توجه کنم به سمت شلنگ که تو نکهینکردم،بدون ا مایساعت دست تو دماغ ن ۲۶ اخ

تنش بود گرفتم و شروع کردم به فوش دادن:جلبک خاک  دیسف رتشیت هیکه  مایحرکت شلنگ و به سمت ن کیکردم و در 

 مفت خور کهیمرت رونیب کشمیتومن و از حلقت م ۰۰۰توسرت بزغاله من اون 

 

 یاز کدوم پرورشگاه گرفت نویبکشش اونور مامان ا گمیم یپرورشگاه یاونور روان رشیکپک نو بود اخ بگ یهو ،ی:هوماین

 ییخدا

 

 میپرورشگاه کنارش بود نوا روهم از اونحا برداشت هی میاریباغ وحش تورو ب میتوهم گفت:رفته بود دیجون اخماشو کش یز یز

 مشکلتونو،من کار دارم دیخودتون حل کن گهیحاال د

 

 لب گفت رهیز مایاومدم برم داخل که ن میباغچه پرت کرد یجون جاروشو و من شلنگ و همزمان تو یز یز

 

 لــبــاسـم :سگ تو روحــت نـو بــودماین

 

 تو خونه دمیحرف پا تند کردم و پر نیبعد گفتن ا تیخاص ی:سگ تو روحه خودت جلبک بنوا
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*** 

 

 پاسخ یتا تـــمـاس ب ۲۲۲اوو  دمیکش یسوت میگوش دنید با

 

خـتـر چـــرا تــو د یی:نــــوا کـجــادیچیپ یگوش یبوق نخورده بود که صداش تو هیشمارهه سام و گرفتن هنوز  عیحرکت سر هی با

 یـدیجـوابـم و نــمـ

 

 کارا شماره حسابتو برام بفرست نیا ی:داد نـزن سام بجانوا

 

 تو دختر جواب منو بده کاریچ یخوای:شماره حساب منو مسام

 

 کردم اونموقع زنگ بزن زیباهات صاف کنم اول شماره حسابت و اس کن برام پولتو که وار مویتا بده خوامی:شماره حسابتو منوا

 میکنیصحبت م

 

 بدهکار باشــــم یقطع کردم خوش ندارم به کس مویتوجه به الــو گفتن سام گوش یب

 

 هیاتاق ب*غ*ل نکهیام داده وا ا یپ ماین دمیبندازم رو تخت که د ویگوش اومدم

 

 گلم.. هیابج_

 

 جلبک؟ یخوایم ی+چ

 

 نوا خواهرهه گلم_

 

 +بنال برادر خولم

 

 تشنمه اریاب ب وانیل هیباشه پس _

 

 اشپزخونه ب*غ*لته یای+چرا ادا تنگارو درم

 

 اریمن تحتم گشاده توبرو ب_

 

 گهید شهیحساس طرف جلو دماغته با کله برو توش طرف ناکار م یاه، جلبک، خوب جا ولیا_

 

 بخورن توننینم یزیکجه هر چ یکودن کشت ینه بابا چقدر تو باهوش_

 

 شده تخمه رو بدهه تیحسود یشیسوسک م یدار_

 

 حرف نیا یچ یعنی تیترب یب_

 

 مایبرداشتم دستامو جلو ن یدست شتیمشت تخمه از پ هی)دوال شدم و کهیکنن مرت شورتیجلبک خاک تو سره ب یماین_

 جلبک خاک تو سرت گمیتخم و م نیگرفتم(و گفتم ا

 

 ه؟یعر زد بدون نگا کردن به صفحه تماس و برقرار کردم: چ نیخوردن بودم که گوش مشغول
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 فرهنگ یب شوریب هی:کوفت و چانام

 

 .....میاصال زندگ ستیما ن نیب یچی: برو که هنوا

 

 ای یای(تو مدایواسه شنبه)تولد داداش ا میریلباس بگ دایواسه ا میبر میخوایم کهیتو زن ی:خاک تو سرت کنن شعور ندارمانا

 نه؟؟

 

به وجودم  فولمیوتیو خودم ب سهینا قمیکه از بس سل یوندیاخه م یمامان امیم یریرو بگ هیپول صورت فی:اگه واسم اون کنوا

 اجهیاحت

 

 رو سرت دخترم زهی: سقف نرمانا

 

 نییوقته سقف اومده پا یلیدختر خ یکار یکه مانا نشنوهه زمزمه کرد:کجا یاروم جور ماین

 

 ارنیادا درم مونایهم گفت:بدبخت م مایدراوردم که ن اداشو

 

 بدبخت، بدبخت، بدبخت بدبخت،

 

 سر جات شانپانزه... نیبش یشد ریاون کارگره ساده جوگ جهیتو پ ی:خوب بابا تو دوباره رفتوان

 

 ــمیبــر ــای یـای:نـــــوا بـامـن حـرف بـزن مـمانا

 

 دنبالم ایدمه درم ب گهیساعت د مین دیتو دهنتون بدون من بر کنمیم زی:چنوا

 

*** 

 

لباس خوشگل  هیتا  میو خفن مثل من بود، بود فولیوتیب یادم ها یکه جا ییا رهیبزرگ و زنج یقدم زدن تو پاساژ ها مشغول

 ومدیبودخانم خوشش نم زشیاگه سا ایاندازش نبود  ایلباس  میکن دایجلبک پ یدایا نیواسه ا

 

 ییزنده ا یرتو چجو ستین شتریب لویک 41باشه وزنتم که 1951کال تو قدت فکر نکنم  یفنچ نقدریکه ا ادیخبرهه مرگت ب دای:انوا

 دختر

 

 چشمم و نگرفته یچیکله پاساژا تهران و متر کردم ه ینکن نوا اعصابم خورد هست به اندازه کاف تمی: ترخدا اذدایا

 

 یحرف مانا به سمت کاف دیدنباله لباس همه به تائ میریبعدشم م میبخور زیچ هیشاپ  یکاف نیتو ا مینیبش میبر دیای:حاال بمانا

 میاساژ بود راه افتادکه تو خوده پ یشاپ

 

که بهار  دیباریغم از چشماش م دایهامونو سفارش بده ا یو ماناهم رفت تا بستن میچهار نفره نشست زیم یو بهار رو دایا منو

 مگه نه نوا جونم میکن دایلباس برازنده خودت واست پ هیامروز  دمیقول م یغمتو خواهر نمیاروم گفت:نب

 

 ..یوخوشگل بش فولیوتیانتخاب کنم مثل خودم ببرات  یلباس هی ی:اره اجنوا

 

 برام رفت یو بهار چشم غره توپ دهیبود به همراهه ا دهیبودو حرفمو شن زیکه حاال کناره م مانا

 

 ندمیوره برادرزاده ا هیبه  شیا
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 تو دلم گفتم نویا البته

 

 میها حمله کرد یبه سمت بستن قایافر یده هاز یبه سمت ما اومد و ما مثل قحط یتوپ یربع بعد گارسون با چهارتا بستن کی

 رفت ادمیننم و هم  یشکالت یها یاون بستن دنیاصال با د

 

 رو پهلوم دیکه بهار با مشت کوب میها بود یخودن بست مشغول

 

 یپهلومو سوراخ کرد یعنیپارم،  یزد یفرار کرد یاخم به سمتش برگشتم و گفتم:چته گوساله جلبک از کدوم جنگل با

 

 نجاسیا یک نیلحظه اروم بچرخ به عقب بب هی: اااِ ساکت شو ربها

 

 گهیتو بخور د یهست به من چه بستن ی:هر توله سگنوا

 

 نیبرگرد بب شهیم انتیخ ندتی:بدبخت داره به خواهر شوهره اار

 

از  یی)خدابایپوش و ز کیزن ش هیکه مقابل  ایآر ریام یجناب اقا دنیحرف بهار کنجکاوانه به سمت عقب برگشتم و باد نیا با

 دینوشی(نشسته بود و از قهوش جرعه جرعه مدیرسینم فولیوتیمِن ب یبه پا یسما خوشگل تر بود ول

 

 ارمیبه سرت ب ییبال هی یکنیم انتیمن خ ندهیداره پ*د*ر*س*گ اااِ اگه به سما نگفتم به خواهرهه شوهر ا میچه کالس جون

 دایاون سرش ناپ رخانیام

 

و کنار زدم و از  یگرفتم، بستن دشیجون و دوست دختر جد ریدوسه تا عکس خفن از ام یو واسه محکم کار برداشتم مویگوش

 تو یریجام بلند شدم که مانا گفت:کجا م

 

 یکنم حوصلم سر رفته جون مان یباز ایار یبا اقا رمی:منوا

 

 میبخند کمی:برو گمشو مانا

 

 نشده مونی:برو تا مامان پشبهار

 

رفت دوباره مشغول  ییچشم غره ا میچشم تو چشم شد هیثان کی یانداختم که سرش رو چرخوند و برا زشونینگا سمت م هی

 صحبت با طرف مقابلش شد

 

 ستین تیخوبه بردپ تیخاص یجلبک ب شیا

 

 راه افتادم زشیبه سمت م یناگهان میتصم هیبلند شدم و با  یروصندل از

 

 ■■ ایآر رامی ■■

 

 ساختمون ها شدیم یراحت تر برس ینجوریا دیاوردیا نقشه هارو مکاش شم ایار ی:اقاسماوات

 

 کنه شما نگران نباشد لیمیفرهاد نقشه هارو ا گمیم_
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که گستاخانه بهم زل زده بود  یچرخوندم که با دختر یصحبت با سماوات بودم با احساس خشک شدن گردنم سرمو کم درحال

که  دیهماهنگ کرد یبیحب یو به سمت سماوات برگردوندم و گفتم:با اقاسرم تیاهم یرفتم و ب ییروبه رو شدم چشم غره ا

 م؟یریم دیواسه بازد میدار

 

 ..ایآر یراحت باشه اقا التونیاره خ_

 

 نصفه موند: زمایهمون دختره گستاخ کناره م دنیسماوات با رس حرف

 

 نکنه دلتونو زده؟ نمشیبیشما؟ شانپانزتون کجاست جناب نم دیخوب هست ایآر ریام اقای ہب ہ: بدختره

 

 ...یواضح تر حرف بزن شهیزده؟م یشانپانزه..دلمو ک_

 

لنگ سماتونو  یگفتیهنوز، شما که م ومدهین ادتونیعمارت، موز، سام  گهید گمیسما رو م یبابا شما که خنگ نبود ی:هوف ادختره

 د؟یدیپوش اهیس نهیبرا هم یوا یکس نداره، نکنه مرده، ه چیه

 

گفت شانپانزه به سما  یبه ک نیکه سمان منو ناراحت کرده بود االن ا یال انفجار بودم دختره گستاخ شب مهموندرح تیعصبان از

 لوفرسماواتین یاونم جلو

 

 کردیگرد شده به واکنش من نگاه م یرفت عقب و با چشما کمیکرد و دختره  دیتول یبد یبلند شدم که صدا زیم یاز رو یجور

 بلند داد زدم.... یو با صدا انگشت اشارمو جلوش گرفتم

 

 ی( ولــــیدیپوش یمشک گهیم دمیپوش ییداره سورمه ا ی)دختره کور رنگـــدمیپــوشـ ــاهینـه ســـــمــا مـرده نـــه مــن ســـ_

مسخره تر از خودت  یخانواده و اون دوستا ــکــنـمیمـ یکـار ــــهی یادامـــه بــد ــخـتـــنــتیبـه نـــمــک ر یاگـــــه بــخـــوا

 یشبـپو ـاهیسـ

 

 یعوض یدختره  دیدویشاپ خارج شدم سماواتم پشتم م یاز اون کاف تیبرداشتم و با عصبان زیم یلب تاب و از رو فیک

 

 اروم تر.... کمی کم،ی د،یصبر کن کنمیخواهش م ایار ی:اقاسماوات

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 و... یروان کهیکردم سگ گاز گرفته مرت سیخودم و خ یعنید سنکوب کنم، بو کیبلند شد از ترس نزد یصندل یاز رو یوقت

 

 دخترا برگشتم که از خنده سرخ شده بودن زیسمت م به

 

 کننینگام م یشدم همه دارن اونجور عیضا نجایاز ا میبر دیسر تخته بشورنتون گمش یخنده داره اله شورایمرگ ب _

 

 با سما رو نداره یسالشم جرعت شوخ ستیفرهاد دوست ب یباقالاون رو خانومش حساسه  یدونی:حقته نمبهار

 

 ایخان ار ریصب کن اگه من اون شانپانزه زشتو ننداختم به جون ام ده،یشدن منو م عیتاوان ضا رخانمیام نی:من فرق دارم انوا

 فقط صبر کن و نگاه کن خانم خانما ستیاسمم نوا ن

 

 هی دایکه بالخره ا میتا شب مشغول گشتن بود میمن بود خارج شد یها یبدبخت گفت شروع تمام شهیاز اون کافه که م خالصه

دخترا من فقط و فقط به  دیمدت تو خر نیدر تمام ا ومدیبه اندامه کوچولو موچولوش م یلیگرفت که خ یعروسک یلباس مشک

 کرد عمیبد ضا کهیبودم مرت ایکاره اون جلبک ار یفکر تالف
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 کنمیبزنه خشتک شو پرچم م یمنو کس کنه،یبزنم، البته غلط م خوادید، فکر کردم مش ییشلوارم قهوه ا ناموسا

 

 کردن و خودشون رفتن ادهیخونه پ یشب بود که دخترا منو جلو ۲۰ ساعت

 

 خورهیاالنم نشسته تخمه م دیدیم لمیف خوردیاز جاش تکون نخورده بود صبح رفتم نشسته بود تخمه م مایخونه شدم ن وارد

 ...نهیبیکارتون م

 

 لنگاتو..... دیبا ینیبیهنوز کارتون م یکشی:خجالت نمنوا

 

 اخه تو کپک یشعور دار یفهمیم شنهیمیان نیا یکالس دهات ی:ساکت بماین

 

*د بعدشم یمتقابال لپمو ب*و*س* ماهمیجونم رفتم سمتشو محکم لپشو بوس کردم که ن یاصال داداش شنهیمی:خوب خوب اننوا

 شد شنیمیو دوباره مشغول تماشا اون انشونش گذاشت  یسرمو رو

 

 پشت و پناهم نیداره اغوش داداشم، بزرگتر یچه ارامش ایخدا یوا

 

غرق شده بود و من تو  شنیمیان یتو مایتحمل کنم ن اشیبدون دلقک باز ارویلحظه دن هی یبرا تونمینم یمنه حت یکله زندگ ماین

 طونشیمهربون و ش هیعسل یچشما

 

داداش دارم  هی یوقت یول یقو یلیخ م،یمن قو کردیامروز همراهم بود اونوقت ازم دفاع م مایو کردم کاش نلحظه ارز هی یبرا

 کنم هیداداشم به خودم تک یبه شونه ها هیتک یبجا دیچرا با

 

*** 

 

 شد زیوار یبه حساب سامان کرمان مینازن یهزار تومن از پوال ۰۰۰ دیزدن تائ با

 

 یکچل بش یبه حق عل یاله ماین یشروع کردم فوش دادن: ا رفتمیجور که به سمت خونه م نیهم

 

 یرو دماغت جوش بزن یاله

 

 رونیاز گلوت بزنه ب چهیماه اون

 

 ننه جون پوالم یچرا سفارش داد کیشلینوا خاک تو سرت ش یدرد بخور یا

 

 اون جلبک باهوشه ایم شدم من خنگ ادهیپ ۰۰۰گرفتم  شیتومن لوازم ارا ۲۵۰من  میعجب بدبخت د،یاندازم پر پس

 

 کپک زده شد هیگالب هیشب افمیحشمت خانم تو کوچه ق دنیکه با د رفتمیخبره مرگم به سمت خونه م داشتم

 

 معلوم بود الشیبیاون دور س از

 

 خانم جون خوبه اقا مهندس خوبه نبیقربونت برم ز ینوا جان اله یبود گفت:وا دهیخانم که حاال بهم رس حشمت

 

 (مایبندازش به ن خوادیداره م مهیبه اسم حل دهیدختر ترش هی یکه منو واسه پسرش بخواد ها، ول)پسر نداره 
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 ناهارشو بدم خدافظ عیناهار نخورده برم سر مایخاله حشمت ن یوا ی:بله خوبن سالم دارن خدمتتون انوا

 

 مو گرفتو مچ دست دییحرفا بود دنبالم دو نیتر از ا شیریحشمت س یول دنیکردم به دو شروع

 

 شهینکرده مسموم م ییوقت خدا هیمهندس ها  یبه اقا یند ویکه درست کرد ییخانم:نوا جان غذا حشمت

 

بگم کم گفتم بچم  یخالصه هرچ ،یرقاص ،یاطی،خیاشپز ،یمنجوق دوز ،یگلدوز بارهیهنر م هیجانه من از هر انگشتش  مهیحل

 مثل......

 

 :خاله حشمت غذام سوختنوا

 

 مهندس بخوره ها یاون غذارو اقا یحرف بزنم که ند یزاریدختر نم یخانم:ا حشمت

 

 گهیبالخره وقت زن گرفتنشه د رهیمهندس بخوره جون بگ یاقا یبرا ارهیب گمیم رمیغذا درست کرده االن م مهیحل

 

 ره مگه نه نوا جان؟؟مهندس باهمه فرق دا یاقا یول دندارمیام یجوونا امروز نیمن که به ا یمن صدتا خواستگار داره ول مهیحل

 

 دیگی:بله شما درست منوا

 

 ... میرسیخدمت م ریامر خ یخانم بگو امشب برا نبیحشمت:فعال من برم به ز خاله

 

 ابر فرض.... ای ریتا شده بود امر خ ۲۲تا شده بود نه نه  ۴ چشمام

 

 !؟ه؟ییا غهیچه ص گهید ریحشمت مگه پسر داشت امر خ خاله

 

 اخ جون شوهر خوادینو مم الشونیواسه فام حتما

 

 دیبانو به گوشم رس نبیغر غر ز یو درم پشت سرم محکم بستم که صدا اطیتو ح دمیتند کردم و پر پا

 

 گهیانتخاب کن د شویکی ایشده ب لیذل یمایدختره ن نیسوم نیبابا کوفت ا یجون:ا یز یز

 

 ...شهیبرق لباتو دوست دارم نگو نه نم اد،یخودش ب دیبا اری:ماین

 

 خــانم یز یز یـــیجـون وا یز یز

 

 تو دختر یزنینوا چرا داد م شدهیپرت شد و به من نگا کرد:چ مایبا داد من حواسش از ن حاال

 

 یخواستگار ادیب خوادی:امشب حشمت خانم منـوا

 

 مگه حشمت پسر داشت؟ ؟یبرا ک ی:وا خواستگاریز یز

 

*** 

 

 وارد خونه شدن ینیریو اقا هاشم با گل و ش مهیو حلحشمت  یخدا وقت یخنده درحال انفجار بودم وا از
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به رسم احترام با همون  یبود ول دهیجونمم اخماشو سخت توهم کش نبیز یفکر کردم واسه هاشم اومدن خواستگار اولش

 اریب ییاخمش گفت:نوا چا

 

 یارینم ییقا مهندس چاا ارهیب ییچا دیهست خودش با یهرک یخانم جون خواستگار نبیحشمت خانم گفت:چرا نوا ز که

 

بهم چشم  یز یکه حشمت خان و ز زنمیم ییقهقه ا کنهیتعارف م ییکه داره چا یگل گل دیتو اون چادر سف ماین افهیتصور ق با

 رنیغره م

 

داره  یلیجونم معلوم بود خ یز یز شهیوارد جمع م ییچا ینیسبزش با س شرتیت شویبا همون شلوار خونگ مایبعد ن قهیدق ده

 که نخنده کنهیو کنترل مخودش

 

 میبود دهیند گهید شویمدل نیا ییخدا

 

چه رسم  میدیپسرا بعد د یخواستگار رنیاونجا دخترا م میکه متوجه شد میدیدیم یهند لمیف میمهندس ما داشت ی:اقاحشمت

 میبار انجامش بد هی میماهم گفت نیبنابر هیقشنگ

 

 بچه نیا یبگم کم گفتم از خصلت ها یهرچ ی، اشپز ی، سفالگر یاطی، خ ی، گلدوز یمن منجق دوز مهیرفت بگم حل ادمی اها

 

 و بلده بچم رانیا یفول اصال همه زبان ها یکه اصال نگو شمال یکُرد یمثل قنار یمثل بلبل لر یزبانم بلده بچم ترک یراست اها

 

 جان.... مهیحل گفتمیحشمت دورش بگرده داشتم م یاله

 

نشسته تازه بله رو  نجایقطع شده بود رو کرد به حشمت خانم و گفت:حشمت خانم عروسم ا خندش گیجون که حاال د نبیز

 شونهیامروز فردا هم نامزد میگرفت

 

*** 

 

 یبه سمتش برگشتم که صدا یخواستگار دارم چشم مانا روشن جور شتریپسرم از تو ب نکهینوا با ا یقربونم بر یاله ی:واماین

 ردشکستن قلنج گردنم گوشامو کر ک

 

 گفت؟ یمانا االن چ یجلو

 

 ادهیاز سرت ز لمیبیس مهیمگه، حل یهست ی:حاال چه تحفه امانا

 

 خورهیکِز م الشیبیبشه از حرص همه س مای:اگه زن نبهار

 

 تیخواستگار امی؟بیدوسم ندار یمان ییگفت:خدامانا نشست و یرفت روبرو یجد مایخنده که ن رهیز میحرف بهار همه زد با

 !؟؟یشیم بگم زنم شو

 

 نییسرشو انداخت پا مانا

 

 نشونش دادن ذوق کردم یساز تابیکه کارخونه ت یخر نیع منم

 

 یعروس دار شد ایجون ب یز یزدم:ز داد
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و  دمیاون جلبک خر یلیبپوشم همون لباسه که واسه فارق التحص یمن چ یمبارکش باد ، وا شاالیعروس چقده قشنگه ا حاال

 پول بده ماین یبپوشم خوب وا یچ یعروس پوشمیم یواسه نامزد

 

 یزن بستونم حوصلم سررفته از مجرد خوامیم گید رمی:خفه شو بله بگماین

 

 :عروس خانم بگو بله بگو بله بگو بله دوماد رفته دمه حجله عروس خانم بگونوا

 

 ر دارمخواستگا یلیخ ادهیواسه من ز سیخالصه ک رمیبگ لویبیس مهیبرم حل ای تهی:سکوت عالمت رضاماین

 

 خاک تو سر کنمیادمت م مونیسره زندگ میبزار بر شوری:مرگ بمانا

 

جونم اومد تو اتاقو مانارو ب*غ*ل کرد و  یز یشروع کردن به دست زدن ز مایخوده ن یجون همه حت یز یدست زدن ز یصدا با

 زمیعز زنمیاالن به مادرت زنگ م نیبهتر از مانا هم یگفت:ک

 

ها دسته به  هیاومدن همشون با هد ییجون و گفت:واسه پسر شما، واسه پسره شما خواستگارا یز یرو کرد سمت ز یجد ماین

 نیا یتو نیشما بگ نیحشمت و باصدتا دستمال اومده شما بگ یکیاز سره کوچه اومده اون  لیبیس مهیحل کشونیدسته اومدن 

 شاهللیعروس ا شهیم یخواستگارا ک

 

 تو پسر یدلقک یطیو گفت:تحت هر شرا دیجون خند یز یز

 

و مانا هم از خجالت زود رفت خونشون و منو  رونیاز خونه انداخت ب مارویجون ن یز یز میدیعالمه خند هیبا دخترا  نکهیا بعده

 شمیم کیدارم به عمه شدن نزد یعنی یوا یا میبود یجون و مامان مان یز یو بهار شاهد مکالمه ز دایا

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 عشقم میدار ازیسفر ن نیمادوتامون به ا گمینم یبد زیمن که چ یها شد رغضبیا مثل مچر ری:اه امسما

 

 دختر بفهم میقرارداد دار گینه سمان نه چقدر بگم بابا ما تا چند روز د_

 

 یخودت و فراموش کرد ییا رهیذنج یشده و شرکت ها سیبه اون شرکت مسخره تازه تاس یدیچسب یخستم کرد گی:تو دسما

 نداره یته فرهادِ به تو ربطاون شرک

 

 دیبگ زیچ هینبود رو کرد سمت بابا و گفت: عمو شما  الشمیخ نیسما ع یول کردیبا غضب به سما نگاه م مامان

 

 کارت دارم ایبگم من دختر سراره جان ب ی:چبابا

 

 یحرف چیون بدون هکه عشق پسرشم بود راحت بشه چ غوشیج غیدختر خواهره ج نیانگار از خداش بود از دست ا مامان

 صبحانشو نصفه رها کردو دنباله بابا راه افتاد

 

 بشه ادهیپ طونیکردم عاقالنه باهاش حرف بزنم تا از خره ش یسع میبود یففط منو سما تو سالن غذا خور حاال

 

فقط  ییت رُم دوتاقرارداد حتما ببرم نیبعد ا دمیمن قول م ه؟یمشکلت چ گهید ،یومدیسمان خانم مگه شما تازه از فرانسه ن_

 منو خودت

 

 رونیب میبر ایاالن نرو شرکت ب می:فعال درموردش حرف نزنسما
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 پا داره هیمرغت  نکهیمثل ا زمی:نه عزریام

 

 بلند شدم و به سمت دره عمارت پاتند کردم زیتوجه به سما از پشت م یب

 

از حرصم که نتونستم سره  یبه سام زدم تا کم یمحکمموقع رفتن تنه  زدیدختره باغبون حرف م نایتو باغ بود داشت با مل سام

 کنم کم بشه یخواهرش خال

 

 رونیزبونشو از حلقش بکشم ب خواستیوقتا دلم م یبعض یدوست داشتم ول یلیخ سمارو

 

سوارش شدم و به سمت خونه فرهاد  کردیاورد و من بدون توجه به سام که اسمم و صدا م رونیب نگیاز پارک نمویماش دیسع

 یلیخ زمیعز یتحمل هست رقابلیوقتا واقعا غ یسما بعض یروندم وا انیا

 

*** 

 

 یبود:داداش چرا دپرس نیزد ا نیکه بعد نشستن تو ماش یحرف نیاول فرهاد

 

 کنهیپسره که منو درک م نیفقط ا انگار

 

 الیخیب شهیبا سما داشتم حل م کیجروبحث کوچ هی یچیه_

 

 :حتما بازم بخاطر من....فرهاد

 

 دفعه بخاطر شرکت تو بود نیانه _

 

 از من نفرت داره نقدریفروختم که ا یبه نامزد جنابال یتر زمیچه ه چارهیمن ب دونمی:نمفرهاد

 

 ...ارهیچشمامو با ناخوناش از حدقه درم ادیاالن م کنمیکه حس م کنهینگام م نیشرکتت همچ امیم یوقت

 

ارامش بخش احسان  یصدا اینسبت باحال فرهاد بود  یحرفا ونمدیفرهاد زدم و اهنگ و عوض کردم نم یبه حرفا یلبخند

 دیبه مغزم رس ژنیاحساس کردم اکس دنیشبانه روز غر غر شن هیبالخره بعده  یول یریخواجه ام

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 میعدشم چالوسکرج دوساعت ب میندازیم نجایجلو خونه ما از ا دیایندارم صبح زود همتون ب ی:نه بابا من شب حال رانندگماین

 

 سادمیکه از اشپز خونه اورده بودم پشت دره اتاقش فال گوش وا یبا همون پارچ اب ماین یصدا دنیشن با

 

 گهید اریبوستو ب ینی،شهرام بزغاله م شهیمن جانم یباقال دهیتن لشتون که تو پرا میبر نیبا ماش می:بابا مگه اوسگلثاقیم

 

 دیایجادس شما کالس م نیندارم عروسکم ماش ی:باشه من حرفشهرام

 

 تو اتاق و درم پشتم بستم دمیپر عیچون سر دمیحرفاشونو نشن هیبق گهید

 

 اسمم عقدسه ستیکه اسمم نوا ن دیجاده چالوس بدون نوا اگه گذاشتم بر ااااِ
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 برداشت:جانم ویگرفتم هنوز بوق اول نخورده بود گوش دارویشماره ا عیبرداشتم و سر مویگوش

 

 دایا یبود دهیخواب ی:رو گوشنوا

 

 کارت و بگو کردمیم ی: نه داشتم بازدایا

 

 دیینجایدنبالتون امشب ا امیدارم م دیحاضرش دی:بلندشنوا

 

 یگی:نه بابا جون خودت راست مدایا

 

 بهشون میشیبوس شهرام برن چالوس ماهم چتر م ینیبا م خوانیو گرفتم فردا م مایمچه ن گید ای:جون من بنوا

 

 جلو دره خونتونم گیساعت د مین ی:اوکدایا

 

 یگرفتیاجازه م هی:خاک تو سرت نوا

 

 رمیخانم اجازه بگ نیاز زن بابام نوش یخوایبابا که سوئدِ نکنه م یاج رمیاجازه بگ ی:از کدایا

 

 خوب بابا دلم کباب شد واست یلی:خنوا

 

 یمان موندیکردم م یتلفن اونم اوک هیپس با رهیبگ یاز کس خواسیداشت و اجازه نم ییقطع کردم بهار که خونه دانشجو ویگوش

 جونم بود رفت یز یکه اون کاره ز

 

و  یشماره خونه مان عیگفت و منم سر ییکردم باشه ا فیموضوعو براش تعر یوقت کردیداشت جدول حل م یز یتو اتاق ز م

اره از خاله صبا نه خاله صبا  یز یحرف از ز یپخش شد و بعده کل یخاله صبا تو گوش نیدلنش یگرفتم و بعد چندتا بوق صدا

 و بفرسته یشد مان یراض

 

با رفتن ما با پسرا  نیخودش بزرگشون کرده بود بخاطره هم یاعتماد داشت به قول یلیو شهرام خ ثاقیم یعنیبه پسرا  یز ی)ز

 مخالفت نکرد(

 

 یدیاونوقت تو هنو کپ اطنیبلندشو پسرا تو ح ی:بلند شو نوا خرس قطبمانا

 

من هنوز شورتک پام بود  یصبح بود دخترا حاضر بودن ول ۴ دمید مویشدم ساعت گوش خیحرف مانا سرجام س نیا ندیشن با

حاضر شدم  ییا قهیعمل کردم که سه دق عیسر یجور دمیپوش یچ دنیزدم اصال نفهم پیت هیسمت کمدم  دمیزدم رو سرمو پر

 افتاده بودن گهیسد رو همدمثل ج هپسرا ک دنیبا د میبا دخترا از اتاق خارج شد عیسر

 

 )دور از جون داداش گلم(

 

 شدمیم داریعمرا ب گفتینم ینجوریحق داشت اگه ا چارهیخوب ب یبه مانا رفتم ول ییغره ا چشم

 

 تو کوچه میو رفت میبرداشت الشونیبوس و از رو وسا ینیم چیو سوئ میرفت اروم

 

 میکرد یجاساز ونوالمیوسا یکنم اون پشت وقت میقا المونویرفت وسا بهار
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 نیتا سره جاش بزاره ا میشده بود داد داریجون که با ما ب یز یبوس و به ز ینیم دیلیو ک میبوس ولو شد ینیپشت م خودمونم

 و عشقه ییهویمسافرت 

 

 شمی:من دارم خفه مدایا

 

 رونیب میپریمثل کماندوها م یحرکت انتحار کی یاومدن ط یوقت انیاالن م دایبابا زر نزن ا ی:ابهار

 

راه برگشت نداسته  گیکه هم سکته بکنن، هم د رونیب میپریکرج م میدیبعد که رس دیبکش یسخت کمی دیبخواب نجای:نه امن

 باشن

 

**** 

 

 یخواستیجلبک م یماین یراه افتادن ا قهیبوس شدن و بعده ده دق ینیربع از جابه جا شدن ما پسرا باسرو صدا وارد م کی بعده

 ل حمالشما یخبر بر یب

 

 ادینم یدگیترش یبو ثاقیدادزد:داداش م مایکه ن میبود دهینرس ابونیسره خ هنوز

 

 بوش دسیترش میلی:اره اوه اوه خثاقیم

 

رفته لنگا  ادشونیبوس ولو شدن  ینیکپک زده پشت م ی دهیلحظه فکر کردم چهار تا دختر ترش هی:اره به جون خودت االن ماین

 دیکنینم یفکر نیدرازشونو جمع کنن شما همچ

 

 بوس و برداشته ینیبو گندتون کله م رونیب دیایها ب دهیترش یداد زد هو مایکه ن میکردینگاه م گیتعجب بهم د با

 

 دیخندیم یجور ثاقمیو به سمت پسرا رفتم شهرام که پشت فرمون غش کرده بود از خنده م میبلند شد گهیهم د یاز رو یزور

 خواهرته دهیکه مانا گفت:ترش کردیباال رفته و داشت بهمون نگا م یبا ابرو ماین یول دیقصریم یاون ته عرب کشیکه زبون کوچ

 

 یروان یو گفت:مرض دار دیتو کمرش داد کش دمیسمت مانا و محکم کوب برگشتم

 

 یخودت دهیترش یاریدرم یزن داداش باز ی:کوفت هنوز نه به باره نه به داره دارنوا

 

 ؟یی:ااااِ خواهرش تومانا

 

 لیبیس مهی:نه خواهرش حلوان

 

****** 

 

 بهانه یب گذازمیشونت م یمستت سر رو یبه چشما زنمیعاشقانه زل م یپرسه ها اکنارویدر سیچتر خ هی:من

 

 خانمم با عشقت ارومه.. خوامتیخانمم با عشقت ارومم م خوامتی:مماین

 

 زنهیداره عر م نهیلحظه فکر کردم خر تو ماش هی کهیمرت ونیحامد هما یتو صدا یگند زد ماین گی:بابا خفه شو دشهرام

 

 خوبه میلیبشنوهه صدامون خ وارید یگی:گوساله به در منوا
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 ی:ناموسوار صداتون شُخمثاقیم

 

 خودته زباله عیصدا ضا ی:جلبک دلتم بخواد شخمبهار

 

 مییاصال چند روز اونجا میریم میبگه ما کجا دار یکیاالن  گید دی:اقا بس کنمانا

 

 تو شمال نایا ثاقیداهات م میریم:شهرام

 

 :داهــــات؟؟دایا

 

 کـجـاس؟ ـــگـهی:اونـجـادبهار

 

 ها یمغز فندق تیخاص یب یچالوس جلبکا نیقرار نبود بر شبی:مگ دنوا

 

 تو مخه تو ناموسا؟ یکجاس نفهم چ مونیاصل ریمس یبفهم یموندی:کپک حداقل تا اخرش فالگوش مماین

 

خوشگل تو خوش اب و  یلیخ یروستا یناگفته بماند ما سه ساعت بعد تو ماین یازار ها تیوس و اذهامون تو اتوب یباز مسخره

 فاصله داشت یلیخ ایکه با در میهوا تو رودبار بود

 

 کردم؟ ـــدایپـ یچـــ ـنی:نــوا بــبـــماین

 

 نه؟؟ ایخودشو داره  یهمزاد ها یهر ادم گنیم دیدیگفت:شن مایکه ن میبرگشت مایبه سمت ن همه

 

 دمی:اره شن اقیاشت بهاربا

 

 کردم دایپ داروینوا و بهار و ا یعنی:من همزاد شما سه تا ماین

 

 :تروخدا بگو کوشندایا

 

 ؟ی:جدبهار

 

 ؟؟؟؟یزنی:زر منوا

 

 دیو پشتتون و نگاه کن دیحاال برگرد ثاقیم نیبه جون خوده هم زنمی:پشت سرتونن زر نمماین

 

اصال همزادامون پشت سرمون  ایولو شدن  نیهم فکر نکردم چرا مانا و پسرا رو زم هیثان هیه ذوق کرده بودم که واس اونقدر

 (گهی)خنگه دکننیم کاریداهات کوره چ هیاونم تو

 

 همانا کننیاوردن و مارو نگا م رونیب یاجر وارید یسه تا خر که سراشونو از باال دنیما همانا و د برگشتن

 

و  میبهم نگا کرد میسرخ شده بود تیحمله کرد منو بهارم که از عصبان دییدویحاال داشت م که مایبه سمت ن دیکش یغیداجیا

 دایکمک ا میرفت

 

 مخ یب کهیهــمزاده خودت خـره مرت ـتیخــاصــ ی:جـلــبـــک بــنـوا
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 دمیجرش م رمی:داداشتو بگبهار

 

خوب  گهید یبازم اون دوتا ،یچقدرم زشت بود نکبت کوچولوعه بود اهیفکر کنم منظورش از همزاده من همون خر س یـی:وادایا

 بودن

 

 تــو ــدای:ابهار

 

 یشوریب واقـعــا

 

 دهیخواب گهیبچه ها اونجا د میانگار تو مسابقه شرکت کرده ما سه تا نفس زنون وسط راه ولو شد دییدویم نیکثافت همچ یماین

 مسافرتو نیکنه ا ریکرده خدا بخشروع  ومدهیهنوز ن یعوض یماین زدنیو گاز م نیبودن داشتن زم

 

****** 

 

اسمون شب  ستادهیا شونیدر چند قدم کردیقشنگ بود ستاره ها اونقدر براق بودن که ادم حس م یلیروستا خ نیا اسمونه

و به اسمون نگا  میبود که هممون مثل جنازه کف پشت بوم دراز به دراز شده بود بایمنظره ز نیبود اونقدر ا ییسورمه ا

 میدکریم

 

 بچه ها... گمی:مماین

 

 :کوفتمانا

 

 :مرضدایا

 

 :مرگبهار

 

 شورایبرگشتم سمت دخترا و گفتم کوفت تو جونتون مرض تو حلقتون مرگم به خودتون ب تیعصبان با

 

 فوش بده واال میبجز خودم به داداش خورهیم زیچ یخوب کس یکرده بود ول تیدخترارو اذ یلیاز صب خ ماین نکهیا با

 

 قربونه خواهرم برم ی:الهماین

 

 یخوایم یچ زی:حاال نمک نرنوا

 

 واسه فردا دیخوایشما تخم مرغ م گمیم یچی:هماین

 

 :تخم مرغمانا

 

 کردم دای:اره کفتر پماین

 

بود پاهاشو  دهیخواب نیرو زم زهیریم یخونه ب*غ*ل یها واریخنده که گفتم االن د رهیگفتم شهرام چنان زد ز نویا ماین یوقت

 موسخله به موال کهیلحظه فک کردم تشنج کرده مرت هی اددیتکون م

 

 شدیتر م قیعم شهیرو لپش از هم یچاال زدیقهقهه م یبرم وقت میقربون چاله داداش یاله دیخندیم ماهمین حاال
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 دیکرد یاز شهر چه غلط دیبخر وهیم دیشما دوتا صبح رفت نمیاز جاش بلند شد رو به شهرام گفت:صب کن بب بهار

 

 ...فـقـ...طـ..ی....چــی:هــمشهرا

 

 زدیشهرامم که مثل ادم حرف نم دمیکشیداشتم عذاب م یعنیداشتم پاره  شدهیچ نکهیا یکنجکاو از

 

 هنوز دست به کار نشده ایاباد کرده  نجاروهمیبزباش جلبک ا نیا شدهیبگو چ گهینخند د کهی:کوفت د َنرتنـوا

 

 زارهیکردم تخم م دایپ جانیخواستگارم ا هی:نه به جون نوا فقط ماین

 

 میخندمونو نگه داشته بود یمنو بهار زور میهمه کف پشت بوم نشسته بود گیتوهم حاال د دیاخماشو کش مانا

 

 یکنیمسخره م ی:داربهار

 

 کنهیتره اسم دختره مردم و مسخره م عیاسم خودش از همه ضا دیبش الیخیدلقک و ب نی:اره بابا...اشهرام

 

 ه؟یره مردم اسمش چدخت نی:مگه ادایا

 

 ؟یزنیحدس م ی:چماین

 

 اخه دونمی...عقدس...کوکب..من چمدونمی:چمدایا

 

 ستین نایکدوم ا چی:هشهرام

 

 اسمش خو هی:پس چمانا

 

 تخم بزاره دونهی می:کفـتـر خانوم، قول داده روزماین

 

 کهیتو مرت یادم بش یخوایم ی:کنوا

 

 :حاال واقعا اسمش کفتر بانوعهدایا

 

اونم  یگفت مرس نمیا یدیچه جوان رش یگفت وا دیخرو د نیکبوتره ا چارهیاسم ب هیگفت:نه بابا کفتر چ دهیبر دهیبر شهرام

 دمیم یمحل یدوشب خونه من بمون پسرجان بهت تخم مرغ ها ایب دنیننه کبوتر ادرس خونمو بهت م یبگ نجایگفت من کبوترم ا

 

فردا دخترا رو بفرستم واست  یخوایم یاخت جون من عاشق کفتربانو شدو جا نند هیشهرام  نی:اوه اوه مثل بلبله اماین

 ...گهید یشد یبالخره قده شتر یخواستگار

 

 میبخواب میخوایتو م نیبر نیپاش گهید دیزیخوب بابا نمک نر یلی:خثاقیم

 

 د؟یشما بر میتو پشت بوم بخواب میخوای:چرا شما؟ما دخترا مدایا

 

 دیسقف خدا بخواب نیا رهیز دیخوایقشنگه که م مونایمشما  هی:ااااِ نه بابا چثاقیم

 

 ....دیترسیم زایچ نجوریاز سوسک و مارمولک و ا یچ نیشما که ع درضمن
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من پرا  کردهیخشک درست م ریکه مامانت داشته واست ش یها موق ترسمیگفته من از سوسک م یک نمی:صبر کن ببدایا

 جناب خوردمیم یسوسک وهیم اب یریگ وهیتو اب م نداختمیم کندمیسوسک و م

 

 میبخواب میخوایم زهیبکش کنار خاله ر ییمورچه ا نقدریاالن ا یخوردیسوسک م ی:همون از بچگثاقیم

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

بتونم مزشو بچشم دره اتاق باز  نکهیقبله ا یکردم ول کیفنجون قهوه رو لبم نزد کردمیم یبرس زویرو م یکه نقشه ها یدرحال

داخل خانم  دیایم دیندازیدر نداره که سرتونو م نجایتوهم و گفتم: ا دمیبا عجله وارد اتاق شد اخمامو کش یرشدو خانم اکب

 یاکبر

 

جمع شدن  نگیشدن همه کارکنا هم االن تو پارک ریباهم درگ نگیپارک یتو یو خانوم سماوات یمهندس خانم کرمان ی:اقایصمد

 کشنیرو م گهیدارن هم د

 

 ییوا دمیگرد شده از اتاق خارج شدم و به سمت اسانسور دو یبا درک حرفاش با سرعت و چشما کردمینگا م یتعجب به اکبر با

 کنم؟ کاریسما، از دست تو چ

 

*** 

 

در جدا  یشده بودن و تمام کارمندا دورشون جمع شده بودن و سع قهیدست به  نگیسما و سماوات که وسط پارک دنید با

 دادم و به سمتشون رفتم رونیبکردنشون داشتم نفسمو پر صدا 

 

 دارم کاریتو چ رهیهمه مثل خودتن من با ام یاشغال فکر کرد یعوض کهیزن یزنی:حالمو بهم مسماوات

 

 :خفه شو هرز....سما

 

 سما اون حرف از دهنش خارج بشه بلند داد زدم:ســمـــا نکهیا قبله

 

 نیمن چرا ا یخدا شکستیو م نگیه سما بود که سکوت پارکهقهق یو گرفت و بعدشم صدا نگیلحظه سکوت کله پارک کی یبرا

 هوف اروم باش پسر ستیمغرور ن کمیفقط  کمیدختر 

 

 کننیمنو نگاه م سادنیهــنوز وا نماسیسره کارتون مگه س دیبر_

 

 حیتوضو گفتم: خوب سما منتظرم  دمیتو موهام کش یکردن کالفه دست یو خال نگیپارک دینکش هیاز ترس به دو ثان همشون

 ؟یاشتباه گرفت دونیبه چاله م نجارویکه چرا ا یبد

 

حرصمو در  نکهیواسه ا زدینداشتم داشت با تلفن حرف م شیبخدا من کار ریاون بود ام رهی...مــن...هـمـــش تقصــری:امسما

 خونه ها دلم واست تنگ شده یایجونم امشب زود ب ریام گفتیم یه ارهیب

 

 دختره خنگ رههیتو اون مخه پوکته اخه تو دختر مگه فقط اسم منه خاک تو سر ام یچ یــــیســما وا یــیوا_

 

و مامانم نرم مسافرت  نیبا خاله نوش یگرفتم گفت یتو باشم من تو خونه افسردگ شیقراره پ یتاک گهیتوعه د رهیهمش تقص_

 یقراره واسم وقت بزار یک یهست یکوفت یشرکت ها نیهمش تو ا یول یکه دلت تنگم نش
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هفته دور و وره من  کیهفته سما فقط  کی یبکن ول یهم دوست دار یبرو هرکار یدوست دار ییهر جا هیچ یدونیاصال م_

 نشو یافتاب

 

 مونهیدختر مگه اعصابه کار کردن هم واسه ادم م نیا یرفتم با کارا نمیبه سمت ماش نگیسما وسط پارک یها هیتوجه به گر یب

 

 م ادمم خوبتروخدا صبر کن من ری:امسما

 

درو باز کرد و من از  دیخسته نباش هیروندم نگه بانم به یگاز فشار دادم و به سمت خروج یپاهامو رو تیتوجه سما با عصبان یب

سماواتِ  لوفرین نیمهندس زنه شرکت هم نیتر نیو مت نیازار تر یداره ب یهم حد یزیاون مکان پر تشنج خارج شدم هر چ

 درکِ  رقابلیغ یحت یدختر نیتهمت زدن به همچ

 

***** 

 

دره  یتو جلو گروید نیوچندتا ماش نینوش نیماش تونستمیم نجاهمیباز شد وارد عمارت شدم از ا یدعلیدر توسط س نکهیا بعد

 نمیعمارت بب

 

 به فرمون زدم، یشانس ضربه محکم نیلعنت به ا ستیامروز، روزه من ن نکهیا مثل

 

 دادم دیو به سع چیو سوئشدم  ادهیپ نیدره عمارت از ماش یجلو

 

 دیرسیها هم بگوش م وانیبهم خوردن ل یلوسترها،روشن بود و صدا تمام

 

 موندم یخونه نم نیا یلحظه هم تو هیمامان نبود  یبخاطره اصرار ها اگه

 

و  نینوش و بخور بخور مهمونا یشب پارت هیواسه مهمونا بابا  یشب رسم هی یهرشب هرشب مهمون هیکه تاالر عروس ستین خونه

 مسخره مامان خانم یانجمن ها گشمیشبه د

 

 دنیم سیارتباط داشتن و معلوم بود دارن سرو یو وارد عمارت شدم خدمتکارا با سالن اصل دمیبه جلو کش درو

 

 مامان مانع داخل شدنم به اسانسور شد... یصدا یتوجه به سمت اسانسور رفتم ول یب

 

 یایآسه م یریآسه م ییشما خشنود شد...پسر معلوم هست تو کجا دنیدخان چه عجب چشممون به  یرعلی:اممامان

 

 کن یروش سورتمه باز ایدردش اروم بشه بعد شماهم ب کمیرفته بزار  یمامان قربونت برم دختر خواهرت روش اسک_

 

ختر خواهرهه منه د شه؛یدعواتون م یوقت یچنده ول لویمامان ک یریعشقته و قربونش م دیخوب گهیباهم د یتا وقت گیاره د_

 رهیم ادمیفکر نکن  یرعلیام رسمیبه حسابت م یبرو ول

 

 ادیو شوهرش بدم م کشیچقدر از خواهر کوچ دونستیخوب م کردیم یبرم با حفظ ظاهره سردو مغرورش بهم مهربون قربونش

 

***** 

 

و خانوش  میگوش یبا بلند شدن صداانداختم  کردیم ییاتاق شدم کتم و رو تخته دو نفره بزرگم که گوشه اتاق خودنما وارد

کردن موضوع قانعش  فیرَده تماس دادم و با فرهاد تماس گرفتم با تعر یبدون معطل میروشن شدنه عکس سما رو صفحه گوش
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 دنیدراز کش دیو خاموش کردم و به سمت حموم رفتم شا یتموم کنه ،گوش دویدج یتمومه نقشه ها مهین یکردم که بره و کارا

 ذهنه اشفته مو اروم کنه یداغ بتونه کم تو وانه اب

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 یسمت چپ قسمت تحتات زدهمیمهره س یرو گهیبخارون د یینه نه باال وا نیی: اخ اخ پا ماین

 

 و کوفت نییباال پا زنهیزر اضافه م یبابا خوب بگو کجا رو بخارونمش ه ی:انوا

 

 بابا تلف شدم گهیدبخارون  رتیبگ ادیاصغرکچل ب ینوا اله ی:واماین

 

، انفوالنزا برو حموم خبره مرگت تو کارت از خاروندن گذشته  ی، زباله ، باکتر فیرو کمرش زدمو گفتم:شپش ، جلبک ، کث محکم

 یبکش دیبا سهیک کهیمرت یبکش سهیک یبر دیبا

 

 بکش کنار یکنیم یدار کارمی: چماین

 

 دهیگند یرابیبو قلمون پاشو برو حموم جلبک بو س کهیو گمشو مرتبلند شه که با تمام قدرت زدم پشتش و گفتم:بر اومد

 حمال یگرفت

 

 دیسیل دیبا یجور نیمنو هم دمیهامو از دست م تیبرم حموم خاص ادیحموم بودم اگه ز شی:خفه شو بابا دو هفته پماین

 

 ازش بوگندو رونیب زنهی:اه اه کثافت حالم بهم خورد االن دست کنم تو موهات خفاش منوا

 

جهان با کمبود  تیجمع یبزن سیکاسه رو ل دیبا مییدستشو یریمثل تو بدبخت اب کمه م می:من عمرا برم حموم مگه مرغابماین

 تو چاه توالت ختیاب ارزشمندو ر شهیاب مواجه شده نم

 

 رونیب میبر میخوایناموسا پاشو جمع کن خودتو از وسط اتاق م دمیتر از تو ند فی:ادم چندش ترو کثمانا

 

 اماینم ییزباله جا نی:من با انوا

 

 ....یتو من خرابم در رنج و عذابم ا یب میبر ای:جون اصغرکچل بماین

 

 من یباهات زباله  امیم یالتماس کن نقدریا ستی:باشه باشه الزم ننوا

 

 رفتنم ندارم رونیحال ب ی:بچه ها من حوصلم سر رفته ولدایا

 

با  یمن کمتر ول یبود ِد اخه خدا یچ زتیانگ یدخترارو خلق کرد نیا یناموسا وقت اینه خدا دیگیتحتشون گشاده م گمی:مماین

 یکردیتر خلق م تیفیک

 

 جلبکا نیتر وبیشما خودتون که از همه مع ناییپا یایب گهیهوا با برف سال د یکه بر زنمتیم یجور هی زنمتیم یجور هی مای:ننوا

 

باغ خوشگل  یروستاهم کل نیتو خوده ا میبود ایصبح در دایا گهیراست م میکن یزبا میشما دوتا بر گهید دیبابا بس کن ی: ابهار

 میهوا بخور میبر دیپاش میخندیدوتا دلقک م نیبه ا میخونه دار نیتو ا میهست اونوقت ما نشست

 

 باغ گردو که پشت خونس فوتبال خوبه؟! نیتو هم می: اره برثاقیم
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 کهینَرت دهینظر م ستمیتبال بلد نمن فو دونهیگوسفند م مونی:برو گمشو ممن

 

 بده... یبه هممون کول دیبازندم با میت میکن یباز ی:نه وسطمانا

 

جمع  زمیبره تو جنگل واسه فردا ه دیبازنده فردا شب با میت میت هیماهم  میت هی..شماها  دهیکه حال نم یکول ی: قبوله ولنوا

 کنه

 

 تو کپک کاریچ یخوایم زمیه یسن اصغر کچل کنتو با یخوایم زمیتو تابستون ه شی:روانپرماین

 

 تو جوب بتوچه ها زمشیرو اصال دوست دارم بر زمایاون ه کنمیم ینباشه تو باسن ک تی:تو کارنوا

 

 باغ میبند و بساط و بر دیجمع کن نیبابا سگ خور پاش ی:اوکماین

 

 بود زد و دهیبود و پتوهم تا سرش باال کش دهیبا لگد به زد کمره شهرام که خواب بعد

 

 گی، پاشو د رونیب میبر یخوای: پاشو جمع کن لشو مگفت

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 رهیاسم نامزد سماوات ام دونستمیمن چم گهید دیخوب ببخش میبر میتونیم هیترک هیتروخدا مرگ سما نگو نه بابا حداقل  ریام

 از عشقه بخدا نایهمه ا

 

 هست دختراعصابم خورد  ینکن به اندازه کاف هیسما گر_

 

استانبول توهم  رمیو سام و عرفان و دوست دختراشون م نیخودم فردا با مب ستمیباشه منم محتاجه تو ن ادتی ریباشه اقا ام_

 ایار یبه من زنگ نزن اقا گمید یمانعه رفتنم بش یتونینم

 

کار دارم  گمیم شعوریاشته باش بها بابا شعور د یو گفتم:سما چرا دست رو نقطه ضعفم گذاشت دمیموهام کش یتو یدست کالفه

 ندمیبه چپ و راسته پسره ا هیبرو ترک یخوایم یتوهم با هرخر

 

 ه؟هان؟یک یرفته بابا ادتی ریبه سما ام یبه ک ؟؟ههیگفت یاالن تو چ ی:چسما

 

 بشکن بزنم..... هینکن که  دمیبا پدرت تهد ستیخفه شو سما برام مهم ن_

 

 مهندس؟؟؟ یاقا یچرا ساکت شد استمدار؟؟؟هاانیس یپسره اقا یچرا الل شد گهیبگو د بگو!! د شویبق ری:چرا سکوت امسما

 

 مامان تو سالن اکو شد یجد ادیفر یبزنم که صدا یباز کردم حرف دهن

 

عشق؟؟؟شما دوتا عشق و به مسخره  نهیا دیمونیشما دوتا مثل سگ و گربه م دیشورش و در اورد گهید ـــدیبـــس کــنــ_

 گرانمیسلب ارامش د هیما چیه دیهم ارامش ندار شیدوتا پ ست؟شمایا؟؟مگه عشق ارامش داشتن کناره معشوق نهـ دیگرفت

 د؟؟؟یشد

 

فقط  یمسافرت ول میبر ایب کشمیدو دفته اس دارم خودمو م یکه نشد زندگ نیهمش کار کار کار ا دیبگ یزیچ هی:خاله شما سما

 برم سفر پمونیخودم با اک زارهینم یتکــــار دارم خسته شدم خوب ح گهیجمله م هی
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دوشب  الیو دیامشب بر دیجمع کن التونویاوج گرفت مامان رو کرد سمت منو گفت:وسا شیبراش رفتم که گر ییغره ا چشم

 دو روز کارارو بسپار به فرهاد نیتوهم ا دیتون عوض بشه بعدش برگرد هیروح کمی دیبمون

 

 مـامــان... یولــ_

 

 ریام یاریشرکت در م یکه سر از کارا یو فقط خودت شعورنیهمه ب ینکنه فکر کرد میا ندارو ام یول سیهــ_

 

****** 

 

 اخـــه یســـمـــا کـــمــش کــن بــابــا مـگــــه کـر _

 

 بردنیعقب ترم از اهنگ سما خانم لذت م نیصدتا ماش یگلزار اونقدر بلند بود که حت یصدا

 

 بــارونــم ــرهیز ـــایکـــردم  ـــهیگــر ـــدونــمینــمـکــه  ــوونـــمید ــهی مــن

 

 داغـــــونـــم.... یپــس نــتـرسـونم وقــتــ ـــوونمید ـهی مـــن

 

 زمیعز یبـــخواب یخوایضبط و خاموش کردم و رو به سما گفتم:عـشــقم نــمــ تیعصبان با

 

کردم  هیگر دونمیکه نم وونمید هیمن باتو خوشحاله دوست داره بگو اره, از ریغ یاز تو؛تودلم جاشه پس بگو باشه ک ریغ ی:کسما

 ....وونمید هیبارونم من  رهیز ای

 

 زدم که از چشمه سما دور نموند یلبخند پت و پهن رمیکش اومدن لبخندمو بگ یادا اسوالش نتونستم جلو نیا با

 

 وبمیصبورم ع ییاقا میخوش باشه زندگ یبه چمن دلم  ی:اوف اره بخند قربون خنده هات بشم بخند تو نخندسما

 

وقت از  چیه دیبوسه محکم و پر سرو صدا گفت:عشقم تو نبا هیلپم گذاشت بعد  یکردو ل*ب*ا*شو رو زونمیخودشو او سما

 یبکن یتونینم شمیرومخم کار گهید یدست سمانت ناراحت بش

 

 یرومخ یلیسن خنامو یسمانه خانم..ول کنمیخودم ادمت م رمتی:چرا بزار بگریام

 

 که عشقولم یاریبه روم ب دی:حاال خودم اعتراف کردم تو نباسما

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

که  میمشغول کاره خودمون بود رفتنیبوس ور م ینیم هیو پسرا داشتن با ظبط و باند زا میاندازا بود ریپهن کردن ز مشغول

 دنیه پسرا همشون شروع کردن به خندک میبکش یبلند غیباعث شد هممون ج یناگهان کیبلند موز یصدا

 

 ونویحامد هما نینکرشو انداخته بود رو سرش)دهن اهنگ ا یصدا ماهمین نیکله باغو گرفته بود و ا ونیحامد هما یصدا

 (ماین نیکرد ا سیسرو

 

 ـــارهی:دســــتـــم تـــو شــورت ماین

 

 ثاقیجون م ینر شویکن بق تی: داداشـــم دختر نشسته رعاثاقیم
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 تو شورتش نره دمیقول م ارههیخوب دستم تو دسته  یلی:خماین

 

 ؟یشوریبهت گفتم چقدر ب ی:تا حاال کسمانا

 

 که دستم تو شور... یاریمثال اون  گنیم ایلیکه خ نوی:اووم اره خوب اماین

 

 یرقصیموضوع و تو خودت نزده م یباز کن خوامی:باشه باشه نممانا

 

اوه  یبود شمیر خیواگر نه تواالن ب ید به مامانم گفتم زنگ نزنه به مامانت واسه خواستگارکه خوب ش یندار اقتیل شی:اماین

 اوه خدا به دور

 

 زشت مونی:دلتم بخواد ممانا

 

هم  ینیزم بیتره س یخال یاز کله عموجان بشیچون االن ج چونهیبپ ویصحبت خواستگار یجور هیجون گفت  یز یبه ز مای)ن

 چه برسه دختر( دنیبهش نم

 

***** 

 

 ـریگــل بــگــ ـدایا

 

 نیتوپ خورد به زم یوقت یول رهیگل بگ دایمنتظر بودم ا رونیو مانا خبره مرگش افتاده بود ب دیچکیهممون عرق م یسرو رو از

 شد یکیمن  غیپسرا و ج یهوارا یمسخل گرفتش صدا یدایا نیبعد ا

 

 خبرت نیبش ایل تو دهنت ببرو بتمرگ شورت اصغر کچ ایب ــتیخـاصـ ی:جـلـبــک بـنوا

 

 حرص درار بود یجلو خندشو گرفته بود که حساب یهم زور دایا دیخندیو م نیبود رو زم دهیخواب مانا

 

 سایوا اینوا ب ـسی:هبهار

 

فقط وسط  مییبدو میتونستینم یکه ما حت نداختنیو بدون مکث بهم م عیتوپ و سر نقدریها ا یبود عوض یجانیه یلیخ یباز

 میدادیم یجاخال میبود سادهیوا

 

 دی:بــچـه هــا نــوا رو بزنماین

 

 ـمـــای:نـــنوا

 

 :جــونـــمماین

 

داشتم  گرفتنینشونه م شونویشروع شد المصبا انگار داشتن دشمن خون شونیبزنم پاس کار ییا گهیبخوام حرف د نکهیا قبله

 بودم ناموسن سیبه من سرو خوردیاون توپ م کردمیم ییقهوه ا

 

 توپ رد شدم رهیدوال شدم و از ز نیرو زم ادیکه داره به سمتم م یتوپ دنیپروت خودم بودم که باده تو

 

 شدنش بود همانا سیبهار که نشان از سرو غیج یشدنم همانا و صدا رد
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 که... سادهیوسط وا نیا پوریهنوز مثل ش یزیمارمولک خاندان عز نیا دینی:اوه اوه ببماین

 

 افتاد میو پرت کردن حواسم ندار یجر زن ییپنج تا میدیخند یحساب زیکم نمک بر خوب نمک دون یلی:خنوا

 

 شکست تلخه ولـ.. مینیبش میقبول کن باختو ماهم بر ایب یباخت یدونیتو که خودت م گهی:زر نزن دماین

 

 کوچولو توپ و بنداز ای:حرف ننوا

 

 کردمیطرف فرلر م هیو من هربار از  نداختنیم و شهرام در به در محکم توپ مایبود پسرا مخصوصا ن یسخت مرحله

 

 ....دو...ســـــه...چــهــــار....ـــکـــی: دخترا

 

..هنوز حرفم تموم نشده ـیرو کردم سمت دخترا و داد زدم:حـــال کرد شدنیم دیمرگ بودم و پسرا کم کم داشتن نا ام ذوق

 که توپ و انداخت کردم.....اخ....مــامــــان ینثار خاندان کس یبود که با حسه سوزش رون پام فتش ناموس

 

 بـــلــند شــد ازت شــلـغــم خان یبــخـار ـــهیبـــخـار  یبــ ــــثـاقیداش مــ ـــــولی:پــــنـــــج هـــــورا اپسرا

 

***** 

 

خبره مرگمون  میبر یرسرمون امشب چجو رهیخ میو ما عزا گرفته بود دنیکشیم ونیپسرا قل میتخت نشسته بود یرو اطیح تو

 میجمع کن زمیه

 

 تو ینینب ریخ یشاسکول روان یتو باسن اصغر کچل بکن یخوایم زمیه ماینوا به قول ن یریدرد بگ ی:الهبهار

 

 زمیتو سرمون بر دیبا یچه خاک نمیبب دی:حاال زر نزننوا

 

 شتونین یزیچ یعقرب یمار دیریفوقش امشب مدو روزه  ایدن دیبکش ونیقل نیایب دیکنیغدغد م دیدار دیتی:چرا اونجا نشماین

 هست ستیاز مرگ که باال تر ن گید دیردیمیم زنهیم

 

 :مـ..مـگــ....مــگـه مـارم دارهمانا

 

 دنیرودبار د یادم کوتوله هارو تو جنگل ها گنیم ایکه ادم کوتوله ها تو شمال کشف شدن بعض یدیشن یزی:مار که چثاقیم

 

 حوصله ندارم ثاقیگفت:چرت و پرت نگو م اب دهنشو قورت داد و دایا

 

 :اااِ بهار سوسکماین

 

 دنیبودن پر وارید یکه رو ییکه دوسه تا پرنده ا دیکش یغیحرف بهار چنان ج نیگفتن ا با

 

بشه و کامل  دایگمشدم پ مهیباحالم اگه ن نطوریمن االن نصفه ام ا یوقت یعنیگفت:  دهیبر دهیخنده و بر رهیزد ز ماین

 خواهرم دیترسیاز سوسک م یلیخ هیگر رهیکم مونده بود بزنه ز گهیاونموقع بهار د لــاستی...واوشمیم یچـ نمیبشم،بب

 

 سکته کرد منظورمه دیترس یعنی...اهـــم ـــدینکن داداشم بچه مردم ر یشتر یشوخ گهیمرگ من د مای:ننـوا
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 :هــــهـــــهــــــه باشهماین

 

گرد  یبا چشما دیپوش شویاز جاش بلند شدو کتون هوی مایکه ن میشد دنیکش ونیا مشغول قلکناره پسر نیرو زم میرفت ماهم

 تو یریگفت:کجا م ثاقیحرف بزنم م نکهیقبله ا یول کردمینگا م وونمیشده داشتم به داداشه د

 

 خوامیاد،میم یقورمه سبز اومد ناهار بو اش رشته اومد االنم که بو یمحل ینیریصبح بو ش یب*غ*ل هی:بچه ها از خونه همساماین

 بدبختا نیشیبرم در بزنم بگم ما به جهنم خودتون اسهال م

 

 ■■ ایآر رامی ■■

 

 دیسف یاومد و دره اهن رونیب یداریاز سرا یفور داریچشمم جابه جا کردم سرا یرو مویدود نکیبوق گذاشتم و ع یرو دستمو

 باز کرد الرویو

 

 مهندس ی:سالم اقاداریسرا

 

 شدم الیون دادم و وارد وبراش تک یسر

 

 میدیسمان...سمانه خانم رس_

 

 الیتو و یبردیم یکردیمنو ب*غ*ل م یشدیم کیرمانت یمردیم ریام یوا_

 

 یکه از خستگ نییپا ای..چشمم روشن زود بیچ گهیخانم ب*غ*لت کنم د می(و مرداریاقا هاشم)سرا یباش سما...جلو نیسنگ_

 رمیمیدارم م

 

 یاحساس بود یب شهیهم ری:اه امسما

 

 الیو نیشدم نقشه ا الیو وارد و دمیکش نییرو پا رهیدستگ عیرفتم سر الیهارو از صندوق برداشتم و به سمت درب و چمدون

 بود ییفوق العاده ا ینقشه کش الیو نیگفت به مهندس ا نیافر دیپشتشم جنگل با ایمعرکه بود معرکه روش به در

 

 میومدیچند وقته شمال ن یدونیم ریده بود امتنگ ش نجایچقدر دلم واسه ا ی:واسما

 

وفا شده  یب زنهیبهم سر نم گهیعشق من د گیپخش شد:اره د الیو یفضا یتو ییاشنا یبتونم جوابشو بدم صدا نکهیا قبله

 هیریکبیا یتو شهیهمش پ

 

 یرعلیام میمن مگه قرار نبود تنها باش یخدا ی:واسما

 

منو تو  یشحال بودم که چمدونارو اون وسط ول کردم و به سمتش پا تند کردم وقتمتعجب و خو الیو یتو دنشیاز د اونقدر

 شد قیتو رگام تزر ایدن یحس ها نیاغوش گرفت انگار بهتر

 

 دیو حم دیها دردو بالت بخوره تو فرق سره وح یزنگ نزن هی...رمیفدات بشه ام الیل ی:الهالیل

 

 یکنیاون دوتارو فوش کش م ینیبیتو هنوزم هر وقت منو م از اعماق وحودم زدم و گفتم:فدات بشم ییا قهقهه

 

 ایبدبخت نکن نیاز ا یادی هیوفا  ینره خرا ب نهیهم اقتشونی:لالیل
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 مراعات کمی شیا دیکن ییبخوابه بعد شروع به بازجو کمی دیخسته است اجازه بد ریخانم ام الی:لسما

 

 یریکبی: اخه بتوچه االیل

 

 میعشقم شبم بر میبخواب مینت بگو با من درست صحبت بکنه و احترام خودشو نگه داره االنم برخانم جو الیبه ل ری:امسما

 ساحل

 

 تو برو استراحت کن سما_

 

 ...فــرنـوشفـــــرنــوش

 

که بخاطره  دیکوبیم نیزم یبرداشت و از پله ها باال رفت از حرصش پاهاشو محکم رو شویچمدونه صورت تیبا عصبان سما

 شد جادیا یبد یصدا الیو یسنگ یپاشنه بلندش با پله ها یبرخورد کفشا

 

ناخونام  نیباهم شایوقت پ یلیخ یدختر خالت که اگه دوسش نداشت نیبخوره تو سره ا دیو حم دیوح ی:هــوف دردوبالالیل

 اوردمیچشماشو در م

 

 دی:بله اقا صدام کردفرنوش

 

 امشب رونیب میریبگو زحمت نکشه م واسه شامم به مادرت اریسبز ب یچا هیقهوه و  هی عیسر_

 

 :چــشـــم آقـــافرنوش

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 (ی)چادر مسافرتیچادرو برداشت مای:ننــوا

 

 ....ستیقرار ن گید یقبول ول یکروموزوم اضافه دار هیحاال  شینیبینم نجاسیا یبزرگ نیدسته خـــره به ا نیپس ا ی:کـورماین

 

 ها در حاله سنکوب هستن رو مخشون نرو چارهیب نیاالن ا الشیخی:داداش بشهرام

 

و به سمت جنگل معروف رودبار راه  میبوس شد ینیبوسمون بهار سواره م ینیم نییبه کور بودن منو کو ماین یها کهیتمام ت با

جمع  زمیوقت اون شرط مسخره ه چیمن بود،کاش..کاش من ه یکه سرآغاز بدبخت یشده بود،جنگل نیکه نفر یم،جنگلیافتاد

 زاشتمیکردن و نم

 

***** 

 

 خوشگله یلیخ نجایناموسا ا ی:همانا

 

 نه ای نهیهنوزم نظرت هم نمیبشه بب کی:منتظرم هوا تاردایا

 

 جنگل بکرو دست نخورده هیپشتتم  ایدر یرو به رو یخوشگل نیمنظره به ا یدی:کوفت حاال چرا فاز خوفناک ممانا

 

 ناقال خاک تو سرت کنم یکرد دایپاز کحا  نجاروی:شهرام راستشو بگو اماین
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جنگل خرسم  نیمرگ نوا تو ا میهمون دهات کوره اونجا چادر بزن میبر دیایبرادرا ب خورهیما نم سیجاها که به س نجوری:بابا انوا

 فک کنم شهیم دایپ

 

 بگو خواهره گلم یدی:نوا اگه ترسماین

 

فدام  یاله یناز یخوشگل نیواال من به ا ستیترس تو کارم ن فولمیتویب یلیکه من خ ییترس کجا بود من از اونحا زمی:نه عزنوا

 ها منو ترس هه خندم گرفت.... ترسمیجنگل م نیاز شبه ا یهمتون کجا مثل مثل سگ هخامنش دیبش

 

 :نوا جان خواهرم اگه اعتماد به نفس تورو باده معده داشت االن امپراطور بادها بود ناموسنماین

 

 دیخندیبود رو زمبن م دهیخارج نشده بود که خنده بچه ها رفت باال بهارم که طبق معمول خواب امیحرف از دهن ن هنوز

 

 یجاشم حساب نکرد عوض چیرفتم که به ه مایبه ن ییغره ا چشم

 

شروع  شهیمثل هم ثاقیو م رونیب میختیبوس ر ینیتمام بندو بساطمونم از م میانداز هارو پهن کرد ریچادر زدن و ما ز پسرا

بودم کمه کم دو تومن واسه شهرام اب خورده)منظورش ضبط  دهیقراضه شهرام که حاال فهم نیرد ور رفتن با ضبط و باند ماشک

از پاستور تا  میکرد یباز یپخش شد کل طیاروم اهنگ تو مح یبعد صدا هی( چند ثانامو بانده که دوتومن اب خورده واسه شهر

 زمیسرش دست نخورده ه رهیتو اون جنگل خ میامشب بر دیما با نکهیاز فکر ا مکردیم یهر کار یساحل ول یجلو یشِن باز

و بهارو  دایترس توچهره ا شدیتر م کیارهوا ت یاومدم هرچ یتو چادر بکپن در نم نجایپسرا خبره مرگشون ا نیو ا میجمع کن

 شدیم دهید شتریب فولمیوتیمانا و همچنان خوده ب

 

 ■■ ایآر رامی ■■

 

 رررریکه خودشونه چتر کردن ام نیهم سام و نوش یجونت از طرف الیسمت ل هیاز  میخوش بگذرون ییدوتا میبودمثال اومده _

 عشقم گهیبگو د یزیچ هیخوب 

 

 نحایا ادیداداشت داره م واریاالن من پاشم سرمو بکوبم به د گیسما بسه د_

 

 گهیهمشم بهم م میکه نزاشت کناره هم بخواب شبمیداره دخانوم ازار  الیداره هاااا سام ازار داره اون ل کاریسام به ما چ_

 من نامزدتمممم رریام یگیبهش نم یچیچراا ه یریکبیا

 

 باما نداره؟؟ یکه کار الیها؟ مامان ل هیسما االن مشکلت چ_

 

 بودم و خراب کرد ختهیر شبیکه واسه د یینداره تمام نقشه ها یکار_

 

 ؟؟ییچه نقشه ها_

 

 جونت نزاشت الیل یکنم ول وونتید خواستمیم یچیت:هو گف دیلوند خند سما

 

 دشیند ریخ دیوح شیخانم جونم رفته پ الی؟لیکنینم نکاروی:چرا االن اریام

 

 کنمیم وونتید میریاگه بگ ریمنو بگ ایحاال ب ستین می:اووم فکره بدسما

 

 امی:حله شما برو پشتت مریام
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 من رفتم ی:اوکسما

 

تو  دنیاتاق پرت کردو شروع کرد به دو یپاهاش بودو گوشه  یشگیهم ارهیپاشنه بلندش که  یحرف کفشا نیبا گفتن ا سمانه

 میدیکناره هم مهارت و اموزش دو رو د یموارد لوس نبود چون از بچگ هیمورد مثل بق نیا

 

 رفت و منم ناچار به دنبالش الیو یتند به سمت در پشت سمانه

 

 سمانه نرو تو جنگل!!_

 

 بد نکنم یکارا دمیعشقم قول م ای..بیترسیجنگل م هیکیجون نکنه از تار ریام هیشت سمتم و گفت:چبرگ ستادیا سما

 

 دنیبزنم شروع کرد به دو یفرصت کنم حرف نکهیاز ا قبل

 

 زدم: داد

 

 االن...... خورمتیم امیسمانه؟!؟! م ییکن طنتیش یخوایم

 

 :همه من واسه اقامونهسما

 

 بود دهیکه لباسامون از عرق به تنمون چسب میاونقدر دنباله هم کرد میوسط جنگل دمیخودم اومدم د به

 

 همه راهو برگردم نیا تونمینم گهیمن د ریام یگفت:وا دهیبر دهیولو شدو گفت بر نیزم یرو سمانه

 

 ییلویک 71975که کمه کمش  یستین لویک 41رمان ها  یدخترا کنما،،مثلیب*غ*لت نم یخودتم بکش_

 

 61فقط  یفهمیام م لویک 61فقط  ،منیشوریب واقعا یلیخ ریام_

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 میباهم برگرد نجایهم ایب گهیساعت د مین میریسمت م نیمنو بهارم از ا دیسمت بر نیاز ا دایتو ا یمان_

 

 دایا میکارات بر نیبا ا یریبم ینوا اله یی:وامانا

 

 بود به من دهیبهار از پشت چسب میراه افتاد میقوره مونو روشن کرد چراغ

 

 خبره مرگت گهیجمع کن د زمیبه من ه یدیچرا چسب ی:باقالنوا

 

 چوبم خبرش برنداشته دوباره صاف شد دونهیهنوز  یدوال شد ول نیزم یرو بهار

 

 چرا پس سهیچوبا خ نی:نوا ابهار

 

 که ومدهی....بارون نسی:خنوا

 

 دونمیاومده من چم دیشا شبی:دبهار
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 کنمیدارم سکته م میجمع کن بر نارویهم سهی:به درک که خنوا

 

کمک  یدوال شد منم دسته چراغ قوه رو کردم تو حلقم و برا یحرف چیو بدون ه عیازم نداشت سر یکه خودش دسته کم بهارم

جنگل بزرگ که  یکیتار یخودت و تصور کن که تو یول ادیمسخره ب دیترسناک بود)شا یلیخم شدم ناموسن خ نیزم یبه بهار رو

 (یجمع کن زمیه یعقلت مجبور نیریش یرون بزنه کنار دوستایاز دله سنگا ب یه ممکنه جک و جوتورهر لحظ

 

رو دهنم قرار  یجلوتر تا اومدم دوباره خم شم دست میرفت کمیو  میختیزباله بزرگ ر سهیک هیو تو میجمع کرده بود یهرچ

 شد سیدم و شلوارم خو از دست دا ارمیاز ترسم اخت زدیقلبم تند م دمیگرفت اونقدر ترس

 

 خدا ابروم یشاشو بودم وا یبچگ از

 

 بهم که یدیمنو به جلو پرت کردو گفت:خاک تو سرت نوا ر دزده

 

 ــمــایبـــه نــ ـــدمیشـاشــ یـــیوا

 

 به خودت یشاشیسالته هنوز م 22شاشو  وانهیتو د یدار یخاک تو سرت خود ادرار یا یریبم ی:نوا الهماین

 

 یکرد کاریچ نیجلبک بب ماین یی:وانــوا

 

 کردم کاریمن چ یدی:تو شاشماین

 

 خداا ارمیشـلـوار از کـجــا ب یـی:وانـوا

 

 بــود ــسیخودم خــ داسیو شلوار اد مایسبزه ن یورزش شلواره

 

بهم  یدیشاش کیتو شب تار دمیرو من خودم د یدیجان تو شاش مهیحل ندتیجون بتول خانم مادر بزرگه همسره ا مای: ننوا

 مایانکار نکن ن

 

 ومدیبارون م رتیشبا ز یسالگ16تا  ی:خفه شو اصال تو نوا شاشو معروفماین

 

 نوا خاک تو سرت یــی:وابهار

 

 رهیشـــد شلوارم ابروم مــ یشیکنم شلوار ندارم که ج کـــاریبگه چ یکی:کوفت نوا

 

 ادیخبره مرگت ب یبش خشک نجایا نیمن بش یخواخره شاشو یبخور یخوایم یچه غلط یچی:هماین

 

 ماین نمیبش شهیچندشم م یی:وانوا

 

 یو دست خر فال فروش سره چهار راه که زردت نکرده خودت کرد مای:نماین

 

 تـــو شلــــوارش ــدهیشاشــ ــنــســتـای...شــاخ ا212..فکـ...رشــــو...بــکـ...ن نوایی:وابهار

 

 تره زین تو تممن از بزاق دها ــشی:خــفــه شــو جـــنــوا

 

 به فاضالب داشـتـــه بــاشه یربط هی دیمذاکراتتون هم قطعا با دیخواهر برادر چندش فی:تــو اون روحت کثبهار
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 ستیز دیبا گریخورد جور د دیمن را با شی:چقدر زر زر اضافه جمن

 

 حـــالـ..... ی: نــوا عـــوضـــبهار

 

 !د؟یشنویبچه ها صدارو م ــسی:هــماین

 

 رهیکنم ابروم م یاریبرم خودم اب شهینم دایپ یزیچ یدرد یلنگیواسه من بکن ش یفکر هی ایعن کثافت ب الیخیصدا رو ب:نوا

 کنمیم چارتیموضوع و بفهمه ب نیا یکس یعنیاون دوستا نره خرت...بهاره جلبک  شیپ

 

 :خــفـــه بـابـــا شــاشــوخـانــمبهارم

 

 به جان خودم!! ادیصدا م دیوش کنگ دیخفه ش ادیصدا م گمی:بابا مماین

 

 دیرسیدخترونه به گوش م یزمزمه  یو صدا میحاال اروم شده بود گفتیم راست

 

 یعنیخدا روحه  ینکنه روحه وا دیمج نیحس ایقران مظلوم  ای:نوا

 

 خورهیم یچه شکر نحای:شـــر نگو نوا روح اماین

 

 یظالم یلیپشته...خ نیهم الیها خوبه و یب*غ*لم کن الیتا و شهیم یمن خسته شدم چ نی:ببصداعه

 

 دمیشنینم زدویکه داشت با اون صدا دخترونه حرف م یشخص یصدا

 

 میزیکرم بر کمی شهیدختر شاشو خشک م نیتا شلوار ا دیا هی:پاماین

 

 نوا نگا کنم سیکه به شلواره خ نهی:اره واال بهتر از ابهار

 

خو درضمن  دمی...ترسیشد زونیبه من او زونهیانزه که به تنه درخت اومثل شانپ گهید دسیند ریتوعه خ رهی:همش تقصنوا

 پاکه یسالگ41نوا تا  شیج گنیخان م مایاقا ن

 

 ...تیرعا دیبجا اب بخورش کفتم که کمبود ابه و ادم با شهیتو ش زی:اره برماین

 

 ی:تو از منم کثافت ترنوا

 

 کنمیتا مقصد کولش م هیاگه پلنگ باشه ب*غ*ل چ خوادیب*غ*ل م یکیتو دله تار هیک مینیبب میبر ای،بی:قربونت لطف دارماین

 شلوارمم خشک شده

 

 سهی:واسه نوا هنوز خبهار

 

 شهیکه خشک نم ایزود نی:مرگ اشغال...منبعش تو شلواره خودم بوده به انوا

 

 شدیتر مصدا واضح  رویتصو میشدیتر م کینزد یاروم اروم به سمت اون درخت قطور راه افتاد و هرچ ماین

 

 ابیو در وزپلنگی:شلوارو ول کن نوا پلنگ و ماین
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 یتــو مـکـان عـمـوم یانداختم و گفتم:هــ یتو کاره هم نگاه رفتنیکه داشتن م یدختر پسر به

 

 و درک کنن یو عموم یبهشون بدم فرق مکان خصوص یدرس هی:صــبـر کن ماین

 

 ادیناکام کن جوون مردم اخ اخ داره م میبر بعد هیناموسن گرفت صب کن برم تخل مای...نمای:ننوا

 

 اد؟؟یداره م ی:چماین

 

 !کیشماره  ماین کی:شماره نوا

 

 من تو یتو کارا ینیریچرا م شهیسرجات هم نیبش یکرد هیرو من تخل شیربع پ هی نی:توکه همماین

 

 امیشم ب فیمن برم اون پشت مشتا رد دیاسترس وارد شد صب کن ماین ختی:ناموسن رنوا

 

 نامسلمون خاک تو سرت کنن یتو جاده ها اشتباه گرفت یبکرو با توالت عموم عتیطب ادیسرت ب رهیخ ی:اماین

 

 االن امیم دی:خفه شو بزغاله صب کننوا

 

 (یخودت یاالن گفت یکنم)هرچ دایدوباره پ هیمناسب واسه تخل یجا هیپا تند کردم تا  ناچار

 

با حسه  یتخته سنگ بود...اومدم بنده شلوارو باز کنم ول هیمحو شدن مقصد پشته  دمیو بهار از د مایجلو رفتم که ن اونقدر

 ومدیاخرم بارون ن یهمه راه اومد نیگفتم که ا فولمیوتیتودلم به خوده ب یندارم خاک توسر ییدستشو گهید نکهیا

 

 که اومده بودم نگا کردم یریبه مس ناچار

 

 سمت چپ جمیم به پبر میمستق دیشد نشونه گذاشتما االن با خوب

 

 ستادنیده قدم جلوترش ا نایا مایدرخت بزرگ که ن هیبه  رسمیسمت چپ اونوقت م چمیپ یم یسره دوراه رمیم میمستق خوب

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 ندارم یانرژ گهید الیعشقم بوستم کردم حاال پاشو منو ببر و ای:بسما

 

 گهیا بوس و موس خر بشه پاشو...پاشو خسته شدم دتوجه از جام بلند شدمو گفتم:اصال امکان نداره ب بدون

 

 من کرد زونیاز جاش بلند شدو خودشو او یزور سما

 

 نـــــوا.... ـــرونیبـ ــای..بــــســـه زودبــینـــوا...بــاز_

 

 ـــتـرســـــمیدارم مـ ــماینــ_

 

 ــستینــ یقــــشــنــگ ــهینـوا شـــوخـ_

 

 ـــگنیمـ یچــ ـــهــگید ــنــایا یــی:واسما
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 بمون نجایگم کردن فکر کنم هم ویکی:ریام

 

 نرو ریداره ام ی:به ما چه ربطسما

 

 ....ـــسی:هــــریام

 

 یجنگلم تو یکیتار یتو یکه نگران یجلوتر دختر پسر کمیتره قدم برداشتم  کیبه ما نزد یلیسمت صدا که معلوم بود خ به

 بود به چشمم خورد دیچهرشون قابل د

 

 افتاده؟؟ ی:اتفاقریما

 

 دیمسخرس شما به کارتون برس هیشوخ هی نیا دونمیشده...م بیگفت:خواهرم غ دهیترس یلیکه معلوم بود خ پسره

 

دخالت کردن تو کاره من و  یگفتم:بجا دمویکرد اخمامو توهم کش میکه پشتش نشسته بود یبه درخت ییحرفش اشاره ا نیا با

 ؟یجنگل بزرگ ول کرد نیا یتو خواهرت و چرا ینامزدم بهتره بگ

 

 :رفت دست...بهار

 

 بکنه سره تخته بشورنش ی:رفت کاره ضرورماین

 

 کنم داشیپ تونمیجنگل و مثل کف دستم بلدم بگو خواهرت از کدوم طرف رفته؟!مطمنم م نیا_

 

 پوزخندت تو لوزالمعدم برادر_

 

 پوزخند نزدم..._

 

 عرضه یب ندازهیپرو منو دست م پسره

 

ما خنگه فکر کنم چپ و راستشو برعکس رفته تو برو  ینوا نیا نیبب میکن دایبگرد خواهرمو پ یکرد کاریچ سیاال مهم ن:حماین

 چپ رمیراست من م

 

 پرو تر ناموسن هست نیادم از ا کردمیگرد شده به پسره نگا م یچشما با

 

مشتمو باز کرد سوت و گذاشت وسط دستمو  جلو دیدراورد دستمو کش بشیقرمز از ج یکیسوت پالست هی بشویکرد تو ج دست

بودن شلوار  سیبا احتمال خ یبه اب لیسبز ما یچشما ییبه خرما لیما ییموهاش طال زسیم زهیدختره کوچولو ر هیگفت:نوا 

 سوت بزن یکرد داشیپ

 

لوم بود دارن اون دختره هم مع یو از چشما نمیتو چهرش بب یاثار خنده شوخ تونستمیدرصدم نم هی یبود جد یجد پسره

 گنیراست م

 

 سهیخ ادیدختر خوشگل به حساب م هیبرادرش  فاتیدختر که از توص نیموندم چرا شلوار ا ففط

 

حرف  نکهیقبله ا یرفتم ول کردیخارج کردم بعد روشن کردن چراغ قوه اش به سمت سما که با حرص بهم نگا م بمیاز ج یگوش

 بزنم
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 نگ دراز به ما چه ها به ما چه که....بابا ل ی:بابا سوپر من مرد عنکبوتسما

 

 سما الی:برو وریام

 

 ...من تنها برم؟!ی:چسما

 

وداد سما چشم به برادر اون دختره و  غیتوجه به ج یب نجایب*غ*له برو نمون ا نیا الیهم و یکه هم جنگل و بلد یریمی:نمریام

 رفتنیکه همراهش بود دوختم به سمت چپ جنگل م یدختر

 

 الیو برو سما..برو_

 

*** 

 

 یو چشما ییبه خرما لیما ییطال یدختر با موها هیخخ دنباله  شدیم دتریمه شد رفتمیو مه گرفته بود و هر چقدر جلوتر م جنگل

 بودم.... یبه اب لیسبز ما

 

 باشه ییقابل شناسا قیطر نیاز ا دیبودن شلوار شا سیاحتمال خ ست،خوبین ییمورد ها قابل شناسا نیکه ا یکیتار تو

 

 به راه افتادم بهیغر یاشنا کیکردن  دهیپ یبرا زدمیکه به سنگا با پاهام ضربه م یحوصله درحال یب

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 صدا زدم... مارویباال و بلندتر از قبل ن دمیجلبک خاک تو سرت دماغمو کش یعوض یریبم ی...الهمایتو روحت ن سگ

 

 کنم سیبود دوباره خ کیاشغال..از ترس نزد ییکجا پس

 

 ییرعنا نیجوون به ا فمیفقط ح رمیگه خوردم نم ایاخ خدا کردمیدهنم حس م یقلبمو تو ضربان

 

 کردمیمهم نبود داشتم سکته م نجای...غرور که اهیهم بخاطره مه هم بخاطره گر سوختیم چشمام

 

 خارج بشم...و برم سمت ساحلجنگل  نی...بلکه از ادادمینامعلومم و ادامه م ریو مس شدمیبادم تو خودم جمع م یصدا با

 

 اونــجـاس؟!؟ ی...کــسـیهــ_

 

کــمـک  یـتــــونــیمــن گُــم شـدم...مــ ـــدیـیتو دلم روشن شد: اقـا شـمـــا کـجــا دینور ام ییا بهیمردونه و غر یصدا دنیشن با

 ؟یکـنــ

 

 !یــیتــو نــوا یهـــ_

 

 کردمینبود که لهت م ریگ اگه کارم بهت کهیتو کالت مرت یجلبک ه شوریب

 

 ؟ی...ناموسن روحیمن مردم تو روح گه؟؟نکنهید نمتیجلو بب اینه خبرت ب ای یکنیم ؟؟کمکی:اره خودشم که چنوا

 

 تو یهست یکدوم گور نمیاز جات تکون نخور بب قهیساکت شو دو دق_
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 ...یشوریب یلی:خنوا

 

 سایوا یکه توش یین خراب شده اهمو یتو یتوهم تا روشن گردمیباشه برم شورمیاااِ مم ب_

 

 شمیم یتا صب دختر خوب شاهللیرو خودم ا کنمیجک و جونور داره دارم کار م نجایمنو ببر ا ایخوردم ب زیچ ینر یوا ی: وانـوا

 

 امیدارم م سایدختر خوب حاال همونجا وا نیافر_

 

 کیتار یفضا یرنگ دیکم کم نور سف نجایاومدم ا یورخبرم چج دونمیاطرافم پر بود از برگ و بوته نم ستادمیقرار سر جام ا یب

 شد انیرو سمتم گرفته بود نما شیکه با بهت چراغ قوه گوش ییا دهیجنگل قامت ورز یکیروشن کرد و تو تار یو تا حدود

 

 بخورم ـــکـــلـــویهــ جــون

 

 به سمت اومد و چراغ قوره رو تو چشمام گرفت تیبا جد پسره

 

 ...کور شدمیبزکوه نویداد زدم:بکش کنار ا جمع کردم و چشمامو

 

همزمان  ییتو ذهنم جرقه زد دوتا یزیکامل چهرش چ دنیشدم با د رهیبراق اون پسره خ یچشمامو باز کردم و تو چشما یزور

 ؟؟یـکـنـیمــ ـکـاریچـ ــنـجـایتـــــو ا میتو هم رفته داد زد یبا اخما مویباهم انگشتامونو سمت هم گرفت

 

 به تو جواب پس بدم دینکن با :ههاون

 

 ی...بز کوهزارهیکالس م نقدری...انییافتاده پا نی:هه و درد هه و کوفت انگار اسمون جر خورده امن

 

 تهیعفر یگم شده تو کردیم فیکه داداشت تعر ییاون دختر کوچولو دونستمیمن از کجا م ینیجوجه ماش وفتی: با من در ناون

 یباش

 

 ادیخوشم نم ختتیداداشم از ر شیمنو ببر پ بحث ی:ساکت شو بجانوا

 

 نه ای ییتو کردیم فیاون که داداشت تعر نمیمن بمون اصال صبر کن بب شهی:تروخدا پریام

 

 بهش نگا کردم نهیو دست به س منتظر

 

 ؟؟یکنیم یدار کاریگرد شده حولش دادم و گفتم: چ یبا چشما شدیتر م کیلحظه دستش به شلوارم نزد هر

 

 ....خوامیم یچیه_

 

 دمیشلوارمو خودم د نییپا یبکش یخواستیخاک تو سرت م سی:هنوا

 

 نه ای یسیخ نمیبب خواستمیم یزیاومده خانم نوا عز یبلند گفت:مگه دختر قحط یتو موهاش کردو با صدا یدست کالفه

 

اون لحظه بعد من  دمیترس هیمن چ رهیخودمون بمونه خو تقص نیب ایبگ یبه کس ینر نی..ببیدیخاک تو سرم توهم فهم ی: هنوا

 ...دمیترسیم یبودم وقت ینجوریا یاز بچگ
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 یکنیبلغور م یبابا چ یا_

 

 خو دمیم حی:توضنوا

 

 یکه گمشده هست ییا تهیخوده عفر دمینداره فهم یالزم نکرده به من ربط_

 

 زنته تهیعفر_

 

 اون سرم درد گرفت یگردنشو چرخوند که من بجا یجور هی

 

 دادیل*ب*ا*شو رو هم فشار م نگفت و فقط یزیچ

 

 بچه ها شیبرم پ خوامیمن م گید میسر گفتم:بر اخر

 

 ایخورده و رفتم تو باقال چیغرغر راه افتادم منم پشت سرش هنوز قدم از قدم برنداشتم که پام پ با

 

 فوق العادت اضافه شد اتیبودنم به خصوص ی...دست پا چلفتریدست منو بگ_

 

 خواهمیبزمجه م نیاز فراق ا یمن عاشق شدم ار یی..واشیدستشو گرفتم ..دستاش داغ بود کوره اتترس و لرز جلو رفتم  با

 سر به دشت بگذارم

 

برگشت  تیبا عصبان رونیب دمیاومدم دستم و محکم از دستش کش رونیجلبک ب نیعشقم به ا یایاز فکر مسخل باز نکهیا بعده

 چه مرگته گهیسمتم و گفت:د

 

 :من خسته شدمنوا

 

 یخسته شد یومدیهنوز دو قدم ن نمیبب وفتیراه ب یکنمم هااا به من چه خسته شد کارررریچ_

 

 خو یریمیم مینیبش قهیدو دق گمی..االن میبش کمینزد شهیقرمزه نم تیب*غ*لم کن اصال وضع ای:حاال مگه گفتم بنوا

 

 خدا به شوهرت صبر بده یییوا_

 

 !؟یشوهرم باش شدتویم یچ_

 

 که گفتم کردیداشت منو نگاه م ینطوریهنگ کرد هم بدبخت

 

 رینگ یگفتم بابا جد ینجوریهم ااایستین میچنان تحفه ا_

 

 رونیخانم کوچولو من نامزد دارم از من بکش ب نیباش ،بب یجد ای:هه تروخدا بریام

 

 خاک تو سرم مگه کردم توش یوا ی:انوا

 

 یگل کردملتو اس هی ای یتو دختر یمطمن نمیبب ایح یب نقدریدخترم ا_

 

 ایار یثابت کنم دخترم اقا یخوایدادم باال و گفتم:م ابرومو
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 وفتیبرج زهرمار اخم کردو گفت الزم نکرده راه ب نیا

 

به حق  شاالیا ادین رتیبچه گ یش میعق شاالیا یبکن مویخستم جلبک سما دورم بگرده تو کلفت شاالیا یش لیخدابکشتت ذل_

 یعل یمرتض

 

 !؟یگفت یچ_

 

 یعشق ش شاالی!من گفتم اها؟!من ؟_

 

 هیچ یعشق ش یش میعق شاالیا یگفت دمیاالن شن نیهم_

 

 دیپاشو لشو...اندامتونو جمع کن شهیمگه مردم خسته م یدر قلب و روح سما چراا نشست ی:حرف مفت نزن گفتم عشق شنوا

 یگنده کرد کلیه یالک

 

***** 

 

 رو ماینه ن نمیبینه بچه هارو م نحای...من ایگل گم شدو خودتم تو جن ینکنه اوسگلم کرد نمیکو پس...بب ماین_

 

 شناسمیجنگل بزرگ شدم و وجب به وجبشو م نیا یگم کرده دختر جون..من تو نجاروی: حتما داداشت اریام

 

 بشه داشونیتا بچه ها پ مونمیم نمونیموزیخوب بابا حداقل ببرم ساحل اونجا کناز ل یلیهوف خ_

 

 دختر جون یکنیم یو جنگل چه غلطصبح ت3ساعت یبگ شهی:مریام

 

 پسره شجاع گمیبهت م یالزم شد بدون_

 

و با  میخارج شد ییبعد از اون جنگل کذا قهیگرفت ده دق شیپ مویرفتیم میکه داشت یریرفت و برعکس مس ییغره ا چشم

 دمیکش ینفس راحت ایدر دنید

 

 کوچولو تهیداره عفر فیتشر یشما کدوم گور نیموزیل نی:اریام

 

 کجاس پس؟؟؟ ییاو_

 

 از کجا بدونم ،منیپرسی:از من مریام

 

 کنم االن کاریبغض گفتم:گمشون کردم..چ با

 

 کنمیم دایپ نارویداداشت ا امیاونجا استراحت کن فردا صبح م میبر ایمنه..ب الیاون و نیبب ری:حاال ابغوره نگریام

 

 ترسمی...درضمن اصال هم نمنمیشیتا صبح م نجایمگه بچم...هم_

 

 یپاشو جمع کن خودت و خو یبمون نجایبزارم ا دهیاجازه نم رتممیهم حوصله بحث ندارم غ ادیپاشو من هم خوابم م نی:ببریما

 یبترس ستیو خدمتکارا هستن الزم ن الیسما و مامان ل الیو
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 ستنیاون موارد ن یکه پسرا تو کی...بجز چند مورد کوچرسمینم زیچ چیمن از ه_

 

***** 

 

 هــمــش واســـه خـودتــــه ــنـــجـایا یوا ی:هـنوا

 

 هیب*غ*ل هینه نصفش واسه همسا_

 

 مبارکمو ببرم بخوابه فیتشر خوامینشو اتاق منو نشون بده م ری:خوب بابا حوگنوا

 

 بچه پرو یــخوایاتـاقـم مــ_

 

 اق حموم دار بهم بدهات هیخوشگل پسر بدو  یدونیهم که خودت م لشوی:لوس نشو حموم الزمم هستم واجبه ها..دلنوا

 

 نداره سیسرو الیاتاق مامان ل ییپرو یلیخ_

 

 واجبه خو گمیحموم بهم بده م هی:اه بعدا کالس بزار اول نوا

 

 تا فردا صبح از شرت خالص بشم ریبم ریبگ نجایا ایکنن ب اتیح یخاک تو سره ب_

 

 هش دره اتاقو باز کردم واردش شدمبدون توجه ب دمیاتاق رس هیدنبال کردم و به دره  دشویانگشت کش رهیمس

 

 تو یایب یخواینکنه م گهی:برو بخواب دنوا

 

 کننیتحملت م یاون خانوادت چجور چارهیب_

 

 یبه راحت زمیعز ی:به راحتنوا

 

برق و  دیلیدرو بستم و ک عیکه صد در صد اتاق خودشو سما بود رفت منو سر یبه نشونه تاسف تکون داد و به سمت در سرشو

 حــمـوم خواستمی..االن فقط حموم میاتاق چجور نمی فرصت نبود ببزدم اصال

 

دراوردم و با حالت چندش گوشه حموم پرت  ثمویکف یحمومشون اندازه خونمون بود لباسا یواو عجب حموم شمسیقول عل به

 نیصابونمونم از ا هاست یتخم و مرغ نیدادن ما شامپوهامون از ا ییکردم ،وان رو پر کردم شامپوهاشونو عجب صابون ها

دادن ذوق  تابیکه بهش ت یحال داد مثل خر یلیخ ییگذاشتم توش وو اهاموداره با ذوق پ یحاال بد اموز گمیسبزا اسنشو نم

با کنترل کوچولوش کار  تونمینم دمید یباهاش ور رفتم وقت کمیوان بود کنترلشو برداشتم و  یکوچولو جلو ستمیس هیکردم 

 یو حوصله اب باز ومدیم مخر خواب نیشدم نشستم تو وان اوف خسته بودم ع کیرمانت یدادن و فضااهنگ گوش  الیکنم ببخ

خودمون و با اون لگن  یکردم بعد شستن لباسام از حموم خارج شدم خاک تو سرم حموم کوچولو یخودمو کف کار عینداشتم سر

 شانسه نیا ایربع فقط توش بودم خدا هی دمیدبار  هیاونوقت حموم خفن تو عمرم  مونمیده ساعت م رمیزشتش م یصورت

 

 حموم عمرم بود ناموسن نیو کوتاه تر نیبخش تر لذت

 

پنجره به طرف  هیبزرگ با  یلیاتاق خ هیکنم  زمیاومدم فقط به فکر حموم کردن بودم نتونستم اتاقو خوب آنال یوقت چون

بود  ی)کال اتاقش انگار ست گوره خریگوره خر یو تختبا ر یتخت دونفره بزرگ مشک هیگرد با  یمشک کیکوچ چهیجنگل،قال

 نجایا نای( واقعا اشترهیگورخر که شانسش از من ب نیکردم تو ا شیبود ج یچرت و پرتاش گور خر هیبق دشیسف یبجزپرده ها

 سیزندگ نیا ایا میستیزیما کجا م کننیم یزندگ
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 بپوشم االن یخاک تو سرم چ یفشار دادم ا بودمو به خودم دهیچیکه تو حموم دورم پ ییکوچولو دیسف حوله

 

 شورت مردونه هیاز  غیتخت بود رفتم در ریکه ز ییعجله به سمت کشو ها با

 

 رونیب دمشیتخت دوال شدم کش یپشت کشو یصورت زیچ هیبرق زدن  با

 

 بود ناموسن یچــــــ

 

...نوا یخال ینگا هم به کشو ها هیه خاک تو سرم و نگا به خود هینگا به لباس خوابه کردم  هیبود  یخرس یلباس خواب صورت هی

 که خبرت بپوشش هیچیقربونت برم بهتر از ه

 

 پوشمینم هیدزیا یواسه کدوم انفالنزا ستینه بابا معلوم ن_

 

 ها بپوشم خو یگوگول زیچ نیدوست دارم از ا یلیخو من خ یول_

 

ساخته  یجــــون ننم چ دمیکردم اونور و لباس خواب و پوشحرکت شوت  هیمغزم و کودک درونم حولرو با یریتوجه به درگ یب

خدا عحب  یوا دمیپتو خز رهیکه تاپ خوشگله مامانشو کش رفته و تنش کرده ز ییمثل بچه ا میفداشون برم از دوق زده گ

 خواب شدم یبایز یایفکر چشام گرم شد وارد دن نیبا ا یتخت

 

***** 

 

گره خورد موهام جنگل امازون شده بود اروم به  نهینگام به ا اریاخت یاومدم ب رونیپتو ب رهیاحساس خشک شدن گلوم از ز با

برم تا به اشپز خونه  نییاز پله ها پا نکهیقبله ا یو از اتاق خارج شدم ول دمیکش نییرو پا رهیسمت دره اتاق رفتم و دستگ

 گوش عیسرمنم فضول  دمیوز وز شن یبرسم صدا

 

بزنن بعد من بخوام فرار کنم پام بخوره به گلدون  ییها حرف جنا یسیپل لمیف نی..فک کن مثل انگیم یچ نمیکردم بب زیت امو

 بعدش.. وفتهیب

 

 گوش بسپار یزنینوا چقدر زر م اه

 

 خو 4تازه  گهید نیبرم بخوابم بش یخوایم یزود نیبه ا ریام یوا _

 

 بابا گهینشو د شیریبرقصم واست...س یکنم من بندر کاریخوب سما چ_

 

 داره ییالزم به روشنا یوا مگه همه چ_

 

 همون کارو بکنم دمیکنم من قول م کایخب االن بگو چ_

 

 اصال برو قهرم یچیه_

 

بعد دره اتاق باز شدو سما از اتاق خارج شد  هیسما بود، چند ثان یپاها یبلند شد بعدشم صدا ریکالفه ام دنیپوف کش یصدا

 :گفتیبلند شد که م ریزمزمه وار ام یبالفاصله دوباره صدا

 

 ییبه جا یخوریم کهیسما تار سایوا_
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پنجه بلند شدم که برگردم اتاقم  یرو رونیاز اتاق اومده ب رمیام دمیو فهم کردمیکه داشتم به مکالمشون گوش م نجوریهم

 ابرفرض ایاز پشت کمرمو گرفت  یکیحس کردم  یول

 

 ن خودتتو اتاق خستم به جو میبر اینکن ب یطونی:عشقم شریام

 

 که دوره کمرم حلقه شده بود؛ بودم که ییمردونه ا یابهت دستا تو

 

 زدم و صورتمو برگردوندم عقب غیج

 

 ولــم کـــن چغندر ــگـــمی:جلبـــک خــــر گـاو ولـــم کن خـاک تو سـرت مــنوا

 

 عیسر ریام یبخورم ول یله ها سکندربود از پ کیصدام شکه شدو منو به سمت جلو هول داد که نزد دنیمن و شن دنیبا د ریام

بـــوم دوتامون پخــش  یحرکت انتحار کیو در  دیهوا قاپ یکرده بودمو رو دایکه از اون اتاق خفنه پ یبند لباس خواب قرمز

 میشد نیزم

 

شم گو یسما بود که مثل ناقوس مرگ تو غیج یدور سقف روشن شد بالفاصله صدا یگفتم که همزمان هالوژن ها یبلند اخ

 زود از روش بــــلـــنــــد شـــــو ــــــریصدا داد: امـــ

 

و  اهیس یدوگو نیو نداشت چشمامم توان مقابله با ا یعنتربرق نیتحمل ا فمیاندام نح دیکوبیم نمیمحکم خودشو به س قلبم

و از هرم نفس هاش  دیشکیتند نفس م کردیبه چشمام نگاه م میدستاشو دور کمرم حلقه زده بود مستق رینداشت ناموسن ام

که چشم  زیج زیسما دهنتو ج یا کمونیتو فاز رومانت دیکه زد ر یغیبا ح سماکه  شدیداشت مور مورم م خوردیکه به گردنم م

 بدبختم نقدریخدا من چرا ا یا یمنو ندار یخوشبخت

 

 ـد شــــــوبــــلــنـ یروشـــــ ــهیخــــر کــــ ــنیبــــاتـــوام ا یـــرعــلـــیامــــ_

 

 چارهیدهنش انداره نهنگ باز بود ب کردمیمن کنار رفت منگ بودنشو حس م یاز رو عیچشماش گرد شده بود سر ریام

 

 )حال کردم(شدیو از کلش دود بلند م شیسما ت یچشما از

 

بده،،خاک تو سرم االن  کرد اخ جون قرش ییکامل سما رو قهوه ا ییا گهید یصدا میبزن ی(حرفریاون حمال)ام ایمن  نکهیا قبله

خودم  دیند یزیبود چ کیتار الیخینظر حالله ب هی زمیاشکال نداره مغز عز دم،،یسرخ بشم لبو بشم اونوقت دارم قرش م دیبا

 دیشاهدم ند

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 بهتره... یلیتو خ یعجوزه  نیاز ا یتور کرد ییگفت جون ناکس عجب هلو دیبا نجایا ری: امالیل

 

جلوت  ادیلباس ب نیبا ا یکی گهیاز..از..خو مردم د الیو حرفا مامان ل میارادگ یاز ب ایسما  یغایشده بود نه از ج شیه اتکور بدنم

چرا  نویا یکردیم یچه غلط یداد زدم تو داشت اریاخت یلباس سمارو از کحا کش رفته ب ستیتو...معلوم ن یکنیداغ نم

 ؟؟هاااا؟؟یدیپوش

 

اصال  یکردیم کاریچ نجایرو منااا به من چه لباس نداشتممم...اومدم اب بخورم تو نصفه شب ا یافتادتو  کردمیم یمن چه غلط_

 دیکنیشبا تو اتاق هم کوچ م دونستمیمن از کجا م
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 شعور... یخونمم از کفم رفته خودتو بپوشون ب ارهیاخت گهی:ها ها دریام

 

گردتر  نیتواتاق خودم درم از پشت بست چشام از ا دینفش پرب غیج هیبا  دیحرف از دهنم تو سرش کوب نیخارج شدن ا با

 میمثقال شده بود هی نیا ریصبح بود همه اس5ساعت  شدینم

 

 کردمیفکر نم یلباسه منو بهش بد یهاااا تو...تو چطوررر تونست کنههههیم کارررریچ نجااااایا نیا رری:امسما

 ...نقدرری.....انقدریا

 

 سماااا حرفتوو بزن!... یچ نقدریگفتم:اباال دادم و با اخم  ابرومو

 

بهش تا بپوشه....من اون لباس و  یو بد یدیواسم خر نیکه ولنتا یو لباس الیو یاریرو ب بهیغر هی....که یمهربون باش نقدریا_

 ررریام خواستمیم

 

 یکرد داریصدات همرو ب نیبرو بخواب با ا ختیریحاال ب یخریم گهید یکی:الیل

 

 رونیب ادیعمرا از اتاق ب گهیاز خجالت د چارهیب نیرو بخواب تو اتاق مهمان اتوهم ب یعل ریام

 

به  دمویتوهم کش شتریاز کش اوندن ل*ب*ا*م ب یریجلوگ یبخندم اخمامو برا تونستمیخندم گرفته بود اما نم تیوضع نیا تو

 سمت اتاق مهمان رفتم

 

 خوابم برد دهیبالشت نرس یخسته بودم که سرم رو اونقدر

 

***** 

 

 ییگفت:وا دویکش یبلند غینرفته بود که سما ج نییخوردم هنوز از گلوم پا موییاز چا یانداختم و کم ینگاه میساعت مچ به

 ساااام اومد رررریام

 

 ...دیپر رونیکنان ب غیج غیج دیپر الیاز و الیتوهمه منو مامان ل یتوجه به اخما یبلند شدو ب زیاز پشت م بالفاصله

 

 فرما شده... فیتشر کایجمهور امر سیسام اومد انگار رئ گهیم نیهمچ

 

با  یوقت یدونیخودت که م نجایخبر اومدم ا یشرمنده ب ریخونه ام رمیبهم انداخت و گفت:من امروز م ینگاه یبا راحت الیل مامان

 ...شهیدعوام م دیوح

 

 بر الیو نیهاا..ا هیچه حرف گهید نیادامه حرفشو بزنه گفتم:مامااان ا نکهیا قبله

 

 خوب... یاز تو ندارم ول یبمون ..هرچند خودمم دست کم گمینم یمتنفر نیچقدر از سام و نوش دونمیخودته االنم چون م یا

 

 نگران شدن یلیخ یلیکنه حتما دوستاش خ داریادامه نده...فرنوشو بفرست اون دختره رو ب ریخوب ام یلی:خالیل

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 توش بودم رفتم شبیکه د یخارج شدم و به سمت اون اتاق وونهیاز اتاق اون د ستین یکس دمید نکهیا بعده
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خودم عوض کردم و با عجله از اتاق خارج شدم...بچه ها  یاون لباس مزخرفو با لباسا عیلباسام خشک شده بود...سر خداروشکر

بود برعکس  یخوشگل یلیخ یالیاومدم...و نییاز پله ها پا عیفکر قدمو تند کردمو سر نیتا االن سکته رو رد کردن با ا

تف تو  یاستفاده رو بکنم ا تینها الیو نیکه نتونستم از ا فیو اسپرت بود ح سنداشت لوک یمجلل یعمارتشون تو تهران فضا

 شانس نیا

 

 دمیرو شن ایار یپر غرور اون اقا یبزارم صدا رونیپاهامو ب نکهیقبله ا یباز بود ول الیو یاصل درو

 

 کجا؟؟_

 

 خونه اقا شجاع..._

 

 ینکن زود پسرخاله بش عیدارم دختر کوچولو..س یمگه من با تو شوخ_

 

 پمیرفته من با اک ادتی...جناب  تونیشیدرو یالیو نیبهت خوش گذشته از وحود گوهر باره من در ا نکهیبَه اقا رو..مثل ا_

 سادمیوا نجایتهران...اونوقت من هنوز ا میبر میوفتیبه کنار غروب راه م نیاومدم شمال..االن حتما نگرانم هستن ا

 

 خوب صبر کن.... یلی:خریام

 

...نوا شهی...باااورمم نمییوا_پخش شد الیو یفضا یتو ییمردونه ا یپر ذوق و لوس ول یکامل بشه صدا ریحرف ام نکهیا قبله

 یعشقم خودت

 

 نقدریاه اه مردم ا دیشورتک سف هیچسبون و  یصورت شرتیت هیسام با تعجب به عقب برگشتم سام بود با  یصدا دنیشن با

 اره..خودمم_گفتم  یتعجب نداشت با لحن عاد ادیز نحایجلف..بودنش ا

 

 نامرد ی..تو تلگرامم بالکم کردیدیجواب نم زنمیسرد..اصال چرا زنگ م نقدری:نفسم چرا اسام

 

 ود چندش اور نجات دادموج هیدادن به  حیمنو از شره توض ریام یبهش بگم که صدا یبودم چ مونده

 

 نارویداداشت ا میکن دایپ میباهم بر امی:برو دمه در االن مریام

 

خارح شدم البته  الیدور نموند از و ریام یتنه به سما که از چشما هیکردم و با زدن  یتوجه به سام از همون زن باحاله خدافظ یب

 گرفتم دهی(نادریمثال عاشقم)ام یالک نیچشم غره ا

 

 ل[ک ی]دانا

 

از ان  گریرا از دست داده د شیرو بایخواهره ز کردیساحل بود گمان م یمشغول وارس یبا اشفتگ ماین الیآن طرف تر از و یکم

بودن و پسرا برادرانه در جنگل دنباله ناموس برادرشان  ماین یقرار ینبود دخترا شاهد ب یخبر یشگیهم طانیچهره شاد و ش

انگار مَه  شدیم شتریپس از گم شدن نوا در دل بچه ها اندک اندک ب ینگران فشردیم چشمان مرطوبش به هم دایآ گشتنیم

 فرو رفته است نیاب درون زم ییهماننده قطره ا پشانیاک یرو

 

که به  ییبه همراه خواهرش به انها بود..دخترا مثل پرنده ا ییجثه ا میشدن مرد عظ کیشاهد نزد ماین شانیها یسرگردان در

از شونه پسرا ها  ینیبود شتافتند، انگار بارسنگ زتریعز شانیکه از خواهر برا یرها شده به سمت دختر شوخاز قفس  یتازگ

 زکردشانیحضور نوا مهم بود حضور عز کردیاشنا فکر نم به،یان غر جودبه و یبرداشته شده بود در ان لحظه کس
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نوا دوره کمره برادرش حلقه شد مگر  فیظر یدست ها چه شاعرانه مایهمچون ن یعاشقانه بود فرو رفتن در آغوش برادر چه

 هیشاد کردن خواهرش ما یکه از جان و دل برا یگر بود آغوش برادر تیحما یآر م،یپاک تر از عشق خواهر به برادر دار

 گذاشتیم

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 بگم اخه به تو یاخه...نوا چ رهیراه مدلم صد  یگیقربونه چشات برم نم شبیمن که مردم از د ی..کجا بودیابج ی:کجا بودماین

 

نگرانتون  یلیخ دونمیم میساحل رفته بود یکیبه اون  یاشتباه یبرگشتم ول شبیمکث(بخدا د هی)چندثانشبی..ددیببخش_

 کردم

 

 یروان ی:فکر کردم مردبهار

 

دخترا به نوبت ب*غ*لم  نکهیچهرش از هم باز شدو از من فاصله گرفت بعده ا کننیدخترا دارن منتظر نگاش م دیکه د ماین

 حق داشتن بدبختا کردنیچنار جلبک خان جمع شد دخترا با تعجب بهش نگا م نیکردن همه توجه ها به سمت ا

 

 موندم شونیا یالیو تو و شبیکردمو گفتم:د کردنینگاه م ایبه آر یبه پسرا که سوال رو

 

 یم لطف کردممنون یلیانداخت و گفت:خ ایبه آر یینگاه قدرشناسانه ا مایم

 

 برم دیبا گهید،دیکن ادیحرکت انسان دوستانه ازش  هیبه عنوان  دیتونی:لطف نبود مایآر

 

 :به سالمتماین

 

کرد و  بشیزد و دست شو تو ج یپوزخند تیاهم یرفتن اونم ب ایبه آر ییدخترا چشم غره ا ینبود ول الشونیخ نیکه ع پسرا

 وقت به مقصد برسه چی...انگار دوست نداشت هرفتیاروم مبه راه افتاد  میکه اومده بود یریبرعکس مس

 

هفته هاس از اون سفره پر  میدیم،دیتابستون بامزه به خودمون که اومد هیباحال از  یخاطره هیخاطره شد.. هیمثل  یچ همه

 تا مرد بشه..... یمن رفته سرباز یمایماجرا گذشته و هفته هاس ن

 

 ماه بعد[ 2]

 

 گهید نحایا اریتو دختر پاشو برو مانارو ب یا نشستجون:نوا خوب چر یز یز

 

 گهید ادیزنگ بزن ب هیجون خو مگه مانا چالغه  یز یگفتم:ز دمیکشیناخونام م یرو مویکه بادقت الک صدف یدرحال

 

 چشم،االن مانا امانت داداشته دختر یبهت بگم تو بگ یزیچ هیبار  هیدختر شد  نمی:ببیز یز

 

 مانت کجا بودعشقم نشون کرده فقط ا_

 

 خاک یوا ی:ایز یز

 

 بکشم رتویز خوامیم نجای...پاشو پاشو از ادمیزنگ بزنه نشونت م ماین هیحرفا چ نیسرم ا تو

 

 خوب یاشغال نداره جاروبرقس کن گهیجون رو مبل که د یز یز_
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 خاک شدهها که پره  شهیش نیدستمال بردار بکش به ا هیبرو  نیتو پاشو پاشو نش ای دونمی:من میز یز

 

تو راه برگشت از شمال انداخته  یکه همگ یعکس دنیجون از جام بلند شدم و به سمت اتاقم رفتم با د یز یبه حرف ز الیخیب

 صورتم نشست یرو یکردم لبخند بزرگ ینگاه میبود

 

 صورتم نگه دارم یلبخندو رو شیکردم با مرور خاطرات دوماه پ عیتخت نشستم و س یرو

 

و بعد  یکه بره سرباز یقبول کرد به شرط ماهمیو ن دیکش شیو پ یاز مان یجون بحث خواستگار یز یز میشتاز شما برگ یوقت

 مایجون قرار با انگشتر انداختن تو دست مانا اونو نشون ن یز یز میو بنا بر تصم رنیبگ یکه برگشت با پس اندازش عروس

 کهیراحت امرت الیتا گل پسرمون با خ میکن

 

با غرغر از اتاق خارج شدم انگار مانا  دمیمانتو پوش هی عیو سر دمیجون رفت از جام پر یز یکه ز یکنه با داد یدوساله رو ط ی

 یز یز یاز قورمه سبز ادیب دهیافتخار م نمیبرم دنبالش بب دیداره اونوقت منه بدبخت اواره با نمیبچه دوسالس خبرش ماش

 انهیجونم بخوره 

 

 غذا از دهن افتادها  یایجون:نوا زود ب یز یز

 

 عشقم امی:باشه زود منوا

 

 کمیزرد سام که  یسوناتا دنیبا د یول رمیبگ یراه افتادم برم سره کوچه تاکس شهیتر از هم الیخیرفتم و ب رونیخونه ب از

 جلوتر از خونه پارک شده بود

 

هوا  یمحله که واسه مگس تو نیاونم تو ا رهیبشه که ابروم م شیریرسما اومد تو دهنم...اگه بخواد مثل جلو دانشگاه س قلبم

 ارنیهم حرف در م

 

دست تکون دادم خداروشکر بخت باهام  یتاکس نیاول یتوجه باشم و راهمو ادادمه قدم هامو تند کردم و برا یکردم ب یسع

ـــوا مـــگــه : ندیسام به گوشم رس یقبله سوار شدنم صدا یپام ترمز کرد ول یبالفاصله جلو ی*کان سبز رنگیبود پ* اری

 ــبــرمــــتیمـنـو خــودم مــ یـدینــد

 

زود برو راننده  ستمیمگه بــاتــو ن یبود گفت:هــو ییکه مرده نسبتا سالخورده ا یمخالفت کنم رو به راننده تاکس نکهیا قبله

 کهیکردس مرت لیمثال پولدلر و تحص رسرشیچهرش پر از غم شد..دلم خواست سام و له کنم خ

 

 اقا دیکن صبر_

 

 ـــبرمتیخــودم مــ ینـــوا هـــرجـــا بــخــوا یچـــــ یعنی:سام

 

شدم  مونیاالن پش زالخطاسیگرفتم بابا انسان جا یطناب داد یکردم تو اون مهمون یغلط هیشدم  مونیبابا من غلط کردم،پش_

 تو با کارات یزد چسب دو قلو باشه حالمو بهم ـــتونهیادم چقــدر مــ یفهمینم یخر ای یفهمیم

 

 برم...... ای یشیسوار م ی:دخترم راهو بستراننده

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 ....گهیبه من نگا کن د زنمیدارم باهات حرف م ریبابا خوب ام ی:اسما
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 بگم من االن؟؟؟؟ یبگم خو سما چ یانداختم و گفتم:چ ایبه سما و سوف ینگاه یکالفگ با

 

 ...یعروس هیتا  کنمیمن دارم جون م یکنیخستم م یکارات دار نیبا ا نهمویعروس گهیسال د ریام نی:ببسما

 

تختت  هیتو واقعا  یگردیدنبال لباس عروس م یاونوقت از االن دار گهیسال د هی یگیم یبابا خودت دار گهیاه سما بس کن د_

 کمه انگار....

 

 ستم باهات مشورت کنممنه خوا رهیاره...اصال تقص ریبده ام کنمیدارم ازت سوال م نکهی:اسما

 

 حالمو بهم نزن سما...تمومش کن_

 

 درو باز کنم در توسط فرهاد باز شد نکهیقبله ا یاز جام بلند شدم و به سمت در رفتم ول تیعصبان با

 

 یپرونده هارو آوردم امضا کن نیا یرفتیم ی:ااااِ داداش داشتفرهاد

 

 ستیباشه واسه فردا حالم اصال خوش ن ستیاگه مهم ن_

 

خندمو مهار  دمیرس اینگاهشو دنبال کردمو به سوف رهیمحو شده مس ستیاصال حواسش به من ن دمیفرهاد که نگا کردم د به

 کنمیم دایلعبت خودم واست پ هی..ستیواسه تو مناسب ن نیکردم و گفتم:داداش ا

 

 دمیبا وجود سر درد مزاحمم خندخنده از خندش خندم گرفت و  رهینتونست خندشو کنترل کنه بلند زد ز هیمثل بق فرهاد

 

 ستیهست تو خونه تو ن ایکه تو خونه سوف ی....هه اقا فرهاد اصالتدینخند ایبه سوف ـــــری:دوتـــــاتــــون ســـاکــــت امــــسما

 پس دهنتو ...

 

گردنم و حس اومدن رگ  رونیاورد ب رونیسما منو از ابهت ب یو درک حرفا نشیشدن چهره فرهاد و لبخند غمگ درهم

 تکرار گهیبار د هی؟یزد یبه سما نگاه کردم و گفتم:چـــــــه زر تیسرخ شده از عصبان ی.....با چشماکردمیم

 

گذاشت و با  زیم یو گفت داداش فرهاد پرونده هارو رو قتی..حققتیکفت:حق نیحرفم تموم نشده بود که فرهادغمگ هنوز

فرهاد بودم همون  یحوصله دعوا با سما روهم نداشتم....اگه به جا ید که حتسرعت از اتاق خارج شد اونقدر حالم گرفته بو

 ...مونیم هیکردنش با  سهیمقا یول هیپدرش ک دونهی...فرهاد نمکردمیپاره م کهیلحظه سما رو ت

 

 بهت سما...لعنت بهت لعنت

 

 دمیکردم و دنباله فرهاد دو پاتند

 

 ...فرهاااااد داداش صبر کن....فرهاااااد

 

 سواره اسانسور شد دمیدویبدون توجه به من که دنبالش م هادفر

 

فرهاد  نیماش دنیو با د دمیشرکت رس نگیبه پارک قهیبه موهام زدم و با عجله به سمت پله ها رفتم بعد چند دق یچنگ یعصب

 رفتم نمینثاِر شانس گندم و سما تو کردم به سمت ماش یخارج شد لعنت نگیکه از پارک

 

***** 
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 نَفَـرم کیِ ســـتُیمـن ب یدُو نَفَــرســـت وَلــ هَـوا

 

نَــه..منُ پاکَـت  یدیزدو گفت:نَـفَهــم شهیمثل هم ینگا کردم فرهاد لبخند تلخ زدیم گارشیبه س یبه فرهاد که پک محکم گنگ

 ـگارَمیس

 

 داداش خستم دمیبر ییجورا هی...کــردنـشه تَــرک از حَرف جا ہهَم ہرو دارَم ک یبدبخت ـگاریحِـس اون س ریام یدونیم

 

 و بزار کنار فرهاد ی:اون لعنتریام

 

 ...یدی:هه دفرهاد

 

 پسر یتمومش کن یخوایم ی....فرهاد کگمی:به من طعنه نزن واسه خاطره خودت مریام

 

 شروع کردم که حاال بخوام تمومش کنم ویزیتموم کنم،اصال من چ وی؟؟چی:چفرهاد

 

 ؟؟یپنهونش کن یخوایم ی:تا کریام

 

 ؟یگیم ویزدو گفت:چ گارشیبه س ییا گهیپک د فرهاد

 

 ؟؟یهمه فاش کن یرازو برا نیا یخوایم یرو...ک هیپدرت ک یدیفهم نکهی....انکهی:اریام

 

 کم ندارم یچیبه موال کناره خواهرم مادرو برادرم ه میخودم راض یمن به زندگ ریام شهی...تا همشهی:تا همفرهاد

 

 ادحقه توعه فره نی:اریام

 

 ها شهیهوا کم کم داره سرد م گمیندارم،م یحق چی:من هفرهاد

 

 یخورده ها ولو شد یشکست عشق نیمثل ا یفرهاااااد؟؟اومد ییا وونهیفرهاد داد زدم: تو د یالیخیب نیبه ا تیعصبان با

 یالیخیبچقدر  گهی...بابا تو دیزنیهوا حرف م یاز سرد زنمیبعد که مثل ادم باهات حرف م یکنیدود م گاریس

 

 شده بودم یآباد بستر نیام یاز تخت ها یکینبودم....االن رو  نحایباشم االن ا قیو دق نی:اگه قرار بود مثل تو نکته بفرهاد

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 خاک تو سر میکالس دار یاالن با ک یدونیم گهی:نوا پاشو دمانا

 

 میریاز گلوم بعد م نییغذا بره پاا نیخو جلبک بزار ا_

 

 شده خبره مرگت پاشو ریاالنشم د نیهم مونی:مامان

 

 مو سرم کردم یمقنعه مشک میشال آب یفقط بجا دمیاومدم و با غرغر لباسامو پوش رونیپتو ب رهیاز ز یزور

 

 شد ریبلندم کرد پاشو خبرت پاشو گوسفند د زیبا زور منو از پشت م مانا
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***** 

 

 می.... وارد محوطه شدنایو ا مینکرده باش شیقت مانتومون تنگ نباشه اراو هیدانشگاه که  یتیاز رد شدن مراحل امن بعد

 

 میدیرو شن دایبهار و ا یسمت سالن که صدا میرفتیبا مانا م میداشت

 

 دی:کجا...صبر کنبهار

 

 نوا رو از رو دوش من بر داره خو کمرم درد گرفت نیلشه ا ادیب یکی:مانا

 

 ا خواسته تمام وزنمو روش انداختمبه سمتم اومد و ب*غ*لم کرد از خد دایا

 

 ییخسته ا رمیبم ی:الهدایا

 

 اون مطلق ارهیاالن پدرمونو در م میبر دی:زر زر نکنبهار

 

****** 

 

 بسم اهلل ..... ونیخانوما اقا_

 

 ممحمد و آل محمد و عجل فرجه یعل یباحال کالسمون بلند گفت: الهمم صل یاز پسرا یکیکامل کنه صدرا اومد جملشو تا

 

 یفرستادنش که تموم شد مطلق داد زد : صدرا محمد صلوات

 

 فشنگ پاشد:بله استاد مثل

 

 رونی:زود از کالسه من برو بمطلق

 

 زنمیوقت رو حرف استادم حرف نم چی:من هصدرا

 

 نرویکولشو برداشت و از کالس رفت ب لکسیر یلیبراق بچه ها از خنده خ یابهت زده استاد و چشما یمقابل چشما صدرا

 

 گسید زیچ هیمن  یماین یول ماعهین یدو قلو نیاصال فکر کنم ا چوندیکه پ چونهیکالسو بپ خواستهیشعور م یب

 

 ژله لیجاده پر ازشکالت پاست هیشروع کرد به درس دادن اونقدر حرف زد که صداها گنگ شد رفتم رو صحنه  مطلق

 

 بود تییسکویباز  نمیانواع شکالت ها زم شدینمتموم رفتمیچقدر راه م هر

 

بهش برسم پا در اورد و اونم شرو  نکهیقبله ا یبه سمت نوتال رفتم ول یبزرگ با ذوق زدگ ینوتال هینوتال.. هیخورد به  چشمم

 ....دنییکرد دو

 

 ـــخـــــوامیمن نــوتــلـا م ــــسیکــن دهـــــن ســــرو صـبــــر

 

دوباره به سمتش رفتم که دوباره شروع کرد به  یبا خوشحال سادیاکه نوتال هم از حرکت و سادمیزنون سره جام و نفس

 بزنم ــسیلـ ــهیبـــزار فقــط  ــــســــایوا ــــســـایدن،وایدو



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 71 

 

 

 ـــاابـــرفـرضیچاه  هیخورد و با سر افتادم تو  چیکنم پاهام پ هیگر خواستیدار که دلم م رویگ نیا تو

 

 یچونم در رفت و با کله رفتم تو صندل ریدستم از ز یداد مردونه ا یاکه با صد خوندمیو م یغزل خدافظ داشتم

 

خمار و جمع شده  یبا چشما ینجوریبود هم سادهیجلوم وا یصورت مثل گاو خون هیکه با  دمیتا حد اخر باز شد مطلق رو د چشمام

 دیکه نعره کش کردمینگاش م

 

 حــراســـــــت یــــزیعــز

 

****** 

 

بازم  یول دیقبلم تعهد داد یکنم سر کاریچ دیشده االن من با دهیکش نجایبار دومه که پاتون به ا یشما برا یزیخانم عز نیبب

 گمیشمارو از کالسش حذف کنه داره درست نم نکهیمطلق حقه ا ی...االن اقادیتکرار کرد

 

مت مطلق و با حرص گفتم:وقت رو کردم س ستیاتفاق بود خواب که دست خوده ادم ن هیخوب دست من نبود که  یحجرت یاقا_

 چقدر براتون ارزش داره استاد؟

 

 امثال ما ارزش.... یزیامثال من مهم تره عز ی:وقت از طال برامطلق

 

هه کله اون کالس، و به قوله خودتون وقت  دینبود نجایاستاد اگه وقتتون واستون ارزش داشت االن ا گهیدِ نَ د_

تهش با انداختنم به  یچرت کوچولو سره کالس منو محاکمه کن هیدانشگاه بخاطره حراست  دیایب دیکردیارزشمندتون ول نم

 دیکردیم یکالس خودتونو خال رونیب

 

شما  یحجرت یو گفتم:اقا یدهنشو باز کنه رو کردم سمت حجرت نکهیقبله ا یول دیجویقرمز شده بودو لباسو م تیاز عصبان مطلق

که بخواد به  میتعهد چینه و ه ایحذف بشم  شونیاز کالسه ا ستیبرام مهم ن گهیدمن  یول دیانجام بد دیدونیصالح م یهر کار

 کنمیممطلق مربوط باشه روهم امضا ن یاقا

 

 نداشتم( یادیدانشگاه اطالعات ز کهیت نیداشتم شرمنده چون از ا یقسمت اشتباه نی)دوستان اگه تو ا

 

***** 

 

پام بود  یکه جلو ینتونستم همراه دخترا برم با با محکم با سنگ نکهیاز ا ترفیم یکیاومدم هوا رو به تار رونیحراست که ب از

 شانس نیمزخرف بود لعنت به ا یلی...امروز خیتاکس هیاز  غیدر یزدم...ول رونیاشکار از دانشگاه ب یزدم و با حرص

 

 ستادمیسر جام ا بار نیدوم یروز برا هینحس سام تو  یصدا دنیاتوبوس برم که با شن ستگاهیبه سمت ا اومدم

 

 بــرســـونـــمــت ـــای:نــــوا بــسام

 

 مانع بشم دیدر خدمتم باشه چرا با خوادیخودش م یوقت مایبه قول ن یخوشگالمو سرش بکشم ول غیج نیاز ا دونهی اومدم

 

 یداریچرا دست از سرِ کچله من برنم یبگ دیراه با یتو ی:باشه ولنوا

 

 وسوار ش ایخوب حاال ب یلی:خسام
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زده  یدم و دستگاه نش،چهیداره ماش میپرت کردم پ*د*ر*س*گ چه کولر نیماش یو باز کرد و منم خودمو تو نیدره ماش سام

 یگار نیبه ا

 

 ســـوال بـــپــرســم ــهی:نـوا سام

 

 بپرس_

 

 کردم جلوت... یدخترباز ایازت کردم  ینکرده درخواست بد ییکردم ها خدا کاری:من چسام

 

 یوم فکرم نکنم جرعت داشته باشکد چینه ه_

 

من واقعا  یباهام کات کرد گهید یاونروز نکردم خو،ول یاشتباه چیمن ه یکرد ینجوری:پس چرا بعد اون رستوران باهام اسام

 عاشقت شدم

 

 یسامان کرمان یاقا یسوال نبر رهیو ارزش عشق و ز یچرت و پرت نگ شهیم_

 

 و دوست داشته باشم یکس تونمیـن نـــمــ...مــگــه مــستمیمگه من ادم ن هی:چسام

 

 یزیمن نوا هستم نوا عز ستمین یمن کس_

 

 نوا یزی:واقعا هم عزسام

 

 تو مخته...پس بگو حرفتو زود یزیچ هی دونمیبرو سرِ اصل مطلب من که م_

 

که  هیمهمون هی( بسته یت ی)اِم آ MITکه تازه با برند یبه مناسبت قرارداد یمهمون هی نایرایپنجشنبه تو عمارت ام نی:ببسام

اگه قبول  یاون شب پارتنر من باش خوادیدلم م ینیبیهمشونو م یایاگه همراهم ب یفهمیاونجان م گرایمانکن ها و باز شتریب

با من باشه  یدختر مهمون نیخوشگل تر خوادیدلم م یفهمینوا م رِیبا ام هیسرِ رو کم کن ثمزاحمت نشم بح گهید دمیقول م یکن

 دلم خانم خوشگل زمیعز یفهمیم

 

***** 

 

 نوا؟؟ یبر یخوای:ممانا

 

سام و از سرم باز کنم هم...خوب  خوادیهم دلم م نمیبیم کنمیحاال که بهش فکر م یبرم ول خواستی...اولش دلم نمیدونیم_

 چند وقته... یدونیجون تنگ شده م ریکردن ام تیهم دلم واسه اذ

 

 جون ری:کوفت و امدایآ

 

 جون ریام:دست خر و بهار

 

 تو یبپوش یخوایم یچ د،حاالینکن تی: کوفت خواخرمو اذمانا

 

 بود دهیدوست باباش خر ییدختر دا یبه مانا نگا کردمو گفتم:لباسه بهار همون که واسه عروس الیخیب

 

 نخوام بهت بدم دیدم،شایبشر من ادم ند نی:پرو تر از ابهار
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 منه یابر دیشماها دار یزم،هرچی:مگه دست خودته عزنوا

 

 نــامــوســـن نــگــــو نـــه ـــــگـــمیمـ ـــزیچـــ ـــهی:نــــوا دایآ

 

 یبزن یخوایم یچه زر نمیبنال بب_

 

تو  یشیخوشگل م یلیخ یدرستت کنه روز مهمون میرینازگل وقت بگ شیپ میبر ایو گفت:فردا ب دیمشتاق دستاشو بهم کوب دایآ

 ..شـیاون لباس و ارا

 

 دختره خل و چل ایحوصله دار دایا ستیکه ن بابام یعروس_

 

 ینوا ینبود قهیسل ی، تو که ب یبکش سیبابل ای یموهات اتو کن یخوایو کارشده م ی:خوب اوسگل نکنه با اون لباس مجلسبهار

 خاک تو سر

 

 و مدال اونحا باشن گرای:تازه اگه سام راست گفته باشه بازدایآ

 

 یکن تور گریباز لیکروکد هی یتونی:مبهار

 

 بهرام رادان اونجاست یعنی یی:وادایآ

 

 دمیکوب دایتخت و محکم تو کله ا یخنده و بالش رو رهیزدم ز بلند

 

 دمیسوال پرس ؟؟خوی:مرض داردایا

 

 دیکرد وونمیاوسگال د دیگمش دیبر_

 

 [ی]صبح روز مهمون

 

 ــــدهیورپــر یشـــد قـربـــونـت بـــرم چــقـــدر خــوشـــگـل یخانم:نـــــوا الـــــه نینازن

 

نـمــاز صبحامم سر  دمیجـون تـازه غـــذا هـــم بــــلدم درســت کــنــم،قـــول مــ ینـاز ــســتینـــ یـزیچـــ ــنـکـــهیبـابـــــا ا_

 یریگیوقت بخونم،حاال منو واسه پسرت م

 

 پاشو برو لباسات و بپوش ایح یپاشو برو دختره ب خاک تو سرم یبرهنم زد و گفت: ا یبازو ها یاروم رو دونهیخانم  نینازن

 

کوفت و زهرمار ها از  نیناموسن موهام که بخاطره تافت و ا یساخت یبه خودم انداختم قربونت برم خدا چ ینگاه نهییآ تو

و انداخته بود از موهامم نازگل فر کرده بود  کهیشده بود دوتا ت ونینیش یسرم به سادگ یباال دیرسیتر به نظر م رهیت شهیهم

 رهیکه ز ینازم رژ قرمز مات با ژرگونه اجر یلینبوداااا خودم خ شیالبته از ارا دخوشگل بو یلیخ شممیصورتم، ارا یجلو

بود برام ،مژه  دهیکش ی...جــــون چه خط چشمدادیگونه هامو برجسته تر نشون م یشده بود و حساب دهیاستخون گونم کش

شده بودم البته  یرانیا یانجال جول مکال کیخالصه  ییذاشته بود که اصال مشخص نبود مصنوتو مژه هام گ یهم جور ییمصنو

 ترم فولیوتیب یلیخ یلیخوب از انجال خ

 

 نیبرات ماش ادیلباسو بپوش االن مانا م نجایا ایب هیادا اصول ها چ نیا گهید یچال لپ دار میدیخودتو فهم ی:خوب بابا کشتبهار

 ارهیب
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 یبلند بود از سرشونه هام تا گود نیقرمز است یلباس ماکس هیانداختم، لباس بهار  یدستش بود نگاه یکه تو یسبهار و لبا به

 روش کار شده بود کیش یلیکمرم هم تور بود که خ

 

دو برابر شد لباس قده کوتاهمو بلند  مییبایز دمیبود پوش دهیلباس خر نیکه بهار مخصوص ا یلباسو با کفش پاشنه دار یوقت

 کرد میقهوه ا یو مجلس کیش یلیفکرمو به زبون اوردم که بهار خ نینا خواسته ا دادینشون م

 

بشه توش،حاال کفش به درک  دهیمنه بدبخته که قراره تا اخر امشب ر هیکفش پاشنه ده سان ست،ازی:اوسگل از لباس نبهار

 یریراه م یخودت پاهات نشکنه صلوات تو با کالجم زور

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 بشم عهیآتوسا ضا یجلو خوادیدلم نم ریامشب اون سگرمه هاتو باز کن ام هی:خواهشا سما

 

 خون شیکیچشمت اشک باشه  هی یتا اخر مهمون کنمیکار م هیدارم...ول کن دستمو سما واگر نه  کاریمن به تو و اتوسا چ_

 

 دستشو از دور بازوم برداشت ستین یتو خال دامیتهد دونستیکه م سما

 

 یرعلیام کنمی:به موقعش حسابمو باهات صاف مسما

 

 یموها یحت رونیازم دور شدم هِه از عقب دارو ندارش زده بود ب دیکوبیم نیزم یپاشنه بلندش رو یحرص کفش ها با

 پسر... یسرد شد نقدریا یکِ  ریام یبرام جذاب نبود کِ گهیبلندشم د

 

 دون فرهاد مواجه شدم: خدا بهت صبر بده داداش گلمشونم به عقب برگشتم و با چهره خن یرو یکیحس دست  با

 

 پوزخندت یتوهم راحت باش فدا ندازنیبنداز داداش همه که م کهیتوهم ت_

 

 برو مامانت کارت داره ایر؟بیام یزد یپوزخند زدم چ ی:من کفرهاد

 

مشروب از جلومون رد  یز جام هاپر ا ینیس هیاومدن از جلومون با  ییرایپذ یکه امشب برا ییاز گارسون ها یکیموقع  همون

و به سمت مامان  دمیکوب ینیس یتو وانویبدون توجه به سوزش گلوم ل دمیاز جام هارو برداشتم و سرکش یکی یشد با کالفگ

 کیبلند و ش هیمجلس یجواهر و لباسا لویستاده بود رفتم همشون با صد کیاون گوشه سالن ا رشونیخ یکه با خانم ها

 

 ییایآر یکمپان اصاحبیآر یعل ری..امدیپسرم که اشنا شد : خانما بامامان

 

 رو ایآر نیکه نشناسه نوه ارشد حاج حس هی:بله کیالماس خانم

 

 ؟یالزم دار یزیبا من مامان جان؟چ یداشت یاحترام رو به مامان گفتم: کار تیبه عنوان سالم تکون دادم و با نها یسر یزور

 

 دیکن ییرایاز خودتون پذ یتا اونموقع حساب گردمیاالن بر مرو کرد سمت خانما و گفت: من  مامان

 

هرچه  یرعلیگفت:ام میکه از دوستاش دور شد کمیکرد  تیکمرم گذاشت و منو به جلو هدا یشد،دسشتش و رو کمینزد مامان

 یلباس نیهمچ نمینوش یاز دستش شکاره حت یابرومونو برده پدرتم حساب ارهیزودتر به سما بگو اون لباس مزخرفو از تنش درب

 یباهاش دعوا کرد وبارهنکنه د نمی؟؟ببیگیبهش نم یچیچرا ه دهینپوش
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 ریام

 

...من دنبال ارامشم که کنمینه امشب تمام رابطه هارو قطع م گهیاالن د یقبال مهم بود ول دهیپوش یچ ستیمامانم برام مهم ن_

 ینجوریاعشق و عالقه رو کنار بزارم  دیبهش برسم با تونمیبا سمانه نم

 

که به  یبه احساس یکردی...اگه درکش میاحساسو درک کن نیا یکه هنوز نتونست ــاریاســـم عـــشـــق و نـــ ــــسی:هــمامان

 عــشـــق پسر جون یگفتینم یسمانه دار

 

******** 

 

اومده بودن و من از  ایشتریبداده بود  یبه مهمون یبزرگ جلوه خاص یسالن و پر کرده بود لوستر ها یو اروم فضا میمال اهنگ

 دیرقصیتانگو م نیبار داشت بادوست پسر سابق نوش نیهفتم یحوصله تر شده بودم سماهم برا یقبل ب

 

 !!یشد رهیخاله جون خ هی:چنینوش

 

 حوصلتو ندارم نینوش_

 

 ه صبح باهاش برقصخودت جور کن و تا خود یبرا بایپارتنر ز هی یاریلجشو درب یخوایم نکه،اگهی:دلت پره مثل انینوش

 

 دله توهم پر شده مگه نه؟؟ نکهینه،مثل ا_

 

 نمیا وفتهیدرم نی..داره با نوشزنهیداره مخشو م یول یکه من آرسام و دوست دارم ول دونهی...اون مهیعوض یلی: هه خنینوش

 بد یلیخ یلیخ ریبراش بدِ ام یلیخ

 

 اسب باشهگرفت:فکر کنم اون من یبهم کرد و انگشتشو سمت ینگاه نینوش

 

چند لحظه آب دهنم خشک شد اون...اون  ینگاهم مجذوب شد....برا اریاخت یب دمیرس یانگشتشو دنبال کردم به دختر رهیمس

...انگار کردیدستش نگاه م یتو فیظر یبود و به ساعت مچ ستادهیخودمونه با وقار و خانومانه سرجاش ا وونهیهمون نوا د

 بگذره شب مهیت از نبود که نگرانه موادا ساع ندرالیس

 

 نبودم دنیرقصیم ستیمتوجه حضور سما و آرسام که تو پ گهیشده بودم که د وونهیظرافت زنانه نوا د نیمحو ا اونقدر

 

بدش  بایدختر ز نیکه سما از ا نجاستیدختره از همشون بهتر و خوشگلتر بود...و مهم ا نی:همرو کنکاش کردم،انینوش

 ینجوریا یدختره باش نیقط کنار اامشب فقط و ف دی...تو باادیم

 

 رهیمیو سما از حرص م شهیدلمون خنک م مونییدوتا

 

دختر  هیمحو  ایآر یرعلیو شُل کردم و به سمت نوا ره افتادم...اره اره من ام کمیبار یشده از جام بلند شدم کروات مشک مسخ

 قالب متفاوت بود شده بودم هیکه امروز تو وونهید

 

تو تنش نشسته بود و اندامه محشرشو قاب کرده بود اون  ییبایلباسش به ز کردمیعرق م شتریب شدمیتر م کینزد هرچقدر

 کننده بود وونهی...اون ل*ب*ا*ش دایگردنش... یرو زیر نهیس

 

 گذاشت شیو منظمش و به نما دیسف یزد که تمام دندون ها یلبخند پر رنگ دمیبهش رس یوقت
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 شما؟ دیخوب هست ایار ی: به به آقانوا

 

 یزیکه خانم عز دیکم ندار یزیشما؟چ ی:از احوال پرسریام

 

 فراهمه یهمه چ یعنی فهیرد یهمه چ ایآر ی:نه آقانوا

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 رهنمیپ رهیپکت که از ز کسیس یننت فدات بشه قربونه قد بلندت بشه بابات فدا یوا یپ*د*ر*س*گ چه ناز شده ا جون

 شیشُخم افهیکروات شل شدت بخوراتو سرِ سام با اون ق نیامعلومه بشه اون سما دردو بال 

 

 خانم یبهم زل بزن ینجوریهم ستیدرست ن یخوشگلم ول دونمی:مریام

 

 دایجغد پ هیشما؟اخه واسه خودش  دیبا کبکتون دعوا کرد گمایخدا واسه مامان جون نگهتون داره،م ایآر یبر منکرش لعنت آقا_

 کرده؟

 

داشته  یبه شما ربط کنمیکه نخنده بعدم گفت:فکر نم دیدور ل*ب*ا*ش کش یدست رمیبه سما کردم ام ییحرفم اشاره ا نیا با

 ....گمیمهربون و رئوفم بهت م یلیچون من خ یباشه ول

 

 مثال عاشق یشما دوتا لک لک الک نهیشکر ابه ب دمیفهم زمیعز یهم نگفت ی:نگفتنوا

 

 سوال بپرسم؟ هیمن  یدیاجازه م ،حاالیبگم درست حدس زد یچ ی:هریام

 

 دمیجواب م دی:اره بپرس!اگه عشقم کشنوا

 

 ؟؟یخوشگل نقدری:تو چرا اریام

 

 یچشمام تا حد امکان گرد شد و ابهت زده بلند داد زدم: چـــ ریام نیاز مـامـانــ...)با درک حرف ا دیبا نویا گهی: دنوا

 تـــــو؟؟؟ یگـــفــــــتــــ

 

دوره  نیدخترا ا ؟؟واالیگــفــتـم چـه خـــوشـگـــل شد یکــ ؟؟مـنیـزاریــرا حرف تـــو دهـن مـن مـگـفـتـم؟چ ی:هـا مـن چــریام

 شده ها ییخودشونو به پسرا جنتلمن مثل من بندازن عجب زمونه ا خوانیهمش م

 

 عیسر گردمیه برمو با گفتن دوبار دیماهرانه به سمت باال شونه شده بود کش شهیکه مثل هم شیمشک یتو موها یدست ریام

جلبک  یبایکلمه ز فیرقصم نداد بزغاله خاک برسر ح شنهادیپ چیازدواج نداد ه شنهایازم دور شد خاک تو سرش جلبک بهم پ

 اهیصدسال س یبر نگرد خوامیم گمیم ایآر مچهین نیکه به ا

 

 و حس حالت تهوع گرفتجون گرفته بودم از وجودم رفت و جاش ریمثبت که از ام یانرژ یسام هرچ یصدا دنیشن با

 

 ....ویساله از  41شراب  هی نیا هیآوردم،طعمش عال یدنیعشقم واست نوش ای:بسام

 

 چیوقت ه چیشده بودم واگر نه ه ریمن جو گ ریام یلیسام بزار بهت بگم اونروز تو جشن فارق التحص خورمی:من شراب نمنوا

 دمیپوشینه اون لباس کوتاه و م خوردمیوقت نه مشروب م

 

 یدمه دانشگاه بش یهمون نوا شایآرا نیلباسا ا نیتو ا ادیکه بهت نم ریعشقم پاچه نگ ی:اوکامس
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 پسره خر اه کردمیلجم گرفته بود اگه واقعا امکانش بود دندوناشو خورد م یلیدست سام خ از

 

 میبرقص میبر ایب زمیدستش گرفت و گفت:نوا عز یدستمو تو سام

 

 کنمیم نکارویکه ا یدونیخونه م رمیاالن م نیو گفتم: خستم نکن سام وگرنه هم دمیکش ونریدستش ب یحرص دستمو از تو با

 ندارم یشوخ میپشکم چیبا ه

 

 یپارتنرم باش یتو قول داد ی:ولسام

 

 قول رقص بهت داده باشم ادینم ادمی:نوا

 

 و با گفتن کلمه ِشت ازم دور شد دیکوب زیم یدستش بودو رو یکه تو یجام سام

 

کردم بدون  عیصورتم گذاشته بود و کنار زدم و س یفرِ موهام و که نازگل جلو یجوابتو بدم ،با حرص دسته  سایوا گوسفند

 ینبود که اون پارت یهمون عمارت نیاصال انگار ا شهیببرم المصب هر روز خوشگل تر م ضیعمارت ف یتوجه به سام از فضا

 داده بود ی*کر و با عظمت به همه جا جلوه خاصی*قول پ ییرقص نور لوسترها یتوش برگذار شده بود بجا

 

 نیا یجاها هیو پاهام خواب رفته شروع کردم به قدم زدن تا بق سادمیدو ساعته مثل چنار سره جام وا هی نکهیاحساس ا با

 بدنم حس کردم یخوردن پاشنه کفشمو و با تک تک اعضا چیعمارت از کفم نره هنوز پنج قدم راه نرفته بودم که پ

 

 ادینم رمیتحت ندارم شوهر گ گهیداغون بشه خداا جونم د دینداره با مهیداره چرا تحت من که ب مهیب فلوپزیخدا تحت جن یا

 

 یکردم، وقت یریجلوگ نیزم یرو میو از پخش شدن حتم سادمویپاهام وا یبه جد اصغر کچل جونم بالخره رو ازیهزار نذر و ن با

 یاالن تو دو قدم یعنی یعنی ییموهام ...فرشاد مقدم واموژه هام رفت تو دمیک د یزیا چب سمیپاهام وا یتونستم مثل ادم رو

و  یبا چه کس ییجلوتر اومد و گفت:فرشاد مقدم هستم افتخار اشنا کمیشدم  رهیخ هشب یلیخ دیکه د ی...وقتسادهیمن وا

 دارم؟؟

 

کردم و گفتم در هرحال خوشبختم منم نوا  یزیدم خنده رکه شمارو نشناسه جنابِ مق هیکه بشنوه گفتم:ک یطور یگفتم ول اروم

 هستم

 

 بودم دهیند ییبایدختر ز نیهمچ میتو کله عمرِ هنر باستیز اری:اسمتونم مثل خودتون بسفرشاد

 

 مقدم یاقا دیممنون شما نسبت به من لطف دار یمرس_

 

 نوا یفرشاد صدام کن دمیم حیکردما!!ترج یریاحساس پ هیبابا مقدم چ ی:افرشاد

 

 :باعث افتخارمهنوا

 

 خودم کنم بانو بیافتخارو نص نیمن ا دیدیاجازه م د،حاالیشیباعث افتخاره منم م دیرقص منو قبول کن شنهادی:اگه شما پفرشاد

 

 افتخار شوهر کرد رفت جناب_
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 یتوهم رفته آقا یمنو جلب کرد اخما یکه توجه  یزیچ نیمتعجب به سمت عقب برگشتم و اول ریطلبکار ام یصدا دنیشن با

قربونت برم نوا خوشگله با  کننیسرم دعوا م ینجوریا نکهینه به ا میخواستگار ادیسگم نم نکهینه به ا ایبود خدا ایآر یرعلیام

 طرفدارات نیا

 

 دهیچرا اتوسا بهت نچسب شدهی:چریام

 

 طفانداشته باش ل یامشب و با من کار نیبب دهیکه سما به تو نچسب لی:به همون دلفرشاد

 

 بچه خوشگل من...من... نی:ببریام

 

 ا؟؟؟یآر یآقا ی: شما چفرشاد

 

 جناب مقدم دیلذت ببر یانگار خسته بود گفت:از مهمون شهیتوهم رفته و صداش که مثل هم یاخما ریام

 

 داره یبه فرشاد زد و ازمون دور شد جلل خالق بچه مشکل روان یمحکم یگرد شدم تنه  یمقابل چشما بعدشم

 

 چرا واقعا دونمینم کشهیشم خودشو کنار م ایجو کنمیم یبا من مشکل داره هر چقدرم سع ری:کال امفرشاد

 

مشکل نداره، با  یکه نشنوه زمزمه کردم اون جلبک خوشگله با ک یلب طور ریبعد اروم ز دینداره خودتونو ناراحت نکن رادی:امن

 رهیخودشم درگ هیسا

 

 نوا ؟! یرقصی:با من مفرشاد

 

 !؟یاریدر ب رویلج ام یواخی: ممن

 

از  یکیمجلس برقصن منم  نیدختر ا نیبا خوشگلتر خوادیبگم االن همه دلشون م دیو با ستی:نه اونقدراهم برام مهم نفرشاد

 همونام نوا

 

 شدم قربونت برم ننه جون فیکه نه شتر ک فیخر ک فشیتعر از

 

 ؟! گهید میبرقص میبر ای:بفرشاد

 

لجش دراد چون فکر کنم اونم اومده بود  خوامیخوب باشه م یلیبهم انداخت و گفت:خ ییگاه کالفه انگاش کردم که ن سیف پوکر

 رقص بده شنهادیبه تو پ

 

 : به قول داداشم عر عرمن

 

 ستماینگا نکن..فقط من بلد ن ینجوریا رقصمیلبخند دندون نما گفتم: باهات م هیگرد شدش بهم نگا کرد که منم با  یچشما با

 

 میریگیم ادیباهم اون وسط  ستمیتفاقا منم بلد ن:افرشاد

 

 میرقص شد ستیلباسو گرفتم و وارد پ کیتو دست فرشاد گذاشتم و با اون دستم دنباله کوچ دستمو

 

 مردونش گذاشتم یشونه  یدور کمرم حلقه کرد منم ناوارد دستمو رو دستاشو

 



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 78 

 

خوشگل و جذاب  ریدرسته مثل ام دمیرقصیداشتم م شناختنشیم رانیا یدخترا شتریمدل که نصف ب هیبود با  ایاصال رو انگار

 بود یپسرِ مهمون نیو فرهاد جذاب تر ریخوب بعده ام ینبود ول

 

دو  کیحاال  شهینم ماین یک چیه شتیبمونم پ خوامیم خوامیبرسونمت سونمت سونمت الو بترکونمت ماچ اب دار کنمت م خوامیم

 ویَب زویپس عشوه نر ویو م یمن گریسه ج

 

 اخه تو یگیم هیچرت و پرتا چ نیا ماین_

 

 یکدوم قبرستون یحمال بدون من رفت ییبزارم،کجا شیحوصلم سر رفته بود گفتم زنگ بزنم هنرامو به نما یچی:هماین

 

 یفرشاد که کنارم بود به سخت کنهیکه صدارو پخش م ادیمن ب یگوش نیتو ا ییقهوه ا زیچ ی*ب*ا*مو محکم گاز گرفتم ال

 ابروم رفت کف پام دادیفوش م شتریب ماین زدمیتر حرف م تیهرچقدر با شخص کردیخندشو کنترل مداشت 

 

 ...یمهمون هیداداش گلم  یچیه_

 

واسه  یناز بکن یتونیکه نم ینگ یهمشو تو مهمون یبلرزون خوامیم خوامیباز شروع کرد:م مایحرفم تموم نشده بود که ن هنوز

 ...خوایرقص م ستیخودت و تو پ یبچرخون خوامیم خوامیم یاز بخونآو یبر نییدوست پسرت باال و پا

 

 ــــمــــــایآواز مسخرشو بخونه داد زدم:نـــ نیا هیبق نکهیا قبله

 

 خوابم اومد به زن جونم سالم نرسون خودم رسوندم خدافظ ییهوی:اخ اخ االن ماین

 

که با  خوردیداشت خندشو م یکه نه کبود شده بود، زور به فرشاد انداختم که صورتش سرخ ینگاه هیو که قطع کردم  تلفن

 خو !؟ دیاگه دوست دار دیلحن مثال خجالت زده گفتم:بخند

 

 فکرکنم دنیدرخت باغم بودن پر یکه رو ییزد که پرنده ها ییهنوز حرف از دهنم خارج نشده بود که فرشاد چنان قهقهه ا_

 

فرشاد گذاشت که لبخند  یشونه ها یاز پشتش ظاهر شدو دستشو رو کلیبا اون ه ریکه ام دیخندیفلک زده داشت م بدبخت

 ؟ گذرهیداره خوش م نکهیکه انگار سگ گازش گرفته گفت:مثل ا یبا لحن وستیفرشادم به افق پ

 

 :اره چجورم...فرشاد

 

ز حرف از دهنم هنو یباعث تعجب خودمم شده بود دهن باز کردم حرف بزنم ول یاونقدر اشکار بود که حت ریخوردن ام حرص

نتونستم  یو خشن بود که حت عیاونقدر سر دیعمارت کش یدستم و محکم گرفت و به سمت درِ خروج ریخارج نشده بود که ام

 مخالفت کنم

 

 :اااِ جــلــبـک دســـتــــم قطع شدنوا

 

 : خــــفــــــه شــــوریام

 

دست منو محکم گرفته و  ریو هنوز ام میتو باغ عمارت دمیدحرفش خفه که نه الل شدم استپ کردم،به خودم اومدم که  نیا با

 برهیبه پشت عمارت م

 

 ■■ ایرآرامی ■■
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 ترخدا ولم کن یببر یـــخوایدســـتـــمو ول کن مـــنـــو کـــجـا مــ یهــــ

 

توجه دستشو  یب قابل تحمل بود رینوا هم غ یو داد ها غیج یچ یبرا دونستمیدرحال انفجار بودم و خودمم نم تیعصبان از

 اصال حالم خوب نبود خوامیم یچ دونستمیو به راهم ادامه دادم نم دمیمحکم تر کش

 

 امینــمــ ـــــگـــمیولــــــم کـــــن مــ_

 

که  یسنگ واریبه جلو پرتش کردم که پشتش با د تیبا عصبان دیشنینم یبشر چیو صدامونو ه میپشت باغ عمارت بود گهید

که دهنش خارج صد سد اشکاش شکست و گفت:چـرا  یگفت همراه با اخ یبود برخورد کرد و اخ بلند ییپشتش ابشار مصنو

 یعوض ـــنـــجـــایا یآورد ــنـــوچــــرا مــ یــــاریدرمــ یبـــــاز یوحـــــشــــ

 

 یــزیخــــانــــم عـــزهــه بــــا فـــرشــــاد بهت خـوش گــذشــت  ـــمی: مـــن عــوضــــدمیحرص سرش داد کش با

 

 ترسمیبزار برم دارم م یـــکــنــیبــلــــغــــور مـــ یچــ یتـــو دار_

 

تو اون لحظه  یکیمطمن بودم اگه  ی،ول زدینشسته بودو اروم هق م نیزم ینوا هم رو رفتمیو کالفه راه م دمییجوی*ب*ا*مو مل

 شنهادیرفتم به نوا پ یچم شده وقت دونستمیخودمم نم کردمیخورد مداره تمام دندوناشو تو دهنش  یبتوچه ربط گفتیبهم م

 یوقت یکه اون لحظه داشتم باشه ول یبدتر از حس یحس کردمیرفتم فکر نم انفجاررقص بدم و فرشاد از من جلو زد تا مرز 

نامعلوم  لشیو دل گرفتیم شینوا حلقه شد انگار منو انداختن تو قعر جهنم تمام وجودم داشت ات کیفرشاد دور کمر بار یدستا

 زدمیم یمعلوم بود و من خودم و به نفهم دمیبود شا

 

 نــکــــن ــــهی: گـــرریام

 

بــــازم بــهــــش حـســــادت  یکـه نسبت بـــه فـرشـــاد دار یـــیها یبــا تــمــــام بـــرتـــر یـــفـهمیمـ یـــضـی: تــو مرنـوا

 یرفتار کن ینجوریا من اب یحـــق ندار یــکــــنیمـ

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 هیبلند به سمتم اومد بازو هامو از گرفت و با  یکروات شل شدشو کال باز کردو با قدم ها ریحرف از دهنم ام نیخارج شدن ا با

 کــن تــکــرار ــــگــهیبــار د ـــهیبهم انداخت و گفت:  ینگاه یبرزخ یبلند کرد با چشما نیزم یحرکت منو از رو

 

 گلوم بود شمرده و بلند داد زدم:تــــو بـــه فـرشــــاد حــســـــا..... یکه تو یمکث و بغض سمج با

 

 ل*ب*ا*م حس کردم و.... یو رو ریام یلبا یخارج شدن حرف از دهنم گرما قبل

 

 گرفته بود و ل*ب*ا*ش... دو طرف صورتمو ریقدرتمند ام یزد دستا خیو تمام بدنم  ستادیلحظه قلبم از حرکت ا کی یبرا

 

اش گذاشتم و با تمام قوا به سمت جلو هلش  نهیکرده بوده دستامو رو س دایکه نسبت به خودم پ یو حس بد تیدرک موقع با

تجربم  نی*دن بدتریتجربه من در ب*و*س* نیاول رختنیصورتم م یمحابا رو یاز جاش تکون نخورد اشکام ب ییذره ا یدادم ول

قلبش تند  نیماش کیاتوبان بزرگ و از ترس عبور  هیشکسته و افتاده وسط  رشو داشتم که پ ییسه پرنده اشده بود و من ح

 تپهیو تند م

 

کجا مگه  ریصدامو خفه کرد من کجا و ام ریام یلبا یول دمیکش یبلند غیو و ج اوردمیطاقت ن خوردیداشت از خودم بهم م حالم

 نهیشد و مشتام بود که محکم رو س شتریب میکنه شدت گر یشرویپ نیاز ا شتریبخواد ب نکهیاز ترس ا دیرسیزورم بهش م
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اون لحظه برام  یسما تو غیج یصدا یتونست من و تا حد مرگ بترسونه ولیم ییدر اون لحظه هر صدا ومدیفرود م ریام

 بود ایدن یصدا نی....بهترنیبهتر

 

 ؟؟یــکنیمــ ــــکـــاریچـــ یدار ـــــــریامــــ_

 

خفه شدم اوج  یکه صدا دمیکش یقیافتادم و نفس عم نیزم یل*ب*ا*م متوقف شد با دور شدنش رو یرو ریام یلباها کتحر

 از غم سوختمیگرفته بود داشتم م شیسما، قلبم ات یاز فوشا سوختیدلم م زدمیگرفت و بلند بلند زار م

 

صداها  ستادهیسر جاش ا یحرف چیبدون ه ریو ام کوبهیم ریام نهیکه با مشت محکم رو س دمیدیفقط م دمیشنیسمارو نم یصدا

 کردیم شتریهق هق مو ب ریسما و سکوت ام یفوش ها دنیکم کم برام قابل درک شد شن

 

 کــار پــســـــت اشـغــــ... ــــانــــتی:خــسما

 

منتظره بود که  رهیو غ یانمکث کوتاه به سمت من حمله کرد اونقدر ناگه هیشدم و با  مونیاز گفتن ادامه حرفش پش سمانه

 نشون بدم و چشمه اشکم خشک شد یعکس العمل چینتونستم ه

 

 یمن دختره دهات یوسط زندگ یتو چرا اومد خواستیمن بود فقط منو م یبرا ریه*ر*ز*ه ام یزد رویاخرم مخه ام ییدختره هرجا_

 

 نکهیبلند کرد و قبل ا نیزم یحرکت از رو هیو با نبود بازوم و گرفت  یاز اون دختره لوس خبر گهیشده بود و د وونهید سما

 ......ادیبه سمتمون ب ریام

 

 یتمام وجودمو گرفت عرق سرد یدرد بد یسنگ واریبه د دمیبا تمام قدرتش به سمت جلو پرت کرد با محض برخورد شد منو

فرما بودو شکست و بعدش اربده باغ حکم  یکه تو یبه سما زد سکوت ریکه ام یلیس یکمرم نشست و چشمام تار شد صدا یرو

 لرزوندیو م نیبود که زم ریام یها

 

 چــــه یعــــوض یکــــرد ی:تـــو چـــه غــــلــطـــــریام

 

 لحــظـ ــهی یدسـت خـــودم نــبــو بــرا دیتـــروخـــدا بــبـــخـــشـــ ــری:امــسما

 

 بــــبـند ــفــتـــــوی:دهـــنـه کـثـــریام

 

 دخــتـره هـــر.... ـــنیا یحـــالــــا دار یمـن بــــود یفـــقـــط بــــرا ــشــــهیتـــو هــمــــ ـــریـه حــق بـــــده امـ:بـسما

 

از دهن سما خارج بشه صداشو خفه  ارنیبه زبونشون م یبه راحت ایلیاون کلمه چندش اور که خ نکهیدوم قبل ا یلیس یصدا

 افتادم یخانواده روان نیا ریاومدم و گ یمهمون نیکه چرا به ا کردمیم هیو من فقط گر شدیر مت قیکرد دردم هر لحظه عم

 

 هـــمـه یبــــرا یعـــوضــ یــهـمــیهـــمــه مــ یتــــو بــــرا یتـــو بــــودم ولـــــ ی:مــــن فــــقــــط بـــــراریام

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

و تو صورت سما  دمیکش رونیحرکت از دستم ب هینداره رو با  یارزش چیبودم برام ه دهیفهمکه بعد سه سال امروز  ییا حلقه

بودو دستشو محکم  دهیبه سمتش برگشتم رنگش پر عینوا افتادم سر ادهیپرت کردم تازه  کردیکارم نگا م نیکه ابهت زده به ا

براش مهم نبود که تمام  هیه فرق داشت مثل بقدختر باهم نیا دیچکیگونش م یرو یمکث چیب*غ*ل کرده بود اشکاش بدون ه

 امشب چت شده یعوض ریام یه شکنهیغرورش م یحت ای شهیخراب م ششیارا
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 زیهمه چ یفرشاد ب دونمیمن بهش برسم نم نکهیقبل ا یبه سمت نوا پا تند کردم ول ستادهیتوجه به سما که شکه سرجاش ا یب

 ......دیشد و قبل من به نوا رس داشیاز کجا پ

 

که  یب*غ*ل کرد و دستامو مشت کردم و با فشار شدیم هوشیسرخ شده من نوارو که حاال کم کم داشت ب یمقابل چشما فرشاد

 کردمیم یدستام خال یو رو تمیعصبان دادمیبه مشتام م

 

 نوا حالت خوبه یروان یکرد کارشی:نوا.....نوا چشماتو باز کن چفرشاد

 

 داره اجیحالش بده به دکتر احت نی....اریدختر ام نیبا ا یکرد کارینوا رو ب*غ*ل کرد و گفت:چ فرشاد

 

که  یبزنم فرشاد نوا رو محکم تر ب*غ*ل کرد و با دو از باغ خارج شد مشتمو رو تنه درخت یحرف ایکنم  یمن حرکت نکهیا قبله

 کتمو گرفت نییاومدم برم دنبال اون فرشاد ، که سما پا دمیکنارم بود کوب

 

 کــردم یـــرو خـــدا تــــرو بــــه عــشـــــقــــمـون قـــســـم بـــبــخـــش عــــــشـــقـــــم بــچـــگــــت ــریامــ_

 

 :ولــــــم کـــــن ســــــمــاریام

 

 رـــــیاز پاهامو انداخت و گفت:نـــرو امــــ یکی یخودشو رو عیسر یرو به عقب هلش دادم و تا برم دنبال فرشاد ول سما

 کـــن ســـمــا بـــدون تــــو وجــــود نـــداره یبـــــبــــخــش مــنــــو مــردونـــگـــ

 

 زدم:بــــلـــنــــد شــو ســمــــــا رفــــتـن ادیفر تیبا عصبان شدیگرفتن نگاهم از فرشاد که داشت از باغ دورتر م بدون

 

 مــــن ی،بـــرایمــال مـــنـــــ فـــقــــط ،تــــویبـــــر ـــزارمی:نــمـــسما

 

 ....ـــکـــنمیمــ ـــدویکــه نـــبـــا یبــــلـــند شــــــو واگـــر نـــــه کــــار ـــگـــــمی:ســـمـــــا مــــریام

 

 تـــــرو جــــون خــــالــــه حـــلـــقـــه رو دســـــتــت کــ.... ــــــری:امــسما

 

و داد هاش دوال شدمو حلقه  غیچشمامو گرفت و بدون توجه به التماساش و ج یخون جلو دمیشاد از دشدن فر دیناپد با

عرعر سما برام مهم نبود،  مارستانینوا با فرشاد بره ب خواستمیدستاش دوره پاهامو باز کردم به عقب هلش دادم االن فقط نم

 اصال مهم نبود

 

سرعتمو  نگیپارک ریگرفتن مس شیعمارت شدم با پ یاز کردن در وارد باغ اصلباغ رفتم و بعد ب یعجله به سمت دره مخف با

 یرو نشیماش یچرخ ها یخارج شد و جا نگیپارک یفرشاد از در اصل یمشک یشدم ، آذرا نگیوارد پارک یوقت یکردم ول شتریب

 زدم ادیدرونم فر تیو با تمام عصبان دمیاشفتم کش یتو موها یمونده بود،دست نیزم

 

 ــــکـــشــــمــــتیمــــ یــعـــنــــــتلـــ

 

****** 

 

 کردینثارم م یفوش ناموس هی شدمیکه ار کنار هر کس رد م روندمیم یجور دادمیرو گاز فشار م پاهامو

 

*دم...چرا...چرا نگرانش یها ب*و*س* یامروز چم شده چرا...چرا اون دخترو مثل وحش یمن لعنت دونستمیخودم نبود نم دست

 داره یبه من چه ربط نایخورد همه ا نیزم یقتشدم و
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و  نیماش شدنیکه از کنارم رد م ییها نیماش یدر پ یپ یتوجه به بوق ها یسرعتم کمترو کمتر شد ب نایفکر کردن به تمام ا با

 گوشه اتوبان نگه داشتم

 

 شده بودم مونیبد بودم از کارم پش میلیبد بود....خ حالم

 

 هم فشار دادم صحنه باغ تکرار شد دوباره از اول من...نوا...لبــا... یچشمامو محکم رو فرمون گذاشتم و یرو سرمو

 

حرفا رو  نیبهش فکر کنم مست بودم دست خودم نبود...اره من مست بودم ....مطمنم مست بودم ا دیتکون دادم نبا سرمو

 *دمشیب*و*س* میاریشبا تمام هو دونستمیم میخوده لعنت ی...ولـیول کردمیمدام با خودم تکرار م

 

 یبــرو داداش راهــــــو بـــــســتــــــ_

 

گذاشته بودن  نیبوق ماش یدستاشونو رو ای دادنیداشتن فوش م ایبه عقب نگاه کردم راهو بسته بودم همه  نیماش نهییآ تو

 ــــماوردم و داد زدم: خـــــوب بـــابــــا خــــوب رفـــــت رونیسرمواز پنجره ب تیبا عصبان

 

و چرا  خوامیم یچ دونستمیبودم،نم فیکجاس روندم بِال تکل دونستمیکه نم ییو روشن کردم و دوباره به سمت جا نیماش

 شدم مونیخواستم دنبال فرشاد و نوا برم که حاال پش

 

خاموش و  یشبه خودم اومدم....عکس بابا رو صفحه گو میزنگ گوش یبا صدا دیترکیگرفته بود و سرم از درد داشت م حالم

 شدیروشن م

 

 بله بابا؟!_

 

 ؟! ـــریامــــ یــی+کــجـا

 

 رونیب_

 

 هــــمه.... یســـــما ابـــرومـــو جـــلـــو یزدیکـــه ازش حــــرف مـــ یبــــود عــشـــقـ ـــــنی+ا

 

 شاگرد پرتش یصندل یکردم رو قطع یبابا گوش دادیتوجه به داد و ب یب میزنیاومدم خونه حرف م ستیبابا االن حالم خوش ن_

 

 کردم

 

 روندم شناختمیکه اونجا م یپارک نیتر کیسرعت دادمو به سمت نزد نیماش به

 

توجه  یدوست دختر،دوست پسرا تک و توک تو پارک بودن ب یگذاشتم و وارد پارک شدم پارک خلوت بود ول ییگوشه ا نویماش

 کت پرت کردم همونجا نشستم ... مین یخت بود رفتم، کتمو درارودم و رودر هی رهیکه ز یمکتیبه حضور کمرنگ اونا به سمت ن

 

چرا  ری....چرا امشیساعت پ هی یو دوباره تکرار صحنه ها شدیدستام نگه داشته بودم افکارم هر لحظه پر رنگ تر م نیب سرمو

 ه بودم نجات دادمنو که تو افکارم غرق شد ییو دخترونه ا فیظر یدادم که صدا رونیپسر نفسمو پر صدا ب

 

 !؟یخریعمو...گل م_

 

 ؟! نایچنده ا ییشاخه ا_
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 تومن واسه عشقت بخر عمو 2111 ییارزون آقا شاخه ا_

 

 ...رمیکردم بگ تشیامروز اذ یلیکه خ یکیگالت و واسه  نیا خوامیم یمن عشق ندارم ول_

 

 مو؟!شده بود با ذوق گفت:چند تا بدم ع دیکوچولو که انگار از منم نا ام دختر

 

 !شه؟یهمش چقدر م_

 

 یهزار 11تا  6 شهیمکث گفت:م کمیگذاشت و ده تا انگشتاشو جلو اورد و مشغول شمردن شد با  مکتین یگالشو رو دخترِ

 !؟یخوایعمو...بازم همشو م

 

 یمــو مرسـعــــ یــیبلند داد زد:وا یآوردم به سمتش گرفت باصدا رونیب 111تراول  هیپولم  فیزدم و از ک ینیخند غمگ لب

 

 !ه؟یخوشگلم،خب خانوم کوچولو اسمت چ کنمیخواهش م_

 

 یهستــ_

 

 سالشه تو چند سالته؟! 3اون  هیاسم بچه خواهر منم هست یهست_

 

 سالم7_

 

دختر بچه  نیو ا دمیو نچش یتا االن تو پر قو بزرگ شدم تا به حال طعم گرسنگ ی، از بچگ یمثل هست ییبچه ها یگرفت برا دلم

 ایرحم دن یچه ب ادیوعده غذاش در ب هیپول  نکهیا یبرا هکنیکار م

 

 !؟یشام خورد یهست_

 

 نه عمو جون اخه من ناهار خوردم_

 

 ؟! میبخور یزیچ هی میباهم بر یمنم شام نخوردم..دوست دار_

 

 ـــســـتـــمیمــن گــرسـنـه نـ ـــامینــــه نـــــه مــــن نــمـــــ_

 

 یبزنم هست بیبهت اس خوامینگاه کردم و اروم گفتم: من نم چشماش یتعجب به ترس تو با

 

 عمو خدافط خوامیدوشش بود انداخت و گفت: من غذا نم یکه رو یفیکه بهش دادم و تو ک یبا بغض تراول یهست

 

 دنیزدم به سرعت شروع کرد به دو رتیح یچشما یاون دختر بچه جلو یجام بلند شدم ول از

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 دخــتـــر ؟! یشـــد ــــوونــــهیتــــو د یـــــ:چفرشاد

 

 ــدایالـــبـــتـه بـــبـخــشـ یاونـوقــــت تــو کـــر شـــد ــهی:وا مــن حـالـــم جـــلــبـکــنــوا

 

 یــگـیمـــ یـچ یدار یــفـهـمـیبــه حــرفـــت گــوش بــدم تــــو نــمـ ـتـونمیالــان نــمـــ یســرت ولـــ ی:فـــدافرشاد
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 دور بـــزن بــهــت ـگمیاون حال بدم از دست فرشاد حرصم گرفته بود که بلند داد زدم:مـگـه مــسـتـم مــ با

 

 مارستانیب میبر دی:لج نکن دستت کبود شده صد درصد شکسته نوا بافرشاد

 

 ندازهیجون جا م یز یز دونمیببر خونمون دستم در رفته خودم م د؟؟منویدکتر شد یمقدم شما ک ی:اقانوا

 

 دمیکه تو عمرم د یهست یدختر نیو کله شق تر نی:تو لج باز ترفرشاد

 

******* 

 

 +آخـــــــــخ نــــنـــــــــه جـــان

 

 برات رمیبم یاله_

 

 دســــتـــم یـــــی+خـــدا نـــکــنـه وا

 

 جات در نره هیبلکه هرکس بهت دست زد  یریجون بگ ارمیاب پرتقال ب وانیل هیدراز بکش برم برات  یجور نیهم_

 

 دســـــتـــم ژلــوفــــــن.... یــــی+آ

 

 هاتو پاک کنم دابیسرخاب سف نیا امیبعدشم ب ارمیاالن برات م اریبـــــه خودت فشار ن ــــسیهـــ_

 

بود و درد دستم مانع  یبدهم فشار دادم شب  یپرت کردم و چشمامو رو وارید یرفت کفشامو تو رونیبانو که از اتاق ب نبیز

 رفتیبودم دست و پاهام همش در م قیضع یلیخ یفکر کنم از بچگ یزیبه چ شدیم

 

 قرص و بخــور بـــعــد بخواب نیپــاشــو ا زمینــوا عز_

 

ا لباسم و باز کرد و دوت پیز عیگذاشت و کمکم کرد از جام بلند بشم سر زنمیم یو رو کیکوچ ینیس دیجون وضعم و د یز یز

 با خودت یکرد کاریبرات مادر دستت کبود شده چ رمیبم یبالش پشتم گذاشت:اخ اله

 

 جون ناراحت نباش از بس دستم در رفته عادت کردم یز ینشده ز یچی+ه

 

اشتفتمو از  یجون با حوصله موها یز یعوض کردم و ز یو شلوار ورزش شرتیت هیلباسمو به  یجون به سخت یز یکمک ز با

*د و گفت:دردت به یپا کن پاک کرد دستمو که باند بسته بود ب*و*س* ریبا ش شمویاق سر بود خالص کرد و اراسنج یشره هرچ

 سرم مواظب خودت باش

 

 امروز.... رفتمیکردم کاش اصال نم تتیاذ دی+خدا نکنه قربونت برم،ببخش

 

با  نمیبب امینکرده برگشت بخواب ن ییزت خداجنا یدید هویدختر  یرفتن ندار رونیتو جنبه تنها ب یاگه گذاشتم بر یدفعه بد_

 نوا یریور م تیگوش

 

 ناموسن خوابمی+با کدوم دست اخه...م
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کردم بخوابم  عیورد خوند تو صورتم فوت کرد برق و خاموش کردو از اتاق خارج شد،چشامو بستم و س هی نکهیجون بعد ا یز یز

ل*ب*ا*م  یرو یرون،دستیچشمام مثل قورباقه از حدقه زد ب ریام*ده شدنم تو سط یبا تکرار شدن صحنه باغ و ب*و*س* یول

 و.... دمیکش

 

***** 

 

 الو یاوسگل خوبه دستت در رفته قطع نخاع نشد گهید دارشوینوا ب ی:هبهار

 

 حمال شوریها ب شهیرفتار م ینجوریا ضی+دهنتو خفه شو خوابم...با ادم مر

 

 جان من میانقالب برگرد میبر شهیساعتم نم مین ای...بیتو گشاد نستمدویمانا رو اوردم م نینوا ماش گهی:پاشو دبهار

 

 شروع کردم به فوش دادن به بهار رفتمیم ییکه به سمت دستشو نجوریاز جام بلند شدم هم یزر زر بهار زور با

 

 ....زده خیکمرم  کنهیسرم درد م کشهیم ریپاهام ت ادیخستم خوابم م کنهیبهار دستم درد م یریدرد بگ یاله_

 

 ییهمه مشکل زنده ا نی:خوبه با ابهار

 

 مسخره عمه نداشتته شوریدرد ب_

 

 یتا شوهر دار 13مو بکوب تو سرم نه که تو خودت  یشوهر یب نی:حاال توهم ابهار

 

 بوگندو دمیو بار کردم و از همونجا داد زدم:پرو تر از تو ادم ند ییدستشو دره

 

******* 

 

 61داشت اصال  یعشقم کار اینشست و گفت:ب نیشاگرد و باز کرد تو ماش یگذاشت در صندلعقب  یصندل یکتابارو رو بهار

 شد قهیدق

 

 تو دهنت که اون دندون عقلت کوبمیچنان م یحرف بزن گهیکلمه د هیحرص داد زدم:بهار  با

 

بره مرگت تو کدوم نشستم خ نیتو حلقت...کودن خبرت دوساعت من مثل چغندر تو ماش زهیسرت بر رهیتازه دراومده خ که

 یبود یگور

 

 میبخور یبستن زیروشن کن برو عمو عز کنهیم تمیکولر نشسته شکا رهی:ااااِ غر نزن زبهار

 

 بدم یکارد بخوره اون شکمت من پولم کجا بود خبرت ببرمت بهت بست_

 

 تو یشد بلیپت ی:نوا چرا مثل سگ اقابهار

 

 وشیپرده گوشم ترک خورد د یزد غیس جبه بهار نگاه کردم که گفت:از صبح از ب سیف پوکر

 

چشمام نقش بست و بلند  یجلو وشید گفتیبهم م زدمیم غیکه هر وقت ج مایچهره چموش ن وشیبهار بچگونه گفت د یوقت

 یشد رغضبیمثل م هیبه روت بخنده...چ ایخنده که بهارم گفت:اره بخند خواهر،بخند دن رهیزدم ز
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******* 

 

 گهید ریدست خرا رو دستت بگ نیاز ا یکی ایفلجه خو بدستت  هی:ناموسلمون بهار

 

 نــــه اصـــلـا صــحــبــتـــش و نــکـن_

 

 تو اصــلـــا یتارزان مونیم هیزشت شب مونیدرو باز کن م ایحداقل ب ینامرد یلی:خبهار

 

زدم و  یبهار چرخ ،دورهینه هستز ریاون پ هیها بود تو شب نیغارنش شنیمیان افتمیاوممم اها  هیباشه مشکل ندارم توهم شب_

دختر نه  یلحظه فکر کردم خودش هی گهیبه هم د نیبهار چقدر شباهت دار یوا ـــــایشد لیادامه دادم مثل خودشم فس

 همزادش

 

 در خونه بود جلب شد یکه جلو یینگاه توجه مون به کالج مردونه ا نیدر اول میکه شد اطیح وارد

 

 نوا دی:امروز مهمون داشتبهار

 

 خونمون ادیب مینه سگم ندار_

 

 ......یعنی میخونتون سگ میایما م یباقال دیکن هیبهتر نبود مهموناتونو بهش تشب زیچپ چپ نگام کرد و گفت:اشغال شاشو چ بهار

 

 بهار خواستگارِ فکر کنم یی،وایریگیمثال زدم هاپو تو چرا به خودت م_

 

 ادیتا ب نی:اره بشبهار

 

 ها روشن بود یلوستر و مهتاب میگذاشت و درو باز کرد وارد خونه که شد اطیح کتابارو تو همون بهار

 

هم انداخته بودو با کالس  یفرشاد که پاهاشو رو دنیبا د یول میراست وارد حال شد هیو  میبه هم انداخت یتعجب نگاه با

 شد بالیاندازه توپ وال چشمامون کردیتعارف م ینیریبهش ش یز یو ز کردیم لیکوفت...اِهم ِاهم م ییداشت چا

 

مـــا هــمـســن مــادرتـونــــه  ـنـــبیز ــدیــکــــشـــیفــرشـــاد خــــجــالــت نــمـــ یآقــا یــیوا یـــیداد زدم: اِ اریاخت یب

 ....یــــیوا یـــیجــــون تــــوهــــم آره اِ یز یز یـــیوا یــــیاِ ـــشیخـــاسـتــگـار یانـوقــت اومـــد

 

 داد زد هویجون  یز یکه ز زدمیتو ذهنم بودو داشتم داد م یبسته بودم و تند تند هرچ چشمامو

 

 و کـــوفــت یـــیوا یـــی: اِیز یز

 

********* 

 

 شو فرشاد جون نشد فرزام، فرزام نشد، فرهاد الیخیحاال ب یبابا نوا چرا عزا گرفت ی:ادایآ

 

 :فرهاد نشد؛سهراببهار

 

 بم نشد،مهراب:سهرامانا

 

 نداره خواهرم یناراحت گهینشدن بازم اصغر جون هست د نامیهمه ا گهی:دبهار
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 کنم! تیشکا ایسرمو بزارم رو شونه ش از دن خوادیمــ ویکیدلم  یبچه ها به دور از شوخ_

 

..ته وفتهیچال ب به باال..چشماش سگ داشته باشه...لُپشم 181 ،قدیورزشکار کلیچارشونه باشه و ه دیشونه هاش با فقط

 مهمه.. یلیخ شیر

 

ته دلش بلرزه..خر  ینجوریخسته هم داشته باشه که ادم هم یدوبلور یصدا هیباشه، یفرار نشمیتلخ باشه...ماش اُدکلنشم

ما  یفقط تو زندگ رانیا نینشد هم کایآمر میمق حایباشه...مدرک حداقل فوق....پدرو مادرشم دکتر ترج دیپول باشه و الرجم با

 الت نکنندخ

 

 حمال ادیخبرت ب شوریاحمق ب ی:آشغال عوضدیکمرم زد و داد کش یمانا محکم رو کردمیبه بچه ها نگا م یجد ینجوریهم

 

 یباقال کنهیم هیرو هم از پشت بسته فکر کردم داره گر مای:گوسفند دست ندایآ

 

 یخوایکه م ینینکنه ا ریوقت تو گلوت گ هی شوریچپ چپ نگام کردو گفت:خاک تو سرت کنن جلبک ب بهار

 

 ستمین اتیو ظاهر اتیهاااخداشاهده من اصال اهل ماد خوامیم ایاز دن تیبچه ها ناموسن فقط واسه شکا_

 

 !؟یسر رو شونش بزار یخوایو که تو م یفرد خوشبخت نیهمچ دمیچقدر آشناس نوا کجا د یکه داد یمشخصات نیا گمی: ممانا

 

 ه..کوچولو اشناع هیفقط  کمی:اره دایآ

 

 رو.... یبر ادیب ریزنگ بزنم ام یخوای:نوا جونم خجالت نکش مبهار

 

 گهید هیچه خر ری:خفه شو بابا امنوا

 

 ناموسن من هنوز هنگم ها؟؟ نجایاومده بود ا یچ یفرشاد جون برا نیا الیخی:حاال بدایآ

 

 رو از کجا اورده بود؟؟ نجای:ادرس امانا

 

 یبعد خبره مرگه ب نشیتو ماش ندازهیم نویجسد ا کنهیم یباز نیفرد یاقا فر شهیم پشمک که حالش بد نیبابا ا یچی:هبهار

 .....ندازهیدلمو م زیعز یلنگ از گوشواره ها هی اقتشیل

 

 شد دهیکش روزیذهنم به سمت د دادیم حیمانا تند و تند توض یکه داشت بدون وقف برا بهار

 

 [روزی]فلش بک به د

 

 بهت بدم نویواال من اومده بودم ا یا جان اشتباه برداشت کردخندشو جمع کردو گفت:نو فرشاد

 

اورد،گوشواره رو  رونیگوشم بودو ب یتو شبیکه د ییلنگ از گوشواره ها هی بشیکه از تو ج کردمیبه فرشاد نگاه م ینجوریهم

کر کردم االن که بعدش ف دمیشاگرد د یصندل یگوشواره رو رو نیکه شمارو رسوندم وسط راه ا شبیسمتم گرفت و گفت:د

 ....یول ارمیسرم خلوته براتون ب

 

 به چرت و پرت گفتن یوسط و شروع کرد یدیبدون فکر پر شهیتو مثل هم یوسط حرف فرشاد و گفت:ول دیجون پر یز یز
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 ]زمان حال[

 

 ستیجون عقل تو کلت ن نبیز یخواستگار ادی:خاک تو سرت نوا اخه فرشاد مقدم مدایا

 

 دلشم بخواد شی:انوا

 

 د؟یبود یزنگ حرفشو خورد و گفت: منتظره کس یصدا دنیبا شن یدهن باز کرد حرف بزنه ول مانا

 

 امیبرم درو باز کنم ب دیرفته ببره صبر کن ادشی شویزیچ هیجونه  یز یتخت بلند شدمو گفتم:نه احتماال ز یرو از

 

 جون صبر کن اومدم یز یاز همونجا بلند داد زدم:اومدم ز اطیتو ح دمیاتاقو باز کردم و پر دره

 

که پشت در  یفرد دنیبا د یحرکت باز کردم ول هیدرو با  شهیو به سمت در رفتم مثل هم دمیپوش مویصورت یها یابر ییدمپا

 پرت کردن نییخودشونو از ترس باال و پا یب*غ*ل هیهمسا یکه مرغ و خروس ها دمیکش یغیبود چنان ج

 

 وشید یزنیم غی...چرا جنایامامزاده م ای:ماین

 

 یخـــــودتـــ یــــــیوا ــــــمــــــاینــ_

 

 خبر بدم اشیمدرســشم دست تو شلواره باقر کرده اومدم به اول ری:نـه مــدماین

 

تا  4جــون  یو گفت:ا اطیمنو کنار زد اومد تو خونه درم بست ساکشو پرت کرد تو ح ماین رونیب دنیمن دخترا پر غیج یصدا با

 ـــسیمــردم حــواسـم نـــ ـدیجا شــا هیباهم  یحور

 

 یدار یبزنم با داد گفتم:جــــلــــبـــــک چــرا نـــگـــفـــتـ غیج اطیتو ح دینبود سر ظهره نبا میحال یذوق زده بودم که حت اونقدر

 و شـــهـرامم اومـدن ــــثـاقیاخــــه مــ یـــایمــ

 

مانا هنوز تو ابهته زد رو کمرشو  دیکه د ماین کردنینگاه م مایاومدم دخترا ساکت به ن فهمهیاالن حشمت م دینزن غیبابا ج ی:اماین

 کـــــفــتــــرم یگفت:چــــطـــور

 

 یاومـــــد یتو واقـعـ ی:هــــمانا

 

 ...میمن به تفم راض ی،بوسی*غ*ل،بیماچ هیاومدم خبرتون  ی:نه الکماین

 

 شینوا پ یاله یو گفتم:بز کوه مایب*غ*له ن دمیبه دست بسته شدم پر توجه یهنوز عشقمو ب*غ*ل نکردم ب دمید یوقت

 دنبالت ابمیب یکاله و کله کچلت برم چرا نگفت نیمرگت بشه قربونه ا

 

****** 

 

 یخوریغذا م یدار یماه اومد 3بعد گهیاالن من نامزدتم مثال خو دوتا جمله عاشقانه بگو د یاحساس یتو چقدر ب مایبابا ن ی:امانا

 

 برات خونمیبخورم بعد دوسه تا غزل نوشتم م نوی:گشنمه خو بزار اماین
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بشقابش  یقاشق و چنگال تو ماین کردمینگاش م میداشت میجلوش نشسته بود وبایتا مثل مع 4و ما  خوردیداشت غذا م ماین

 شلوارت توجیش کردن  مث عشقچونش گذاشت و رو به مانا که اخمو سرجاش نشسته بود گفت: رهیانداخت دستشو ز

 . . .میکنی احساس،گرماشو خودت فقط ولی میکنن مسخرت بقیه!!!میمونه

 

 جمـلـ.... نیا ایبعض کننیم درک

 

 یزیعز ماین یخر یلیکرد و داد زد خ یخال مایکه جلوش بودو تو صورت ن یاب وانیتموم نشده بود که مانا ل حرفش

 

جوجه  یشیته ته عاشقانمه چرا سگ م گهید نیا ستین ایشه انگار دنکه اون نبا مهیبه جون خودم نه بجون حل ی:وا مانماین

 من.....

 

****** 

 

داد  مایپسر بچه فرود اومد که ن هی یپا یجلو قایسرمون باال رفت توپ دق کیتوپ زد هممون اتومات رهیز ثاقیکه م ییضربه ا با

 یمامانت قربونت بره به حق عل یدیزد:عمو جون اون توپ و م

 

 توپ ما گذاشته بود یبود پاهاشو رو یه هممون به بچه تخسنگاه حاال

 

 عمتونه ست،خدمتکارین میبچم حال دیفکر کرد د،یبردار دیای:نه به من چه مگه من نوکرتونم خودتون ببچه

 

که  دشیاریب دیشوت کرد برگشت سمت ما و گفت:االن بر میکه ما بود یما توپ و برعکس سمت یگرد شده  یمقابل چشما پسره

 کایگردن ما کوچ دیکاراتونو بنداز دیاریدرن یگشاد باز گهید

 

راه دو سه تا  ،وسطیجت ل نیع میرفتیم نیما اصن همچ سه،بعدیبگو وا هیبدو برو به وانت گفتیمادرمون م می:بچه که بودماین

لدفن،هزارتا  اریمنو از اتاقم ب یشگو یبه بچه ها بگ هینره اونوقت االن کاف هیوانت میکه برس میرفتیم واریو از رو د میزدیملق م

 دمیتومن توپ خر 811از اندوخته هام رفتم  یفهمیپولشو دادم م 811 ایرفت تو باقال اری,شهرام بپر توپ و بکننیفوش بارت م

 مفت خور

 

 بابا رفت توپه الیخی:بشهرام

 

 پولشو دادم گمیزرم نزن م اری:برو توپمو بماین

 

 مردک خرمیتوپ مخودم برات  میبر ای:اقا بثاقیم

 

 افتاد کنمیبرام خاندانتو توپ م یخان اگه توپ نخر قاقیم یآقا نی:ببماین

 

 یدیتومن توپ خر 811مارو  یکرد سیبابا سرو میبر وفتیعمته راه ب قاقی:مثاقیم

 

 میاومد میدیپرکه اونجا بود  یاز جوب بزرگ مونیبرداره همگ دهیکه خر یتومن 811شد که دست از اون توپ  یبالخره راض ماین

 دینش کیدوباره داد زد چِخه چِخه نزد مایکه ن میبر نیبه سمت ماش

 

 یایپرش موتیبا ذوق ر بشیکرد تو ج تیبرامون رفت و د ییچشم غره ا ییبا کمال پرو ماهمین ما،اقایسمت ن میبرگشت هممون

 خارج کرد و قفلشو زد بشیاز ج دشویسف

 



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 91 

 

داد  ییها چه صدا نالهیاورج نمیدوباره صداشو انداخت رو سرشو گفت:اصال ماش مایکه دراومد ن نیباز شدن قفل ماش یصدا

 نمیشهرام و برا ماش میبر دیایجون،بچه ها ب قاقیکاپوتت بخوره تو فرق سره م یسقط شم برات عشقم دردو بال یگل پسرم اله

 چش نخوره پسرم میکن یقربون

 

تولدشه  گهیروز د 4 میبراش کادو بخر میبر دیایب ستین که بهار باهامون نکه مانا گفت:بچه ها اال میشد نیسواره ماش هممون

 اخه

 

 میکن کاریچ دیبا میریپس فردا عزا نگ میبخر میبر میکه دار می:اره گاردایآ

 

 یدوستت به پسرمون چ نیبه تو بگم...همسر بب نارویفنچ،همستر خوبه من ا ،یچییجاسو یگار یمن گفت نی:االن به ماشماین

 گفت

 

 اینکرد یکرد نیکه رو پا من نشسته بود و گفت:به ثمره عشق ما توه دایمن برداشت زد رو کله ا ریاز ز یدستشو زور مانا

 

 شمینزن خنگ م نهی:باشه بابا له شدم بوزدایآ

 

 ؟! ییخدا یباهوش یکنی:االن تو خودت فکر مشهرام

 

 باهوشه ی:نه عمه جنابالدایآ

 

 االن رهیگیبو پا م نمیلنگاتونو ماش نیا دیبکش نجایا دیپاهاتون و بچپون دیبا همش بابا دیبرش دار هیپا ک نی:اماین

 

 ؟! یریم یکجا دار یبعد ور بزن....هو اری:حفه شو تو خودت اول انگشتت و از دماغه من دربثاقیم

 

 ؟! یزنیحمال چرا م گهیهفت حوض د رمیتو کالت..دارم م ی:هوماین

 

 دیبزنن خوب...برو شوش، س غیبدبخت و ت یما سرباز ها خوانیدخترا م نیالن اکجاس ا گهی: هفت حوض دثاقیم

 غار..... ل،دروازهیاسماع

 

کمتر  شیکنه جلبک ماها تجر دیع دیگرفتم بعدش داد زدم:خالت و ببر اونجا خر شگونیو ن ثاقیم یازاد کردمو بازو دستمو

 میکنینم دیخر

 

 ...گهیبنجل پاساژ کساء د ینساج دنی:برو بابا شما جا باکالستون خرثاقیم

 

 ها دستت باشه متیق یدیجوراب برا خودت خر هیمانتوهاش پوله خونه تو شهرامه اقا تو تاحاال  یگیکه م یپاساژ نی:هممانا

 

 از لطفت !! ی:مرسشهرام

 

 داداش اصال قابل تورو نداشت باورکن کنمی:خواهش ممانا

 

پارک کرد هممون از  صارهیفالنه و ب نمیماشزر زر که  یبعد کل ماین میدیرس یوقت میخوده هفت حوض تو سرو کله هم زد تا

 به راه رفتن میرو شروع کرد ادهیتو پ میو رفت نییپا میختیر نیماش
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از بچه ها دور شدم  دمید یمرگم بشه وقت شیپ یخانواده کرمان یجدا بافته بودم اله یاز همه راه افتادم کال تافته  جلوتر

 میبخر یکه مانا گفت:حاال چ میکردیو مغازه هارو نگا م میرفتیراه م فیرد هیباهم تو یهمگ انیتا ب سامیدم واسرجام مثل ا

 براش!؟

 

سرشو  ماین هویکه  میرفتیتو ذهنش بمونه !!کنار هم ساکت راه م میریخوب بگ زیچ هی دیداره اخه با یبخدا همه چ دونمینم_

 سبز نیاورد جلو گفت:سوت

 

 نیا دمیفهم یقهقهه زد وقت دایخنده مانا ل*ب*ا*شو به دندون گرفت و ا رهیپسرا بلند زدن ز مینگا کرد مایبه نبا تعجب  همه

 کــــن ــــایخــان حــــ ــــــوثیگفت بلند داد زدم: د یبزمجه جلبک چ

 

سبز نداره ها  یمن از اوناچل کنمیمنه دارم کمکت م رهینخر تقص کنن،ی:گوسفند داد نزن همه بهمون دارن مشکوک نگا مماین

 ...ـــمــویبعدش تو خاطرشم مـ

 

 تا ادامه راه خــفــه شــــد گهیمانا جونم تو مالجش د فیبا برخورد ک ماین

 

 سبز نداره گهیم کشهیخجالتم نم شعوریب هی:پسره پرومانا

 

 دیریخوباش دو جفت براش بگ نی:جوراب خوبه!؟از اشهرام

 

 واقعا یشیم فیح رانیا ،تویکه دار یهمه استعداد بامزگ نیشه تو با امادر فدات ب یاله یی:وانوا

 

 مونیم کننیاالن مردم فکز م گهیاالن افتادن به جون هم د نیچند چنده اخه از هم مینیبب میبر دیترو خدا بس کن یی:وادایا

 خو رانیجنگل امازون فرار کردن اومدن ا یها

 

******* 

 

 نامسلمونا میخوریتو پاساژ قل م میدو ساعت دار گهید دیخرب یزیچ هی:خو خبر مرگتون ماین

 

 داداش خورهیاشاره کرد و گفت:قِل و که اون داره م یبه سمت شهرام

 

واسه دشمنمم  تایبود دور از جون چ تایبرابر اصل چ یدختر که کپ هیبه  میدیو رس مینگاهه شهرامو دنبال کرد رهیمس هممون

 کنمیو ارزو نم یدختر نیهمچ

 

 قسم من توبه کردم ئمیبخوابم به ناموس ش ادین یامام زاده اصغر کبر ای:ماین

 

 یبه سمت ما عوض کرد وقت رسویمس یکه در کمال ناباور میشده بود رهیبه دختره که نه به بوفالوعه خ ینجوریهم همه

 مینگا کردو دوباره به دختره  میاب دهنمونو با صدا قورت داد میهممون بهم نگا کرد دیمقابلمون رس

 

 گلمیج یو گفت: چطول مایرو کرد سمت ن دختره

 

 که به تته پته افتاده بود گفت ماین

 

 ..یخو..خوبــ..م مـر..سـ_

 

 سمیعـــسـ یخــوف بـاس ــســـهی:هــمـدختره
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ورق  هی فشیدست کرد تو ک کیش یلیدختره مارو به تحتشم حساب نکرد خ یول میکردیبه بوفالوعه مقابلمون نگا م یجور نیهم

 گلمیشمارمه سوسنم ج نیو گفت : ا مایداد به ن

 

 یاومد و گفت : صـاحـــاب داره هــــر ماین یبا اخم جلو مانا

 

 ؟! دمینشن ییمانا و گفت:چ یرفت جلو دیتتو شدشو توهم کش یابروها دختره

 

 رو تور کنه سوسن خانم گهیبدبخت د هیکه تو دست چپش بودو باال اورد و گفت:برو  ییگفت حلقه  ییهم با کمال پروو مانا

 

 ؟! ـگــــهیو گفت:راســـت مـــ مایبرگشت سمت ن دخترهه

 

 : آره....ماین

 

 ؟! یگـفــــتــ ی:چـــدختره

 

 :نــــه نــــه.....ماین

 

 هـــــــا یزنــگ بــــزنــ ی:جــــون تــــو کــــه عــشـــخمـدختره

 

 :بــاشـه...بـــاشهماین

 

و گفت:  مایحرکت برگشت سمت ن هیل پنگوئن شروع کرد به راه رفتن هنوز دوقدم برنداسته بود که مثل کانگورو با مث دختره

 وفتهیاالن تک بزن شمارت ب نیهم

 

***** 

 

 مانا حاال سوسن خانم ابرو... یوا ایمان یمان یجونم یقهر نکن که وصله  ی:قهر نکن فقط تو ماله منماین

 

 شد دهیکوب زمیبار تو کله برادر عز نیدوم یمانا برا فین کخارج شدن اسم سوس با

 

 شعوریاره ب گمی:کوفت و سوسن خانم دردو سوسن خانم که من دروغ ممانا

 

هم  یشدیشوهر م یهم تو ب شدیبرادر م یرو من که هم نوا ب وفتادیفکر کن به موضوع خوب اون سوسن م ی:عشقم منطقماین

 شدیدلقک م ینصف محله ب

 

 اونوقت اوردمیدم چشاشو از کاسه در م:خونوا

 

از دستم افتاد و  یبهم زد گوش یفیکه جسم ضع یبا تنه محکم یارمولیازش در ب مویدستم بودو باال اوردم که گوش یکیکوچ فیک

 وسط پاساژ ختیدل و رودش ر

 

خدا  یا دیرفته بودمم پرگ ماین یکه واسه نامزد یخاک تو سرت کنن مدل لباس یعکسام رفت ا ییخدا بدبخت شدم وا یا_

 برام یبخر یگوش دیبا مایمگه اخه تو ن یکور

 

 واقعا شرمنده دمتونیند دیتروخدا ببخش ییهم دوال شدو شرمنده گفت:وا دختره
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 خاک تو سرت.... یسرت ا یفدا_

 

 ؟؟یکنیم کاریچ ماهیفر_

 

 ایغوله آر یاشنا یصدا دنیشن با

 

 دینه قلنجش به گوش اصغرکچل جونمم رسشکسته شد یچنان باال اوردم که صدا سرمو

 

 من.... یدقت یخانم بخاطر ب نیا یگوش ریام یچیدست پاچه گفت:ه ماهیاسمش فر دمیکه حاال فهم دختره

 

 خرمیبهترشو م هیخودم برات  میبر ایاتفاق بود نوا ب هی:مشکل نداره ثاقیم

 

 بلند کرد نیزم یاز رو یبازو هامو گرفت و منو زور ثاقیم

 

توجه به  یکه دور بازوم گره خورده بود قفل شد و من ب ثاقیم ینگاهش رو دستا کردیحاال داشت با تعجب بهم نگا م مریام

 قفل شده بود ریمردونه ام یبودم که انگشتاش تو انگشتا یدختر رهینگاش خ

 

 دیکرد دایپ دی: بــــه بـــــه نــوا خانم دوست پسر جدریام

 

نکنه  ریوقت تو گلوتون گ هیدوتا دوتا  دیاشاره کردم و گفتم:شما هم از غافله عقب نموند مایه فربه دختر دمیتوهم کش اخمامو

 ایآر یاقا

 

 گولیبچه ژ نیسام بعدم فرشاد حاالم ا ؟اولشی:خوبه من به دوتا قانعم خودتون چریام

 

 اصال؟؟ یباش یتو ک یهو یکه تاحاال ساکت بود گفت: هو ثاقیم

 

 باشم لتینه چندان دور عزرائ ییا ندهیدر آ دیشا دونمیزد و گفت:نم قثایبه م یپوزخند ریام

 

دستامو محکم مشت کرده  دیما حرکت کرد رهیو برعکس مس دیدست دختره رو کش ریقبلش ام یبزنم ول یباز کردم حرف دهن

 کنهیدوست دخترشه منو بوس م مایسما نامزدشه فر یبودم اشغال عوض

 

 بود نوا؟؟ یک نی:اثاقیم

 

 ادم خر گاو سو استفاده گر دختر باز بدبخت... وجذاب هی:انو

 

 بود به سمت بچه ها که از ما دور شده بودن رفتم سادهیکه سرجاش ثابت وا ثاقیتوجه به م یهامو تند کردم و ب قدم

 

 قهیا دَم به دقگره خورده ه یادیجون توهم ز ریام نیسر نوست تو و ا ینخ ها نکهیگفت:مثل ا عیسر دایا دمیبهشون رس یوقت

 شهیراهت سبز م یداره جلو

 

 دیدوست دختر جد هی: اره هر دفعه هم با نوا

 

 زمیعز یخوری:بتوچه تو چرا حرص ممانا
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 نه؟؟؟ ای دیدیبهار د یبرا یزی...چشهیتروخدا اعصابم داغون م رونیب دیبکش ریام نی:نه بابا کجا حرص خوردم..از انوا

 

تو کساء  شیکه دوماه پ یرو هم اون دستبند میپوالمونو بزار میچرت و پرت براش باش دنیخر دنبال نکهیا ی:به نظرم بجادایآ

 !میو براش بخر دید

 

 ها هم خوشگل بود هم بهار دوسش داره گهیراست م ییوا ی:هـــمانا

 

 خسته شدم از گشتن گهیپس چون من واقعا د میری:باشه همونو بگنوا

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 ....ــگـــهید ـامیدارم مــ ــشیــــکـشــیدســتــم درد گــرفـت چـرا مـ خــوب ـــریامــ_

 

 دستم قرمز شد نیبب وونهیو گفت:د دیدست سرخ شدشو مال مایرو ول کردم،فر مایدست فر عیسر

 

 که حاال.... ی:خوب بابا شلوغش نکن نمردریام

 

 یکجا اورد یدینشو کشتر از جو زیاحساس حداقل بزنگ به فرهاد بگو خواهر عر ی:بمایفر

 

من حرف برنم فرهاد  نکهیقبله ا یاوردم همون موقع فرهاد زنگ زد تماسو برقرار کردم ول رونیب بمیاز ج مویگوش جیو گ کالفه

 ؟؟ سادمیوا نجایدوساعته مثل شلغم ا دییگفت:داداش کجا

 

 مییباال گهید قهی:دو دقریام

 

 د؟؟یهست یبپرسم االن کدوم گور شهی:مفرهاد

 

 !! گهید مینیی:پاریما

 

 نــامـوســـــن نــابعه یخـــوب شــــــد گــــفــت ــدیـنـیــی: نـــه بـــابــــا پـافرهاد

 

 دیبرم خر دیشوهر کنه من با خوادیم گهید یکی رونیاومدم ب یبا شما دوتا روان وونمیبابا اصال من د ی:اریام

 

 ینمنو شوهر جونم بک یبرا دی:دلتم بخواد خرمایفر

 

 نمیدهه مادر بزرگ پدرمو بب یکره خره کدخدا دینخوام با ویزیچ نیو گفتم:من همچ مایکردم سمت فر رو

 

 گهید هیکاف ینیکال نابودم کرد: نه داداش تو سما روهم بب یفرهاد از پشت گوش یشدم که صدا رهیخ مایجواب به فر منتظر

 یکن دایکره خره اون بنده خدارو پ یبگرد خوادینم

 

****** 

 

 دیباهاتونا از االن گفتم بدون امینم گهیدارم د یمن کارو زندگ نیبب یدیخر یهمه چ_

 

 اینظر بد یادکلن اومد هیبرادر من حاال تو انتخاب  یپدرمو در اورد ریام یی:وامایفر
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 هــــم زبـــــون داره ی:بــــــرا هــــــمــه چــریام

 

 ا؟؟یکال رَم کرد یدیبود؟؟ اونو د یشگله کخو ی:زبون منو ول کن ناقال اون دخمایفر

 

 مدرکش... نمیا ایبهم کرد دست راستشو که هنوزم قرمز بود باال اورد و گفت:ب ینگاه مایفر

 

 همون روز[ ی]فردا

 

 شد انیپشت در نما تایباز شد و چهره با نمک اناه یحرکت ناگهان هیکه در اتاق با  کردمیم یحوصله پرونده ها رو برس یب

 

 تو لدفن امیب ی:داداشاان

 

 امیب یپرسیتو وروجک اونوقت م یگفتم:تو که اومد تایو در اوردم و رو به اناه نکمیکنار تخت گذاشتم ع زیم یهارو،رو پرونده

 نه ایتو 

 

 یکنیم عهی:توهم که همش منو ضاتایاناه

 

 کردم عهیتو رو ضا یکوچولو من ک_

 

 گهید یشهرباز میو احسان بر ماهیو فر نایمشب با داداش فرهاد اا ایب یمهربون نقدریوقت،حاال که ا چی:هانا

 

 ختهیکار رو سرم ر ینه انا کل_

 

حاال اگه سمانه باهامون بود مثل قبال ها با کله  شی، ا گهیکار و بهونه نکن د یبخواب یبر یخوایبابا داداش تو که االن م ی:اتایاناه

 یومدیم

 

االن که فکر  ستمی...من عاشقش نبودم و ناریاسمشم ن گهیمن مرده انا د یسما براگفتم: دتیبا جد دمویو توهم کش اخمام

 دوسش ندارم یحت نمیبیم کنمیم

 

 رمیباهاشون نم گمیم ماهیبه فر زنمی..منم زنگ مدی:باشه ببخشتایاناه

 

 و اومد از اتاق خارج نییانداخت پا سرشو

 

برم  خوامیچون م میریتر از اونا م ریفقط ما د میریباهم م یزنگ بزن یکه دلم براش سوخت و گفتم: صبر کن الزم نکرده بر بشه

 رمیدوش بگ

 

 خوامینم شیاخم کرد و گفت:ا تایاناه

 

 ادیبدم م یاز قهر و بچه باز یدونی...خودت کهر ماماینم یخودتو لوس کن تایاز اتاق خارج بشه که دستشو گرفتم گفتم:اناه اومد

 

 المهس 14اونور کرد و گفت:من  سرشو

 

 سرکار خانوم!؟ یروبروش: االن مثال قهر رفتم

 

 ..یداشت اجیاحت جانیه نیکردم چون خودتم به ا ،اسراریایب یو از سر دلسوز یزور خوامی:نمتایاناه
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 ...واریتو د یدستت باش بر نویبدم ماش خواستمیچون م یک قهر فیسمت حموم رفتم و گفتم :ح به

 

 !؟! نویماش یدیاقعا مبرگشت سمتم و گفت: داداش و یفور

 

 شمیحاضر م گهید کساعتیحموم و باز کردم و داخل حموم شدم از همونجا داد زدم: قولم قوله کوچولو تا  در

 

 حاضربشم برهیربعم زمان نم کی...من رهیساعت د هیداداش _

 

 پرو نشو بچه گهیحرکت از تنم خارج کردم و گفتم: د هیو با  شرتمیت

 

 یـــدا خـوشـــگــلــبــخ ـــایبـــ داداش

 

 رفتیدر اتاق راه م یکه کالفه جلو تایبه خودم انداختم و به سمت اناه نهییکرد نگاه اخرو تو ا یخودم خال یو رو اودکلن

 برگشتم

 

 حــــاضــر شــــدم ـایبـ_

 

 شنیرو بدون من سوار م ایشد االن اونا خودشون همه باز ریکه د می:خوب خداروشکر برتایاناه

 

****** 

 

 ـــاسیحــــس دنــ ــــنیکـــــه دارم بــهــتــر یبــــالــــام انــگــار روابـــرام حــــســـ یبــــالــا

 

 هـــــا ـــدادیضبط و کم کردم که انا داد زد:داداش تــــازه داشـــت حـــــال مـــ یصدا

 

داره  دهینرس ونجهیکه بهش  یانگار خر شهیم بیم ترکباه یگیب یتو سام یصدا یخونیاحمق خوب کر شدم تو چرا باهاش م_

 کنهیعرعر م

 

 روشن اتمونیواقعا چشم معلم ادب باتیز هیتشب نیمتشکرم از ا یلیچپ چپ نگام کردو گفت: خ تایاناه

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 ـکــلــایمـــرد بـــاخـدا بــار ـــکـلـایحــامــدپـهــلــان بـــار ــکـلـایبــــار

 

 :هــــوهــــــوماین

 

 مایاهنگ و عوض کن ن کالیکه از اول تا اخرش شد بار نی:اثاقیم

 

 دلقک الدوله گهیعوضش کن د میدیگوش م نویا می:از اول تهران تا خوده کرج دارنوا

 

 میما دخترا رفت هوا و شروع کرد غیپخش شدو ج نیطالب زاده تو ماش دیحم یکه صدا یداد و زد اهنگ بعد یزیفوش ر ماین

 یبه همخون

 

 دختر داره جاش وسط بهشته یفرشته ها نوشته هرک هیشونیپ یرو
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 دختر خندهیم یو نقره وقت میگرو طال و گوهر زر و س بارهیاسمون م از

 

 خاموش شد نییزد رفت باال اومد پا یبندر نیماش هویکه  میکردیوداد م غیج میداشت الیخیب

 

******* 

 

 دیبرگرد دیایشمارو تهران راه داده اخه ارواح من ب یها ک یغربت دیریدرد بگ یاله دیـــریبـــگـ یمـــرغــ انـفــولـانزا ی:الـــهــماین

 دهاتتون

 

 االن کنمیمــارو بــــرو گـــمــــشو خودم درستش م یــدیــیسـا ـــمــاینــــ_

 

 و گرفتمبودو کنار زدم و خودم جاش سادهیوا نیرو که غرغر کنون دمه کاپوت ماش ماین

 

 یدرستش کن یخوایم یاخه بزمجه چجور یایب یقپ یکه گفت:مجبور دمیبهارو کنار گوشم شن یصدا

 

 یکنینگا م یسادیچرا وا گهی:درست کن دماین

 

و کامال  رونیکه اونجا زده بود ب یقرمز میمو دراوردم و س یمانتوم که خودش تا کوتاه بودو باالتر دادم ساعت مچ ینایاست

تــــو  یکـــودن مــــغــــز خــــــــر خـــــورد یـکـــــنــــیمــــ یدار ــکــــاریداد زد: گـــوســـــفــــنـــد چــــ مایکه ن نرویب دمیکش

 پـــــککـــ

 

 شهینم ینجوریا ادیب یندگینما میتا زنگ بزن دینیبش نی:شما دخترا تو ماششهرام

 

 ــم زنـــــگ نــزن:مـــن بــلـــــدم درســــتش کــنــمانا

 

 ـــمیــــدونـســتـــیدورمـون بــــوده نـــمــ ـــکی:بــه بــــه چــقــدر مــــکـــانــماین

 

 دیو روشن کن نیبعـــد که گفتم ماش نیتو ماش دینیبهار نوا شما بش رونیب دیایب نی:عشقم عر عر نکن گل پسرا از ماشمانا

 

 پس میبش ادهی:چرا ما پشهرام

 

 دیدور بش نیهم دومتر از ماش دیبش ادهی:هم پمانا

 

 یمان یبکن یخوایم کاریچ یی:واماین

 

 به قول خود خرت چِخه دیدور بش االیدورم باشه  دیبکنم پسر نبا خوامیم ی:هر کارمانا

 

 یحرف چیبدون هدوتا جلبک نقشه دارن  نیا دمیفهم نیتو ماش نمیزد و گفت بش یطانیلبخند ش هیبه بهار زد بهارم  یچشمک مانا

 دور شدن نیچند قدم از ماش یراننده پسراهم به گفته مان یباز کردم و نشستم بهارم نشست تو صندل نویرفتم در ماش

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 دنیاونارو دزد نیداداش ماش یی: واتایاناه
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 تو سرش زدیم یه شونمیکی دنییدویم ایپرش هیسه تا پسر داشتن دنباله  دمیچرخ کردیکه نگا م یبه سمت تایحرف اناه با

 

 داداشــــ ــــگــهیبـــرو د نی:داداش گـــنــــاه دارن بــــرو دنــــبــالــــه مــاشــتایاناه

 

به پرواز  نمیحرکت ماش هیگاز فشار دادم تو  یکمربندشو بست و من پاهامو رو عیسر تایکـمـــربندتو بــبــــنــد کوچولو اناه_

 کجا.. ایمن کجا و پرش نیماش دمیرس دراومد...زود بهش

 

به  یاز من دور شدم قهقهه بلند کمیسرعت داد و  نیدختر بود به ماش هیبوق گذاشتم راننده که  یکنارش و دستم رو رفتم

 دمیچیپ نیماش یحرکت جلو هیزدم و با  جانیه نیا

 

 سادیوا نمیماش نمیماش یمتر کیرانندش از هولش زد رو ترمز  شدیم کیبهم نزد ینجوریکه داشت هم ایپرش

 

 شدن ادهیپ نیتا دختر از ماش3بکنم  یمن کار نکهیقبل ا یول نشونیشدم رفتم سمت ماش ادهیو باز کردم و پ نیماش در

 

 تو نقشه هام یدیخدا ورت داره که ر یهمه جا هست لیکه مثل دسته ب یش میعق شاالیا ایار ریام ی:انوا

 

از  ارمویاخت شهیراه من سبز م یدختر چموش جلو نیا رمیگرفته بود من هرجا مخندم یفشده بودم و هم از طر یعصبان هم

 رو کمرم چشمام گرد شد دیپر هویکه  یبا جسم یل*ب*ا*م نشست ول یبزرگ رو یدست دادم و لبخند

 

 خودت و بــنــزت بــرم ینــــوکرتم فــدا دادش

 

 نییپا ایب گمیم وونهید یکنیم کاریچ یارد ـــنییپـا ـــــایبنزه اخه بــ نیاخ کـمـرم ا_

 

 کردیم میپسره مثل بختک افتاده بود رو شونه هامو تف مال ابونیمن وسط خ دادیتوجه به داد و ب یب

 

 جلف یپسره  ـــنییپا ــایبـــ_

 

 مـاچـت کــنــم ــخوامی:نــه مـــن مماین

 

 وارایبه د یبچسب یبر زنمیواگر نه م نییپا ایاالن ب یباشه ماچ کرد_

 

 نداره میشوخ دیبترس کلیه نیو داد زد:از ا نییپا دیکمرم پر یاز رو هوی مایحرفم ن نیا با

 

از  یکی، شدیگرد تر نم نیچشمام از ا گهیشدن د نهیهمشون دوباره سواره ماش کردمینگا م اشونیبه اوسگول باز یجور نیهم

 مایبودم ن سادهیمنم مثل شلغم سرجام وا نیپسر عقب ماش هیتر و نشستن و دوتا دخ مایاز پسرا جلو کناره ن یکیدخترا با 

 مارو.... یجد ینونا جد فیح نیا یدمت گرم نبود اداشد یاورد و گفت:مرس رونیسرشو از پنجره ب

 

که  دینکش هی...به ثاننیو سرشو برد داخل ماش دیکش ماروین یدست از عقب اومد و موها هیحرفش تموم بشه  نکهیا قبله

 توپ بسکتبال نبود گـازشـــو گرفتن و رفتن هیمن که حاال اندازش کمتر از  یو روشن کردن و از جلو چشما نشونیماش

 

نشسته بود  نیتو ماش تایشدم اناه نیخلوت بود قدم هامو بلند کردم و سواره ماش شهیبرعکس هم ابونیبود خ 9331 ساعت

 به پنجره دیکوبیداشت سرشو م

 

 بـــود داداش یروت کــ ــدیپـــسرهـــ کــه پـــر ــــنیم خــــدا...امــرد یــی:واتایاناه
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 یخــل و چــــل روانـــ ـــهی_

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 رهیم جیپاهام درد گرفت سرمم داره گ مینیتو اون سفره خونه بش میبر دیای:بچه ها ببهار

 

 یجنبه ندار یسوار بش نهیگفته سف ی:حقته کماین

 

 نزدم یتا تگر دیجا بشون هیفعال منو  دمینت م:بعدا نشوبهار

 

سفره خونه  نیهم امیاب بزنم بعدشم م هیسردم و مشت کردم و گفتم:من برم دست و صورتم و  یتوجه به بچه ها دستا یب

 شمایگم م دینر گهید یجا

 

 تو میبر دی:باشه برو..بچه ها پاششهرام

 

 بینعنا و دوس ریبگ ونیبرو دوتا قل قاقی:مماین

 

خاک تو سرت نوا  ی...ارفتیم جیکرد و همشون به سمت سفره خونه تو پارک ِارم راه افتادن سرم داشت گ هیبه مانا تک بهار

و به  ستادمیزدم از ترس صاف ا خی یو دست و پا جمیگرفتن سرگ دهیاخه دختر...با تالش فراوان و ناد یسوار بش یمجبور

 رفتم که.... ییسمت دستشو

 

 (وفتهیم ییدستشو نیهم ریمس ینوا تو یاتفاق زندگ نیو بهتر نی)بدتر

 

 یشیراه من سبز م یبه عقب برگشتم:چرا تو همش جلو ایآر ریجناب ام طونیش یصدا دنیشن با

 

 یمثل درخت وسط راه من شهیکه هم ییتو نیتو؟؟جناب ا ایمن؟؟من  یباال دادم و گفتم:چ ابرومو

 

 خانم نوا کنمیلقمه چپ م هیو همشونو  شمیوسط راهشون سبز م کوچولوم یطونای:اخه من فرشته عذاب شریام

 

 دمید تونیهاتونم اون شب تو مهمون یکار نیریچشمه از ش هیکه بشنوه گفتم:اره  یطور یلب ول ریز

 

 من واقعا نیلب خندشو جمع کرد و گفت:من..بب ریام

 

من عاشق  ی: مرس دمیکش رونیکه تو دستش بودو ب یحرکت پشمک صورت هیادامه نده به سمتش رفتم و با  شتریب نکهیا یبرا

 پشمکم

 

 واسه تو نبود ی:خواهش ولریام

 

کرد با داد گفتم:البد واسه  عهیضا فولویوتیواسش اومدم جلبک منه ب یچشم غره حساب هینگا به پشمک تو دستم کردم و  هی

 ؟؟یدیزشت خر مونیاون م

 

 سیزشت امشب باهام ن مونی:نه اون مریام

 

 بود دهیتو پاساژ بهت چسب روزیکه د هیملوس یشیحتما واسه اون پ هه پس_
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 حافظه ولی:اریام

 

 برا من باشه نیا شهیکه عمرا...ِاهم ِاهم م کلیه نیتو با ا ویپشمک صورت نیا یحت کنهیو فراموش نم یچینوا ه_

 

 و گفت:واسه خودت باشه دیخند

 

***** 

 

 جلو... یاریاون و ب هیفقط کاف یجلو تا بخور یبریزد و گفت: چــرا سرتو م یقهقهه بلند ریام

 

 تو اه یخندیبخورم....چقدر امروز م ینـجوریا ـــخـوادیدلـــم م_

 

 معلومه کشمیبازه زبون کوچ ششینگاش کنه نه به اون که همش ن شهیبه اون که ادم نم نه

 

 ینجوریتو افقط  ای دیضدحال هست نقدریا یکم کم بسته شدو گفت:شما خانوادگ ریام شین

 

 یدونیتو م زمی:خواهر عزدیچیگوشم پ یبود که تو مایپر حرص ن یشونم نشست و بعدش صدا یرو یحرف بزنم که دست اومدم

 تو کشور چنده؟؟ ونجهیسرانه  متیق

 

 دارم؟چطور؟ ی..نه مگه گاو دارونجهیهووم _

 

 پرسمیم گهیگاو د هیاز  اریگله من به خودت فشار ن یچی:هماین

 

 نیقربونه ا قاقیم ینشسته بود برگشت و گفت:اله مکتیکه کنار من رو ن ریبه سمت ام ماین کردمینگا م مایکه به ن ینجوریهم

 .....ونجهیسرانه  متیق یدونیخفن رو بازوهات تو م یخالکوب نیو ا شرتیت نیا یفدا یادکلنت بره اله

 

دستاشو رو شونه  ریو باز کردم ام شمیبود( ن 1975 مایتر بود )نبلند یلیخ مایبلند شد قدش از ن مکتین یحرکت از رو هیبا  ریام

 گه؟؟ید ونجهیسرانه  متیبود سوالت ق ینداشتم االن سوالتو بپرس!چ گنالیگذاشت و گفت:داداش نشسته بود س ماین یها

 

 راحت باش نیبش ن،یقد و باالت بش یهارو شما زحمت نکش فدا متیاومد نرخ ق ادمی: نگا کن ماین

 

که  زدمیم یبرداشت منم داشتم دهنم باز کرده بودم داشتم بندر مایشونه ن یزد و دستاشو از رو یلبخند ریام مایحرف ن نیا با

 ؟؟یکنیبرادر خوشگل کجارو نگا م گمیگفت:ِاهم اِهم م رویرو کرد سمت ام ماین

 

 ..ادی:خوب برو نوا خودش مو گفت مای(رو کرد سمت ندهیدختر ند زی)هکردیداش به من نگا م دمیکه که فهم ریام

 

 من برم؟؟؟ یعنی:آها..ماین

 

 برو یعنی:آره ریام

 

 د؟؟یمن برم شما تنها بش یعنی:ماین

 

 ــــگـهیحرص گفت:بـــــرو د ربایام

 

 رمی:آهـــــا الـــان مماین
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 گهیگفت:رفتم د مایکه ن میشد رهیخ مایبه ن مونییدوتا

 

 تموم بشه مونیهم صحبت نیا خواستیدلم نم یچرا ول دونستمینم مینشست مکتیهمون ن یدور شد دوباره رو مایکه ن یوقت

 

 ...شهی..اوم مگمیگرفتم و گفتم:م ریکه تو دستم بودو به سمت ام یپشمک چوب

 

 ؟؟یچ شهی:مریام

 

 بچه ها... شیبرم پ گهیوللش من د یچی:هنوا

 

 ؟؟یگرفت و گفت:خوب بگو چ فمویبند ک ریشدم بروم که ام بلند

 

 خواست یبستن هویاالنم دلم  یمن اومدم خجالت بکشم خودت نزاشت نیبابا بب ی:انوا

 

 ایپاشو ب کنهیالتماس م یبستن هیسر داد و گفت:نگاش تروخدا اونوقت داره واسه  ینگا کردم که قهقهه بلند ریاخم به ام با

 خرمیدوتا برات م

 

 بخدا عاشقشم ییوا_

 

 :عاشق من؟؟ریام

 

 یرفتم و گفتم:نه بابا بستن ریبه ام ییغره ا چشم

 

 یفروش یبستن یکه رو برو ییها یکیپالست یصندل یمن رو میرفت یفروش یو به سمت بستن میبلند شد مکتین یاز رو ییدوتا

و  یچشمام چلچراغ شد برگشت بستن دنشیتو دستش که با د یشکالت یبستن هیبا  قهیرفت و بعد چند دق ریبود نشستم و ام

 مقابلم نشست یدلبهم داد و رو صن

 

 ■■ ایآر رامی ■■

 

 زدیدو دو م یخوردن اون بستن یکه چشمام برا زدیم سیل یبه بستن اقیخوردنش شده بودم اونقدر با ذوق و اشت یبستن محو

 خرمگسه مزاحمه لعنت فرستادم یفرهاد به هرچ یصدا دنیتو حال خودم بودم که با شن

 

 نخورده یانگار تو عمرش بستن کنهینگا م نیداداش ما بده همچ نیبه ا هم یگاز از اون بستن هی یابج گمی:مفرهاد

 

و گفت:آخه  دیخند زیبود با من بلند شد نوا ر کیکوچ یلیاندامم خ یکه برا یکیپالست یاز جام بلند شدم که صندل کالفه

 یکیپالست یاوشگله تو چه به صندل

 

 گرفتم ادی دیفوش جد یاز بس فوشت داد کل تایاناه گهید میبر ایب یکنیچرا نگا م ری:همونو بگو واال...امفرهاد

 

 بابا صبر کن خوب ی:اریام

 

 نوا گذاشتم و گفتم..... یجلو زیم یاوردم و رو رونیکردم و کارتم ب بمیج یدست تو یناگهان میتصم هی تو

 

 نوا امشب...._
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 ؟؟یدیبه من شماره م یادامه حرفمو بزنم نوا گفت:االن تو دار نکهیا قبل

 

 یبه من اجازه حرف زدن بده شروع کرد به وراج نکهیبدون ا بازم

 

 .. یهست یصیاصال تو چه مرد حر یکنیم کاریچ مونویبر سرت پس اون م خاک

 

 مونیم روزیپر

 

 دسته گل روزید

 

 !!ایار یحتما فرشته که من باشم،خجالت بکش اقا امشبم

 

 یدسته گلم خواهره فرهاده شوهر داره ول ستین گهید مونیتم:مبلند شد بره که دستشو گرفتم و گف یصندل یاز رو نوا

 فرشته برا خودم باشه نیا خوامیم

 

 فرشته نیا نینکنه ا ری:تو گلوت گنوا

 

بزارمش رو سرم تاج  خوامینه م ایکنه  ریبخورمش که نگران باشم تو گلوم گ خوامیتر شدم و گفتم:نم کیجسارت بهش نزد با

 سرم شه

 

 سرتون خم بشه ترسمیبزرگن جناب م یادیودش و ارزوهاش زفرشته خ نی:انوا

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 .دمیکه بچه ها توش بودن دو ییدستم فشار دادم و به سمت سفره خونه ا یو تو ریام کارت

 

 چپوندم. فمیک یلبم نشسته بود و جمع کردم و کارت و تو یرو ریام یدر سفره خونه لبخندمو که از حرفا دمه

 

 مورد جلب توجه بودن. شهیبود بچه هام که طبق معمول بخاطره سرو صداهاشون هم یو خوشگل کیه کوچخون سفره

 

 عشق هرکول ینوا جونم اومد، خوب ای:بماین

 

 یکرد دایباال خواه خفن پ میدی:شنشهرام

 

 م؟یمن سر راه دیراست بگ ،تروخدایشینم یرتیخبرت چرا رو من غ مای:خاک تو سرت ننوا

 

 شم یرتیبگو غ یکرد یبشم ها اگه کار یرتیبخوام روت غ یکرد کاریبه موقعش،االن مگه چ یول شمیم یرتیغ زمی:عزماین

 

 زمیبه نشون تاسف تکون دادم و گفتم:جلبک خشک شده فرق سرت برادر عز سرمو

 

باز شد  شمین ریام اخر یحرفا یاور ادیبا  رنمیش االتینبودم غرق بودم تو خ ایدن نیصدا کنار مانا نشستم اصال تو ا یب

 جلوتو گرفته نه شیبا فرار اهاتیرو ریام نکهیگوشم گفت:مثل ا ریل*ب*ا*مو به دندون گرفتم که مانا اروم ز

 

 شنونیساکت االن همه م سی:هنوا
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 نبود رفته بودن تو حلق هم یاگه مکان عموم گفتیچلغوز راست م یمای:پس نمانا

 

 یشناسیپسره خره تو که خودت منو م نیم:خفه شو اگرفتم و گفت یزیر شگونیمانا رو ن یبازو

 

 درجه به عقب برگشت 181که به گردنم خورد گردنم  ییضربه ا با

 

)مامان شهرام(زنگ زد خونمون بایمن که خواستم بهت بگم خاله شک فینشنوه گوسفند ح یکس سیه یگیم یرل زد ی:رفتدایآ

 کرد یمنو از بابام خواستگار

 

 برگشت رونیبده ب ییو حلقه ا ونیدود قل کردیم یرامون به سمت شهرام که داشت سعمانا ابهت زده س منو

 

بوس قراضه  ینیاون م یاله یزاریم یقرار خواستگار یگیبعد به من نم یشیشهرام جلبک خاطرخواه دوستم م یا دمیلب غر ریز

 رو سرت خراب بشه.

 

 شوهر نگا نکردما هیپسره شهرام و از زاو نی:تا حاال امانا

 

 ب*غ*لته ها ندتیخواهرشوهر آ ،مثالینگا کن یبه شهرام به چشم شوهر یخوریم ی:تو جلبک اسفنجنوا

 

 پس شهیم یسما چ ییگفت وا یبهت چ ریام نمیبگو بب یکنیچرا بحث و عوض م نمی:خفه شو ببدایآ

 

 شونویتر از قبل گفتم:بهم زده نامزد اروم

 

 با اون عظمت تباه شده ریام ای یخوشگل نمیباال بب رایسرتو ب ینکبت کشهیم می:اوه چه خجالتبهار

 

ها  ییاروپا هیشماها شب دیقربون چشم و ابروم بر یچه نازم اله نیبهار نگاه کردم و گفتم:بب یباال اوردم و تو چشما سرمو

 مونمیم

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 اصال حواستون هست ایآر ی:آقایجهاد

 

 دی)فرهاد(جلسه رو ادامه بدیبا مهندس بهرام ستیننه متاسفانه اصال امروز حواسم سرجاش _

 

رنگم گذاشتم و از پشت  ییشرکت شمس پرونده هارو تو سامسونت چرم قهوه ا یمهندسا یگرفته شده  یتوجه به چهره ها یب

 اتاق جلسه رو ترک کردم ریوقت بخ هیبلند شدم و با  زیم

 

 68فقط به  غیدر یشماره ناشناس ول هی دنید دینگا کردم به ام میدو روز به صفحه گوش نیا یبار تو نیصدم یبرا کالفه

 سمانه پوزخند زدم و به سمت اسانسور رفتم سکالیم

 

و  موتیرفتم ر نمیراست به سمت ماش کیضبط شده زن که گفت هم کف به خودم اومدم و از اسانسور خارج شدم  یصدا با

 ردسمانه منو سرجام متوقف ک یقبل سوار شدن صدا یزدم ول

 

 خبر پسرخاله جون؟ د؟چهی:به به اقا خوب هستسمانه
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 ...تونمینم کنهیجلوم داره وز وز م ستادهیمگس مزاحم گند زد تو حالم،حاالهم ا هی ی:تا االن خوب بودم ولریام

 

ار کن یمنو از گفتن ادامه حرفم منصرف کرد بدون نگاه کردن به اسم طرف تماس و برقرار کردم و گوش میزنگ گوش یصدا

 گوشم گذاشتم

 

 بله؟؟_

 

 دیرو هوا از دستم قاپ یبه گوشم چنگ زدو گوش تیو که بهم زنگ زده بشنوم که سمانه با عصبان یشخص یبودم صدا منتظر

 

 نه؟؟ ای یدیپسر خاله فهم یبه من توجه کن دیمن اومدم باهات حرف بزنم فقط با ی:وقتسمانه

 

تو  کنمیو من فقط به تو توجه م یکنیم ریکله وجودم و تسخ شمیپ یایم یقتچون من عاشق چشم و ابروتم و زمی:آره عزریام

 خانوم؟؟؟ یفکر کرد یواقعا چ

 

 انتیکه خ ینبود یتو ادم ریپات نشسته ام رهیز یداد نزن سرم فقط بهم بگو ک ریو با هق هق گفت:نکن ام هیگر رهیزد ز سمانه

 رفته؟؟ ادتیمن زنتم  ریاز وجوت ام ییا کهیبودم تکه عشقت  یمن ؟؟یچرا اونشب اون کارو با من کرد یکن

 

بهت دارم  ییعالقه ا گهیپام نشسته نه د ریز ینه کس یول یزنم ییجورا هیسمانه رو مخ من نرو اعصاب ندارم درسته  نیبب_

 از اولشم بهت عالقه نداشتم. فهممیالبته حاال که عقلم سرجاش اومده م

 

توعه من دوست پسر  یقلبم برا یهستم ول یمن دختره ازاد یسهم من کنم؟تویمن ولت م یکرد ر؟؟فکریام نیهم یعنی:سمانه

 یزتریتو از همه دوست پسرام برام عز یدارم درست ول

 

 یدوست دار شتریکه منو از همه دوست پسرات ب یکنیم یچه لطف بزرگ زمیعز یگیزدم و گفت:تروخدا راست م یپوزخند

 

توجه به سمانه که  یشدم ب نیبهش زدم و سواره ماش یتنه محکم دمیکش رونیه سمانه باز دست سمان مویگوش تیعصبان با

 خارج شدم نگیروشن کردم و با سرعت از پارک نیماش دیکوبیم نیماش یدود شهیش یرو

 

*** 

 

هنم اکو ذ یبهم دست داده بود و جمله اخرش مدام تو یسمانه حس بد یبا حرف ها گذشتمیها م ابونیسرعت از کوچه ها خ با

 شدیم

 

 رفته... ادتیزنتم  من

 

 رفته...... ادتیزنتم  من

 

انداختم شماره ناشناس بود تماس و وصل  یبه صفحه گوش یخارج کردم نگاه بمیو از ج ی،گوش میگوش یبلند شدن صدا با

 حوصله گفتم :بله؟ یکردم و ب

 

 ..من نوامریاومم..ام_

 

 حرکت رو ترمز زدم کیتو  شمکیکه دو روزه انتظارشو م یکس یصدا دنیشن با

 

 اشتباه گرفتم شرمنده نکهیاِهم.. مثل ا_
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 قطع کنه که.... یگوش اومد

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 شدم اطیجون دره خونه رو باز کردم و وارد ح یز یز یبرداشتم و بدون توجه به چشم غره ها نتیکاب یو از رو ونیقل

 

مـگه  ـــشـــعـــوریبه تخت برسم داد زدم:بــ نکهیکردم و قبله ا ادیرعت و زکناره گوشش چسبونده س مویکه گوش ماین دنید با

 مـــن نــــزن ــــلینـــگـفـــتــم دســــت بــه وســا

 

وسط تخت  ونویقل تیشد با عصبان شتریابروهاش ب نیرفت و اخم ب یبودم چشم غره خفن دهیکه تا حاال ازش ند یتیبا جد ماین

 دمیکش رونیب ماین یدستا و از میگذاشتم و گوش

 

کارت تو دستش پنهون  کنمیدارم نگاش م دید یکه تو دست مانا بود افتاد وقت ریام یحرف بزنم که نگاهم به کارت مشک اومدم

 کرد

 

 یتو چرا گذاشت کردمیدوساعت داشتم باهات درد و دل م شبیمانا من د دیبهش زنگ زد د؟؟؟چرایباحال یلیخ دی:فکر کردنوا

 بهش

 

پسره زنگ نزن نوا  نیبه ا گهیو پاش کرد و گفت:د شیبا سرعت از جاش بلند شد کتون مایحرفم تموم نشده بود که ن وزهن

مانا شرمنده  رونیو از خونه رفت ب دیکش رونیحرکت کارت و از دست مانا ب هیتو مایازش اومدم حرف بزنم که ن ادیخوشم نم

 خواستمینگام کردو گفت:بخدا..نوا م

 

 نگو یچیمه نده مانا ه:ادانوا

 

تو دستم فشردم و وارد خونه شدم به  یگوش شوریکه معلوم نبود چه مرگشه پسره ب ماهمیبودم ن یاز دست مانا عصب یلیخ

 و ماناهم رفتن تو لک که دایپسره چرا رفت؟؟آ نیجون گفت:نوا ا یز یسمت اتاقم رفتم که ز

 

 نکن دارمیبخوابم ب رمیعشقم من م یچی:هنوا

 

 جون اجازه بدم حرف بزنه وارد اتاقم شدم و درم بستم یز یبه ز نکهیا بدون

 

شماره فشار  یدستم و رو دیبا ترد شیپ قهیدق 5تماس  نیتماس هام اخر خچهیتار یرفتم تو یمعطل یلبه تخت نشستم و ب یرو

ه انگار اصال منتظر تماس ک ریام یاشنا یقطع کنم صدا نکهیقبله ا یبوق دست پاچه شدم ول یشدن صدا دهیچیدادم با پ

 :بله؟دیچیگوشم پ ینبوده تو یشخص

 

 ..من نوامریپاچه گفتم:اومم..ام دست

 

اشتباه  نکهیشدن گفتم:اِهم..مثل ا عهیضا شتریاز ب یریجلوگ یکله وجودم و گرفت و برا یمونیپش دهیجواب نم دمید یوقت

 گرفتم شرمنده..

 

 میگرد شده به صفحه گوش یباعث شد با چشما ریام ادیفر یکنم که صدا و قطع یگوشم برداشتم اومدم گوش یاز رو یگوش

 بشم رهیخ

 

 ــــای،نـــکـــردی:قـــطــــــع کـــردریام
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 بهت زنگ زدن کردنیم تیداشتن اذ مایجمع کردم و گفتم: شرمنده دفعه اول من نبودم دخترا و ن خندمو

 

 رنیر دادن با ما تماس بگفدا سرت، چه عجب سرکار افتخا الیخی:اونا رو بریام

 

بهش شماره  یکه هر ک ستیکار ن یب یگیکه م یسرکار نیدادم و اروم گفتم:ا هیشکمم جمع کردم و به تاج تخت تک یتو پاهامو

 یدستم در رفت ریداد زنگ بزنه ، توهم از ز

 

 !!یجان چه شانس بزرگ ی:ادیچیپگوشم  یپر خندش بود که تو یباز کرد و بعدم صدا شمویاز او پشت تلفن ن ریخنده ام یصدا

 

 نیپشت ماش یبر دی:چه خبرته خانم شما باگفتیبود که م ریام یو اومد و بعدم صدا نیبوق ماش یجوابشو بدم که صدا اومدم

 اخه.... یتو رو چه به رانندگ ینیبش ییظرف شو

 

 ـــکـنـمیقــطــع مـ ـــگـــهید یخــاک تــوسـرم پــشـت رُلـــ یهــ_

 

 نــــه قــــطـــ:ریام

 

باهام  یبا مهربون یو وقت ومدیخوشم م یلیتماس و زدم از لحنش صحبتاش جذبش خ انیپا ریبدون توجه به داد اخر ام عیسر

 عالمه ذوق دخترونه هیاز حس قشنگ  شدیدلم پـــر م زدیحرف م

 

 مانا؟؟ یدار کاریبرگردوندم و گفتم:چ ب*غ*ل کرده بودم که مانا وارد اتاق شد به جالت قهر رومو ازش مویگوش یهمبنجور

 

تو با اون همه شوق اون شبت بهش  میاخه ما باور نکرد کنهیصدات م یچ یزنیبهش زنگ م یوقت مینیبب میخواستی:اولش ممانا

ا ت یول یراست گفت میدیجواب داد و با کمال تعجب ما سرد گفت بله فهم رید ریو ام میزنگ زد ی...وقتی...وقتیزنگ نزده باش

 .....میقطع کن میاومد

 

 دیهستم که دوستام و داداشم دروغ بگم واقعا شرمندم کرد یمن ادم دیکه فکر کرد ی:مرسنوا

 

برگشتم سمت مانا و گفتم:برو اونور  دمیتو چشمام کش یاومدم و مداد مشک نییتخت پا یداده بود از رو هیبه کمدم تک مانا

 لباس بپوشم خوامیم

 

 اخه تو االن یبر یخوایکجا م گهینوا لوس نشو دکنار رفت و گفت: مانا

 

و اروم  دمیکش رونیمانتو رو از کمد ب دمیپوش یمشک نیج هیو  نییپا دمیبدون توجه به حضور مانا کش مویراحت شلوار

 دانشگاه رمیگفتم:م

 

 میگذروندیفردا نرو امروز و باهم خوش م گردنیپسرا برم ؟؟فردایامروز نر شهی:نممانا

 

 شمیگه نرم حذف م:نه انوا

 

 خانم یبر یخواستی:تو که از اولش نممانا

 

 برم خوامیاالن م ی:ولنوا

 

 برداشتم از اتاق خارج شدم نیزم یو از رو کولم
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 یبر یخوایتو م نجایا انیتو دختر؟؟بچه ها امشب م یریجون:ااِ نوا کجا م یز یز

 

 کالسم مهمتره گهید دینکن تیجون اذ نبی:اه زنوا

 

 دمیبه دست پشت در د دیلیرو ک مایدرو باز کردم و ن اطیتو حرفتم  عیسر

 

 تو سرظهره یریم ی: کجا دارماین

 

 :دانشگاهنوا

 

 نوا یلوس یلیخ یقهر کرد میو برداشت تیگوش نکهیبخاطر ا یعنی:ماین

 

از دستتون  یلیمن خ دیباور نکرد یمن گفتم بهش زنگ نزدم ول دیبه من اعتماد نکرد نکهیا ینبود برا یگوش یبرا رمی:نخنوا

 ناراحت شدم

 

 پسره زنگ نزن....من نگرانتم نوا نیبه ا گهید یول دی:باشه ببخشماین

 

از  کنمیازم سرزده حاال که دارم حس م ییسنم که هستم نه دوست پسر داشتم نه خطا نیتا ا ستمیدوساله ن ی:من بچه نوا

 پام یسنگ ننداز جلو ادیخوشم م ریام

 

 یول یپسره زن داره بابا من تا قبلش مشکل نداشتم باهاش دوست بش نیا یاز خودم اعتماد دارم ول شتریب:نوا من به تو ماین

 رایاسمشم سم یستین انتیپاته تو اهل خ ریز یمن زنتم بگو ک ریام گفتیکه م ومدیدختره م هی یصدا میاالن که بهش زنگ زد

 بود فکر کنم

 

 بخدا ستین یکنیکــه فـــکر م یموضوع اونـجـور ــمـــایــ ســـمــانـــــه نـصورتم گذاشتم و گفتم:اوف یدستامو رو دوتا

 

 ! هیتو بهم بگو موضوع چ ایاخه کپک ب یستیتو دانشگاه برو ن دونمیتو االن خانم من که م یایب شهی:مماین

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 زیسوپ بر شتریب ریام ی:کوثر برامامان

 

 خوردم یلینه مامان خ_

 

 یکنیناز م زیم هیبا ما سره  یاومد ییشبم که خونه ا هیال :حامامان

 

شکمم زودتر از من  ییجا رمیم ادیشبه از دست بدم خودت خوشت م هی اوردمیشبه بدست ن هیعضله هارو که  نیمادر من ا_

 اونجا باشه

 

 من... نیبب یرعلی:اممامان

 

 ستیحتما گرسنه ن یدار کاری:ااِ شهره چبابا
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نگران  امیشبم صد در صد نم رمیاز کنار بشقاب برداشتم دور لبم و باهاش پاک کردم و گفتم:من فردا زود مو  دیسف دستمال

 دینش

 

 یمشاهده کرد ای:بفرما جناب آرمامان

 

 مامان به سمت اسانسور رفتم یخدمتکارا و ادامه صحبت ها یایتوجه به برو ب یب

 

که طبقه  ینازک دختر یبعد با صدا هیداشت سوار اسانسور شدم و چند ثانکه تا طبقه چهارم عمارت ادامه  ییا شهیش آسانسور

 از اسانسور خارج شدم کردیدوم و اعالم م

 

 ومدیم یریاحسان خواجه ام یاتاق من بود صدا یکه رو برو تایاز اتاق اناه شهیهم مثل

 

اس ام اس  هی یکس بهم زنگ نزده بود حت چیهبجز سما و فرهاد  یخارج کردم لعنت بمیو از ج یمحابا گوش یاتاقم شدم و ب وارد

 نییدستم باال و پا یتو یقراره بهش بگم کالفه گوش یچ نکهیبا فکر ا یول دیشماره نوا لغز یبا مکث دستم رو یخشک و خال

 ؟؟یکردم: سالم خوب پیشدم و تا وان یو یتلگرام وارد پ یکردم،رفتم تو

 

 شد..... انینما میصفحه گوش یجواب نوا رو دینکش هیزدم و به ثانسند و  عینشم سر مونیوقت پش هی نکهیا یبرا

 

 ؟؟یخوبم..تو چطور ی:مرسنوا

 

 ..گذرونمیم یکردم:ه پیو بدون مکث تا عیسر

 

 :چه افسردهنوا

 

 همش کار و شرکت و پرونده میستیها همش عشق و حال و گشت و گذار ن یما که مثل بعض_

 

 یسیدانشگاه و استاد و جزوه نو شهیو ماهم کارامون م یسرباز گردهیفردا برمهامون  یبابا عامل خوش ی:چشم کردنوا

 

 رونیب میبر یندار یاگه توهم کار کارمیخود به خود باز شد: من فردا ظهر به بعد ب شمین

 

 رون؟؟یب امیقبول کنم باهات ب دیکرد به کل منو خفه کرد :چرا با پیکه نوا برام تا یجواب

 

 یشرم دونمیچم ایهنوز خجالت  رونیب ادیباهام ب کردیقبول م دیکنم واقعا چرا با پیبراش تا یچ تمدونسیاون لحظه نم تو

 یتو برهوت بودم که دوباره متوجه پ میگپ بزن یبه راحت شنیباهم دوست م یمثل دختر پسرا وقت دادیبود که اجازه نم نمونیب

 نوا شدم دیام جد

 

صدات کنم  دیبا یچ دونمینم جمیواقعا گ دم،یام هاتو م یچرا االن دارم جواب پ یحت دونمینه؟؟منم نم یدونی: توهم نمنوا

 راستش معذبم

 

 کیبهت نزد خوادیکه دلم م گمیبا تمام وجودم م نویا یدرک کنم ول نمونویب ییهویرابطه  نی:منم سر درگمم هنوز نتونستم اریام

 کنمیدهنم حس م یوضربان قلبم و ت زنمیباهات حرف م یوقت ستیبشم ، دست خودم ن

 

بهتر  میرو در رو حرف بزن دیرفتن مونو قبول کنم شا رونیدرباره ب شنهادتیدوست دارم پ یبگم ول یچ دونمی:واقعا نمنوا

 میخوایم یاز هم چ میو بفهم میرابطمونو درک کن
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 دنبالت امیم 6پس فردا ساعت _

 

فقط سه  لشیشده بودو دل قیکله وجودم تزر یتو یوصف نشدن یبود خوشحال نیکنم هم پیتا تونستمیکه تو لحظه م یجواب تنها

 حرف بود...نـــ*و*ا

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

دخترا هم افسرده شده بودن  دمیدیم یز یز یرو تو چشما یصبح زود رفتن و خونه دوباره سوت و کور شد غم و دلتنگ پسرا

تا جشن  ادیم گهیسه ماه د دونستمیبود که م نیا شیوببودم خ مایبود و من از االن دلتنگ ن شهیخونمون ساکت تر از هم

 کردیکم م میاز ناراحت یکم نیو ا رهیو بگ شینامزد

 

 هیجون با  یز یشدم ز ونیزیچرت تلو یشکمم جمع کردم و مشغول نگا کردن به برنامه ها یپاهامو تو میشگیعادت هم طبق

زدم و داد زدم: آخ جون پرتقال اومده  یاز سر خوشحال یغیها ج وهیم دنیمبل نشست با د یاومد و کنارم رو وهیظرف پر از م

 پس یچرا نگفت

 

 رفت ادشی شیجون: دختره شکمو ناراحت یز یز

 

 جونم من از درون افسردم به جان خودم نبینه ز_

 

 دمیخوب بابا فهم یلیجون:خ یز یز

 

هنوز  یساعت و درست نکرد نیجونم ا نبی: زانداختم و گفتم کردیم ییخودنما وارید یرو lcd یبه ساعت که باال ینگاه

 که..ساعت چنده

 

 فکر کنم 3331االنم ساعت  خرمیم یباتر رمیجون:امروز م یز یز

 

 یجهش از رو هیدهنم چپوندم و با  یجون پوست کنده بودو تو یز یکه ز یاز پرتقال یبزرگ کهیاوردم قرار امروزم ت ادیبه  با

 ممبل بلند شدم و به سمت اتاقم رفت

 

 یبچه کجا رفت شدیجون:چ یز یز

 

 کنم زشته رید 6جون گفتم:عشقم با دوست پسرم قرار دارم ساعت یز یز تیباز کردم و با توجه به حساس شموین

 

 زشت اون عمته دیابم روش دختر چشم سف هی یرو خورد ایرفت و گفت:ح ییجون چشم غره ا یز یز

 

 ...هیواژه زشت براش کمه فدات بشم اون شب_

 

تو  دمیزدم و پر یدلم پرت کرد سمتم قهقهه بلند زیعز یصورت یروفرش ییجون دمپا یز یادامه حرفم و بدم ز نکهیا بلهق

 اتاقم

 

و  یبا هزار سخت میضرور یلباس ها دنیبعد خشک کردن خودم و پوش دیچکیساعت از حموم دلکندم اب از سرو روم م کی بعد

 دمیبلندم و سشوار کش یزحمت موها

 

 امیبه نظر ب بایز یلیخ یلیخ خواستمیانداختم امروز م ینگاه زیم یرو یها شینشستم به لوازم ارا شمیارا زیم یندلص یرو

 کردم. شیبرداشتم و با مهارت شروع به ارا زیم یکرم پودر و از رو
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و  ممیمال یصورت رژگونه ذاشتیم شیتر و درشت تر به نما دهیو چشمامو کش کردیم ییپشت چشمام خودنما یچشم کوتاه خط

 کننده شده بودم رهیبگم که خ نانیبا اطم تونستمیم دادینشون م شهیبرجسته تر از هم موییقلوه ا یکه لبا یرژ گلبه

 

 میسرمه ا زهییپا یروشن مانتو یآب یتخت گذاشته بودم رو تنم کردم شلوارل یکه از صبح رو ییکه تموم شد لباس ها شمیآرا

تخت برداشتم و از  ریاز ز دمویجد ییسورمه ا یبوت ها میکرده بود ن دایبا چشمام پ یقشنگ یمونهور میو شال بافت نازک اب

 ختیریو از چشاش شُرشُر اشک م کردیم وردخ ازیجون داشت پ یز یاتاق خارج شدم ز

 

 یدیبه خودت رس نقدریا یرینم لیذل یریجون:کجا م یز یز

 

 عشقم گفتم که با دوست پسرم قرار دارم_

 

 بهت پرت کنم نویا ییبجا دمپا ندفعهیبگو تا ا گهیباز د هیو باال اورد و گفت:  کردیخورد م ازیکه باهاش پ ییجون چاقو یز یز

 

 رونیب رمینوا( م گهید ی)دوتا از دوستادهیو سپ لوفریخوب بابا نکش منو با ن_

 

 ...نارویا دایچپل چالغت اصال چرا ا یابا تو و اون دوست دونمیجون:باشه تا قبل نه خونه باشا واگر نه خودم م یز یز

 

 نامیرو دارم خو ا دایو بهار و ا یجون مگه من فقط حق ارتباط با مان یز یگفتم:وا ز کردمیبوت م یتو یکه پاهام رو زور یدرحال

 تا نه برگردم یهشته چجور یدرست و حساب یجا هی میتا بر شهیربع به ش هیدرضمن االن  گهیدوستامم د

 

 دایجد یپرو شد یلیخ کنمایم کتیت کهیچاقو ت نیباهم امی:نوا مجون یز یز

 

 تا دوازده خونه باشم دمیو گفتم:خشن نشو فداتون برم قول م ستادمیاون بوتا صاف ا دنیشدن تو پوش تیموفق با

 

 ایاصال خونه هم ن یخوایخوشم باشه م یچ گهی:دیز یز

 

 ستیخوب ن امیمن خونه ن گهینه د_

 

 ت.؟؟:چرا اونوقیز یز

 

 زنه تپلو و خوشگل خواستگار سمجتون آقا نصراهلل اوووف.... هیو  یخونه خال هیچون که _

 

نشد چاقو  الیخیب یز یز یقدم عقب برداشتم ول هیجون سرم زد  یز یکه ز یغیکه با ج بافتمیچرت و پرتا رو به هم م داشتم

 رونیب دمیقرض گرفتم و از خونه پر گمید ستایده ب یتیروامنم دوتا پا داشتم به  دیبه دست از جاش بلند شد و به سمتم پر

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 بود نایخونه نوا ا دیسف یو نگام به در اهن رفتمیور م نیباضبط ماش کالفه

 

 جلو در خونشونم 5از ساعت  دادیو نشون م 5331 ساعت

 

 شاهللیازده بودم نوا کش  پیبه خودم انداختم به قول فرهاد بد ت نهییتو ا ینگاه
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از  یبرگشت حت یشد وقت انینوا نما فیباز شد و جثه ظر یگذشت و در اهن قهیدق ستینگاه کردم که ب واریبه درو د اونقدر

 از چهرشم قابل درک بود یکه حت ییخصلت ها طنتیوش تینفسم و بند اورد معصوم شییبایدورم ز

 

 نیماش دنیده بودم خارج شدم و به سمت نوا رفتم با دکامل توش متوقف ش کساعتیکه  ییو روشن کردم و از جا نیماش

 رهیچشاش گرد شدو محکم زد تو سرش ل*ب*ا*شو به دندون گرفت و لب زد:برو سره کوچه خبرت االن ابروم م

 

بعد  قهیسره کوچشون متوقف شدم و چند دق دینکش هیگاز فشار دادم به ثان یزدم و پاهامو رو یحرص خودرنش قهقهه بلند با

 دمیکش یقیبا عطر گرم و تلخم نفس عم مشیو مال نیریکنارم مخلوط شدن عطر ش یصندل یباز شد با نشستن نوا رو نیاشدر م

 که با شرارت به من زل زده بود شدم یرنگ یاب یدو گو رهیو خ دمهام فرستا هیر ینوارو تو میعطر مال یو بد

 

تو فوق  یاخه چجور دهیند نیکه باالتر از سمند به خودش ماشتو کوچمون  یاومد نیماش نیبا ا ستیعقل تو کلت ن کمی:نوا

 نیا گهیبروو د یسادیبگن چراا وا یز یبه ز یزیباشن و چ دهیها د هیبه حالت همسا یاومده جلو خونمونم پارک کرده وا یگرفت

 و داره تو چشم و تابلوعه یطالب رخهندونه تو چ هیتو کوچه ما حکم  نیماش

 

و  دینوا با پشت گردنم خنده رو ل*ب*ا*م خشک یخنده که با احساس برخورد دستا رهیف زدناش زدم زحرص خوردن حر نیا با

از بس  دایرفت و گفت:ببخش ییتوهم رفته به طرف نوا برگشتم اومدم حرف بزنم که چشم غره ا یگرد شده و اخما یبا چشما

 پرهیم یرو زدم دستام هرز شده ه ماین

 

 خط و نشون بکشم ابرومو باال دادم و گفتم:زشته دستا دختر هرز بره تکرار نشه ها یاسه کسو خواستمیم یوقت شهیهم مثل

 

 نجایو داره ا ییفلفل دلمه ا یتو گون جیهو هیحکم  نیماش نیا گهید وفتی:باشه بابا راه بنوا

 

 امبرویو چهارهزار پ ستیدو بکر کننده نوا که اسم کله ص یها غیتوجه به ج یگاز گذاشتم ب یروشن کردم و پاهامو رو نویماش

و هندونه  یو طالب ییو فلفل دلمه ا جیبا هو نموینازن نیچرت و پرت نگه و ماش گهیتا د شدمیاز محلشون دور م زدیم ادیبلند فر

بود  دهیچسب یکوچه پارک کردم به طرف نوا که به صندل یو تو نیپاش میاز محلشون دور شد یافبه اندازه ک ینکنه وقت سهیمقا

 برو خوب کجا برم من؟؟ یگیم یرگشتم و گفتم:هب

 

 یدادیم یاطالع قبل هی یرم کرد هویمردم خوب چرا  یریبگ یبه حق ابوفاضل کچل ی:الهنوا

 

 خانم شجاع؟؟ یترسینکنه از سرعت م هیفرمون تکون دادمو گفتم:چ یرو انگشتامو

 

محل سوار فرقون سرعت و  نیهم ابونایمنو داداشم تو خ دیکردیم یاون موقعه ها که شما تو کوچتون فوتبال باز زمی:عزنوا

 میکردیتجربه م

 

 فرقون نوا و داداشش سرعت

 

 من یمازرات سرعت

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 نمیفرقون به ماش هیواقعا لذت بردم از تشب ی:مرسریام

 

 ایقابل نداشت جناب آر کنمیخندم و گرفتم و گفتم :خواهش م یجلو

 

 ..ایستوران که زوده پارک :حاال کجا برم من؟؟رریام



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 112 

 

 

 ر؟؟یتو ام یبلد نگیحرفشو کامل کنه با ذوق گفتم: بول نکهیا قبله

 

 ؟؟یستینداره که بابا نگو بلد ن یانداخت و با مکث گفت :کار یبهم نگاه طوالن ریام

 

 م هنراموخوب تا نشون بد نگیسالن بول هیخودش ابروهامو باال دادم و گفتم:بلدم اتفاقا خوبم بلدم برو  مثل

 

 ...ای، پارک ملت  ی، شهرباز گهید یجا هی میبر یدوست دار گمی:مریام

 

 کمی ستمیمن اونقدرا هم ماهر ن یبازینم زمینترس عز ایزود باخت و قبول کن ادینگا کردم و گفتم:بهت نم ریتعحب به ام با

 اومدم یقوپ

 

 اومدم اصال ایبه دن نگیمن تو سالن بول یخودت سوسک بش ترسمی:منو ترس نه گلِ من مریام

 

 گهیسالن خفن د هیبتاز به سمت  یچرا سرعتو کم کرد ییحرفه ا یورزشکار اقا یاقا ی:اوکنوا

 

پا  هیمرغ نوا  یرفتن بود ول نگیبماند که تمام تالشش منصرف کردنم از بول ییباسرعت و حرفه ا کردیم یبا مهارت رانندگ ریام

 داره

 

***** 

 

مردونه  رهنیپ هیکنکاش کنم  رویام افهیو ق پیتازه تونسته بودم ت میبود ستادهیتو سالن کنار توپ ها ابود که ما  7331 ساعت

 یشو که رو یبود کت تک مشک دهیکالج خوشگلم پوش هی یشلوار کتون مشک هیو تا ارنج تا زده بود و  ناشیکه است ییسورمه ا

و تمام موهاشم با دست داده بود  کردیبه توپا نگا م جیبود دست من گاورده بود و داده  دربود رو  ییقهوه ا یارنجش وصله ها

 شروع کن یکنیترسو خان رو کردم بهش و گفتم:چرا نگا م نییپا

 

 به توپ نگا کرد و دوباره برگشت سمت من کمیتوپ سبز برداشت  هیمردد به سمت توپ ها رفت و  ریام

 

 پس یکنیگفتم:واا چرا نگا م کالفه

 

دو تا هم  یخنده چون حت ریکرد و توپ و پرت کرد از حرکتش خندم گرفت و بلند زدم ز ادیبابا رفتم، سرعتشو زگفتن باشه  با

 رمیم ندفعهیا گهیبار د ایکرد و گفت:نشد نشد  نییبه سمتم برگشت دستاشو باال پا عینزد خنگول سر

 

 دیهست نگیبله بله از ضربه اولتون معلوم بود استاد بول_

 

توپ و  ریخنده و گفتم:اقا ام رهیکاراش دوباره زدم ز دنیکرد با د ادیبرداشت و مثل قبل سرعتشو ز گهیتوپ د هیحرف  بدون

و من درحال غش کردن بودم به سمتم برگشت دوتا دستاشو رو  رهیبگ ازیهم نتونست امت ندفعهینه خودت و ا یپرت کن دیبا

 بمونه ها مونخود نیشد گفت:ب کمینزد یصورتش گذاشت وقت

 

 ■■بعد[ کسالی]■■

 

 فهممینم یچیکردم و کالفه داد زدم:اه بابا من ه زیم یبه ماکت رو ینگاه

 

 مبحث و باز کنه برامون نیدیآ گمیشو بعدا م الیخیگفت:ب گرفتیکه داشت ناخون هاشو م دایا
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 رمیمهندسه از داداش تو کمک بگ یباال لنداختم و گفتم:عشقممم اقا ابرومو

 

 یدییمارا سا سالهکی یدونستی:مبهار

 

 شد هیاالن وارد چهل ثان نیبه ساعتم کردم و ادامه هم یو دو روزو پنج ساعت نگاه کسالی_

 

 چرت و پرت هارو نیا دیجمع کن دیخونیکردم ،شما که درس نم ریشماها گ نی:خدا شفا بده شما خواهر برادرو که من بمانا

 

 درس بخون به ما یگیم یتو نشست دهیع گهیو روز دد گهید یگیزور م ی:اخه خواهره خر خون من داربهار

 

باهم  ایبگه درس دارم ب نیا نییبگه بسم اهلل بکش پا ماین یفکر کنم شب عروس گهیراست م شیبا همه کم عقل ییخدا نویا_

 میکن نیتمر

 

زنگ  یم همون موقع صداوسط کل دیبرداشت کوب نیزم یخنده و مانا با حرص کتاب و از رو رهیحرفم دخترا بلند زدن ز نیا با

 خشتکتو پرچم کنه ها ادیب گمیبلند شد مانا رو کنار زدم و داد زدم:بزبچه جلبک اقامون زنگ زد االن م میگوش

 

 :تو روح خودت و اقاتونمانا

 

و اسم  شدیصفحه خاموش روشن م یبود عکسش رو ریدرست حدس زدم ام دمیکش رونیمانا ب یجزوه ها ریو از ز یگوش

 :خانمم ؟دیچیگوشم پ یبود که تو ریخسته ام یتماس و برقرار کردم صدا عیسر زدیچشمک م یگوش یآقامون رو

 

 زمزمه کردم:جونه دلم.... یگوش یکردم حواسشون نبود اروم تو یبچه نگاه به

 

 ؟؟ییاون دلت کجا ی:من به فداریام

 

 شرکت ای ییخونه ا یتو چ نامیا یخونه مان_

 

 دنبالت دلم برات تنگ شده توله امیب یخونه اگه کار ندار رمیدارم م ابونمی:تو خریام

 

 گهیروز د هیباشه  رونیخونس زشته برم ب یمامان مان ریام شهینه نم_

 

 ای:نوااا من دلم برات تنگ شده االن بریام

 

 اخه من... زمیعز میبود رونیب شیدوروز پ ریام_

 

 ینجوریعاشق دوما تو چرا ا یو کنار گوشش گذاشت:اوال سالم آقا دیکش رونیاز دستم ب یحرفم کامل نشده بود بهار گوش هنوز

 مشینیبیما نم یتور کرد قمونویرف یاز وقت

 

اول دوست ما بوده بعد شده عشق  یول میندار یبش گفت که بهار دوباره گفت:اون که اره ما حرف یچ دونمیباز شد نم شمین

 ....یجنابال

 

 باز کرده ششمیچه ن مونی:کوفت مدایآ

 

 ..گهیم یچ نمیخفه شو بب سیه_
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 سه شنبه واسه ما باشه هیحداقل بزار مینیبینوا نم گهیما که د دیرونیهمش ب یتورش کرد ی:نه از وقتبهار

 

و چهار  ستیعشقم و ب شهینم گهیتو اتاق مانا پخش شد:نه د ریام ی*کر صدایو از بهار گرفت و گذاشت رو اسپ* یگوش دایا

 عاشقانمون قبول کنم یوجود سه تا خرمگس و تو خلوت سه شنبه ها تونمیم یول نمیساعت نب

 

 ما میپلش هم واسه خودت باشه نخواست نیا ی:خرمگس خوردتمانا

 

 دیمنو داشته باش ی:دلتونم بخواد چشم آبریام

 

 :اه حالم بد شدبهار

 

 نبودا یشکل نیکه ا ریام نی:بچه ها ادایآ

 

 میکنیچه بهتر منو عشقم خلوت م نمینخواست دیایهمتون ب دیونم خواستسر کوچت گهیساعت د کیدر هر حال من تا _

 

 دادیم ریبوق که نشون از قطع کردن ام یصدا یها اومدن جوابشو بدن ول بچه

 

 خودمون یتو دورهم یدیزنگ زد ر هی یعنیاز جام بلند شدم حاضرشم که مانا گفت: عیسر

 

 گذرهیه خوش مچ ریبا ام رونیب میریم یوقت یدونینم یمان ییوا_

 

 ...ریبا ام یاز وقت یصد سال خوش نگذره مارو فراموش کرد خوامیم مونی:مدایآ

 

 من یچییجاسو یلپشو محکم بوس کردم و گفتم:قربونت برم من اله دایرو آ دمیحرکت پر هی با

 

سفره  یزنیزنگ م کشنبهیفشم  میاومد ریمن و ام ؟؟یی، نوا کجا یزنیشنبه زنگ م گهید نمتیبیساله اصال نم هی:برو گمشو دایآ

 سه شنبه... نمایخونه دوشنبه س

 

 خوادیفرهاد جون زن نم ایکنیحال م یخر دار نیکنه ع ری:نوا تو گلوت گبهار

 

 سرکوچه باشه نیتابلوعه با ماش ادیم ریاالن ام دیحاضرش دیو گفتم:پاش دمیخند بلند

 

 شنیم نیسوار اون ماش یردو نفر زو میکه هممون توش جا بش ستین ای:اوسگل پرشمانا

 

 که مشکل نداره نیا میریم نهیدو ماش رونیبکش ب نگیو از پارک 216برو _

 

خوش  یکه پر از خاطره ها یشدم سال شیسال پ کیدوباره غرق  شدمیکه حاضر م یبلند شدن حاضر بشن و من درحال دخترا

 ایسما تو اون ور دن یآزار ها تیبا وجود اذ یصه شده حتخال ریتو ام امیبود برام من عشقو با تمام وجودم درک کردم تمام دن

 گهیهفته د کیبود که تا  یخاطره سال نیزتریو مانا و بهار و شهرامم خاطره انگ ماین هیددارم نامز ریبا ام ینیریش یبازم لحظه ها

ل*ب*ا*م  یرو یود ته لبخند بزرگماهم ب هیکاش نامزد گفتیکه م ریبچه ها و حسادت ام ینامزد یاورد ادیبا  دیرسیم انیبه پا

 نقش بست

 

 میدیاونموقع خنده رو نشونت م انیب گهیماه د 5خوب بخند بزار شوهرامون  زمی:آره بخند عزمانا

 

 دوســــش دارم یـــــیــــلـــیخــــ یمان_
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 کنهیم خیدست و پات  زنهی:زنگ که مدایآ

 

 اوهوم_

 

 لرزهی:قلبت مبهار

 

 اوهوم_

 

 وفت:اوهوم و کمانا

 

 مهربونه یلیخوبه خ یلیخو دوسش دارم بخدا خ_

 

 میدیخودخواه ند نیتو وجود ا ی:ما که مهربونبهار

 

 دیلرزیکه شماهم دلتون م دیبود دهیاگه د_

 

 شیبرم چشم آب دتیقربون اون دله لرز یاز پشت ب*غ*لم کرد و گفت:اله بهار

 

***** 

 

 ارمیو ب یشگیهمون هم ایآر ی:آقاگارسون

 

 ....دیسفارش بد دیدوست دار ی)رو کرد سمت دخترا(خانما هرچیشگیسه منو خانم)به من اشاره کرد(همون هم:واریام

 

 بهارم برگ دوست داره خوانیو مانا جوجه م دایو گفتم:آ ریرو کردم سمت ام نیخجالت دونستمینگاه کردن م گهیبهم د دخترا

 

 مگه؟؟ یمرض دار هیپاهام گرفت به توجه ام به سمتش جلب شد:چکه بهار از  یزیبرگشت سمت گارسون که با بشگون ر ریام

 

 خوامیم گری:نوا من جبهار

 

 نییتخت پا یکردم از رو ینگاه زدیباد م یرو گرهارویکه ج یو به مرد دمیخند دیچیدماغم پ یتو گریج یتوجه بو یبا کم_

 ؟یخوایم یزیت:جانم چشدم متوجه من شد به سمتم برگش کیبهش نزد یرفتم وقت ریاومدم به سمت ام

 

 خوامیم گریآره ج_

 

 خوادیم گری، ج گرمی:جووون جریام

 

 گهید اتمیخل و چل باز نیهم ی وونهید_

 

 نوا خانم رسمیبعدا به حسابت م نجایا ادهیچشم ز نی:برو بشریام

 

هام با سنگ  یرد کتونبرخو یکردم از صدا یکه بچه ها روش نشسته بودن ط یسنگ فرش شده رو تا تخت ریخنده دوباره مس با

 شمال افتادم ادی شدیباغ پخش م یفضا یکه تو یآهنگ سنت دنیذغال و کباب و شن یو بو ریمس یدرشت تو یها
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اومد و با بچه ها مشغول  ریبعدم ام قهیگوش دادم ده دق یقیموس یبچه ها به نوا یتوجه به قهقهه ها یتخت نشستم و ب یرو

 بودم یقیمن غرق موس یبگو بخند شد ول

 

 عــاشــقــم مــن

 

 عــاشــقــم مـن

 

 ــــخــواهـــمیو بــلـا مـ درد

 

 ....یدلــان اهـــــل دلــ یبـــ یا

 

 تـــو دخـتـــر..؟؟ یی:نـــوا کــجــاریام

 

رگ بز ینیس هیتو گهیگارسون د هیو  کنهیو جمع م ونیگارسون اومده داره دوتا قل هی دمیاومدم که د رونیبحر اهنگ ب از

 نوشابه و دلستر هارو آورده

 

 قشنگه اهنگش یلیمتوجه نشدم خ دیببخش_

 

از  شترینگاهش فقط لبخند زدم به تخت که هر لحظه ب هیمهربون نیکردم و به ا دایپ ینگام کرد که توش هزاران معن یجور ریام

 کاله نمونه یتا سرم ب دمیخودمو جلو کش یانداختم کم ینگاه شدیقبل پر م

 

***** 

 

و به  یسال خوشبخت کی نیخدا ا کردیفکرشو م یک یول ادیخم به ابروهام ب نکهیا یلحظات رو داشتم بدون حت نیسال بهتر کی

 شهیخنده رو ل*ب*ا*م م کردیفکر م یبده ک یو جاش بهم بدبخت رهیهامو ازم بگ یو تک به تک همه خوشبخت نهیبب ادیچشمام ز

به ذهنم  یمن حت رهیو ازم بگ یو خوشبخت ادیراهه تا ب یمن تو یکه عامل بدبخت دمکریفکرم نم نیبه ا یچشام....من حت هیگر

 خانوادمو و عشقم در راهه؟؟ یبرا یبتیچه مص دیرسیهم نم

 

از بهشت  ییا کهیرستوران ت نیا میاون تخت کنار اون رودخونه باصفا دل بکن یاز رو میتونست یبه سخت میغذا رو خورد یوقت

 نیمانا شدن و پشت سرما راه افتادن به محض وارد شدنمون تو ماش 216شدمو و دختراهم سوار  ریام نیبود ، من سوار ماش

 نزن باتشکر یدست به بخار نواو روشن کرد و رو به من گفت: یبخار ریام

 

 کنهیروشن م یتو فصل بــهــار بــخــار یو خـــامـوش کــن هــوا خـوبـــه اخه ک نویا ــریامـ_

 

 خودمه نیبنز کنمیروشن م:من ریام

 

 رمایمیم وفتمیم شهیگرمم م شهیبشم االن حالم بد م ختیاون تب  یفدا ریام_

 

 یفضا یتو یباد خنک بهار دیکش نییهارو پا شهیچشم غره ش هیخاموش کردو با عیو سر یحرفام حساس بود چون بخار نیا یرو

کمتر ازش  نیبا شهر فاصله داست و ماش نجایچون ا دیچیاغم پدم ینم بارون که از شب قبل اومده بود تو یبو دیچیپ نیماش

 به کوه از تهران سردتر بود شیکیهواش صافه صاف بودو به خاطره نز گذشتیم

 

 یگوش یخودم بودم که صدا ریکال درگ دمیبه ابروهام کش یزدم انداختم دست خیبه دماغ  یدراوردم و نگاه فمیمو از ک نهییآ

 نیو بردار بب یو برداره که گفت:نوا گوش یبرگشت منتطر بودم گوش کردیم یکه داشت رانندگ ریسمت امبلند شد نگام به  ریام

 کنمیم یخانمم دارم رانندگ هیک
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 کنم؟ کاریباباته چ ریبرداشتم و گفتم:ام شویگوش لیکمال م با

 

 واسم و جمع کنمح دیرو گاز رفته با یپاتو بزار نمیماش نیا زهی*کر جاده لی:بردار بزن رو اسپ*ریام

 

 *کریاسپ* یتماس و برقرار کردم و گذاشتم رو فولهیوتیکه مثل خودم ب نایاطاعت از فرمان اقامون ا با

 

 ـــر؟؟یامـ یـی: کــجـــاریام یبابا

 

 سالم خــارج از تــهـــرانـم چـطــور؟؟ کی: علریام

 

 ...ــنـهیــشــیصـــبــح مــ 4ســـمــانــه فـــردا  یــمای:هــواپـریام یبابا

 

 ؟؟یگـــفـــتــ یچــــ ؟؟بــــابـــــای:چــــریام

 

 ـرانــهیفــردا سـمـــانـــه ا ــــریامــ ی:مـگــه کــر شــدریام یبابا

 

 اونجا بمونه خواستیاون که م یچ ی:اخه براریام

 

)بابا سمانه(جواب ممیروبرو کنه ، کر قتیو با حقتا مار ادیاالن بامن تماس گرفت و گفت م نیهم ریام میی:ماهم مثل توریام یبابا

هست که  یقتیو گفت: اخه چه حق دیو گوشه جاده کش نیبرگشت به من نگاه کرد و ماش ریشدن انگارام بیهمشون غ دهینم

 سما بخواد مارو باهاش روبرو کنه

 

 میزنیف مپسر اونجا حر یاز گشت و گذار دار یمهم تر یکارا ریدفترم ام ای:زود بریام یبابا

 

مسترب بود  یلیگفتم:لحن بابات خ ریخشک شدمو با اب دهنم تر کردم و رو به ام یلبا نیماش یبوق تو فضا یصدا دنیچیپ با

 افتاده فکر کنم یاتفاق بد

 

نقشه  هیحتما دوباره  ستین یچیگفت:نگران نباش نوا ه شدیم دهید یکه تهش نگران یالیخیو روشن کرد و با ب نیماش ریام

 مارو جدا کنه دهیکش هگید

 

 ترسمیم ندفعهیا یول ریچرا ام دونمینم_

 

تر  نییکوچه پا هی شهیمنو بزاره خونه،منو مثل هم ریمنم اعصابم خراب شده بود گفتم ام نایاز همون ور رفتن خونه مانا ا دخترا

 قفل انداختم و وارد خونه شدم یو تو دیلیو ک دمیگرفتم به خونه رس شیکرد و رفت با اعصاب داغون راه خونه رو پ ادهیپ

 

 ■■ ایآر رامی ■■

 

که سمانه زنگ  ستیمشکوک ن نینه شراره و سامو ا دمیو د میهفته اس نه کر کی قایدق ری، ام ستیمعلوم ن یچی:فعال هبابا

 روبروتون کنم قتیتا با حق رانمیبزنه و بگه من فردا ا

 

 نبودم پدر من ختهیبهم ر نقدرینبود که من االن ا بی:اگه عجریام

 

 هست مهیباشه فرهاد پسره کر دهیفهم نکهی:احتمال ابابا
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 موضوع به ما ربط نداره که سما بخواد به شما تلفن کنه نی:نه اریام

 

موضوع از چه  میزودتر از همه بفهم دیبا ریفرودگاه ام می، بهتره فردا منو تو بر یمرموز و موز مهیدختر مثل خوده کر نی:ابابا

 قراره

 

 ــمینــدار یــیا ـگــهیراهـه د ــنـکـهیخـــوب مـثــل ا یــلی:خـریام

 

 شد؟یانداختم و گفتم:چ یشده بود نگاه کیو به بابا که حاال بهم نزد دمیو سر کش کیکوچ یمعدن اب

 

 میصبر کن دیبا نیریگیم لینشسته دارن بارهاشونو تحو ماشی:هواپبابا

 

 ....یلعنت_

 

تو  میگوش دنیبا لرز کردمیراحت مشغول ورق زدن روزنامه بود من کالفه دوره فرودگاه رو متر م الیکه بابا با خ یساعت مین

اس ام اس براش زدم:تو جلسم خانمم بهت زنگ  هیرد تماس دادم و تو یبه صفحه انداختم نوا بود بدون معطل یدستم نگاه

 زنمیم

 

پرت کردم  مییکت تک سورمه ا بیتو ج یناچار بودم گوش یول مجبور شدم به نوا دروغ بگم خورد شده بود نکهیاز ا اعصابم

 موهام فرو کردم یدستمو تو

 

 ستیاون سمانه ن ری، ام ری:امبابا

 

انداخته  رونیبلوند شدش و لخت کرده بود و از دو ور شالش ب یبرگشتم خودش بود موها گفتیکه بابا م یسرعت به سمت با

 ین ین ینگه من..رو یول زدیشدش هم از دور چشمک م ومیسالر یاب روشن مچ پاها یل با شلوار دیبود مانتو کوتاه جلوباز سف

 بود دهرنگ تو دستاس سما متوقف ش یصورت یال یال

 

 کوچولو ییلو یپدربزرگت هست ونیلطف و مد نیبابات اومده استقبالمون اووف ا نیبب اییلو یییوا یی:هسما

 

 کردیبخند به من نگاه مبود و با ل ستادهیمن ا یحاال روبرو سمانه

 

با خودت  هیبچه ک نیا یکنیسرهم م هیچرت و پرت ها چ نیشده بود گفتم:ا قیحرفاش به وجودم تزر دنیکه از شن یتعجب با

 ؟؟یاورد یورداشت

 

 ها ترسهیرو از خودت نرجون عشقم ازت م اییداد نزن تو برخورد اول لو زمی، اروم باش عز ششی:هسما

 

 ــا؟؟ــیلـــوبــ یچـــ_

 

 اییدلم دخترمون لو زیعز ــــایـــی:لــــوسما

 

چـــرا  یتـــو سـرت دار یداد زدم:دوبــــاره چــــه نــقـــشـه شـومـ رهیخ یتوجه به نگاه ها یانفجار به سمت سمانه رفتم و ب با

 یال یال ین یتوجه ن یسمانه ب رهیگ رهیه زد زکه زدم بچ یبا داد یســـمــانـــه خـســـتـم کرد یـداریدســت از ســــرم بــر نـــمــ

من که رفتــــم، دست از سرت برداشتم به من چه که  ایار یاقا هیگذاشت و مثل خودم با داد گفت:نقشه چ نیزم یبچه رو رو

 ذشته بودگ نیماهه ازت حامله بودم و کار از سقط جن 5رفتم  یخــان هــان به من چه وقت ریدوماه بعدش شکمم اومد باال ام

 

 سما من.... کنمیمزخرفاتتو باور م نیا یفکر کرد_
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 یتا کس میرفته من ک ادتی ری:امدیلب غر رهیحرف از دهنم خارج نشده بود که بابا منو به سمت خودش برگردوند ، بابا ز هنوز

 نه ایخودته  گــند ــایالبـــ نیا مینیتا بب میزنیو تو خونه حرف م یلعنت رکیس نیمنو نشناخته تموم کن ا

 

داد زدم:مـــگـــــه شـــــمــــا  کردیکه درونم فوران م یتیکه دورمون جمع شده بودن انداختم و با تمام عصبان یتیبه جمع ینگاه

 ــــایمــردم لــعــــنــتـــ یتــو زنـــدگـــ ــدیـــگــردیمــ یدنـــــبــال چـــ ــــدیـــــکـــاریبــ

 

****** 

 

 مـــنـه ــریسالن پخش شد : بـــــس کـــن شــراره از کـجـا مــعـلــوم بــچــه امــ یمامان تو دایفر یصدا

 

تو بود زنت محرمت گناه که نکرد حامله شد  هییا غهیتون اره سمانه ص یرسم مردونگ نهیرو کرد سمت من و با بغض گفت:ا خاله

 یبهش انگ هرزگ نکهیا یاالن بجا یکردیمن تموم نم یـــان اگه با سماه یبهم بزن تونوینامزد یخوایتو م دونستیبچم از کجا م

 ..یول دیپرسیدخترمو و نومو م کردیخواهرم سمانه رو تاجه سرش م دیکردیدخترتونو بزرگ م دیداشت دیبزن

 

 ج کردنازدوا کایاصال جدا نشده بودن و تو امر میگیبه همه م کننیعقد م ریسمانه و ام گهید دی:اوف تــموم کنسام

 

 .....ستیبــگـو پــســـر بـــگــو بــچـــه تو ن یـــزیچــــ ـهی یچــرا ســـــاکتـــ ـــریامــ ی: خفه شو سامان همامان

 

که اون بچه نوه  میدونیسالن اکو شد: تمومش کن شهره همه ما م یفضا یبابا تو یمحکم و جد ینزده بودم که صدا یحرف

 سمارو یمن بزرگش کردم شهره تو خودت بزرگ کرد ستی*ر*ز*ه نسما ه رهیخودمون و دختره ام

 

 هیکار نیهمچ کنهینم ریممکنه ام رهی:غمامان

 

پدرش شناسنامه داشته باشه عمو لطفا  لیکه به اسم فام اسیینه مهم دخترم لو ای دیکنیباور م ستی: خاله جونومعم نسما

 دیریشناسنامه بگ ایآر لیدخترم به فام یو برا دیمشخص کن اروییمنو لو فیتکل

 

 نوا تو اتاق مهمان و منو سما... شدیم یذهنم تداع یو صداها و جنجال ها برام گنگ بود صحنه شمال تو دیکشیم ریت سرم

 

 ستیذهنم بود سما ه*ر*ز*ه ن یبابا مدام تو یصدا

 

 ستیبــاشـــه ه*ر*ز*ه ن یراســــتــه ســـمــا هرک ــنـایآره هـــــمـه ا راسته

 

 چند ماهشه سمانه رمیبچه شناسنامه بگ نیتا بتونم واسه ا دیتا فردا عقد کن دیبا ادیپور ب ینیحس زنمی:زنگ ماباب

 

 ماهشه عمو 4و گفت: دیاب دماغشو باال کش سما

 

بلند شدم و داد  یسلطنت یمبل ها یحرکت از رو هیذهنم پر رنگ شد تو  یدرک حرف بابا اسم نوا تو با

 مزخرفات.... ــــنی...شـنـاســنـامـه اــــد؟؟عـــقیزدم:چــــ

 

 نبود دنمینفس کش یصدا یسکوت محض فرو رفت حت یگوشم زد، سالن تو یکه بابا تو یلیس یشدن صدا دهیچیپ با

 

 ...ـی؟؟ امـــ یکـرد ــــکـــاری:عــمو چـســما

 

 ، خــــفـــه شــــــــو ـــــسیهـــــ_



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 121 

 

 

 یسما رو عقد کن دیبا سایوا یکه کرد ییکار یکن پا یمردونگ یول یکرد ینامرد میبــار اورد ینجوریمــا تو رو ا ــــری:امــبابا

 

 کردیبود که بابا روم دست بلند م یبار نیاول نیا

 

 که تو ذهنم زد بلند داد زدم: ییبا جرقه ا دیلرزیشدت خشم م از

 

 بدم ید کنــم مـن متاهلم جواب نوارو چعقــ ــویک ـــامیزن ب ــدیــفـهــمــیزن دارم مــــ مـــن

 

 هیفرود اومد سمانه شروع کرد به گر نیزم یهمه گرد شده بود مامان اشک تو چشاش جمع شده و خاله خشک شده رو یچشما

تو  ریگفت: نه..ام یو با ناباور کردیبابا که با تعجب نگام کرد م رهیمیم یگفت: اون عوض دهیبر دهیهقهقش بر ونهیکردن و م

 ینکرد نکارویا

 

نفس بکشه سرخ شده بود دستشو  تونستیباز کرد نم رهنشویمنتطر عکس العمل بابا بودن نفس زنون دکمه اول پ همه

 توهمم باز شد و جاش و به ترس داد اره ترس.... یگذاشت رو قلبش و زانوهاش خم شد اخما

 

آقــا رو  یزبــــونــ ـــریز یهـــلــقــــا قـــرص هــازد:مــ ادیو فر دیکه سده اشکاش شکسته بود به سمت بابا دو مامان

 و خــبــر کـــن یدکـــتــر قـــاســمــ ــــریبـــکـــش امــ ــقیآروم بـاش نـفــــس عــمــ ــــنی...حــــســـــاریبــــ

 

******* 

 

 یروزنامه و از همه مهم تر ب یه بابا تودستم بود دوختم خبر سکت یکه تو ییمو به روزنامه ا یخوابیسرخ شده از ب یچشما

 دادیعذابم م یاسیدوسه تا خبرنگار س ینوا و سمج باز یقرار

 

 تماس و برقرار کردم:بله؟ دیشروع کرد به زنگ خوردن با ترد میباز گوش نیصدوم یبرا

 

ــر چــ ـــرا جـ ــ  ـیردم که :امـگرفت با مشت کردن دستام خودم و کنترل ک شیگرفته و پر بغص نوا تا اعماق وجودم ات یصدا با

 ــوابـ ـمـ ـو....

 

 جواب بدم.... یدختر درک کن چجور مارستانمینــوا من تو ب_

 

 بخدا تـــرکم نکن.... رمیــمـــیمن بدون تـو مـ ایزد ـــدمویقـ یبـــگــ یایروز ن هی ـــری: امــنوا

 

من بدون تو وجود داشته  شهیسرم مگه م م،تاجیقم،خانمم، زندگعش یکنیسره هم م یدار هیچ اتیچرند نینوا ا یگیم یچ_

 ارم؟ینوا؟ممکنه من بدون تو طاقت ب شهیباشم هان؟م

 

 ....برهیکه عشقمونو با خودش م ی...طوفانشهیداره طوفان م کنمیدارم حس م یجونم افتاده حسه بد یتو یشیبد ات ری:امـــنوا

 

 جونمم عاشقتم یبه سرت قسم من تا پا رهیگینم تو رو از من یطوفان چینوا ه یطوفان چیه_

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 هست امیاز لونت دخترم مانا و مادرش اومدن مان رونیب ایجون:نوا ب یز یز

 

 جون یز یز امیو گفتم : م دمیاروم باال کش دماغمو
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سطل  یمچاله شده تو دستامو تو یاومدم با حجوم نور تو چشمامو بستم اشکامو پاک کردم و دستمال کاغذ رونیپتو ب ریز از

خاله  یاز اتاق که خارج شدم صدا ومدیبا خاله زهرا م یز یخوش و بش ز یپرت کردم از جام بلند شدم لباسام خوب بود صدا

 ؟؟یپخش شد:سالم نوا حان خوب ازهرا که منو مخاطبش قرار داده بود تو فض

 

 ؟؟یخوبم شما خوب یسالم خاله جون مرس_

 

حالم خرابه نگفت ماشم  دونستیم یز یمبل کنارشون نشستم ز یو مانا رو ایبا مان یکردم و و بعد احوال پرس یسخاله روبو با

 کردیرو اماده م ییرایپذ لیکمک خودش داشت وسا

 

 ؟یکرد هیهات غرق شده؟ گر یکشت هی:چمانا

 

 ستیحالش خوب ن کردم باباشم سکته کرده هیگر کمیحالش بده واسه اون  ریام ی:نه بابا چه کشتنوا

 

 باباش سکته کرده؟؟ ی:وااا چرا نگفتمانا

 

 دیدونیفکر کردم م دنیرو شن ایار یاقا یتلگرام خبر سکته ناگهان یبه گفتن من بود از روزنامه گرفته تا کانال ها یازیچه ن_

 

 رهیبگ یجان مرخص ماین تسیخانم جون بهتر ن نبیخاله زهرا شد:راستش ز یاومد جوابم و بده که حواسم پرت صحبت ها مانا

 ادیب

 

 افتاده؟؟ ی:وا چرا اتفاقیز یز

 

دخترارو عقد کنن بعد  انیگفت بهتره پسرا ب دیمج میزدیحرف م میداشت شبیخدا نکنه فقط د یزهرا:نه بابا چه اتفاق خاله

واال  میکردیکارو م نیهم دیجان از شما چه پنهون که از اولشن با نبیز میریبگ یماه بعد که اومدن عروس5دوباره برگردن و 

 جان و مانا باهم نامزدن ماین شهیدوسال م کینامزد بمونه نزد نقدرینداره دختر ا تیخوب

 

 دیگفتیم میهمون وقت که انگشتر اورد دیبا نویا میندار یسیگفت:زهراجان ما که رو دروا شیشگیجونم با ارامش هم نبیز

 میریگیمفصل واسه عروس گلم م یعروس هیبعدشم  میریبگ کید کنون کوچعق هی انیپسرا ب زنمیحاالهم مشکل نداره زنگ م

 

 میکنیصبر م گهیماه د 5شرط اول اگه نخواد  ماینظر ن میدوخت مویدیزهرا:ما بر خاله

 

ما  الیتا هم خ میکردیعقدشون م دی:نه بابا اون بجه که از خداشه من اشتباه کردم گفتم نامزد بشن از همون اول بایز یز

 باشه هم شماراحت 

 

 زهرا:پس مبارکه انشاهلل خاله

 

 دیکن نیری:مبارکه زهرا خانم دهنتونو شیز یز

 

***** 

 

 با شمام... یزی:خانم عزینیعابد

 

 استاد متوجه نشدم دیبلند کردم و گفتم:ببخش زیم یاز رو سرمو
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رفته  ادتونی نکهیازهه مثل اکنفرانس گذاشتن اون عقب واسه دوستاتون در ی:حواست کجاس فقط زبونتون براینیعابد

 دیکنفرانس داشت

 

 گفتم:نه استاد من... یکالفگ با

 

 ستیکه قابل قبول ن دیاریعذر و بهونه ن یزیخانم عز رونیب دیی:بفرماینیعابد

 

رو بند خشک بشه بدون حرف کالسورمو تو  ذاشتمیم شستمیکه استاد و م شهیحوصله کلکل داشتم نه التماس برعکس هم نه

کس انتظار  چیپچ پچ بچه ها بلند شد هه انگار ه یذاشتم و از جام بلند شدم هنوز از کالس خارج نشده بودم که صداکولم گ

 رونیگرد شده بچه ها و خوده استاد درو و باز کردم و از کالس زدم ب یتوجه به چشما یساده برخورد کنم ب نقدرینداشت من ا

 

رفتم  نیکردم و به سمت ماش ادیشد سرعتمو ز قیبه وجودم تزر یانرژ یکم ریام نیماش دنیدانشگاه که خارج شدم با د از

 یکنارم بو ریبعد با نشستن ام هینشستم و چندثان نیدرو برام باز کرد تو ماش شهیشدو مثل هم ادهیزودتر از من پ ریام

 مشامم پر رنگ شد یاودکلنش تو

 

 ...یکالس نداشت 2:چه زود مگه تا ریام

 

 رونیتم بانداخ ینیعابد_

 

دنبالم؟؟از ساعت چند  یایم یرو با جسارت شکستم و گفتم:چرا نگفت نمونیو روشن کرد و راه افتاد سکوت ب نیحرف ماش بدون

 ؟؟یینجایا

 

 نمتیبب رونیب یایکه م 2 سمیموفق نشدم گفتم وا یول نمتیبب خواستمیم نجامی:از صبح اریام

 

 ...یشدیمنتظر نم یزدیاگه زنگ م_

 

 تو قشنگه دنید یر موندن برا:منتطریام

 

داشتم به ته  یکه هنوز خودشونو نشون نداده بودن حس بد میتو زندگ کردمیو حس م یراتیچرا حالم بد بود تغ دونمینم

بگه من  ریبودم که ام نیاز برگشت دوباره سما هرلحظه منتظر ا دمیترسیبلندتر شده بود م شهیاز هم ریکه رو صورت ام یشیر

 ادخوینم گهیو د

 

 شده یزینوا؟؟چ ی:چرا ساکتریام

 

 از خودت بپرسم نویهم خواستمیاتفاقا م_

 

 خوره؟؟ی..کم زنگ زدنات از کجا سر چشمه متیختگیبهم ر تینامرتب نیا شده؟بگویچ ریام

 

 نیهم شده باشه بخاطره باباست که ناراحتم فقط یزیچ دیها...مگه حتما با ی:نوا چرا همش تو ذهنت دنباله اتفاقات بدریام

 

 برهیعقدشه منو به اوج نم نیفرورد 7و  ادیداداشم م گهیتا سه روز د نکهیا دنیفهم یاسترس دارم حت یول ریام دونمینم_

 

 یکرد داتویخر دیواسه ع یالزم ندار یزیچ نمیبب میبگذر نای، از ا کنهیم یدغدغه زندگ ی:خوشبحاله داداشت بریام

 

 دارم... یهمه چ یمرس_
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با گرفتن مچ دستم مانع شد:  ریشم که ام ادهیپ نیکردم اومدم از ماش یلب خدافظ ریه کوچمون متوقف شد زسر ریام نیماش

 نوا خانم؟؟ دهیجد یمدل خدافظ نیا

 

 نکن... یبزار برم شوخ ریحالم گرفتس ام یلیخ_

 

 کنم نوا یشوخ خورهیمن م افهی:به قریام

 

لرزونم  یدلبندم و براق کرده بود با بغض اشکار و صدا ید که چشمابو یچه غم زدیغم موج م رشیت یتو چشما خوردینم نه

 ادیگفتم: نه...نم

 

 ب*غ*لم نوا ایبودم گفت:ب دهیوقت ازش نشن چیکه تاحاال ه یبا لحن ریام

 

نتونستم  فشردیمردونش منو محکم به خودش م یدستا یشونه هاش قرار گرفت وقت یسرم رو یو از دست دادم وقت کنترلم

 باشم شهیم ریمگه بدون ام کردمیم یدستا زندگ نیبدون ا ینم دار کرد من چجور شرتشویم و قطره اشکم تمانع بش

 

 یبد ی: نوا اتفاقا سوزوندیوجودمو م نیمحکم و مغرور نبود غم داشت لرزش داشت بغض داشت و ا شهیمثل هم ریام یصدا

... رهیهرکسو... که بخواد... تو رو ازم بگ زنمی...مشینوا من اتنزاره.... ری....تو رابطمون... تاثدمی... قول میافتاده...ول

 اشهاگه اون شخص هم خونم ب ی...حتیفهمیم

 

بار زنگ  21 یعادت کردم به روز یفهمیم یعادت ندارم تو دورم نباش شمیمن دارم داغون م شدهیبگو تروخدا بگو چ ریام_

 کنمیکنم بگو بفهمم مشکلتو،خواهش م زدنات عادت کردم به خنده هات پشت تلفن....بگو تا درک

 

دوستم واسه عقد  شیدنبالت ببرمت پ امیداره بهش فکر نکن فردا م یوقت هی یزیبه موقع خودش نوا...هرچ یزی: هر چریام

 لباس بردا... ماین

 

ـاس بــــخــوره :لـــبــدمیکش غیو ج دمیش رونیو از دست دادم خودمو از ب*غ*لش ب ارمیحرفش تموم نشده بود که اخت هنوز

 ــــخــوامیتـو فــــرق ســـــرم نـــمـ

 

 یتوجه به صدا کردن ها یشدم و ب ادهیپ نیقرمز شدم از ماش یو چشما تیبا عصبان ارهیب ییا گهید لیدل ایبگه  یزیچ نذاشتم

لباس  میدنبالت بر امیم گهیدادن م حیتوض یاونوقت بجا گمیمن از مشکلش م گمی.. من از غم مدمیبه سمت خونمون دو ریام

 یبردار

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 اومد و در و باز کرد رونیب یداریاز سرا عیبوق گذاشتم و اقا مسعود سر یو رو دستم

 

 مهندس یمسعود:سالم اقا آقا

 

،  نینوش نیماش دنیسنگ فرش شده باغ تا عمارت با د ریکردن مس یگاز فشار دادم بعد ط یتکون دادم و پاهامو رو سرمو

 بودن اهویشدم دره عمارت باز بود و خدمه ها تو ه ادهیپ نیمانه و مونا با تعجب از ماشس

 

خونه نکردم و به سمت پله ها پا تند کردم حوصله منتظر شدن واسه اسانسورم نداشتم  یبه شلوغ ییبود توجه ا یتو قوط حالم

 سرجام متوقف شدم نیبلند نوش یهنوز باال نرفته بودم که با صدا
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 اوردن بالخره فی: به به آقا دوماد هم تشرنینوش

 

که هنوز حرف از دهنم خارج نشده  یکنیم یچه غلط نجایبرگشتم سمتش اومدم بگم تو ا دادمیهم محکم فشار م یرو دندونامو

 دست به.... هیبرو  یامشب عقدته ها مثال دتماد هیچه سرو وضع نیا ریام یبود داد زد:ه

 

و  نییکه باال رفته بودم و برگشتم پا ییچشمام و گرفت و داغ کردم چند پله ا یخون جلو نین نوشحرفا از زبو نیا دنیشن با

 ؟؟یـــگــــیمــنــو مـــ یهـــان ، دامـــاد هـه کـــدوم دامــاد نــکــنــه دار یچـــــه عــقـد ـــکــهیزنــ یـــــگــیمـ یداد زدم:چـــــ

 

اومد و  رونیبتونم سرجاش بشونمش شراره)مامان سما( از سالن ب نکهیقبله ا یم ولدراز کرد نیو به سمت نوش انگشتم

بابات فکر کن تو که  یبچگانه به سالمت یرفتار ها نیا یر؟؟بجایرو سرت ام یگذاشت نجارویچه خبره ها؟؟چرا ا نجایگفت:ا

 داماده گلم؟؟ بشهاز ترس از دست دادن ابروش حالش بدتر  یخواینم

 

کاسه کوزشون  تونستمیدادم اونقدر حالمو خراب بود که م رونیو نفسم و ب دمیو کنار کش نینوش یدم جلودراز ش انگشت

چون ممکنه به  دیبخاطره بابا خفه شدم رو کردم سمت شراره و گفتم: دور من نباش یاالن و رو سرشون خورد کنم ول نیهم

 و بهم بزنم یقولم فکر نکنم و همه چ

 

راست به سمت  هیدر اتاقمو باز کردم و  امیب رونیبه آرامش داشتم سرمو تکون دادم تا از فکر ب اجیاحت شدمیم ونهید داشتم

 گرفتمیم شیبه آب سرد داشتم تا خنکم کنه داشتم ات ازیحموم رفتم به شدت ن

 

*** 

 

لباسام  نیت از بشر یت هیحوصله  یب دیچکیدورم و رفتم سمته کمدم آب سرد از سرو روم م دمیچیمو پ کیکوچ دیسف حوله

به عقب  تیاز دستم افتاد به عصبان شرتیدور کمرم ت یشدن دست گرم دهیچیو تنم کنم که با پ شرتیاومدم ت دمیکش رونیب

دستاشو از دورم جدا کردمو پرتش کردم  تینبود(با عصبان ینیب شیپ قابل ریغ ادیبرگشتم که با چهره سما برخورد کردم)ز

 عقب...

 

 از اتـــاق.... ـــرونیبــرو گــمــشــو بــ یــــکـنـیمــ یدار یـچــــه غـــلــطـ_

 

 هی شرتیت نیا یعشقولم حاالهم بجا یحرص نخور نقدریرسما شرعا و قانونا زنتم پس بهتره ا گهیدوساعت د یکیتا  ری:امسما

 دارم ییا قهیسل یب یبگه چه مام ییپس فردا لو وفتهیعکسامون بد ب خوامیبپوش نم یدرست و حساب رهنیپ

 

 حداقل بزار دوساعت ارامش داشته باشم هیسما دوساعتم کل رونیگمشو ب دمیلب غر ریز کشتمشیخودم بود م دست

 

به سما  دتیو اخم کرده وارد اتاق شد با جد یکنه که دره اتاقم باز شدو مامان جد فیمفتشو رد یدهن باز کرد حرفا سما

 بکن... کتایتن  یابلباس درست و حس هیگفت:تنهامون بزار و 

 

 شیا دیکنیمنو عوض م یب یاونوقت اسم ب دیاسم و درست بگ هی دیتونینم کتاینه  اییبابا خاله جان چقدر بگم لو ی:اسما

 

 اتاق و ترک کرد گهیچندش آور د شیا هیرفت که سما هم با  یچشم غره خفن مامان

 

 ست؟؟ین لیدل یمامان قطعا اومدنت ب یخوایم یامان و گفتم:چرو کردم سمت م دمیکش رونیاز کمد ب یو شلوار مشک رهنیپ هی

 

 یجون پدرت و حت شهیپدرت برسه اونوقت که غوغا م یها بیخبر به گوش رق نیا هیکاف رینداره ام ی:سمانه شوخمامان

 دمیخودم د یبا چشما یبود کتایتو اتاق  شبیچون تمام د ستینگو که مهم ن وفتهیدخترت به خطر م
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مسئله رو بزرگ  دیخوایچرا م نیرفته بود رو اعصابم هم کردیم هیمن نه؛ فقط رفته بودم بهش سر بزنم از بس گر:امم ریام

 دیمخالف کیژنت شینه چون شما و بابا با ازما ایکه بچه خودمه  ستمیمن هموز مطمن ن دیدونیم دیکن

 

نوه مه  کتایهمونقدرم مطمن هستم  یطمنم تو پسرمها،اونقدر که م یکنیانکار م یفقط دهنتو ببند چجور ری:خفه شو اممامان

 یدیفهم

 

 لذت ببرم یاز زندگ دیدوساعت بزار یحداقل برا نیتنهام بذار شهیباشه حاال م_

 

 وجودییکاش سما یا کردمایاعصابم خورد بود عجب غلط یبه حوله دورم کردم لعنت یبدون حرف اتاق و ترک کرد نگاه مامان

تو  یندارم چجور شویبه نوا بگم طاقته ناراحت یچجور ایخدا میدرکار نبود فقط نوا فقط منو نوا باهم بود ییایکاش لوب ینداشت ا

 زنهیبهم م مویکه داره زندگ یلعنت یایلوب هیزدم و حاال اون گند من شده  یگند هیروش نگاه کنم و بگم من قبال 

 

حس خوبم تو دلم نسبت بهش  هی یکه حت یعقد کناره کسسره سفره  دیکردنش با دایپ تیهو یکه برا تیهو یب یایلوب هی

 شستمینمونده بود م

 

چپ شده  یعکس چشما دنیزنگ خورد با د میقبل خارج شدنم از اتاق گوش یتنم کردم و در اتاق و باز کردم ول عیسر لباسامو

شد  دهیکش یبه سمت دره اتاق نگاهم کنمیم کاریخدا چ کنمیم کاریاسترس کله وجودمو گرفت من دارم چ ینوا رو صفحه گوش

نوا رو از دست بدم  خوامینه من نم یول میهست تو زندگ یکه گند زد به هرچ ییایکه انگار واسه دخترم بود هه دختر من لوب

جلوم متاسفانه  دیبا ظاهر وحشتناکش پر یکیگذاشتم به سمت اسانسور رفتم که  بمیج یتو یمطمئنم، رد تماس دادمو گوش

جن شده بود البته  هیتو شب رفتیبه صورتش دومتر م یزدیبود که انگشت م دهیلوازما مال نیدر به خودش از اسما بود اونق

 جن چارهیب

 

***** 

 

در  ایآر یرعلیام یشمارا به عقد دائم اقا دیدهیبه بنده وکالت م ایآ پرسمیبار سوم م یبرا یمکرمه خانم سمانه کرمان زهیدوش

 لم؟؟یبنده وک ایآ اورمیب

 

 بله.. زمیعز یو دد ی: با اجازه ماممانهس

 

عرضه بودن  یبودن و ب فیبار احساس ضع نییاول یبرا شدیو حاله من بدتر م شدیصداها گنگ تر م گذشتیلحطه که م هر

 اومدم رونیکه شراره بهم زد از فکر ب یینبودم که با سلقمه ا ایدن نیا یتو کردمیم

 

 کار دارن داماد گلم... گمید یعاقد جا ی:زود بله رو بده اقاشراره

 

 ها؟ شترهیناز شما از عروس خانم ب نکهیمثل ا لمیوک ای:جناب آرعاقد

 

 من نه٬زبون بند اومد نه نینوا امروز تو ماش یاشک یچشما یاور ادیبا  یمو امضا کنم ول یباز کردم بگم بله و سند بدبخت دهن

 امکان نداره نیکنم ا انتیتونم به عشقم خ نمی

 

 شازده؟؟ لمیک:وعاقد

 

بندو بساط و من نه احمقم نه بچه تا  نیا دیکه روش نشسته بودم بلند شدم و داد زدم جمع کن یگاهیجا یحرکت از رو هی با

 بابا یابرو یحت ستیکس برام مهم ن چیبجز خودم ه گهید کنمیعقد نم دیند کیژنت شیازما
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که خواهراش و پسرش راه انداخته بودن نگاه  ییمسخره ا شینما نیا بود و به ستادهیپله ها ا یخونسرد رو ییبا چهره ا مامان

 بودن رو ترک کردم دهیکه سفره عقد توش چ یبزنه که اتاق بزرگ یشراره اومد حرف کردیم

 

***** 

 

هم خودم و هم اون  کردنیاحمق بودن خودم لجم گرفته بود که ولم م نیاونقدر از ا دادمیگاز فشار م یتا اخر رو پاهامو

 اش،نازکردناشیطونیدور شدم دل تنگم ، دلتنگ نوا وش میاز تمام هست ایعوض نیمن بخاطره ا کشتمیرو م تهیعفر

 

خوشگلش  یتمام دندون ها زدیکه م یبا لبخند ومدیم مایاسم ن یشد وقت شتریب تمینوا شدت عصبان ریاخ یفکر به افسردگ با

 خوشحالش کنه لعنت به وجودم تونهیهم نم مایش بده که نحال یحاال بخاطر من به حد یول ذاشتیم شیرو به نما

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

 نتیخواهر نازن یعروس یقربونت برم داداش گلم اله یخواهرت فدات بشه چه ناز شد یجلبکم اله_

 

باز  به جونم بزنم شتکت کنم اخه تو رو نکبت چه واسه خودشم نوشابه یافتاد یدیتو شپش دوباره منو د یخوایم ی:چماین

 کنهیم

 

 انیب نامیا یو ببر بزار تو سفره االناست که مان یماه نیزر زر ا یزدم و گفتم: بجا یبلند قهقهه

 

 ترن گریج یکیاز  یکیخودت و دوستات بشم که  یبه چشم من فدا ی:اماین

 

 بود معلوم سردش آب نه که یمحمو تو فتمر یم اولش چارهیبود اخه من ب یمن بدبخت چجور رفتن حموم دیدونیشما که نم بابا

 ... صفر یباال درجه ٠۰ هم وقتا یهو  صفر زیر درجه ۶۰ میشد آب یهو،  گرمشآب  نه

 

 ۴ ممغز یسلولها تموم که مسر رو میافتاد چنان یغمر تخم پاوه شامپو با خندهیم یکه االن مظلوم شده ه گرامی مادر نیهم بعد

 !!!! انگار نه انگار میکردم داد و جیغ هم هرچقدر،  میشد جابجا سانت

 

 تازه و میشد کنده مپوست از الیه ۶ شاهده خدا،  نمجو به میافتاد روشور با ضخیم و کلفت کیسه باکه  بود یقتو مرحله بدترین

 ... میداد ادامه بیشتر و چرکه میکرد فکرخانم گلمون  نبیز

 

خوردم، شدت فشار  یبه جان خودم اصال وول نم یول یخور یوول م نقدریکه چرا ا میخوردیم هم کتکی یه وسط اون بماند

 کشوند یاونور م نوریمن و ا یکش سهیک

 

اگه اون سنگ پاها نبود  میشد کوتاه مقد از سانت ۶ زدن پا سنگ هربار از بعد دقیقا،  یچیه دیگه که زدن پا سنگ موقع آخ آخ

 االن من دو متر قد داشتم بخدا ...

 

 ... میبردبمخوا درد و یخستگ شدت از بعدش،  روش هم یسکا یقه یه و میکردم تن لباس یکل میشد تموم حموم وقتی

 

 ــدیشــد چـه راحــت خــوابـ ــزینـگـــاش کــن بــــچـم تــمـــ ی: آخــگفتیباالسرم م ومدیمادر گلم م نیهم

 

 شدم تو کمام هوشیب چارهیمن ب دونستینم

 

 نیسره ا ییخانم چه بال نبیمانا(اشک گوشه چشمشو پاک کردو گفت:ز )پدرروسیاز شدت خنده سرخ شده بودن اقا س همه

 پره ها یلیدلش خ دیداماد من اورد
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 معرکه گرفته دهیدوباره چندتا ادم دورش د گهیجونم که در حال غش بود با خنده گفت:بخدا داره چرت و پرت م یز یز

 

 یـــکردیپــارم مـ ــکهیحـــمـوم تــ یـــبــردیـا دخــتـــرا مـرفـتــــه مـــنــو بـ ـــادتی ــگـــمی:مــــن دروغ مـماین

 

 ستمیرو پام وا تونستمینم یحت گهیبودم که د دهیکه مهمونا اومده بودن خند یساعت مین نیتو هم اونقدر

 

 ایها ب شهیو مسره سفره االن سال ن اینوا پاشو ب گه،ید کردمیم نکارویباهات ا یو چرک بود فیجون: حتما از بس کث یز یز

 نیپا سفره هفت س نیبش

 

شوهر شوهره  گهیم یاصال سعد رهیگیتورو م ادیم شهیهم خر م یکی شاهللیشوهر کن ا یارزو نی:اره خواهر گلم برو بشماین

 شوهر بالشت به سره شوهر

 

ن شده بود رفتم جون کنار حوض په یز یفرش دست بافت ز یکه رو نیبلند شدم و به سمت سفره هفت س یتخت زور یرو از

 جون نشستم یز یو ز ماین نیو ب

 

 کردیجون مثل هرسال قبل سال نو قران و باز م یز یز ومدیم اطیح یتو ونیزیبلند تلو یو صدا میدور سفره نشسته بود همه

 شتریبچه خودشم ب مایکرد و منو از ن یسال واسم مادر ستیکه ب یجون بودم زن یز یغرق ز خوندیشوهرش قران م تیو به ن

حاضره بچه هووشو بزرگ کنه  یمو جبران کنم هان؟؟کدوم زن یز یز یامحبت ه تونستمیم یمن چجور ایدوست داشت خدا

 داره؟ یمن قلب پاک یز یکدوم زن مثل ز

 

 دیچک نییاز گوشه چشمم پا یکرد قطره اشک نبمیکه در حق ز یانتیبنده و خ یهمون بابا ایجون  یز یشوهر ز یاور ادی با

 

 نایس فیجونم هستم من حاصل عشق کث یز یزن مثل ز هیبه قلب پاک  انتیخ هیبره من حاصل  ادمی شهیمگه م یبودم ول بچه

 هستم نایبه اسم کاتر یزن لهستان هیبه  مایو پدر ن نبیهمسر ز

 

 جون:ساله نو مبارک باشه دختر گلم یز یز

 

انداختم همه  یز یزدم و خودم تو اغوش ز ینشدم لبخند متوجه به صدا در اومدن توپم یغرق گذشته بودم که حت اونقدر

پلو با  یتو اشپزخونه و بساط سبز میجون ، خاله زهرا و منو مانا رفت یز یهامون ز یدیو بعد گرفتن ع میکرد یباهم روبوس

قراره چه  هگیتا چند روز د کردیکس فکرشم نم چیه یول دنیخندیته دل م زبود و همه ا یشب خوب میکرد فیمونو رد یماه

 وفتهیب یاتفاق

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 رشیز یکارات بزن نیبا ا یکه تو بخوا میاوردیهم من هم پدرت ابرومونو از سر راه ن ریام نی)بابا سما(:ببمیکر

 

 ؟پسر؟ هیکارا بچه باز نیا یواقعا فکر کرد ری)گفت من زن دارم( امرمیبود بم کیمن نزد یکه گفت ی:اونروز بخاطره دروغبابا

 

 متیبه ق یحت ستمیکس ن چیشده بود گفتم: من حاضر به عقد ه نمیروزا همنش نیکه ا یجام بلند شدم و با لحن سرد از

 دمینکردم چشم باز کردم د یشما خفه بودم جوون یعمر بخاطره ابرو هیبگذرم  میو خوشبخت یاز زندگ ستمیابروتونونم حاضر ن

مثل  یسالته ول 65هان؟؟ بابا  دیمنو احمق فرض کن دیتونیم دیفکر کرد یاها چجورسالمه شم 31 کهینزد دیسمارو به اسمم کرد

 ه؟؟یکاراتون چ نیا یواقعا معن یبچه ها خودت و به سکته زد
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 دیبچه خودته بخاطره دخترت با ییلو یعنی نیمثبت بود...ا یدید شویخودت که جواب ازما ریساکت شو معرکه نگ سی:همیکر

 نداره تمییهو یاون بچه حت یعقد کن

 

 چون من . . . رونیب دیگفتم:بهتره از شرکت من بر تیسمت در رفتم و با قاطع به

 

 . . . مونهینم لیبدون اسم و فام کتایحداقل  ینجوریکن ا غهیسما رو ص غه،ی:صبابا

 

 دختر دست گلم و . . . یکرمان میکر ن؟؟منیحس یگیم یدار یچ یفهمی:ممیکر

 

 غهیکه از خونه خودم بود ص یبه اون طفل معصوم کردمیو اگر عقد نم شدیم انتیبه خودم و عشقم خ مکردیبودم اگر عقد م جیگ

 غهی، فقط بخاطره اون بچه سمارو ص کنمیگفتم : قبول م دیبا تر امیب رونیمنجالب ب نیاز ا یباشه تا کم تونستیراه م نیبهتر

 که... یبه شرط یول کنمیم

 

اگر  یدونیکوچک م ایآر یاقا الیکردنم شرط و شروط داره مگه؟؟ هه چه خوشخ غهیص دی:ساکت..هر دوتون ساکت بشمیکر

 کنم و بکشونمت دادگاه ! تیاالن ازت شکا نیهم تونمیبخوام م

 

 م؟؟ییا غهیبا زن ص یبزرگ؟؟همبستر یکرمان یاقا یزدم و گفتم:به چه جرم یپوزخند

 

کس  چیه یو گفت: باشه...باشه قبول ول دیتو موهاش کش یدستبلند شد  یصندل یسرخ شده بود از رو تیاز عصبان میکر

 دیدار کن حهیاحساسات دخترمو جر دیحق ندار دیدیخوده سما ، فهم یفکر کنن عقده دائمه حت دیهمه با غسیبفهمه ص دینبا

 

***** 

 

 ینگاه بودمیان مشتاق مپدر نیا یدوساعت تمام شاهد خوشحال دیاحوال شلوغ بود خداروشکر صبح زود اومدم واگرنه با ثبت

نبود فقط ترس از دست دادن نوا رو داشتم و بس  یحرف چیه یجا ایآر یرعلیفرزند ام ایآر کتایدستم کردم  یبه شناسنامه تو

 بهش بگم ناو ما مایبه خودم قول دادم که بعد عقد ن

 

 کساعتیبود و همه جا شلوغ بود با  دیعو روشن کردم و به سمت خونه سما رفتم روز دوم  نیدادم و ماش رونیکالفه ب نفسمو

 کردنیم یتوش زندگ کتایبه آپارتمان خودم که حاال سما و  دمیبالخره رس یعتیشر یها ابونیتو خ یمعطل

 

قهقهه سمانه که با تلفن حرف  یدو طبقم شدم در طبقه اول باز بود و صدا تیوارد سوئ عیدر پارک کردم و سر یو جلو نمیماش

من  دنیوارد خونه شدم سمانه با د گفتیم دشیجد شگریکه راجب ارا ییتوجه به چرت و پرت ها یب شدیم تو فضا پخش زدیم

 عشقم یاومد با میب یب یددو به گوشش چسبوند و گفت: آتوسا جون  یگوش

 

دادم از سفارش  یتزاپپرونیپ میغذا بخور میبر ایعشقم ب یاخم به سمانه نگاه کردم تلفنشو قطع کرد و گفت:خوش اومد با

 یهمونا که دوست دار

 

رو  نمیمبل گذاشتم رو کردم سمت سما و گفتم:شمارتو نب یاوردم و رو رونیب بمیرفتم و شناسنامه رو از ج ییغره ا چشم

 سمانه افتاد؟؟ کنمیم چارتیکه ب میگوش

 

 ؟؟یشد چ شیطور یب یاگه ب یچ یعنی ری:واا امسما

 

 خودمو رسوندم . . . یاس بد هیگفتم:  رفتمیم رونیکه از در ب یدرحال

 

 ■■ یزنواعزی ■■
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 دخـــتــر نــصـفه کارا موندن یبــر یـخـــوایجون:نــــوا کـــجـا مـــ یز یز

 

گال رو درست  نیهمه ا نمیشیجونم ، برگردم خودم م نبیز امیدستم جابه جا کردم و گفتم: زود م یدقت خط چشم و تو با

 کجاست؟؟ ماین یراست یکف کن کنمیم

 

سهمشو از  خوادیبزنه گفت م دیسر به سع هیو گفت: رفته  دیدست از کار کش کردیجون که داشت طَبَق هارو اماده م یز یز

 . . . دونهیخدا م ویراه بندازن ، حاال چه کار ثاقیبا شهرام و م گهیکار د هی رهیبگ دیسع

 

جون برگشتم و گفتم: نگران نباش  یز یبود به سمت ز یلعا یبه خودم انداختم همه چ نهیینگاهو تو ا نیمو برداشتم اخر فیک

 گردمیبرم گهیساعت د هیکنه منم تا  کاریچ خوادیم دونهیخودش م ستیکودن ن ماین

 

 باشه دخترم مراقب خودت باش_

 

کردم  رشتیانداخت سرعتمو ب سیکه م ریام ییخانومانه بود خدا پمیپاشنه بلندم و پام کردم و از خونه خارج شدم ت یها کفش

 کنارش نشسته بودم نیبعد تو ماش هیو از کوچه خارج شدم ، چند ثان

 

 گه؟ید یریگیاز ما نم یخانوم خبر ی: چطورریام

 

 من بد باشم شهیمگه م یخوبم حاال که تو خوب_

 

 من یبرم زندگ تیقربون اون خوب ی:الهریام

 

کوچولو  هیهد هی نمیباال اورد و به سمتم گرفت: ا کیجعبه کوچ هیپام  ریلحن صداش بودم که به سمتم خم شد و از ز محو

 شدا رید دیواسه عشقم ببخش

 

 ...یخوب یلیخ ریام_

 

 نوا؟؟ یباش شمیموقع بازم پ نیهم گهیسال د یدی*د و گفت:قول میب*و*س* مویشونیپ ریذوق رفتم تو ب*غ*لش ام با

 

 حاملـ...موقع من دوقلو  نیا گهیسال د کنمیولت م یگل پسر فکر کرد یپس چ_

 

جابه جا  کمی لکسیبه خودم که اومدم ر دمیکش یبلند یزدم دستم رو دهنم گذاشتم ه یچه زر دمیفهم ریام شیباز شدن ن با

 موقع مانا دو قلو.. نیا گهیسال د هیچ یدونیم یعنیشدم و گفتم: ِاهم اِهم 

 

 ادیخوشت م نیباز کن بب نویااصال حاال  یگفت یچ دمیگفت:باشه بابا من نشن دیخندیجور که م نیهم ریام

 

 یکه تو یانیست برل مین دنیدر جعبه رو باز کردم و با د یاومدم و با خوشحال رونیب زایچ نیخدا خواسته از بحث دو قلو ا از

 قبول کنم نویا تونمیعنوان نم چیمن به ه ریدر جعبه رو بستم و گفتم:ام عیحبس شد سر نمیجعبه بود نفس تو س

 

 اون پشت نوا یاصل هی، هد یبنداز مایگرفتم روز عقد ن نویودته بعدشم ا:مگه دست خریام

 

 دمیکش یبلند غیبود و ج نیکه عقب ماش یبزرگ دیجعبه سف دنیعجله به عقب برگشتم و با د با

 

 چـــقــدر بـــزرگـه یــیوا ـریامـ ـهیچـ ـنیا_



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 131 

 

 

فقط خودم و خودت  یکنیکه بازش م ییلحطه ا خوامیش کن ، مخلوت اونجا باز یجا هی برمتیم یباز کن شهینم نجایا نوی:اریام

 تهران یها یبدون مزاحم و الودگ میباش

 

 خونه گردمیبرم گهیساعت د هیگفتم تا  یز یبه ز شهینم ریام_

 

 ییخونه ا 3به ساعتش کرد و گفت :زنگ بزن بگو تا ساعت  ینگاه ریام

 

 بهش بگم یمن چ یبر یخوایها االن بگه کجا م 11خل و چل نشو ساعت  ریام

 

 رونیب میچند وقته باهم نرفت یدونینوا م گهیبگو د یزیچ هی دونمی:نمریام

 

*کر بعد دوتا یشماره خونه رو گرفتم و زدم رو اسپ* عیاوردم سر رونیب فمیو از تو ک یانداختم و گوش ریبه ام ینگاه ناچار

 تو باز ؟ یذاشتجا گ ی: جانم نوا چدیچیگوشم پ یتو یز یمهربون ز یبوق صدا

 

 خونم 3بگم که تا ساعت  خواستمیبگم ک..ک من م خواستمیجون م یز یز یجیاووم ه_

 

 غیجونم واسه خودش ج یز یو از گوشم دور کردم ز یگرد شد و خودم گوش ریام یجون گفت چشما یز یبلند که ز یچ با

 یچـه غـــلـطــ یــخوایمـــ ـــرونیتــا سـه بـ ـــخــتـهیـون رکـــار رو ســرم یدخـتـر کــلـ ینــشـــ ـــلی: نــــوا ذلــدیکشیم

 ؟؟یکــنــ

 

 ـــگــهید ـــرونیبـ ـــمیخـــوب بـا مـــارال اومــــد یــکـشــیمــ ـــغیچـــرا جـ یـــیوا_

 

 ـــممــن از دســـتــش راحـــت ش ـــرهیو گفت:اون مــارال بـــمـ دیکش گهیخوشگل د غیج هیجون  یز یز

 

 نه... گهیمارال منم د نیا یول دایگفت:ببخش ریقطع کردم که ام یگوش

 

 اوهوم_

 

 دایباریجونت بهم عشق از هم کالمش م یز یداره ز یی:چه عالقه اریام

 

 به همه لطف داره مخصوصا مارال یز یمهار کردم و گفتم:اره عشقم ز خندمو

 

**** 

 

 نیگفت:ا ریاطرافم بود که ام یفضا یاون جعبه بزرگ بود محو تماشا یکه تو ییا هیکنجکاو باشم واسه هد نکهیا یبجا شتریب

 بچه بودم مامان بهم داد یباغ و وقت

 

 از بهشته معرکس کهیت هی نجایا ریام_

 

 نجایا امیناراحتم م ایخوشحالم  یوقت شهی:همریام

 

 یچرا امروز خوشحال نمیبب پسر بگو یزمزمه کردم:ه رمیبزرگ باغ بگ یچشمم رو از درخت ها نکهیا بدون

 

 بزرگ شدم دیبرگشتم و تازه متوجه اون جعبه سف ریبه سمت ام ریجعبه رو از دست من بگ نیا ای:بسه بابا بریام
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 بود نشست یبزرگ بیکه کنار درخت س یتخته سنگ یگذاشت و رو نیزم یجعبه رو رو ریام

 

جعبه بود ضربان قلبم تند شد و  یکه تو یدیلباس پف دار سف دنید در جعبه رو باز کردم...با اقینشستم و با اشت ریام کنار

 پشتم عرق سرد نشست لباس عروس بود یرو

 

 نی..ایلرزون گفتم:ا یبا صدا دیچک نییاز گوشه چشمم پا اریاخت یب یشدت تعجب دستامو جلو دهنم گرفته بودم قطره اشک از

 !؟! ریمال منه ام

 

 تکون داد یسر یگفتم حرف بدون

 

تو  شهیکه هم یبلند مثل همون لباس یلیبلند بود خ دمیکش رونیرو از جعبه ب دیلرزون از جام بلند شدمو لباس سف یدستا با

 دوست دارم ریبود ..ام یکالم سه حرف هیکه تونستم بگم  یزیارزوهام بود دنباله بلند و دامن پف دار تنها چ

 

 اونقدر خوشگل بود که الل شده بودم دیدیروس و ملباس ع ییبایپر از اشک شده بود چشمام فقط ز چشمام

 

 . . . نمیلباس بب نیا یمو تو ینیفرشته زم خوامی:بپوشش نوا مریام

 

 ...وونهیمگه د ریام_

 

 بار هی یلطفا حداقل برا کنمی:خواهش مریام

 

ب*غ*لم  یوس رو تولباس عر زدیم ادیرو فر ییا گهید زیغم چشماش چ یبزارم ول شیخوشحال یپا رویبغض ام خواستمیم

 گفتم:کجا عوضش کنم ریگرفتم و رو به ام

 

 :پشت اون درخت گردو...ریام

 

دوال  دمیرس دادیباغ م نیا یکردن تو یسال زندگ انیکه ظاهرش نشون از سال یدنبال کردم و به درخت رویانگشت ام ریمس

قت نکردم چون لباس عروس و بلند کردم و به بعدش د یول یدواری*دم چشماش برق زد برق امیب*و*س* رویشدم و اروم ام

 بخواد و من نه بگم یزیچ میعشقم تمام هست شدیکشون کشون به سمت درخت گردو بردم مگه م

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

بار هم  کی یشانسم بود تا عشقمو برا نیاخر نیا نمشیاون لباس بب یو بتونم تو رونیب ادیبه درخت گردو بودم تا نوام ب رهیخ

تو لباس  دنشیصداشو بشنوم چه برسه به د تونمینم یحت گهیاگه نوا ردم کنه اگه منو نبخشه د نمیو لباس عروس ببکه شده ت

 عروس

 

اون  یاومد تمام کائنات در برابر نوا تو رونیاز پشت اون درخت ب دیبا لباس سف چهرمیشدم که پر رهیبه اون درخت خ اونقدر

 از نگاه کردن بهش دست بردارم ییا هیثان تونستمینم یشده بود که حت نیو دلنش بایاونقدر ز ومدنیبه سجده در م دیلباس با

 

بود به خودم که اومدم  نییبو ، سرش پا ختهیبرهنش ر یبازوها یرو ، رو شمشیمثل ابر یبود موها شهیاز هم کتریبار کمرش

 یبود چشما ین چشماش اروم نبود ، بارونچونش رو گرفتم و سرشو باال اوردم اسمو اریاخت یب ستادمینوا ا یروبرو دمید

 عشقم

 

 عشقم تویبارون یچشا نمینب_
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 هان یشد بیغر بیچرا امروز عج ری:امنوا

 

 نوا یفرشته ها شد هیبخوام به حرفش فکر کنم گفتم: شب یحت نکهیا بدون

 

 ؟ییخدا یگیم ؟راستیو گفت:مطئن دیخند ینخد

 

که خدا  ییفرشته ا هیتو  یستین یخوب تو هر دختر یدختر مطمئن نبودم ول هی ییبایوقت به اندازه االن از ز چیتو عمرم ه_

 من فرستاده یبرا

 

 دمیکرد تو رو سپرد دست خودم ، دستتو گرفتمو فهم یتر شد و اروم زمزمه کرد: خدا مهربون کیکرد بهم نزد یقینگاه عم نوا

 عاشقت شدم

 

 که منو دارن ها ییهستن کسا یجب خرشانسع یکرد دایرو پ تیجذاب یجناب بالخره خدا یدیها د_

 

 بگم... دیبا یول دونمیبله م_

 

 ریکه تصو نهییبه ا یتوجه نگاه یاز من فاصله گرفت ب یباعث نصفه موندن حرفش شد کم شیزنگ گوش یشدن صدا بلند

 یدو ابرو نیکه ب یظیغل اخم دنیبا د یو شعف شد ول یانداختم و دوباره دلم پر از شاد دادیخودم تو لباس عروس رو نشون م

 ؟؟یدیچرا جواب نم ریام هی: کتمجاشو به تعجب داد اروم گف ینشسته بود شاد ریام

 

 زمیعز امیاالن م سایوا نجای: نوا همریام

 

 اما.. _

 

 و ترک کرد یبا عجله خونه درخت رینصفه موند چون ام حرفم

 

اقتم تموم شد و از جام بلند شدم به سمت پنجره رفتم) پنجره ط کردمینگاه م واریگذشت کالفه به درو د ییا قهیده دق حدود

 (کنهیشده و نقش پنجره رو اجرا م دهیبر واریاز د کهیت هیبا چوب درست شده  یکه نه خونه درخت

 

 رفتیم ییا گهیطرف به طرف د نیبود و کالفه از ا یخونه درخت نییپا ریبردم ام رونیب سرمو

 

افتاده بود کردم و با  یتخته چوب یبه لباسام که رو ینبود نگاه یعنوان کار سخت چیبه ه میبر دیافتاده و با یاتفاق نکهیا حدس

 دمیکش نییلباس عروس و پا پیز یلیم یب

 

 یو باد خنک هوا شدیم دهیکش نیزم یکه تو باغ بود برد لباس بلندم رو یخوشگل یدستم و گرفت و به سمت خونه درخت ریام

 خوردیبه صورتم م یبهار

 

 : چشماتو ببند نوا ریام

 

 یپله چوب نیاول یدستام جمع کردم و پاهامو رو یچشمامو بستم ، دستم و گرفت منم دامن لباس مو و تو یحرف چیه بدون

 گذاشتم

 

**** 
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 و پرشده بود دهنم بازموند دیداخل کلبه که ازگل رز قرمز بادکنک سف یفضا دنیباد

 

امروز  ریگفتم : ام دهیبر دهیو بر یزو ومدینفسم باال نم یاز شدت خوشحالنزنم  غیدهنم گذاشتم تا ج یرو دستامو

 نیتولدمه...ولنتا

 

 امروز سالگرد ازدواجمونه نی: نه تولده نه ولنتا ریام

 

که حاال سالگردشم  میازدواج کرد یما ک یبگ شهیسالگرد ازواج؟؟م ؟؟یانداختم و گفتم :چ ریبه ام یگرد شده نگاه یچشما با

 له من؟گ دهیرس

 

،  میسازیمونو از روش م یمنو تو که زندگ یاهای، رو میکن یزندگ اهامونیامروز ببرمت تو رو خوامیزد و گفت: م یلبخند ریام

 میکنیم شونیقیکه باهم حق ییاهایرو

 

 ریام_

 

 :جانم خانوممریام

 

 خوامیعاشقتم جلبک ، بد خاطرتو م یلیخ_

 

 اهامیببرمت تو رو خوامی:پس ساکت باش ، مریام

 

و ما هفت تا بچه  گذرهیبزنم از پشت منو تو آغوش گرفت و گفت: امروز ده سال از سالگرد ازدواجمون م یمن حرف نزاشت

 میدار

 

ده سالو حاملم  نیکه کله ا چارهیمنه ب هییایرو هیزندگ نیبعدشم ا میسر دادم و گفتم: مگه من کارخونه جوجه کش یبلند خنده

 که خوب

 

 و بگم شیبق سی: ه ریام

 

 جلبک یتو یارینوا ب یقراره سره منه ب ییچه بالها نمی، بگو بب شویبگو بق_

 

 تو شدن چشماشون ، ل*ب*ا*شون ، مژه.. هیخوشگلتر همشون شب یکیاز  یکیچهارتا پسر  می: سه تا دختر دارریام

 

 پروا ، یو قد بلند جسور و ب یتو شدن چشم ابرو مشک هینه نه پسرا شب_

 

 برگشتم تو چشماش زل زدم و گفتم : صادق و وفادار درست مثل پدرشون ریسمت ام به

 

، کله شق ، از اونا که فرقون فرقون  طونیزد که من ادامه دادم : دخترامم مثل مامانشون هستن خوشگل ، ش یلبخند ریام

 ادیبراشون خواستگار م

 

 عشقم!؟ یا غهی:فرقون فرقون چه صریام

 

 یجرعت نکنن دست رو پر گهیمنم همشونو بزنم له کنم تا د ادیون واسه دخترام خواستگار بفرقون فرق دیبا یول دونمینم_

 من بزارن یها
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 کنمی، من که ارزو م شونیبعد بزن ادیواسه دخترا خواستگار ب یکنیارزو م ییا وونهی: ارزوهاتم مثل خودتن اخه تو مگه دریام

 ادیلک لک باشن تا براشون خواستگار ن هیدخترا شب

 

 جلبک( گفتینوا چند وقت افسرده بود نم رمیبم یاله ی)اخیو ناز یفولیوتیب نیلک لکم جلبک من به ا هیمن شب یعنی_

 

 که بگه خانم من زشته هی:بر منرکرش لعنت کریام

 

 یکه تو خونه درخت یتخت چوب ریجعبش گذاشتمو ز یلباس عروس خوشگلمو تو یلباسامو عوض کردم برام سخت بود ول عیسر

افـ ـتـ  یمن چشماش گرد شدو گفت: نـ ــوا اتـ ـفـ ــاقـ ــ دنیاومد تو با د رید گذاشتمش،اومدم برگردم که در باز شد و امبو

 ـاده چـــرا

 

 تــو ؟؟ ــدهیچـــرا رنـــگت پــر ـــریامـ_

 

 ؟؟ی:چرا لباسو در اوردریام

 

 بشه ها فیکث یبهش دست نزن نجایاشتم الباسمو گذ یدار یتو کاره مهم دمیشده هم فهم رمیچون هم من د_

 

 راحت التیخ یخودت بهش دست بزن زارمینم یحت مونیزد و گفت:تــا روز عروس یتلخ خندیل ریام

 

 خل و چل من عاشقتم_

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

سوندم به محض خودمو با سرعت به خونه ر ومدیزر زر سما تو پله هاهم م یو با عجله پارک کردم و وارد خونه شدم صدا نیماش

سرخ شده بود ترس کله وجودمو گرفت اولش فکر  هیبود و صورتش از شدت گر ختهیهاش ر ملیسما که ر دنیو د دنمیرس

 گشتمیعوض شده بود و با چشم دنبال اون بچه م یبه کل نظرم افشیق دنیبا د یول کنهیم یباز لمیکردم داره ف

 

 کــجــاس ســـمـانـــه؟؟ ـکـتـــای_

 

 ـارشیبــرام بــ ــریـــر بــ ــــابـــ ـــام اومـ ــد بـچـمــو ازم گـرفـ ـت امـ ـــیـــ :امـسما

 

 ؟؟یداد زدم: بچه رو کجا برده اون عوض تیبا عصبان شدیسما دله سنگم اب م یزجه ها از

 

 میشدم و وقت هوشیشد و ب نیبعد خودش رفت قهوه درست کرد قهوه رو که خوردم سرم سنگ نجایاومـــد ا ــــدونمی:نــمـسما

 نبود شمیپ ریکـه شــدم دخـــتــرم نبود ام ـــداریکه بــ

 

توجه به سما  یاز جاش بلند شد و رفت تو اتاق ب عیکنه به سمت در رفتم که سما سر دیتهد خوادیم یالزم نبود اون عوض یحرف

 کس چیکنه نداره ه دیتهد کتایمنو با  نکهیحق اکس  چیه دونمیرفتم نم نیبا سرعت اپارتمان رو ترک کردم و به سمت ماش

 

 نیبود سما با ساده تر یباور نکردن نیتو ماش دیدر شاگرد باز شدو سما پر وفتمیرا ب نکهیقبله ا یو روشن کردم ول نیماش

ه ها متنفر که از بچ ییباعث تعجبم بود سما کردیم هیوقفه گر یو ب نییبرگشته رو صورتش اومد پا یها ملیلباسش با همون ر

 وابسته باشه کتایبه  نقدریبود ا

 

و تماس برقرار کرد :بـابــا  یو بعد نگاه کردن به صفحه گوش دیپر یگوش یرو ایسمانه مثل وحش میبه صدا در اومدن گوش با

 نداره بابا یبچم گناه دیهاتون نکن یاونو وارد باز اریتـــروخـــدا بـــچـمو ب
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سما  کردمیچشمامو گرفت برجسته شدن رگ گردنم رو حس م یسما خون جلو هیاز بلند شدن گر یگفت ول یبه سما چ دونمینم

 کهیکوچ یلیاون فقط پنج ماهشه خ اریاون بال هارو سرش ن کنمینرسون خواهش م یبیگفت: بهش اس دهیبر دهیبر هیگر ونهیم

 دیخودتون نکن فیکث یایبابا بچمو وارد دن رهیمیبچم طاقت نداره م

 

 شتریسرعتم و ب مینحس کر یصدا دنیبا شن روندمیها م ابونیوار تو خ وانهی*کر دیاز سما گرفتم و زدم رو اسپ*و  تلفن

گوشش  کی... فقط تلفن و نزدشنوهیخودش داره م دونمیم یتو بگ ستیکردم: سـمانه به شوهرت بــگو ... نه نه دخترم الزم ن

 یکدومشو دوست دار مونهیمن م یدخترت برا ای یدیپسرمو بهم م ای ایار یاقا نهبمو ادشیدونه به دونه حرفام  دیکن چون با

 ...یــــهـمـــیاون بـــچـــه نــوه خودتـــــه مــ یو داد زدم : عــــوضـــ دمیفرمون کوب یهان رک و راست بگو رو

 

و تو پارک ملت باهاش  یپسرم بزن زنگ به هیبه نظرم بهتره  یکن دایدخترتو پ یتونینرو عمارت جوون اونجا نم یخودی: بمیکر

 گمیم یکه هست چ تیمن اونجا با دخترت منتظر پسرمم حال یقرار بزار

 

 ستمین ریام رمیدخترمم تا شب ازت پس نگ میکر مونهیدلت م یرو هیپسر گم شدت ک یبفهم نکهیتا اخر عمرت حسرت ا_

 

 یحت رمیگیپدرش پسرمو ازت م یفهمیمن پدرشم م یپسش بدبهم  دیبا یکه با پسرم در ارتباط دونمیم رینکن ام ی:لجبازمیکر

 اگر شده با کشتن دخترت

 

 ی: نکن بابا اون فقط پنج ماهشه گناهگفتیو م زدیداد م دمیترس میکه من به شخصه از کر دیکشیم ییها غیچنان ج سمانه

 نزن یبینداره بهش اس

 

 ادیسره دخترم ب ییقراره چه بال دهیرست نقدریا میذهنم بود سمانه از کدوم کار کر یفکر تو هی فقط

 

 دمیدخترتو بهت م یاریاگه پسرمو ب یول یگردیتنها برم یایتنها ب ریپارک ملت منتظرتم ام یدر پشت ی:رو برومیکر

 

 که جونه دخترم و به خطر انداخته هییچه پسره گمشده ا گهیم ی...بابا داره چهیموضوع چ ری:امسما

 

 دیشیبا پسرم اشنا م یسما هم تو هم مادرت و سام به زود یشینا مبا برادرت اش ی:به زودمیکر

 

 کامال به پرواز دراومد نیکه دادم ماش یگفتم و با گاز یبوق لعنت یبلند شدن صدا با

 

عمل کنم و به  میسخت یروزها قیبرادرم ، دوستم ، رف لیاون بچه اونقدر برام مهم هست که بخوام خالف م یعنیبود اون  مردد

 بگم فرهاد پسرشه فیشغال کثاون 

 

نزار بچم دست اون بمونه ازت  یعاشقش یگیجون نوا که خودت م الیجون مامان ل ریهاش با زجه گفت: ام هیگر ونهیم سما

 ...هیک یاون لعنت کنمیخواهش م

 

ـــــه بــچـــه پـــدرت حـاصل زدم : فـــرهــــــاد بــرادرت ادیفر اریاخت یب کنمیم کاریدارم چ دمیفشار روم بود که نفهم اونقدر

 حکم فرما بود بعدش و هق هق خفه سما نیچند لحطه سکوت تو ماش یمـــادرش بــا پــدر تـــو برا ـــغــهیصـــ

 

 ...ری: زنگ بزن به فرهاد امسما

 

 بشه اره امتیق یخوایم یفهمیسما م یگیواسه خودت م یدار ی: تو چریام
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من با بچم خو گرفتم  ریحالم بده ام یلیخ یکه حسم و بفهم یپدر شدنم درست درک نکرد یحت ریام یستی: تو مادر نسما

چند  ی...فقط براخوامیم یوانمود کن که توهم نگران کنمیفقط ازت خواهش م یدرک کن خوامینبودشو تحمل کنم نم تونمینم

 شهو داره که نگران یلحطه حس کنم بچم بجز خودم کس

 

و به سمت پارک ملت  نیماش یباور کنم با نگران خواستمیخودمم نم یبودم ول کتایم واقعا نگران نشون نداد یعکس العمل چیه

 و شاهد زنگ زدن سما به فرهاد بودم روندمیم

 

 ؟؟ییگفت : سالم فرهاد کجا دادیم ادیز هیدو رگه که نشون از گر یبا صدا سما

 

_...... 

 

 بـــاشــه. یـکـ یـــخــواســتــی:اره خــودمــــم پـس مــسما

 

_...... 

 

 ــا،یبـ ــگـهیسـاعــــت د ــمینـه تــا نـ ــــایخـــوبـــه  ـکـــتـای: اگــه واقــعــا بـــرات مــهـمـــه کــه سما

 

و داد زدم : فرهاد  دمیکش رونیو از دست سما ب یعنوان گوش چیببرم به ه ییتحمل کنم با حقه داداشمو جا تونستمینم نه

 .هیپسرش ک دونمیمن م دهیفهم خواد،یپسره گمشدش و م کتایدر برابر  دهیرو دزد اکتی میکر

 

 ؟یــگــیمــــ یچـــ یدار ــریامـــ ی:چـــفرهاد

 

 ...کاریچ دیبا خوادیدر برابرش پسرشو م دهیدزد کتاروی یکه همش نگران ابروش بود تیاون پدر عوض گمیدارم بهت م_

 

 و از گوشم دور کنم یگوش یفرهاد باعث شد کم ادیه فرحرفم و کامل نزده بودم ک هنوز

 

پارک  گهیربع د کیدخـــترته من تا  ـــکــتــای ـکــهیکــنـم مــــرتــ ـــکــاریچـ یـگـیتــازه مــ ــــریامـ یاحـمـــقــــ هی: تــو فرهاد

 گفتم یچ یدیبرسونه فهم کتایبه  یبیاس چیه دیبگو نبا یدیملتم بهش بگو پسرشو بهش م

 

**** 

 

بود و  دیع دیچرخیها دوره خودش م وونهیسما مثل د میشد ادهیپ نیاز ماش یو پارک کردم ، بدون معطل نیپنج بود ماش ساعت

که چشمم بهش خورد  گشتمیم میفضول مردم دنبال کر یتوجه به نگاه ها یب کردیبه سما نگاه م یجور هیپارک شلوغ بود همه 

 تو ب*غ*لش بود به شونه سما زدم و به سما اونا اشاره کردم یبا لباس صورت کتایبود و  دهیپوش ییکت و شلوار قهوه ا

 

به سمتش  میکر یها گاردیسما باد دنیقبله رس یول دیدو کتایو  میکه از قفس ازاد شده به سمت کر ییمثل پرنده ا سمانه

پارک بودن شد : بــــچـــمـــــو  یکه تو یل افرادسما باعث جلب توجه ک ادیفر یبچه رو داد دست اونا صدا میاومدن ، کر

 ــــــدینــــبـــر

 

 ■■یزنواعزی ■■

 

کارامو درست  تونستمیبود و نم ریام شیهمش فکرم پ کردمیم نیبود رو تزئ دهیواسه مانا خر یز یکه ز یغرغر پارچه چادر با

داد زد : فـلـــج  مایغرق خودم بودم که ن کردیم تازه دراومدشو به سمت باال شونه یداشت موها لکسیر مایانجام بدم ن

 ؟یــکـنــیمـ ـــکــاریچــ
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رفتم  مایبه ن ییشباهت داشت جز همون گل ، چشم غره ا زیگل بشه انداختم به همه چ هیبه قواره چادر که قرار بود شب ینگاه

 ..رهیفکرم درگ یباقال یو گفتم : فلج خودت

 

 نباشه التیخ رتیگیم ادیره ممهندسه خ نینگران نباش خواهر ا_

 

 داداش یخر عمته اقا_

 

 کرده یچه گناه چارهیاون ب زمیعز یدینصبتش م رهیاون موجود چهار پا که به عمه من فیح_

 

 ؟ یـــگیبه کردم و گفتم : خـــرو مــ ینگاه

 

 گمیتو رو م ینه ابج_

 

 برخورد کرد واریبا د یچیداد و ق یپرت کردم جاخال مایکه کنارم بودو برداشتم و به سمت ن یبزرگ یچیق

 

 بابا رهیتورو بگ ادیخرم نم یکنیرو م نکارایاااِ نوا چرا ا_

 

 شهیشوهره من م ادیم شهیکه زن تو داره م یهمون خر نیع یکی زمیچرا داداش عز_

 

 نوا حاال من شدم خر ی: مرس دیچیمانا تو خونه پ یاومد حرف بزنه که صدا ماین

 

 دیمصنوع کرد نگولیج نیبر دیخوایم ینفر ، کدوم گور هیر به اوووو بابا چند نف_

 

 ؟یاینم ای یایم دایپارت ملت با شهرامو ا میری:مماین

 

 پارک اخه رهیم یساعت پنج بعدازظهر ک یحوصله گفتم برو بابا حوصلخ دار یمبل انداختم و ب یرو خودمو

 

 ــستیوالــا تـــو پــارک هــا جـا نـ ــســتینـ یبــعــد بــگــو خــبـر ونــری: اخـــه فــلــج تــو از خــونــــه بـرو بـــ ماین

 یــــنـیبــشـــ

 

 ستیمعلوم ن رونهیاز دهه صبح ب دیچشم سف رونیچـقــــدر بره بـ گهیجون بلند شد : د یز یز یباز نکرده بودم که صدا دهن

 یخونه عروس نیتو ا گهیکمک من کنه بابا دو روز د دینوا با نرویب دیرفته شما بر یشده کدوم قبرستوا لیبا اون مارال ذل

 مایدار

 

 ها اب حوصم بکش اگه.. واریرو د نمیلکه نب زمیعز نیافر ایفقط نوا قشنگ کار کن می: باش ما رفتماین

 

و فرق سر راست خورد ت کیداد و کوسن  یپسره نفهم پرت کردم که بازم خبرش جاخال نیکوسن مبل و به سمت ا تیعصبان با

 جون یز یز

 

 : نـــــــوا یز یز

 

 غــــــلــــط کـــردم بــخـــدا_

 

نگرفتم  ییخدا هنوز لباسامونو از اتوشو یا ندازهیداره واسه من جفتک م نیا میکار در ی: برو گمشو از جلوب چشمام کلیز یز

 که
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 ...ریـگــیمـــ ــرمیمـــن مــــ یجـــد یــــیوا_

 

 می، بعدشم حـاضر باش امشب شام خونه خان عموت دعوت ــرمینــکــرده خــودم مـــ: لـــازم یز یز

 

 جون گفتم: یز یتوجه به اونا رو به ز یشدن که من ب میو مانا ج ماین یز یمنو ز یجرو بحث ها نیب

 

 وفتهیبرادرزاده هاش م ادیبار  هی یشتر که سال یخان عمو بره تو قسمت تحتهان_

 

اخه تو پاشو پاشو خودت و جنع کن بخدا من از کمر  یگیم یدار هیچرت و پرت ها چ نیخاک تو سرم نوا ا یاو یجون: ا یز یز

 رمیمیدرد دارم م

 

کرده واگرنه  شیقهوه ا مایکه بگه من هنوز هستم خوبه صد دفعه ن کنهیمارو دعوت م کباری یچاقال سال کهیاه خان عمو مرت اه

 جلبک دیخوابیم نجایا ومدیشبا م

 

تو فرق  هیاروم اچهی، خاک رس در گهیوال بدبختم د نیتو سرم که نه خانواده مادرم معلومه نه خانواده پدرم ادم حساب خاک

 چغندر ایبرگ مو  هیچ ریسرت نوا پس ام

 

د فرها چارهیب یمنو رسوند خونه اخ یو شرمندگ یافتادم که با نگران شیدو ساعت پ ادیزدم  یلبخند ریاوردن ام ادیبه  با

 خداکنه هرچه زودتر حالش خوب بشه

 

**** 

 

 میغذا هماهنگ کرده بود یهمه کار ها واسه مراسم عقد انجام شده بود با رستورانم برا بایشب بود و تقر میو ن ازدهی ساعت

 میبود جیدوتا پشه افل نیکنان شاهد گشت و گذار ا یو ما خرحمال کردنیواسه خودشون عشق م ماهمیمانا و ن

 

 اخه خورهینه بابا به ما نم ینکردم ، منو حسود یوجه حسود چی به هاصال منم

 

باز بود قاب  مهیجون سرجام متوقف شد در اتاقش ن یز یز هیگر یصدا دنیسمت اتاقم رفتم تا کپه مرگمو بزارم که با شن به

باز  یام پر شد درو کماشک تو جشم کریم هیو دست گرفته بود و گر زدنیتوش لبخند م مایکه خودش ، شوهرش و ن یعکس

 ازیاخت یب کردیم تمیاذ دشونیسف یو رو موهاش گذاشتم تارها دستمتخت نشستم،  یکردم و وارد اتاقش شدم کنارش رو

 کنمیم تیمن تو رو اذ نیلب زمزمه کردم: لطفن تنهام بذار،بب ریز

 

 بکن تیجون :اذ یز یز

 

 شکونمیدلتو م_

 

 جون :بشکون یز یز

 

 کشمیسرت داد م_

 

 جون: بکش یز یز

 

 ...شکونمیدلتو م کنمیناراحتت م گمیحرفامو؟؟م یشنویم_
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چرا دوست دارن  گنینم یقراره ول یقلبت ب گنیدارن م گنیم گهید زیچ هیبگو،چشمات  یبگ یخوایم یجون: هر چ یز یز

 درست مثل قبال ها یخودت بهم بگ

 

 ستین یچیه_

 

از مادرت  شترینوا من ب یفهمیچون خودم بزرگت کردم م یمنو گول بزن ینتوینم ینباشم ول تیمادر واقع دیجون: شا یز یز

 یکنیم هیبهانه گر یو ب یروز تو خودت هی یخندیو م یروز شاد هی،  ستمینباشم کمترم ن

 

 جون ، من عاشق شدم نبیگفتم : ز دی، لب باز کردم و با تر دیاز گوشه چشمم چک یاشک قطره

 

 ختیریاشک م نبمیو ز کردمیم تیرها کردم و شروع کردم به گفتن دردهام من شکا نبیز حرف خودم تو آغوش نیگفتن ا با

 براش گفتم که خوابم برد دمیاونقدر از خودم و حس جد کردینوازشم م نبمیو ز دمینالیمن م

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

ساعت  رفتمیو اونور م نوریار اقر یکنار جدول کز کرده بود ب یچوب مکتین ینشسته بود و سما رو نشیماش یتو لکسیر میکر

 پسرم اومد شدیو گفت : چ دیکش نییرو پا شهیش دنمیرفتم با د میکر نینبود به سمت ماش یشده بودو از فرهاد خبر ۰

 

 حالشو نیخاموشه بچه رو بده سمانه هم دخترته بب شیگوش_

 

 من عاشق پسرمم یفقط بهش عادت کرده ول ستی: سمانه عاشق بچش ن میکر

 

 یدیاسمش و بگم بچرو م دمیلب غر ریز شدیستام ار لحظه محکم تر مد مشت

 

 یزنیو دورم نم یگیکردو گفت : از کجا بدونم دروغ نم ینگاه میکر

 

 بازم بگم ایبسه  یکرمان میفرزند کر یبه عنوان پدر ثبت شده سهند کرمان یعوض یشناسنامش اسم تو یکه تو ییاز اونجا_

 

 یعوض یدونیاسمشو از کجا م یادیش هیگفت : تو شد و  ادهیپ نیاز ماش میکر

 

 کنهیم یما زندگ نیب ییاالن با چه شناسنامه ا ینیبب یخوایبهم نشون داده اگه م شویزدم و گفتم چون شناسنامه اصل یپوزخند

 هیپسرت ک گمیدفترت و بهت م امیبچه رو بهم بده قسم به ناموسم فردا با مدرک م

 

راحت بچه رو از سما گرفتم پس دوباره گرفتنش برام  یلیکرد برگشت سمتم و گفت : خ ییاشاره ا گارداشیبا اخم به باد میکر

 یایبه روزگارت اگر ن یوا ریفردا صبح منتظرتم ام ستین یکار سخت

 

در کردن دادن به من ، اونق ادهیبچه رو از ون پ گارداشمیمحکم به سمت سما رفت باد یشد و با قدم ها ادهیپ نیاز ماش میکر

 درشتش نگاه کنه یسال ها به چشما خواستیخدا که ادم دلش م ینقاش نیبود ا بایز

 

***** 

 

 رونیزبونشو اورده ب نیبب ریاره فدات بشم ام یخندی: مامان قربونت بره م سمانه

 

زدم  یهقهه بلندصحنه کنترلم و از دست دادم و ق نیا دنیبا د دیکوچولوشو باال اوردو محکم تو صورت سمانه کوب یدستا کتای

 یاخه دو سانت یخندیم یرو کردم سمتش و گفتم : تو به چ دنیبا من شروع کرد به خند کتامیکه 
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پرت کرد تو ب*غ*لم و گفت :  عیبهش نگاه کردم که سمانه بچه رو سر دیب*غ*لم کن با ترد یعنیبه سمتم باال اورد که  دستاشو

 ییتو ب*غ*لش کن بابا کممی

 

 تونمیمن نم رشیسما بگ_

 

 گهیب*غ*لش کن د نیمن خسته شدم از اون جا تو ب*غ*ل منه دو قدم مونده به ماش رمی: نخسما

 

 قدم هامو تند کردم نیو به سمت ماش دمیچیدور کمر بچه پ انهیدوتا دستامو ناش یناچار با

 

دستتو بکش  یباز پرو شد دمیجلب توجه بشه غر نکهیلب بدون ا ریشدو دستشو دور بازوهام حلقه کرد ز کیبهم نز سمانه

 نمیبب

 

 یداره حت اجیخانواده احت نیدخترمون به ا کتای خوادیخونه گرم م هیدلم  میخوانواده خوشبخت هیبزار امشب حس کنم  ری: امسما

 بار حقشه که با پدرش بره گشت و گذار هی ییاگر شده هفته ا

 

 بست خیمانا تمام وجودم  یاشنا یصدا دنیبزنم که با شن یحرف اومدم

 

 شما دیدر نقش پدر خوب هست ایرآریام یبه به اقا_

 

به سما دادم اروم به سمتشون رفتم و با  کتارویو مانا عرق سرد رو پشتم نشست  ماین دنیابهت به سمت صدا برگشتم با د با

 من ستین دیکنیکه فکر م یگرفته گفتم : اونجور یصدا

 

مکث  ییبود که بدون لحظه ا ماین یدهنم حس کردم و بعدش مشتا ین رو توخو یحرف از دهنم خارج نشده بود که شور هنوز

 ومدیرو صورتم فرود م

 

کــه مــــا فـــکـــر  یاونـــجـــور یــــیبــچـت خــجــالـت بــکـش چــ یاز رو یـدی، از نــوا خـجـالــت نـکـشـــ ی: عـــوضـــماین

 یگـفـــتــن دار یبـــرا یـزیچـــ یبــــد ـــحیتـوضـــ یــخوایو مـــ یچــ ـــسـتینـــ ــمیــکـــنــیمــ

 

 یاز زنــدگـــ یتــــو چـ یزدم : لــعـــنـتــ ادیهوا متوقف کردم و فر یاومدن دستشو رو نییقبل پا یباال رفت ول ماین مشت

 ــاطــــره نـــوام دســـت روت بـــلـــند نـــکـــردمبــخـ ـرســـهیزورم بــهــت نـــمــ یهــان فــکـــر کــرد یــدونــــیمــــن مـ

 

 هیگر کتایسرخ شده بود  تیاز شدت عصبان کردمیو من فقط ضربه هاشو دفع م زدیبود با تما قدرتش مشت م یمهار نشدن ماین

 رو اروم کنه کتایداشت  یبود و سع ستادهیا ییو سمانه ساکت گوشه ا کردیم

 

 بــــســـه، نـکـــن ــمــــایداد زد: نــ هیبا گر مانا

 

احـســـاســـات اونـــو  یگـــرفـتــ ــمیزد : چــــرا نــوا چــــرا تــــصــمـ ادیبا هقهقه مردنش فر هیگر ریازحرکت افتاد و زد ز ماین

بـهــش  ـرمبـــ یــــیمـن بــــا چــــه رواخــــه  یاز وجــود خـواهــــرم شــــد یتــو قـــســـمـتـــ ــکــــهیمـرتـ یلـــکــه دار کــنــ

 ـــرخـوارسیبــچـــه شـــ ــهیبـــگــــم عــشــقــش پــــدر 

 

که به قرمز  ییگرفتم با چشما قشویبردم و  ورشی مایجنون داشتم اون لحظه به سمت ن ختیحرف روانم بهم ر نیا دنیشن با

خـودم بـــــه نــوا بـــگـــم تـــو بـهــش  ـنــکـــهیاگــــه قـبـــل ا و گفتم : دمیبودنش شک نداشتم براش خط و نشون کش

 ـــکـــشـمــــتیمـــ یــفــهــمـیمـــ ــــمـاینــ ــــزارمینــمــــزنـــدت  یبــــزنــ یحــــرفـــ
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 یچـه غــلـــطـــ ـــگــمیبــه نــــوا مـ ـــویــه چـامــشــــب هــم ــنیهـمـ یـــکـنــیمـــ ـــدمیهــا تــهـــد ـکــهیمـــرتــ ی: چـماین

 یبــکــنــ یـــخـــوایمـ

 

، کـور  ــادیو کــه رو رابـــطــــه مـنــو نـوا بـــ یدســـتــ ـــکـــنــمیمحکم تر کردم و داد زدم : قـــطــع مـ ماین قهیدور  دستامو

 یـاگـــه اون شـخـــــص تــو بــــاشــ یحـتـــ یــــفـــهـــمیمـــون بــاشـــه مــو کــــه رو رابــطــ یچـــشــمـ ــکــنــمیمـــ

 

تو با خبر نشده باشه من  یها یموقع نوا از کثافط کار نی: اگه فردا ا دیبهم انداخت و غر یبه خون نشستش نگاه یبا چشما ماین

 برهینم شیو از پ یکار تمیتو خال یها دیتهد نیاونوقت ا گمیبهش م

 

 [بعد روز دو]■■ یزنواعزی ■■

 

 رمیگیمنو نگا کن دارم عکس م مویل مو،ینوبره ن یبد اخالق نینگا کن تروخدا عروس دوماد به ا اااِ

 

 کنهیاعصاب ندارم بدتر م گمیم یه گهیمبل بلند شد و گفت : اه نوا بتمرگ سره جات د یاز رو ماین

 

 ایبگو هنوز عقد نکرد یشد مونین داداش اگه پشخا هیخودش ابرومو باال دادم و گفتم : چ مثل

 

 مانا به سر مبارک من برخورد کرد یشگیبود که بالش هم دهیبه گوش نرس مایاز جانب ن یحرف

 

 نیریگیچتونه شماها چرا پاچه م دایکرد یباهم قاط ییگفتم : زن و شوهر دوتا دمویخند بلند

 

 شو االن استراحت کن الیخی: نوا کارو بکه از صبح اخماش توهم بود لب باز کردو گفت ماین

 

 شده؟؟ یکردم و اروم گفتم: طور دیدزدیبه مانا که از صبح چشماشو ازم م یمشکوک نگاه

 

نباشم )پاچه  شگاهیتو ارا ادیخانم رنگ کنم موهامو فردا ز دیمامان سالن ناه شیمن برم پ مایمثال قراره بشه ، ن ی: نه بابا چ مانا

 مامان( گهیم یز یبشه به ز مایه زن نقرار یخوار از وقت

 

 صبر کن برسونمت دیسع شیبرم پ خوامی: منم کار دارم ، م ماین

 

 من تنها باشم؟؟ یعنیگرد کردمو داد زدم :  چشمامو

 

 ییببرمت جا خوامیم گردمی: من زود برم ماین

 

 طون؟یش یمنو ببر یخوایاخ جون کجا م_

 

 یعشقت بر یبا اقا شبیکه قرار بود د یی: جاماین

 

**** 

 

 ثاق؟؟یم ی: مطمئنماین

 

 اونجام گهید کساعتیتوهم رفت و گفت : باشه حواست بهشون باشه من تا  شتریب ماین یگفت که اخم ها یچ ثاقیم دونمینم

 

 خوبه تو پسر چتونه شماها ؟،حالتیکنیم کاریچ مایگفتم : ن دیو با ترد اروم
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 زن داره خورهیتو نم به درد ریروز بهت گفتم ام هی ادتهی: ماین

 

 منظور؟ ادمه،یو گفتم :  دمیتوهم کش اخمامو

 

 ساده بوده و بهم زدن ینامزد هی یگفت ؟یگفت یچ ادتهیزد و گفت:  یپوزخند ماین

 

 نـــبـوده ــنیاز ا ـریغـ یـزیچـ ـگـمیمــ ـنــویخورد شده بود داد زدم : آره ، االنـم هـمــ ماین یاز رفتار ها اعصابم

 

 ــریبـچــه شــــ ــهیعـــشــقــت هــــم زن داره هــم  یاقـــا ـــنیو بلند تر از من داد زد : دخـــتـره کـــودن ا دیخند یعصب ماین

 خواره

 

ـتـــفـــاده ســـو اســ ــشـــتــــریبــ ـگـــمینـمـــ یــــچــیهــ یبـــبــنــــد دهـــنـــتـو هــــرچــ ــمــــایخـــــفــــه شـــو نــ_

 ـــکـــنـــنیمـــ یمـگــــه بـــا احــســاســاتـــــم شــوخــــ ی، لــــعـنـــتـــ یـکـنـــیمـــ

 

نـوا  یــــچــیمـــن هـ ــــدمیخـودم بــــچــه ب*غ*ل د یرو بــا چـــشـــمــا یبــــود من اون عــــوضــ ی: نـــوا کــاش شوخماین

 ـدشــیمـــانــا هــم د

 

 یلیکه نشون از س مایصورت ن ینبود با سوختن دستم و سرخ میحال یچیبودم که ه یخــــفــه شــــــــو اونقدر عصب ــــمـاینـــ_

 بود که ناروا به صورت داداشم زدم به خودم اومدم

 

نوا  یودت که وجودمبغض دار گفت : به مرگ خ یپاکش کرد با صدا یکه بدون معطل ختیاز گوشه چشماش فرو ر یاشک قطره

 روبرو شد نوا قتیبا حق دی، بسه عشق کورکورانه با خوامیمن بدتو نم

 

من چم شده چرا تو  ختمیریکه به داداشم زدم بود اشک م یلیس یبرا مایحرف ن یحرف برنم نه برا تونستمینم هیشدت گر از

راحــ ـــت قـ  ـنقدریا یـخـ ــوا ــیمـ یـمـ ـــا چــ ــجـ ــور ــیهقهقم گفتم : نـ ـ ونهیم دهیبر دهیافتادم بر ریگ مایو ن ریام یدو راه

 عـشـ ـــقـم مــتاهـ ـلــه نـگـــو داداش مـ ــن طـاقـ ـــت نـــ ـدارم ــنـــمـبــ ـــول کـ ــ

 

 ه رســــتـــوران رو گــرفـــــتـــــه نـــواکــه خــنـدش کــــلــ ی، بــــرا اون اشـــغـالــ یکــــنــیهـقــهـــق مـــــ ی: بـــــرا کــماین

 

***** 

 

 گشتیو باخنده دوباره تو آغوشش برم شدیهوا پرت م یکه توسط مرد من رو ییبچه ا یباور کنم ول خواستمینه نم خواستمینم

که تو آغوشش  یی، زانوهام سست شد ، کمرم شکست ، بچه ا کردیرو اثبات م مایهمه و همه حرف ن بمیرق نیریش یقهقهه ها

بود اروم به  هیقص نیفقط شاهد ا مایاشکام به همراه قلبم شکست ، ن دص کردیم یباز یل یدلم ل یشکسته ها یبود رو

 ؟؟ یزینواعر یدیبزنم به کجا رس شیات ارویدن تونستمیخراب بود اونقدر خراب که م یلیسمتشون رفتم ، حالم خ

 

 ستادمیمن با دله خونم پشت سرش ا دیتو ذهنشه پس چرا نفهم شهیعطرم هم یبو گفتیبودم ، متوجه ام نبود مگه نم پشتش

من  شی، شـــرافتت پ مونمیقســم به شرافتـم تا آخـرش کنارت م یهسـت گفت ادتی: دمی. اشکام و پاک کردم و زمزمه وار نال

 شـــرف؟ یبـ یکنیچه م دیگـرو مونـد حاال با عشـق جد

 

بودم که  یانتینبودم غرق خ ایدن نیا یجمله رو بگم تو نیفقط تونستم هم سمیپاهام وا یرو ونستمتیحالم بد بود که نم اونقدر

 دمینفهم یچیه گهیرفت و د یاهیدر حقم کرده بود کم کم چشمام س مایبعد ن میزندگ یتنها مرد واقع

 

****** 
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 هیمـ ـابه ثان ــیگفتم : نـ ـ ومدیدر م رونیلوم باز ته گ یکه زور یدستم بود با صدا یباز کردم درمانگاه بودم سرم تو چشمامو

 ؟ شدهیچ یپرده رو کنار زد و گفت : جونم ابج ثاقینگذشته م

 

 خـونـ ــه یــبـریـثـ ـــاق مـ نــو مـ ـیمـــ_

 

 گهیساعت د کیتا  میریم ادیب مایتا ن نی: نه بشثاقیم

 

 هیتونستم خودمو کنترل کنم و اروم شروع کردن به گرن کردیفشردم بغض داشت خفم م دیبالش سف یحرف سرمو رو بدون

 ؟ ریها ، اون حسادت ها همش دروغ بود ام رتیدروغ بود اون باغ اون لباس عروس ، اون حرفا و غ یکردن همه چ

 

ون نوا ، بشو مثل ا نمتیبب ینجوریا خوامیگفت : نم ثاقیرو شونه هام سرمو بلند کردم که م ثاقیم یدست ها یاحساس گرم با

 نمیبا بغض بب ینجوریاوال دوست ندارم خواهرمو ا

 

 ر؟؟ینوا بخاطر ام یکنیخودتو داغون م یدار یمانعم شد :بخاطره اون عوض مایخسته ن یبگم صدا یزیچ اومدم

 

 یبدون اون نم یفهمیدوسش دارم م یدرک کن یتونیچرا نم مای:ن دمیاروم نال خوردنیگونه هام سر م یبدون خجالت رو اشکام

 رمیمیکنم، من م یونم زندگت

 

که پسرارو ادم حساب  یهست ییورتم نبود ، تو همون نوا هیبه  ایکه دن یهست ییتو همون نوا شناسمتینم گهی:نوا اصال دماین

 نیتو سخت تر یحت ینبود یفیوقت دختره ضع چی، تو ه ای؟؟ نوا چت شده به خودت ب ینداختیو فقط دستشون م یکردینم

بدون اونم  یبهش نشون بد دی، خوشبخت شو نوا با شهیحل نم یزیچ هیگر وکالتت رو به رو شو با ماتم پس با مش طتیشرا

 یتونیم

 

 ـــــریامـ ـمــای، نـــ ـــســـتمیزنــــده نـ ــــریبـــدون امـ یـفــهـمـی، مـــ ـــتــونــمیو از دست دادم و گفتم : مـــن نــمـــ کنترلم

 اون زندم یبازم برا انتیخ نیاروم تر زمزمه کردم : با وجود اقـــلـب مـن بــــود 

 

بــا  یدرمانگاه داد زد : احــــمـق تــو از وقـــتــ طیاورد بازوهامو محکم گرفت و تکونم داد بدون توجه به مح ورشیبه دستم  ماین

 یــمـرده مــتـــحـرک ــــهی یــکـنـــینـمـ یزنــدگــ یدوســـت شــد ــــریامــ

 

 مـــتـــنـــفـــرم ــــــدیجــد ینـــوا ـــــنیکـــمـکــم کـــن ، مـن از ا ـــمــاینــ_

 

****** 

 

 یخواهر ییایعروس دن نیمانا رو محکم تو دستم فشردم و گفتم : تو خوشگلتر دست

 

 ترسمینشده ، دارم م یزیها؟ انگار اصال چ ینجورینگاهم کرد و گفت : نوا تو چرا ا نیغمگ مانا

 

 هی انیپا یاعتماد، حت هی انیاحساس، پا هی انیباشه ، مثله پا زایچ یلیخ انیتونه ، پا یرابطه م هی انی، پا یزدم و گفتم : مان لبخند

 خوامیبشم فقط کمک م گهید ینوا هی کنمیم یدارم سع دینوا رس انیپا یآدم ، منم تموم شدم مان

 

ما باشه  پیروز اک نیبهتر دیامروز با شیسرخش گذاشتم و گفتم : ه یلبا یوز دستم و رور نیا ی: کاش ، کاش امروز تو مانا

 مانا ، خرابش نکن منم خوشحالم
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لب  یچشمام مثل سرخ یانداختم سرخ ینگاه نهییا یخودم تو ریآغوشش پرت کردم ، به تصو یاز به سمتم اومد خودمو تو مانا

 سَـخته یلـیلب زمزمه کردم :خ ریمانا بود ز یها

 

 سَخته ؟ ی: چـمانا

 

 رهیحرف زدنـتو بگ ه،یبغـِضت جلو نکهـیا_

 

****** 

 

خوشگل  یکنه اخ که چقدر تو کت و شلوار داماد تمیبا گرفتن دستام حما خواستیبود ، استورم م مایگرم ن یتو دستا دستم

 اشن از خودم بدم اومدباعث شدم تو روز عقدشون ناراحت ب نکهیشده بود ، کاش چشماشون غم نداشت ، از ا

 

 لم؟یبنده وک یای: آ عاقد

 

 ی: په نه په، دکتر دیلب غر ریاروم ز ماین

 

 مجلس بـلـــه یبزرگ تر ها هیبلند گفت : با اجازه مادرم ، پدرم و بق یکرد و باصدا ماینثار ن ییلب خفه شو ریهم ز مانا

 

از دستام جدا شد همه به  مایبلند شد ، دست ن ناین و مانا اجو یز یز یالیفام دنیدست زدن و ِکل کش یمانا صدا یبله  با

 ستیکس حواسش ن چیه دمید یوقت دیدی، بخاطره دود اسفند چشم ، چشمو نم کیتبر یسمت عروس و داماد حجوم اوردن برا

 بدون جلب توجه از اتاق عقد خارج شدم

 

 ؟یی، تماسو وصل کردم : کجا شدیو روشن م خاموش یصفحه گوش یاسمش که رو دنیخارج کردم ، با د بمیاز ج یگوش

 

 نشم مهیجر ایب عیمحضرم سر ابونیسر خ_

 

،  دمیرو د نشیکه جلوتر رفتم ماش کمیو قطع کردم از محضر خارج شدم و قدم هامو تند کردم ،  یگوش یحرف چیه بدون

 شدم دشیسف یمایسوار اُپت یپاهام ترمز کرد بدون معطل یو روشن کرد و جلو نیماش دیدستمو بردم باال منو که د

 

 ریوارش به ام وانهیوجود سما و عشق د یرسینم ییباهاش به جا دونستمیچشماش جا به جا کرد و گفت : م یو رو یدود نکیع

 دادیاجازه رو نم نیا

 

 کار دارم که هنوز انجامش ندادم یلیزدم و گفتم : برو سر اصل مطلب ، خ یپوزخند

 

 دونیپارک دور م نیهم می، بر شهینم نجایا_

 

 "پارک کرد به سمتم برگشت و گفت : با من ازدواج کن  ییو گوشه ا نیکه ماش رفتمیحرف با ناخن هام ور م بدون

 

 خودشم شد یگردنم باعث گرد شدن چشما یجا به جا شدن مهره ها یکه صدا دمیبه سمتش چرخ یجور

 

 نه؟ یتعجب کرد_

 

 نه ؟؟ مگه گهید یکنیم یتو ، شوخ یگیم یدار ی+چ

 

 رهیحسادته ام ختنیبرانگ یتنها راه برا نینبودم نوا ، با من ازدواج کن ا یجد نقدریعمرم ا ینه تو_
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 بـچــه ام نــــه ؟؟ یفـکـر کــرد یــگـیمـــ یدار یچــ یـفــهـمــیداد زدم : مــ تیعصبان با

 

 خوامیمن نوا ، االن جواب نم یعنیازدواجه تو با دشمنشه تنها راه  ریام یاروم شدن خودت و نااروم یبرا ی، ول یستینه بچه ن_

 ریام گهیدنبالتم حاال که د شترهیب کسالیکه چقدر دوست دارم  یدونیخودتم م خوامینم یادیز زی، چ یروش فکر کن دیبا یول

 نوا ؟؟ دمیدست م ازفرصت داشتنت رو  یفکر کرد ستین

 

 هک شده ریبم مشخصات امقل یهان؟؟ رو یبا من ازدواج کن یخوایم ی+چطور

 

 ری، ام ایدختر دن نیخوشبخت تر یشیعاشقت کنم ، م یاگه قبولم کن دمیقلب من هک شده ، قول م یمشخصات توهم رو_

 شهیهمونجور که احساسات مارو نابود کرد ، احساساتش نابود م

 

دار بشه ، مرده غرور داره  حهیجر ریام احساسات خوامیدو روزم گفتم : نم نیا یشگیبا بغض هم ختمیبار اشک ر نیصدوم یبرا

 سر خودش... ییمن کله شقه اگه بال ریو بدم ، ام یکار نیچطور به خودم جرعت همچ

 

 دهنم حس کردم یخون و تو یکه به گوشم زد شور یلیاز دهنم خارج نشده بود که از شدت س حرف

 

کـــه روم دسـت بـلـــند  یهـــسـتــ یکــ یتـو فـکــــر کـرد ینگاه کردم داد زدم : عـــوضـــ ومدیبه گوشه لبم که خون م بابهت

 بـــزنــــه تــو گــوشـــم ــدیرســـ یکـــه هــر خـــر ــــدمی، هـــنـوز بــــه اون درجـــه از ذلـــت نـرســ یــکـنـــیم

 

دوســــت دارم  ی، لــعــنــتــ ـــــدیـبـــخــشـــبشم که دستمو گرفت و گفت : نــــوا غــلـط کــردم ، بـ ادهیپ نیاز ماش اومدم

 یــکنیمـ یکـار نـگـــرانــ ـــانـتیاون خـ یمـــن بــرا یاونـوقـت تــــو جـــلـو

 

به درخواستم فکر کن ،  مایلبم کرد و گفت : جون ن کیبگه دستمالو نزد یزیچ نکهیکردم بدون ا یدستش نگاه یدستمال تو به

 میفرصت ند گهیهم که شده به هم د بار کی یچرا برا

 

 داداشم نباشم ییروز زندگ نیتو بهتر خوامیبرم نم دی، درک کن فرشاد ، االنم با تونمی+نم

 

 یریگیم مویتصم نیبهتر دونمی، م خوامیو ازت جواب م شتیپ امیفردا ، نوا فردا م_

 

 ؟؟ ی+اگه بگم نه چ

 

 شمیمزاحمت نم گهید کایامر رمیو م نمکیجمع م لموی، وسا یاونموقع هم بدون گفتن حرف_

 

 کنمی+باشه فکر م

 

 گهیتاالر د برمتیم_

 

 +الزم نکرده

 

 برو التونینکن حداقل بزار ببرمت دمه محضر با فام یلج باز_

 

 یکه سوار کرد یی+پس حرف نزن فقط منو بزار همونجا
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شدم و با  ادهیفرشاد پ نیاز ماش یک دمید اصال نفهممشغول بو دای، ذهنم شد مینزد یکه تا محضر بود حرف یراه قهیپنج دق تا

 گرفته بودن نایا مایکه ن یتاالر میبچه ها رفت

 

رقم خورده بود هر بار که چشمام بسته  ییا گهیمن با شخص د یها ایتمام رو شدیبا فکر ازدواج کردن با فرشاد ، چندشم م یحت

 تو گلومو بغض  بستیذهنم نقش م یتو ریمهربون ام ی، چشما شدیم

 

 یکرد یداد بزنم مهربونم با من نامهربون خواستیدلم م شدیم شهیتر از هم بزرگ

 

تموم شد ،  یشروع شد و ک یک دمیعقد برادرم حضور نداشتم نفهم یمن اصال تو یول دمیخندیشده بود به ظاهر م اهیس امیدن

 یبود که به نامم کرده یبود خوشبخت نی، ا یکه بهم داد ییبود قوال نیا ریام

 

 خورمیهام م یبدبخت یتو خونه بهارم و دارم به سالمت دمیبه خودم اومدم که د یوقت

 

 رهی، اسمم بد درم ادیگندش درم انی: نوا جان مادرت بس کن ، فردا بچه ها م بهار

 

ــر  ـیامــ یـخـ ـــوام بــه سـلــامـتــ ـ ـیــز ، مـ ـ ــیــک و بـ ــر ــیـــشـ ــم پـ ــ ـی+خــ ـــفــ ـــه شــ ــو بـ ـــهــ ــــار ، دارم گــ ــرم مـ

 ...تپهیم شیخوده عوض ادی، اما هنوزم به  ردڪ، لهش  ستشڪ، ش ردڪ، تنگش  ےڪہدل یبـــ ـــخـ ــــو رم سـالمت

 

 شـــمبـــ یگفتم : بـــهـــار داغـــونـــم ، بـــزار خــــال دهیکش یبهار گذاشتم و با صدا یرو پاها سرمو

 

 یــخـوردیهـــمــه مـ ــنیا ـــدی: نـوا ، نــبــا گفتینگرانش که م یموهام حس کردم و بعدم صدا نیو ب دستش

 

 ؟ ــهیدَرد چـــ ی، تــا بِــفَــهــمــ ــادیدَرِدت بـــ یبَــدجـــور ــد،یَوَقـــتــا بــا یتوجه به حرفش گفتم : بهار بَـــعـــضــ یب

 

،  ــخـوامینــمــ ــای: خُــدا دمیکردم و نال یخدام نگاه یبه سقف قرمز خونه به جستجو ختیر نییه چشمم پااز گوش یاشک

 کَــــرد... ــکاریبِــهِــش بِــفَــهــمــون بــا دِلَـــم چــ یوزَجــر بِــکِــشــه ، وَلـــ ــادیدَردِش بــ

 

***** 

 

 معدم تو حلقمه کردمیبود و حس م نیرم سنگبهار کم کم چشمامو باز کردم ، س یصدا با

 

 به خودت بده دختر یسرو سامون هی انیپسرا ب نکهی، تا قبل ا گهی: نوا پاشو دبهار

 

 ساعت چنده مگه_

 

 نجایا انیاحتماال االن تو جادن و پسرا هم که دارن م مایو ن یمان ازدهی: بهار

 

که  ییلباسا رونیگرفتم و زود اومدم ب کیدوش کوچ هیدم ، فرصت نبود از جام بلند شدم و به سمت حموم بهار راه افتا یزور

ناخواسته به  دمیکش ومدیباسنم م ریتا ز بایکه تقر سمیخ یبهار برام گذاشته بود رو تنم کردم ، شونه رو برداشتم و تو موها

 سفر کردم میخوش زندگ یروزا

 

 خونمون رو جارو کنه نیت زمموها خوامی، م یموهاتو کوتاه کن چوقتیه ی: حق ندارریام

 

 حموم رمیبارم نم هی یسال گهیبلند شده حموم رفتن سختم شده ، اگه موهام قد خودم بشه که من د ادیز مینجوریبرو بابا هم_
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 حموم برمتیگفت : اشکال نداره خانمم خودم م طونیو ش دیرو موهام کش یدست ریام

 

 ارمیهم م ماروین شهیم یعال یلی: اره خو گفتم  دمیبازوش کوب یبنفشمو تو یصورت کوله

 

 وسط ما بخوابه ماین مونمیتوهم رفت و گفت : فکر کنم شب اول عروس چهرش

 

 تــــــو ؟؟ یـــــی: نـــــوا کــــجـــــا بهار

 

 گهیجام د نیهم یکشیچرا داد م ییوا_

 

 فهمهیم زهیت ثاقیو الکل نده مادامس و کوفت کن دهنت ب نیا ایاحمق ؛ ب کنمی: دوساعت دارم صدات م بهار

 

بهار که اومد از اتاق خارج  دیجونبیسرو گوششون م ثاقمیروزا بهارو م نیرفتم و ادامس و تو دهنم پرت کردم ، ا ییغره ا چشم

 نجاها؟؟یکجاس ا شگاهیشه گفتم : بهار ارا

 

 : وا چرا؟بهار

 

 برم سرشو کوتاه کنم خوامیموهام موخوره گرفته م_

 

 میباهم بر یبزرگ هست عصر شگاهیارا هیپشت کوچه  نی: همبهار

 

 کار دارم رونیبرم ب خوامیم ی، عصر گردمیبرم انیپسرا ب نکهیتا قبل ا رمیخودم م_

 

 ؟یمشکوک نگام کرد و گفت : کجا به سالمت بهار

 

 دلم و بهش امانت بدم خوامیکه م یقرارداد با دلم و شخص هی،  رمیقرار داد م هیواسه بستن _

 

 بهارو تنم کردم ییسورمه ا یچهارخونه مشک یبلندمو بدون توجه به چشماس گرد شده بهار بافتم و مانتو یهامو

 

****** 

 

 کنم سیموهاتو راست و ر امیتا ب نیبش زمیخانم : عز بهیط

 

 تون استفاده کنم یچیاز ق شهیجام بلند شدمو گفتم م از

 

 زهیم ی، رو زمیگفت : البته عز نداختیمخانم مسن رو بند  هیکه صورت  یخانم درحال بهیط

 

بافته شدم که رو شونه سمت راستم افتاده بود ، بغض گلومو گرفته  یانداختم و بعد به موها زیم یبزرگ رو یچیبه ق ینگاه

 شدیذهنم ِاکو م یتو ریام یبودو حرفا

 

 یمــوهـــاتـو بـزنــ ینـــدار حـق

 

 انــــو ــدهیگــل مـــ یبـــو مـــوهات

 

 بـــاشــــه یــیآبشـار طـلــا ــهیتــــو  یدخـــتــرم مـثــل مـوهــا یمــوها ــشـــهیمـ یـــعـنـــی
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 یمــوهـــاتـو بـزنــ ینـــدار حـق

 

 ــدهیگــل مـــ یبـــو مـــوهات

 

 یحـق نـــدار یحـق نـــدار ینـــدار حـق

 

 بلند و بافته شده موهام از دستم افتاد کهیو ت یچیخانم ، ق بهیط غیج یکه با صدا دیذهنم چرخ یکلمات تو نیا اونقدر

 

 یکــرد ــکــاریخــــدا مـــرگــــم بـــده دخـــتـــــر چــ یــــیخانم : وا بهیط

 

 خانم بهیکن ط ی، برام دورشو خال کردمیم دیکه با یگفتم : کار هیگر با

 

 شنیاست انیتو م یچند نفر به حسرت موها یروز یدونیموها نبود دختر ؟؟ م نیا فیخانم به سمتم اومد و گفت :اخ اخ ح بهیط

 کننیم

 

****** 

 

مگه من چند  ایگم شده بود ، دلم گرفته بود خدا کردیم یخانم که دور موهامو خال بهیغرغر ط یهقهقم ارومم تو صدا یصدا

 که دوسش ندارم بله بگم یداغون نشدن به پسر یاهمه درد بکشم ، مگه چند سالمه که بخوام بر نیتنه ا هی دیسالمه که با

 

 خوشگل بود دخترم یلیگفت: موهات خ نیغمگ یخانم با صدا بهیط

 

 خانم بهیبلند ط یو چه به بو نیگرفته گفتم : دختر غمگ یلب با صدا ریز

 

 زمیعز، کارت تموم شد  رسونتتیخدا به مراد دلت م شاهللیغمت ، غمه عشقه ا دونمیخانم : دختر م بهیط

 

 یدستا گهیببافمش ، د شدینم گهیموهام بلند نبود ، دستامو به سمت موهام بردم ، د گهیدوختم د نهییو به آ نمیغمگ نگاه

 یدیدیکاش منم م ای، خدا رفتیتوش نم ریمهربون ام

 

 است!! ڪوڪمش چقدر

 

 ...هڪ یڪاش قطره

 

 یدانـ یو نمـ دڪچ یمـ

 

 بهانـه آمـد! دامڪ به

 

 نـه رفـت!!بها یچـه بـ و

 

 ؟یزنگ خورد فرشاد بود تماس و برقرار کردم فرشاد اروم گفت : نوا فکراتو کرد میاومدم گوش رونیکه ب شگاهیارا از

 

 فرشاد؟ ییکجا_

 

 +خونه دوستم چطور ؟
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 شرطامو بگم خوامیدنبالم م ایب_

 

 خدا باورم... ییقبول ...وا یعنی..نوا یعنی+

 

 فقط ایاالن زود ب فرستمیادرس و م_

 

 یبه موها گمیبود و نگاه د میگوش یرو رینگام به عکس ام هی دمیو براش فرستادم و تا اومدن فرشاد دور خودم چرخ ادرس

 پاهام ترمز کرد یفرشاد جلو یمایکوتاه شدم اونقدر فکر کردم که اپت

 

 در جلو رو باز کرد و گفت : نوا بپر باال فرشاد

 

فرشاد از  یبزنه که شالم از سرم افتاد و چشما یبه سمت فرشاد برگشتم اومد حرف دمیشدم و درو به هم کوب نیماش سوار

 شدت تعجب گرد شد

 

 ؟ینــ ــوا مــ ـوهـ ــــات ، چـــــرا کــوتــــاشون کـــرد_

 

 ــدادیدســتـــاشــــو مـ ی+ بــو

 

گفت : االن  یکردن، فرشاد با ناراحت دایپ برقرار شد که اشکام دوباره راه خودشونو نمونیب یسکوت فرشاد سکوت طوالن با

 ر؟؟یام ؟واسهیکنیم هیچرا گر گهید

 

 خودم یبرا ندفعهی+نه ا

 

 ؟؟ یوا خل شد_

 

 مرور کردم دلم واسه خودم سوخت مویبار زندگ هی+نه 

 

مرد،  ریوم شد امبس کن تم ؟؟یلعنت یکنیم کاریبا خودت چ ینگه داشت و گفت : نوا دار ییو گوشه ا نیماش تیبا عصبان فرشاد

 نویا یفهمیم یکشیروحتو م ینوا دار

 

 هیفکا،  اطرهــــخ هایتـَــن ےــب و ــهستـــشک دلِ هی ،رفــَح اـــدُنی هی،ضــــبُغ ہـِالمــــع هی ۰ ــــهنقطهی،  جــــدِن ی ــهوشـــگ هی+ 

 شُدن رگـَـم ناوـَـج یِبَرا

 

مامانمو فردا  خوامیبه انتقام فکر کن نوا حاال هم شرطات رو بگو م اتیچرند نیا یبه جاهه خانم زده به سرش شاعر شده ، _

 هرچه زودترامسر داغون بشه ، برا من بهتره یبفرستم خواستگار

 

 یکردیدرکم م یدوسم دار شتریب ریاز ام یکنیکه ادعا م یی+کاش حداقل تو

 

 ]پنج ماه بعد[

 

 ـــــتــهیمــا فـــاصـــلـــه بـــنــدازه حـالــ ــــنیو کـه بـــخــواد بــ یکـــســ ــدارمیســم بــرمــنــوا ، بـــه نـــامـــوســـم قـــ_

 

 گــمـــشـــو از جـــلـو خـــونــه خـــواهـــر مـــن نــامــــزد داره ـکـــهیکه در حال انفجار بود داد زد : مـــرتــ ماین
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حمله  مایبه سمت ن یناگهان ری، ام کردمیحس م زدنیمارو چوب م اهیت بوم داشتن کالغ سها که از پش هیفضول همسا یچشما

عـــروســکــــمـــو از تــک  یتـــو بــــود تـاوان مـوهـــا ــــریهـــمـش تـــقــصـ یکردن : عـــــوضــــ دادیکرد و شروع کرد داد و ب

 رمیـــگــیتـک شــمــا ح*ر*م*ز*ا*د*ه ها مـ

 

 ؟؟ ح*ر*م*ز*ا*د*ه... یــگـــــیمــ یـــــچـ_

 

و شروع کردم به  دمیکش یبلند غیهر روزشون رو نداشتم با تمام توانم ج بایتقر یتحمل دعواها دیکشیداشت سوت م سرم

 یـر اومــ ـد ـید یـت ، لـــعـ ـنــتـ ـیزنـــ ـدگـ یـر بــ ــرو پــ ــیـــــد ، امـ ـ ـیـد خـــســ ــتـ ــم کـــرد ـــیزار زدن : بـ ــــس کـ ــنـــ

 عـروسـ ــک بــ ــودم ــهیــدم بــرات  ــیـــر فــهــــمـ ــیچــه د ـــشـــم،یـگــه عــ ــروس مــ ــید فـــتـههـــ

 

هــــفــتــه  ـــهینــه تـــا  ـدــینـوا لــبــــاس ســفــ یاز مــن بـــشـــــ ــــریغــ یزن کـــســ ــــزارمیمــ ی:فـــکــر کـــرد ریام

 نـــــوا ــــزارمیداغــــت و بـــه دلــــه اون فـــــرشــــاد مـــ یبـــپـــوشــ یلـــبـــاس مــشــــکــ ــدیبــــا ـــــگـــهید

 

 هیشده بود سا ختندایتو کوچه راه م یبزرگ یدعوا گفتیم یزیچ یو هر وقت کس شستیخونه ما م یجلو ریماه بود ام ۴ قایدق

الت ها شده بود ،  نیع ومدیهم قدم با ما راه م ریام رفتمیم رونیبا فرشاد ب یوقت یپشتم بود ، حت هیمثل سا رفتمیمن هرجا م

، وجودم از  زدیگوشه لبش بود و با ولع بهش پک م شهیچهار ماه هم نیا یکه تو ینازک گاریو س دهیچول یقرمز موها یچشما

 امیکنار ب انتیخ نیها با ا یراحت نیبه ا تونستمینبود ، نم یمن باز یزندگ یول دیلرزیغم دارش م ینگاها

 

 ؟؟ ـدهیمـــ یجــرعــتــــ ـــنیبــــهــت هـمــــچـ یهـــــان ؟؟ کــــ یـکـــنـــیمــ ــــــدیو تــهــد ی: تـــــو کــــ ماین

 

 ــــخــوامیمــ ــــکــنــــمیمـــ یعــمـــلـــــ ـــداممیتـــهــد ـــچیهــ ــکــنــــمیمـ ـــدی: گــردنـــم کــلــفــتـــــه تــــهـد ریام

 ـــزنــهیبــــهــــم حــرف مـــ یکـ ــنــــمیبـــبـــ

 

 اوردمیسرت ن ییبال هیراه تو بکش برو تا ری:امماین

 

کله کوچه رو برداشته  دادشونیافتادن به جون هم و داد و ببار  نیصدوم یدوباره به طرفش حمله کردم و برا مایبا حرف ن ریام

 بود

 

از  مایتو نگاهم گره خورد ، ن ریدعوا نگاه ام نیبرادرم و عشق سابقم شدم ب نیحرف لب جدول نشستم و شاهد جنگ ب بدون

بلند شم و  خواستیم شدن خون از دماغش قلبم و به درد اورد دلم یزد جار ریبه دماغ ام یفرصت استفاده کرد و مشت محکم

خاطره هام پر رنگ تر  شدیتر م کیاروم اروم به طرفم اومد ؛ هر چقدر نزد ریسر جام خشک شده بودم ام یبه طرفش برم ول

 مایدرست مثل قد کردیمستم م شتریعطرش ب یبو شدیم

 

 و . . . یین جداتو رو به عشقمون تموم ک ریزد گفت: نوا ، عشقم بس کن مرگ ام شیکه دلمو ات یبا بعض ریام

 

حرفاشو  هیبق گهیمن بود بهم جنون دست داد د یتمام محبتش برا یروز هی یکس ریعشقم اونم از زبون ام دنیشن بعد

 ریکه زدم تو صورتش اشکم با سره ام یلیس نیرو بروش بودم دستم و بلند کردم و اول قایاز جام بلند شدم ، دق دمینفهم

 نکهیکرد ، بدون توجه به ا شهیجونم ر یتو قیعم یگفت عشقم حسادت یتودم نبود انگار وقاومد اومد، دست خ نییهمزمان پا

به صفحه بافتن پشت سرم شروع کردم به داد زدن : مــــن عـــشـقــتــــم  کننیها فردا شروع م هیکوچه خودمونم و همسا یتو

 ـگـــهید یـکـــیعـشـــقم بـــعـد شـــبـا تـــو آغــوش  یــــگـــیه مـــن مـهــا، بــ یــزنــیحــرفــو مــ ــــنیا یبـــه چــــه جــرعـتـــ

 ـــکـنــــهیدخــتـر بـــچــــه بـابــــا صـدات مــ ـــهی یعـشــــقــم وقـــتــ یـگــــی، بـــه مــــن مــــ یـخـــوابیمـــ

 

بود  یدلم بود درد داشتم ، قلبم زخم یحرفا تو یلی، خـ زدمیم ریبه صورت ام یمحکم یلیس شدیکه از دهنم خارج م یحرف باهر

 نداره انتیبجز خ یحیتوج چیه کیاون لچه کوچ گفتیعقلم م یکنه ول حمیتوج ریام خواستیدلم م
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که  دنیم کیفرصت کوچ هیقبل اعدام  یبدم ، بابا به هر مجرم حیبرات توض یزاریگرفتش گفت :نوا چرا نم یبا همون صدا ریام

 هیعاد زیدچ هیداشتم رابطه باهاش  نکهیسما زنم بود ، ا میتو زندگ ییایتو ب نکهیقبله ا یفهمیودش دفاع کنه ، نوا چرا نماز خ

 یکه برام درنظر گرفت یمجازات نیاالن ا ی، ول یمجازاتم کن یداشت حق کردمیم یغلط نیچیو هم یدبو میدرک کن، اگه تو توزندگ

من ، از  یتمام هست یخبر نداشتم سما واسم تموم شده بود تو شده بود یچیرت قسم من از هبه س ست،یمن منصفانه ن یبرا

 کنهیم ابودن مویو زندگ گردهیسما بچه به ب*غ*ل برم کسالیبعد  دونستمیکجا م

 

با  خشک شدمو با زبون تر کردم و یتحمل کنم ، لبا تونستمیمن ، من نم یداشت ول دمیشا دونمیداشت، نه نداشت ، نم حق

مادر  ری، به حرمت ش هیو داماد برادر خونده جنابال مهیعروس گهی، هفته د ایار یاقا رهید یلیخ گهید ره،یگرفته گفتم: د یصدا

 گنیتو م نیکله محل دارن از من و ماش وندر خونم این گهیفرشاد که تو رگته د

 

 رمیمیکه بدون تو م یدونیم نکاروی: نوا ، نکن اریام

 

من بکش  یپاتو از زندگ یخستم کرد مهیعروس گمیکه زندم و هفته د ینیبیم یول رم،یمیبدون تو م کردمی: منم فکر منوا

 مبارک شیشاپیزدم و گفتم : تولد دخترتم پ یپوزخند رونیب

 

رو به عزاش  الیشده رابط اره ، ل ی: پس اون عوضدیلب غر ریزد ز رونیسرخ شد و رگ گردنش ب ریحرفم ام نیگفتن ا با

 مشونیم

 

شد و کوچه رو با سرعت  نشیها سواره ماش یبودن مثل وحش ستادهیکوچه ا یکه تو یگرد شده همه افراد یجلو چشما ریام

شد که عرعر حشمتم باهاش بلند شد : نگاشون تروخدا ارامش و چند ماهه  دیتول یوحشتناک یکه داد صدا یترک کرد ، با گاز

 ...ستیاز ما گرفتن ؛ دختره معلوم ن

 

نـــگـــم  یـچـــیهــ ــخوامیمـــ ینحس حشمت قطع شد : بـــبـنــد دهــنـتــو ، هــــر چــــ یهمهمه ها و صدا مایداد ن یداص با

 تــــ، اگـــــه تــو ســرت تــو کـــار خــودت بــــود ارامـش ــکـهیداره زنـــ ی؛ اخـــه بــــه تــــو چـــه ربــــطـ یــکــنــیبــدتـــر مـ

مــا  یاز زنـدگــ ــفــــتـــونـویکـــثـــ ینـگــاه هـــا ــتــونیســــر کـارو زنــــدگــ ـــنیبـــر ــدی، جــمـــع کـــنـ ـخـوردیبـــهـم نـــمــ

 ــدیبـــردار

 

 ؟؟یچ اوردیسر فرشاد م ییبال ریبودم اگر ام دهیو دعواهاشون برام مهم نبود ، ترس حرفاشون

 

 خاموش بود یلرزون شماره فرشادو گرفتم ول یخونه شدم و به سمت تلفن رفتم با دستاوارد  عیسر

 

 گرفتم رویارزش نداشت ، ام نجایشد غرور ا شتریب ترسم

 

 بـوق

 

 بـــوق

 

 و... بـــــــوق

 

 بـــاشــد ... یمـــورد نـظر در دســتـــرس نمــ مـشـتــرک

 

بود چنگ زدم با عجله از خونه خارج شدم ، داشتم خدا  نیزم یکه رو فمیرت کردم و به کپ نیزم یو رو میس ی، ب یلــــعـــنـتــــ

 یکرده بود و مانا سع هیتک نیبه ماش ماینکنه ، کوچه خلوت شده بود ن یکار اشتباه یلعنت ریاون ام وفته،ین یاتفاق کردمیخدا م

 ؟؟ دهیپرمن به طرفم اومد و گفت : کجا؟؟چرا رنگ  دنیداشت ارومش کنه با د
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رفــــت  ریامـــ ـــمـــایفکر گفتم : نــ ییزده بود دهن باز کردن و بدون لحظه ا خی دیچرخیسرم م یکه مدام تو یاز فکر دستام

 فــــرشــادو بـکــشــــه

 

******* 

 

و  ختمیریبا اشک ممحا یو من ب کردیم یوار اتوبان رو ط وانهیبا سرعت د ماین نیگذشته بود ، ماش ریساعت از رفتن ام کی

 : جانم دخترم؟ دیچیگوشم پ یخستش تو یکه صدا شدمیم دی، داشتم از جواب دادن اونم نا ام گرفتمیخانومو م الیشماره ل

 

 ریخانم ..فرشا....ام الیخانم...اِم ل الیل_

 

 ؟؟ دییشما کجا الخانمیو گفت: ل دیکش رونیو از دستام ب یگوش مایبگم که ن یچ دونستمیشده بودم نم هل

 

 افتاده یاتفاق شده؟؟یچ مایشهره هستم اقا ن شی: من پالیل

 

 شرکته دیخانم فرشاد کجاس؟؟خواهشا نگ الی: لماین

 

 شمیدارم نگران م ماین شدهیشرکته چ شبی: وا اخه چرا نگم؟ فرشاد از دالیل

 

 وفتهیب یقراره چه اتفاق ستیاگر نه معلوم ن و میکن دایپ شونویکی دیشده با وونهید ریخانم جون فرشاد در خطره ، ام الی: لماین

 

 ـــاابــولـــفـضــلیگفت:  دهیترس یکه معلوم بود شکه شده بلند باصدا الیل

 

 خانم الیقبل ما اونجا نرفته باشه ل ریام دیشرکت فرشاد دعا کن میریم می: منو نوا دارماین

 

فرشادم  یزده بود ، برا خیامکان نداره تمام بدنم  نیـــــه نــــه امن ادم بکشه ، نـ ریام شدی، مگه م کردیم وونمیفکرشم د یحت

 نگران بودم

 

زنــدان  یهـــا ــــلهیپـشـــت مـ ـرویـخـ ـــوام امــ ـ ــینــمـ یـــا تــ ـنــ ـد بـ ــرو ، عـ ــــجــــلــ ــــه کـــن لــــعــنـ ــتـــ ــمـینـــ ــ_

 بــــشـ ـــه ـشیـد طــــور ــیاد نـــبـــاــم ، فــرشــ ــنــیبـــبــ

 

 شهینــــمــ یــــچــی: خــــفـــه شـــو نــــوا دهـــنـــتــــو بـــــبــنـــــــد دخــتـــر، هـــــماین

 

، قلبم  شدیم جادیا مایبعد هر ترمز ن یبد ی، صدا موندیم نیزم یرو نیماش یکایچهارتا الست یکه جا رفتیاونقدر تند م ماین

 حس نحس همرام بود نیاز صبح ا وفتهیب یقراره اتفاق بد دونستمیم کردیم یقرار یب نمیس یتو

 

 موینابود کرد ، زندگ شهیهم یکه افتاد منو برا یاتفاق ی، ول یو کرده بودم ول یزیجز اون ، حساب هرچ وفتهیب کردمیم یفکر هر

 قلبم موند یسال تو یبهم ضربه زد که جاش سالها یت اون اتفاق به قدراز من گرفت ، درد داش شهیهم یبرا مویتباه کرد جوون

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 بودم ستادهیپاهام ا ی، رو یسمانه برام گنگ بود زور یبود و چشمامو به زور باز نگه داشته بودم صدا نیسنگ سرم

 

 نوا یخواستگار رمیبعدشم خودم م یرسی، بعدا به حساب فرشاد م زمیراحت بخواب عز الی: قهوتو بخور بعد با خسما
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و  یهوامو دار یلیروزا خ نیا یسمانه تو یکه سمانه درست کرده بود رو خوردم و گفتم : مرس ییاز قهوه ا گهید ییا جرعه

 یکنیکمکم م

 

 نهکیسرت درد م دونمیانجام دادم ، حاال بخواب م فمویوظ زمیگفت: عز یپاهام گذاشت و با لحن پر ناز یدستشو رو سما

 

 بخوابم؟؟ ینگاهش کردم و گفتم: چرا اسرار دار ضیغ با

 

 ..مم..ن..که...زمی: نه...نه..عز..سما

 

تو سرته ، حواست  یچ دمیفهمیخستم واگرنه م فیو بهش گفتم : ح دمیقطره قهوه رو سر کش نیازش گرفتم ، تا اخر چشمامو

 باالسره من شیاریشد ن داریب کتایباشه 

 

 کردیو درست نم یزی، کشتن فرشاد چ ریام یکارو کرد نیمقم برو بخواب غمتم نباشه بهتر: نه جونم مگه احسما

 

به  شیساعت پ میکه ن یریمو از دست دادم ، ام یسست به سمت اتاقم رفتم ، انگار با خوردن اون قهوه کله انرژ یقدم ها با

 نبودم رفتیداشت م یادم عوض هیقصد کشت 

 

 وفتهیهم م یتختم و پلکام داره رو ی، رو دمیخودم که اومدم د به

 

 [[ ی]] سمانه کرمان

 

 : جانم دختر بابادیچیگوشم پ یصداش تو دینکش هیزدم و شماره بابا رو گرفتم به ثان یاتاق که بسته شد لبخند در

 

 دهیبابا وقتش رس_

 

 سما؟؟ دهیرس ی: وقت چبابا

 

 دخترت یاز زندگ یزیانداختن نوا عز رونیب_

 

 مگه نه؟؟ میخوایشد که ما م یاونجور یره همه چ: پس بالخبابا

 

 شرکت فرشاد رهیخانمم داره م ی، قنار فهیرد یاره بابا همه چ_

 

 میزندگ قتیحق نیبزرگ تر یمثل تو، اگه تو نبود یبه داشتن دختر زرنگ کنمیسما افتخار م هیبهتر ، عال نیاز ا ی: چبابا

 دمیفهمینم

 

 وقتشه منم به مراد دلم برسم نجایا ادیب یاالن بهتره شاهرخ و بفرست یکن بهم افتخار یتونیبابا بعدا هم م_

 

پسر بچه  هیبا چهره  ریگنده ام کلیرفتم ، در باز بود و ه ریرو قطع کردم و به سمت اتاق ام یگوش ییا گهیحرف د چیه بدون

 تخت افتاده بود یرو یدوست داشتن

 

 بهش دارو دادم دیفهمیواگرنه م شستمیهوه رو مق وانیل دیبستم و از اتاق خارج شدم ، با درو
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وسط  زیم ی، از رو رویام نیماش چیساعت بعد زنگ اپارتمان رو زدن نتونستم مانع کش اومدن لبخندم بشم سوئ مین حدود

با شاهرخ و  دنیساعت ها برقصم ، د خواستیاز خونه خارج شدم ، خوشحال بودم اونقدر خوشحال که دلم م عیبرداشتم سر

 نشده ریو بده تا د چیبدون سالم گفت:سوئ یزمخت یبا صدا مشد کیخالفش گل از گلم شکفت و بهش نزد افهیون قا

 

 یریبگ یخوب ینیریو به سمتش پرت کردم و گفتم : کارت و درست انجام بده تا ش چیسوئ

 

 شهیبه حلوا درست کردن ، فردا خونتون شلوغ م یکنیاالن شروع نم نی: چرا از همشاهرخ

 

 ستیخونه ما ن شهیاونجا که شلوغ م یخودم ، ول یاونم با دستا کنمیزدم و با خنده گفتم : حلوارو که درست م ییا قهقهه

 

کشته  شیمخف ی ونهیآش یفرشاد مقدم به دست من تو گهیساعت د کیکنار بزار، چون تا  توی: سمانه خانم لباس مشکشاهرخ

 ...یول شهیم

 

اون کارو کرده و  ریام کنهیانداختم و تو ادامه حرف شاهرخ گفتم : نوا فکر م یبود نگاه نگیپارک یکه تو ییا نهییآ یخودم تو به

 رهیگیمن فاصله م یاز زندگ شهیهم یبرا

 

 ماهه که... ۴ ؟؟یبهم بگو چرا از اون دختر متنفر یول شهیم نی، پس هم یخوایم ینجوری: اگه ا شاهرخ

 

 شهیهم یبه شاهرخ انداختم و گفتم : اون دختر حق منو برا یوجودمو پر کرده بود نگاهکه  یحرفش تموم بشه ، با نفرت نزاشتم

 نابود بشه دیشاهرخ با یکن کن شهیر دی، نوارو با کنمینحسشو حس م هیسا ستین میحاال هم که تو زندگ یاز من گرفت ، حت

 

 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 بــگـذرون ـــریخــودت بــخــ ـــایخـدا ــــشـــهیه مـ؟؟ مــگــــ ــــــمـاینـ ـــسـتینــ یچـ یــعـنـــی_

 

 تو سرمون میزیبر دیبا یچه خاک مینیتا بب ریو بگ یابغوره گرفتن شماره اون دوتا عوض ی: به جاماین

 

 یحرف، اشکام خشک شده بود و با ترس افتاده بودم به ناخون هام که دهن باز کردم و  رفتیراه م یدر کمپان یکالفه جلو ماین

....فرشادو مای: ن کردمیو دهن باز نم شدمیکاش الل م یکه به گفتن و نگفتنش شک داشتم رو به زبون اوردم که ا

 دهیدلم گواه بد م مایزود باش ن میکن داشونیاونجا پ دیاونجا شا می...برداشتنپاتوق  هی..نوجوون بودن..ی...وقتی...وقتریام

 

 وفتادهین یتا اتفاق می، زود سوار شو بر یبهم بگ دیبهم کرد و گفت: االن با ینگاه ماین

 

 یدرصد اوقات فراقت فرشاد تو ۰۰دادم،  مایتو جاده کرج رو به ن یخال یو من زود ادرس اون سالن ورزش میشد نیماش سوار

 کردمینگاه م یبه جاده خاک یاز هر حس یخال ییو من با چشما روندیبا سرعت م ماین گذشتیاون سالن م

 

 نوا از کدوم طرف برم: ماین

 

 ۲٠،  ۲۲ یوقت گهیبزرگ و فراموش شدس، فرشاد م یسالن ورزش هیاتوبان  نیا یسمت چپ اشاره کردم و گفتم : انتها به

وقت  چیفرشاد ه یول رهیمینجادمیتهران صاحب ا انیم نایری، بعد که ام کردنیم یباز بالیوال نجایا ومدنیم ریسالش بوده با ام

 نکردهو فراموش  نجایا

 

، ساعت  میو به سمت اون مجتمع بزرگ راه افتاد میشد ادهیپ ییپارک کرد ، دوتا ییو گوشه ا نیو ماش دیچیبه سمت چپ پ ماین

 رفتیم یکیبود و هوا رو به تار ۵
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 فرشاد کو؟ نی: نوا پس ماشماین

 

 زدم و گفتم اونجاس یروش بود لبخند کم جون یکه اسم مجتمع ورزش یبلند وارید ریفرشاد ز نیماش دنید با

 

دور مچ دستم محکم شد به چشماش نگاه  ماین یجا دادم ، انگشتا مایگرم ن یسردمو تو دستا یدستا گذشتیم یها به کند لحظه

 چقدر خوب بود که نگرانمه دمیدیتوش م نهارویا یهمه  یعشق، ترس،نگران نان،یکردم کردم اطم

 

 یمجتمع همه پوسته پوسته شده بود تابلو بزرگ یها واریاسفالت نشده بود و د منطقه هنوز یها نیبه اطراف کردم، زم ینگاه

 شدیم دهیکه اسم مجتمع روش بود هم کم کم داشت پوس

 

بودن  دهیجون انگار خاک مرده پاچ یز یبود به قول ز یاهیاز هرنوع پوشش گ یاون منطقه خال یبود ول زیبرانگ تعجب

جاشو به  میو نگران دمیکش یفرشاد که سالم بود نفس راحت دنیر سالن باز شد ، با داطراف بودم که د یمحو فضا ینجوریهم

 نمینگاهش بب یتعجب و تو تونستمیم ممیکه داشت ییفاصله ا دداد ،با وجو شیتیمسئول یهمه ب نیاز ا تیعصبان

 

 تش انداختدس یحرف دست پاچه کتشو رو نیبا گفتن ا دیکنیم کاریچ نجایگفت : شما ا یبا نگران فرشاد

 

دستمو ول کرده و به سمت  ماین یداریبرنم توینفهم چرا گوش کهیکرد و گفت : مرت یدست شیاز من پ مایبزنم که ن یحرف اومدم

 نکهیاونجا رو روشن کرد ، به سمت نور برگشتم قبله ا کیتار مهین یفضا ینیاومد و چراغ ماش یفرشاد راه افتاد، سوز سرد

 چشمم گرفتم یتو چشمام خورد و دستامو جلو نیبلند شد چراغ ماش یحشتناکگاز و یصدا ، نمیبتونم منبع نورو بب

 

هوا پرتاب شدو  یمن بود که تو یمایبعد ن ییا هیزدم و ثان یبلند غیشدنش ج کیبا نزد رفتیبا سرعت به سمت پسرا م نیماش

 افتاد نیزم یبا شتاب رو

 

 ـــــــمـــــــــایجونم رو از هنجرم خارج کردم:نـــــکرد و تمام  یدیصحنه فشارم افت شد نیا دنید با

 

جسم  یچشمام رو دمیشنیضربان قلبمو م ی، صدا کردینگاه م مایشک زده به ن شیزخم یافتاده بود با دستا نیزم یرو فرشاد

 ردمبه سمتش پرواز ک یچجور دمینفهم تیبزرگ افتاده بود با درک موقع یبود که کنار تخته سنگ مایغرق خون ن

 

دستام گرفتم،  ینشستم و سرشو تو نیزم یشد کنارش رو یجار اریاخت یو چشماش بسته بود اشکام ب ومدیخون م سرش

گلوم با  یخفه شده تو یسرخ شده بود صدا مایدستام که از خون ن دنیسرش اومده، با د ییانگار هنوز باور نداشتم چه بال

 هقهق ازاد شد

 

، تو  شمیوقت تنها تر م هی ینر ممیتیداداش من  ،یوقت منو تنها نزار هیلندشو قربونت برم داداشم چشاتو باز کن ، ب ماین

 ستین یبخدا شوخ مایکنم، ن یزندگ یمن چجور ی, تو برشهینوا م یکه نوات ب یچشات بشم نر یمراقب من باشه فدا یک ینباش

بـــســـه چــشــمــاتـــو بــاز کــن تـــو  یشــوخــ ـــمــــای،نـــ ریپاشو بابا شدنتو جشن بگ میگ، زند ادیقلبم داره از جا در م یلعنت

 یمارو تنها بزار ــــدینـبــا یبـر ـــدینـبــا

 

 یکنیم کاریچ ی: بلند شو نوا دارفرشاد

 

 رهیمینـشــده داداشم داره مزنـــگ بـزن انـبـلـانــس تــــا جــوونــمـــون پــرپـــر  یتـــو عــوضــــ ـریتــقـــصــ ــنـایهـمـه ا_

 

جون که پسرشو سپرده دست من رفته  نبیبه ز ایبگم، خدا یبه مانا چ ایبودم صدام دو رگه شده بود خدا دهیکش غیبس ج از

 بگم یسفر چ
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دا لعنتت ، خ میدلم قبال هارو خواست چقدر خوشبخت بود ماین نهیبــــســمـــه سرمو گذاشتم رو س ــــگـهیشـــدم د خـــســتـه

 قصر در بره زارمیتقاص پس بده نم دیبا رمیگیانتقام قلب شکستمم ازش م رمیگیم یانتقامتو از اون عوض ی، داداش ریکنه ام

 

حس  کردمیو با خدا و داداشم درد و دل م کردمیگوش م دیتپیکه هنوز م یحواسم به فرشاد نبود فقط به اون ضربان قلب اصال

 نهیوضع داداششو نب نیا یتو یخواهر چیبود خدا کنه ه یبد یلیخ

 

 اکبر اهلل و اکبر اهلل

 

 ان ال اله الّا اهلل اشهد

 

 ان محمداً رسول اهلل اشهد

 

بال  نقدریدرحقت کردم که ا یمگه من چه بد ایبودم خدا یبلندتر شد ، از تمام عالم شاک میگر یاذان صدا یبلند شدن صدا با

 و چهارسالمه ستیفقط ب ستمیمثل تو بزرگ ن به خودت قسم من ایخدا یکنیسرم نازل م

 

وقــت اذان ، پـــشــت و پـنـاه  ــنیتــورو بـــه هـــمـ ـــایگرفتم داد زدم: خـدا یبه سمت اسمون بردم و باهمون صدا سرمو

 و بـــره ـنــــهی، خـداجــونم نــزار فـــنــدوق کـوچـولـــوشـو نــبــ ـــریمــونو نــگــ

 

***** 

 

 چیبچه بخاطره تو ه نیشدم، ا وهیبخاطره تو ب یخاکه نوا ازت متنفرم اول جوون رهیمن بخاطره تو ز یمایتو بود ن رهی: تقصانام

 یپدرشو لمس کنه عوض تونهیوقت نم

 

 حرفو بزار... نیمانا تروخدا نگو ا_

 

چشم  ی: دهنتو ببند ، اشتباه کردم توبلند گفت یجون با صدا یز یو ز دیگوشم زد همهمه خواب یجون تو یز یکه ز یلیس با

نوا خدا  ینیداغ بچه بب یاله یپسرم و جوون مرگ کرد یجون بد تیاون مادر عوض شیپ زاشتمیم دیبزرگ کردم ، با دویسف

 یمردیم توبمونه کاش  گرمیداغت رو ج یاله گذرهیازت نم

 

 ... دونستمینکردم من نم یکار چیمامان ..مامان نگو تروخدا نگو من ه_

 

گناهم من به  یبــگو ، بگو من ب یـــزیچـ ـهیتــو  ثاقیسرخ شده بود رفتم و گفتم : م هیکه چشماش از شدت گر ثاقیسمت م به

 رمیمیم ییدارم من تنها اجیشماها احت

 

 حرومزا... هیتو  یتو بچمو کشت رون،یب میجون در خونه رو باز کرد و گفت: گمشو از زندگ یز یز

 

 ــــدارشــــویوا چـــشـــمـاتــو بـــاز کــن خــواب بــــود تـــمـوم شـــــد بــ...نــــ نـــوا

 

 چطوره؟؟ مایل*ب*ا*مو با زبونم تر کردم و گفتم: ن زدمیانداختم ، نفس نفس م یبدنم عرق کرده بود با ترس به اطراف نگاه کله

 

 : نوا...فرشاد

 

 طـــوره؟چـــ ــمــــاینــ ــگـــمیدارم بــهـــت مـ_

 

 مانا هزار دفعه زنگ زده یاینگفتم تا تو بهوش ب ی: بـــد، حــالش بده نوا به کسفرشاد
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 جواب بده بهش بگو.. ایبهم انداخت و گفت : خودشه نوا ب یفرشاد شروع کرد به زنگ زدن که فرشا نگاه نگران یگوش

 

 فهمهینم یخونه کس میریم ادیبهوش م مایو الـان نـجـــونم نــگـ یز ینـــه نــــه بـــهـش نـــگـو فـرشـاد به ز_

 

که  یمحکم یلیحرفشو کامل کنه با س نکهیبار قبله ا نیاخر یبخوان برا دیشا ؟یچ وفتهیب ی: چرنــد نــگو نــوا ، اگه اتفاقفرشاد

ش گرفتم و صورت یوار جلو دیبگه که چشمامو درشت کردم و انگشت اشارمو تهد یزیبهش زدم دهنش بسته شد اومد چ

 فرشاد کنمیم زونتیخــــودم او یبـا دسـتـــا یــاریبــ زبـونبـه  ـگــــهیبــار د ـکیگفتم: اگــــه 

 

 وفتهینم یاتفاق چیه یکنیخودت و داغون م ی: نوا اروم باش دارفرشاد

 

 خودم یحت زنمیم شیه رو اتنقش داشت فیکث یباز نیا یبشه هرکس تو شیطور مایبخدا اگه ن رمیمیحالم بده فرشاد، دارم م_

 

چقدر گذشت  دونمینم شدیاکو م مارستانیب یتو فضا میگر یکه صدا کردمیم هیگر یتو ب*غ*ل فرشاد انداختم ، جور خودمو

 از فرشاد فاصله کردم و به سمتش رفتم عیدکتر سر دنیکه با د

 

 دکـ ـــتــ ـر حــالـــش خـوبــه یآقــ ـا_

 

چندتا برگه  انیب ماریخانواده ب دی، فقط هرچه زودتر با ادیم شیپ یبعد عمل چ مینیبب دیدخترم ، با به خدا باشه ـدتی: امدکتر

 میعمل و شروع کن یکار ها میرو امضا کنن تا بتون

 

 کنمیمن..من خواهرشم من امضا م_

 

***** 

 

 )دو روز بعد(

 

 سرخ شده بود هیو گر یخواب یب، چشمام از  دادیفوش م شدمیکه از کنار هرکس رد م رفتمیتند م اونقدر

 

چشمام کور شده بود فقط  رونیب دمیپر نیها قفل فرمون و برداشتم از ماش وونهیو پارک کردم و مثل د نیخونه ماش دنید با

وارد  زدیبدون توجه به نگاهبان که داشت چرت م یماجرا نیتمام ا یکنم که باعث و بان یخال یعقده هامو سر کس خواستمیم

که  مایجز ن یزی، اون لحظه به چ دمیکه وسط محوطه بود کوب ییا شهیش زیم یرو ،قفل فرمون رو  اریاخت یشدم ، بساختمون 

بچه  هیو چشمام که به دنبال  کردیم یقرار یب نمیس یکه تو یقلب یحت کردمیپرغم مانا فکر نم یو چشما دادیداشت جون م

 گشتیم یتو ب*غ*ل اون عوض کیکوچ

 

 قـــــاتـــل ـــرونیبــ ــایــبـ ــــر،یامـــ

 

 در اسانسور بود یرو شیفرمون و بردم باال و محل فرود بعد قفل

 

 رو از وجــــود نـــجــســت پـــاک کــنــــم ــنیزمــــ ــــخوامیاومـــده، مــ ـلـــتیاســرائـــ ــایبــــ

 

و با  زدمیداد م رهیتماس بگ یبا اون عوص کردیم یسع عرضه که داشت یدست خودم نبود بدون توجه به اون نگهبان ب حالم

 دمیکوبیساختمون م واریقفل فرمون به درو د

 

 یقـصـــر در بــــر ـــزارمینـــمــــ ــکــــشـــمـــتیخــــــودم مــ قــــاتــــــل
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که با  دمیکوب وارید یتر از قبل رو محکم ومدیم نییو پا کرویم یط یکیکه پله هارو دوتا  دنشیفرمون و باال بردم و با د قفل

 کـارا.. ـــنیا هیچــه وضـعــ ـــنیچـــه خـــبـــره؟؟نــــوا ا ــنــجــایتعجب داد زد: ا

 

و اون  زدمشیبردم با تمام قدرتم م ورشی ریزمبن انداختم و به سمت ام یاسمم از زبونش رم کردم قفل فرمونو رو دنیشن با

خــودم  یخــودم بـــا دســـتـــا ـــار،ینــ ـــفـــتیت مهارم کنه : اســـم مــنـــو بــه دهـــن کـــثــداش یگرد شده سع یبا چشما

 ـــکـــشـــمـــتیمــ

 

 چـــه خــــبره... ـنــجـــای: تــمـــومـش کـــن، بـــگو اریام

 

 زنــــدتـون... ـادیســرش بـــ یـیاگـــــر بــلـا_

 

گوشم زد برق و از چشمام  یتو ریکه ام یلیقبل تموم شدن حرفم س یول گفتمیم ومدیاز دهنم در م یهرچکله داغم داشتم  با

 آدم بــگـــو چــه مــــرگـــتـــه ـــنیپروند: گــــفــتــــم خـــفــــه شــو عــــ

 

قلبمو  یبه گوشم چسبوندم صدا و یتماس و برقرار کردم و گوش عیزنگ خورد مانا بود سر میباز کردم حرف بزنم که گوش دهن

دور بازو هامو  ریام وفتمیب نیزم یرو نکهیقبل ا یلحظه پاهام سست شد ول هی یهق هق مانا بلند شد ، برا یکه صدا دمیشنیم

 خوبه مگه نه؟ لش: حادمیگرفته نال یگرفت با بغض و صدا

 

 نکهیقبله ا خوادینوا م شمیتنها م شهیهم یبرا ادیوش ندکتر گفت اگه تا امشب به زارهیداره تنهامون م ره،ی: نوا داره ممانا

 رهیم نهیپسرشو بب

 

 میدار اجیبهت احت ا،یکه مانا گفت: نوا ب دمیکوتاهم کش یتو موها یشده بود دست یهق هق مون باهم قاط یصدا

 

 ینگاه کنم از رو نبیز یشماتو چ تونمینم گهید نمشیو تو اون وضع بب امیب تونمینم ی:مان زدیداشت تو دلم چنگ م یکی انگار

 شکمیتو و بچه تو شکمت خجالت م

 

 زنمیم دتویق ینباش گهیساعت د هیتا  ارما،یسره خودم م ییبال هیواگرنه  ای: دهنتو ببند، بمانا

 

و داد  دمیکش رونیب کردیکه هاج و واج بهم نگا م ریخودمو از اغوش ام تیاوج گرفت با عصبان میبوق گر یبلند شدن صدا با

 ندازمتیم اهیواگرنه به خاک س ایبهوش ب مایدعا کن ن ریخانوادم، دعا کن ام یها، به بدبخت یکنینگا م یزدم: به چ

 

 نیسرجام متوقف شدم: نوا به مرگ خودت من روحمم از ا ریام یسرم انداختم و به سمت در پا تند کردم که با صدا یرو شالمو

 ماجرا...

 

انکار  یتونینم فتو،ینتونستم خودم و کنترل کنم و داد زدم : ببند دهن کث یده کرده بودم ولحرفا اما نیا دنیشن یبرا خودمو

 دمتیچشام د نیبا هم ،یکن

 

 خارج شدم ریاز ساختمون دو طبقه ام عیاومد رو پاک کردم و سر نییکه از چشمام سر خورد و پا یاشک قطره

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 دیبا دونستمیبودم، م جیکامال گ رونیبرداشتم و از خونه زدم ب زیم یرو از رو نمیماش چیعجله وارد خونه شدم، کت و سوئ با

 شدیذهنم تکرار م ینوا همش تو یچرا حرفا دونستمینم یول هیتوش بستر مایکه ن یمارستانیبرم ب

 



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 159 

 

 رابطه عاشقانمون افتاد یبرا شیکه پنج ماه پ یبدتر از اتفاق یافتاده، حت یاتفاق بد دونستمیم

 

**** 

 

خانم سرجام متوقف  نبیز یصدا دنیشدم اومدم برم داخل که با شن مارستانیب اطیپارک کردم و وارد ح نگیو تو پارک نیماش

 شدم

 

 ینــوامـــو بـدبـخـت کــرد ؟یـنیکــارت جـون دادن بـــچــه هــامـو بـبـــ ـجـهینــتـ ی؟اومــد یـکــنــیمـ ـکـاریچــ ـنــجـایتـو ا_

 از جـون مـــا یـخوایمـــ یچـ ـگـهید یگــرفـتـ ــمـــامیام کـار نــکــرده رو هـــم از نـانــتقـ

 

هنوز اونقدر بدبخت  کردنیداشتن بارم م ومدیاز دهنشون در م یکار نکرده هرچ یبودم برا دهیرس تیبه اوج عصبان گهید

 ـمــایســـر نـــ یــیشــمــاهــا مـــن چــه بــلــا ــدیـــگــیـم ینسبتا بلند گفتم: چــ یو با صدا دمینشده بودم اخمامو توهم کش

 خـــبــر نـدارم؟ وزاوردم کــه خــودم هـــنـ

 

 ـری: امـدیو غر ستادیخانم ا نبیز یشد جلو کیقدم هاشو بلند تر برداشت، به ما که نزد شدیم کیکه از دور داشت نزد فرشاد

ما مهمه  یامشب چقدر برا یدونیکرد، م یقلب ستیدوبار ا مایبخاطره تو ن ـســـتیشـدن نـ گـمــشــو بــرو، الـان مـوقـع شـاخ

 دم؟یدیاز دستش م شهیهم یباز نشه برا ماین یشمااگه امشب چ یدونیاره؟؟ م یعوض

 

 یاتفاق ماین یبرا شدیباورم نم کردمیزانو هاش خم شد هاج و واج به فرشاد نگا م یبلند تر شد و رو شیگر یخانم صدا نبیز

 افتاده باشه

 

داره با مرگ  شهیکه داره پدر م ماین یعوض یبخاطره انتقامه تو یول شدیتو بودم باورم نم ینه، منم جا یکنی: باور نمفرشاد

 کنهیدست و پنجه نرم م

 

از  یچــرا دار داره هـــا؟؟ تـو یبـه مــن چــه ربـــطــ ـنیکت شو گرفتم و داد زدم: ا قهیسمت فرشاد حمله کردم و  به

وقــت  چیه یهـــه مــعـلــومه ولــــ ؟یـــریمــنــو تو قلب نوا بـگـــ یجا یـــخــوایمـ یــکـنـــیفــرصـــت اســـتــفـــاده مـ

 موفـــق...

 

 ره؟؟یکه فرشاد بخواد جاتو بگ ی+مگه تو قلب من جا دار

 

گود رفته بود برگشتم حالم بد بود  رچشماشیشماش قرمز بود و زفرشاد و رها کردم به سمت نوا که چ قهیشل شد و از  دستم

 داشتم اروم گفتم :نوا من.. یحس بد

 

 یرفت، کمر شکوند نیهم با کار اخرت از ب نمونیاون حرمت ب ،یتـو قــلــبـم نـدار ییجا چیه گهیفقط بـرو، د سی+ه

 ....کمرم شکستریام

 

گونم  ینستم خودمو کنترل کنم و مانع اون قطره اشک سمج که با لجاجت از رونتو داد،یمشتش فشار م یقلبم و تو یکی انگار

 بشم خوردیسر م

 

راه  نینوا به سمت ماش یشدن اشک ها ادیانداختم، بدون توجه به شدت ز نییاشکمو پاک کردم و سرمو پا یمعطل بدون

 نوا حالمو بدتر کرده بود یافتادم از هرجهت داغون بودم و حرفا

 

 خوردیبهم م میزندگ یتکرار یخونه، حالم داشت از روزا دمیرس یشدم و ک نیسوار ماش یک دمیبودم که نفهم ریگدر اونقدر

 ممکن بود ریبه گذشته غ یدسترس یول خواستیکه با نوا بودم رو م ییگذشتم لحظه ها کسالیدلم 
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به بوق دوم  شهیبه من کنه، مثل هم یمکک تونستیاون م دیرو گرفتم شا دیشماره نو عیخارج کردم و سر بمیمو از ج یگوش

 جان... ری: به به امدیچیگوشم پ یتو دینو یصدا دهینرس

 

به  دیگفتم: نو ینیادامه بده از دست دادن هر لحظه به ضرر من بود، بدون مقدمه چ نیاز ا شتریب یبه وراج خواستینم دلم

 پسر. یکمکم کن دیدارم، با اجیکمکت احت

 

 تونمیم یچه کمک ؟منیدار اجیبه کمک من احت یگیو م یهمه مدت تماس گرفت نینگران شدم؟بعد ا ریشده ام ی: طوردینو

 بکنم؟

 

 یبزرگ نجات بد یبدبخت هیمنو از  یکه بتون یباش یتو تنها کس دیدارم، شا اجیاره به کمکت سخت احت دیاره نو_

 

 ادیاز دستم برب یهرکار ده،یوقت حبران رس نکهیاز اخوشحالم  یلیخ کنمیو جبران م یکه برام کرد یی: گفته بودم کارادینو

 .قیرف دمیواست انجام م

 

***** 

 

بود، تمام غرورم  نیبرام سنگ یلینوا خ یحوصله به سمت پله ها رفتم، حرفا یاسانسور و نداشتم ب یمنتظر موندن برا حوصله

 دادیمنو سخت آزار م نیفرشاد شکست و ا یجلو

 

منو سرجام  میسمانه و کر یداخل قفل صدا دیکل جوندنیقبل پ یخارج کردم ول بمیرو از ج دیکل یبه در ورود دنیرس با

 کرد خکوبیم

 

از قلب و ذهن  شهیهم یبرا ریام ره،یاگه داداش دختره نم یحت شرفتهیبهتر پ میخواستیکه م ی: معلومه که نه بابا، از اونسمانه

 شهیخارج م یلعنت یاون نوا

 

 میشینشه چون اونموقع همه ما بدبخت م یقربان ریام ارمدوی: من نگرانم، اممیکر

 

پس  ستیش ن هیبر عل یمدرک چینکرده و ه یکار چیچون ه شهینم یمن هرگز قربان ریو گفت:ام دیبلند خند یباصدا سمانه

 مینگران باش دینبا

 

 گهیهستم، د اشمید و کله شق بازفرها ریدرگ ارمیبه خودم فشار ب ادیز دینبا ستین ریام هیبرعل یمدرک چی: درسته، همیکر

 بشه داشیهر لحظه پ ریبرم سمانه ممکنه ام دیبا

 

 ادمیهست که داشت  مییا گهیرفت، بابا موضوع مهم د رونیاز خونه ب یتیگفتم که بهت با چه وضع ادی: نه حاال حاالها نمسمانه

داره از  م،یاز سر راه برش دار دیبچه اونه با کتای گهیم ریبه ام کنهیم دیتهد یبگم، ارسام دوباره زنگ زد، لعنت رفتیم

 به عشقم بشه دنیرس یمانع برا هیهم  یضاون عو خوامینم گذره،یحدوحدودش م

 

سکوت مطلق فرو رفت و بعد  یلحظه ساختمون تو کی یکرد برا دیکه تول ییو صدا نیزم یرو دیلیسست شد، با افتادن ک بدنم

 کردیمن اضافه م تیعصبان شیسما بود به ات دهیترس یباز شدن در خونه و چشما یصدا

 

 ..نجای...ت..تو..اری: ا..مسمانه

 

 کیکه از درد زد، بهش نزد یخونه پرتش کردم با داد یگرفتم و تو قشویحرکت  هیعنوان دست خودم نبود، تو  چیبه ه کنترلم

 به صورتش زدم یتر شدم و بدون توجه به زن بودنش مشت محکم
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 ــدمیمـــ ـحیـروخدا نــزن صـــبر کــن تــوضــتـ ــری: امــسمانه

 

 یکـثــافـــت کـار ـچــهیمــدت مـــنـو بـاز ـنیتـــمــام ا ایچسبوندم، داد زدم: عــــوضـ واریاز ته گرفتم و سرشو به د موهاشو

 دیهـاتـــون کــرده بـــود

 

چون چشماش از  کردمیبلند شدن رگ گردنم رو حس مگردنش گذاشتم، قرمز بودن چشمام و  یول کردم و دستامو رو موهاشو

 حنجره خودم درد گرفته بود زدمیکه م ییبا داد ها ومد،یترس گشاد شده بود و از دماغش خون م

 

ـشــقـــم عـ یشــمـــاست کــه الـان مــوهــا ینــوا داد آره؟؟ بــخــاطــره دروغ هـــا یتــاوان شـــمـــارو، مــــوهـــا یـــدونــیمــــ_

 از مـــنــم کـــوتـاه تـــره

 

 نیقاتل ا خوامیکم نشده بود مطمئن بودم که م تمیدرصدم از عصبان کی یول شد،یم شتریگردنش ب یلحظه فشار دستم رو هر

 ه*ر*ز*ه بشم کهیزن

 

سرم  ید، چرا کاخ ارزوهامو روکر نکارویا میچرا با زندگ یول دونستیم نویاون بچه من نبود، بابا ا یعنی کتا،ی د،یکشیم ریت سرم

 خراب کرد

 

 نیبرام سخت بود درک ا دادمیرحمانه گلوش رو محکم تر از قبل فشار م یمن ب یسرخ شده بود ول کرد،یداشت ِخر خِر م سمانه

رفت و دستام از دور گردن سمانه  یاهیسفت به پشت سرم چشمام س زیچ هیبا احساس برخورد  انت،یهمه خ نیهمه دروغ و ا

 ها شدر

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

خروار  ریکه داشت ز مامیجا نشسته بودن و به ن هیبچه ها هم هر کدوم  هیجون گذاشته بودم، مانا و بق نبیز نهیرو س سرمو،

 شهیها اروم تر از هم هیانداختم، ثان یبود نگاه وارید یکه رو یبه ساعت کردن،ینگاه م دادیو لوله و دستگاه جون م میها س

جون  نبیاز ز یشد، کم دهیکش ومدیکه به سمت ما م یو مرد نسبتا خوشپوش ماینگاهم به سمت دکترِن اریاخت ی، ب ردکیحرکت م

 و از جام بلند شدم عیفاصله گرفتم سر

 

 یزی: سالم، خانم عز دکتر

 

 افتاده؟ ی: اتفاقدیشدن مانا با ترس و دلهره نال کیها به ما نزد بچه

 

 نگران نباش دخترم رهی:انشاهلل که خدکتر

 

 یبزرگ شهیهستم متخصص مغز و اعصاب به سمت ش یعیرب دیجلو اومد و گفت: سالم، من نو ییکه با دکتر بود با خوشرو یمرد

 مایاقا ن دیدکترجد نیمعلوم بود برگشت و گفت: همچن یاز پشت مایکه ن

 

 میازشون خواهش کرد رانیاومدن ا ی، به تازگهستن ورکیویجراحان مغز و اعصاب در ن نیاز بهتر یکی یعیدکتر رب ی: اقادکتر

دوباره توسط دکتر  نهیمعا یول م،یالزم بوده رو انجام داد یما هرکار نکهیرو بدن، با ا شونیسر بزنن و نظر پزشک مایبه اقا ن

 نداره یضرر چیه یعیرب

 

اگر خدا بخواد، قول  دیکردم، دعا کنکه روشون انجام شده رو چک  ییعمل ها جیهاشون رو و نتا شی: من تمام ازمایعیدربینو

 برش گردونم دمیم
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 یادیز زیچ خواست،یارامش م کمیشده بود، دلم  سیبارون خ یاز قطره ها نیخارج شدم، زم مارستانیبود که از ب 3 ساعت

 یمنو با اون امتحان کن یخوایکه م هیداد بزنم خداجون اخه نوکرتم مگه جون برادرم شوخ خواستینبود، دلم م

 

بارون، ناخداگاه  ایبدم که اشکه،  صیتشخ تونستمیخودمم نم یبود ول سیسرم انداختم، گونه هام خ یو رو شرتمییسو کاله

تختم  ریاز ز ماین یها یکه تنها مشکل بزرگم لواشک دزد یینداشت برگشتم، روز ها یکه غم برام معن ییفکرم به سمت روزا

از  یخروار نیرها شده ام ب نیمادر بب ،یو معصوم یپاک یایفاصله گرفتم از دن نیبمادر ب ،یبود دوران کودک نیریبود، چقدر ش

داد و نم نم بارون به  یاهیهوا جاشو به س یدیراه رفتم که سپ یاونقدر شکنندیچگونه دارند کمر دخترت را م ینیبیمشکالت، م

به راه رفتنم ادامه  الیخیمن ب یبود ول رفتهپاهام درد گ رفت،یآب فرو م یشد، باهر قدم پاهام تو لیطوفان بزرگ تبد هی

باز شد  نیکه در ماش نمیپام سرجام متوقف شدم، با ترس سرمو باال اوردم تا راننده رو بب یجلو نیماش هیکه با ترمز  دادمیم

چــرا  ــریبــرو امــ ؟یـخـوایمـ یچـ ــنـجـایداد با جرعت داد زدم: تـو ا یگرد شد و ترسم جاشو به گردن کلفت رچشمامیام دنیبا د

 له بشم نیاز ا شتریب یخوایم ،یاز نـداشــتـنـت لـعـنـتــ ـرمیبـــگـ ـشیآتـ یـخــوایجـلـوم، مـــ یـایمـ

 

 یهارو بفهم قتیحق دیبسه نوا با یشو کله شق باز نی: سوارع ماشریام

 

که تو رو  یلعنت به روز ،یو بر یکنیت و گم نمچرا گور ،یرو بفهمم، خستم کرد یقتیحق چیه خوامینم نمت،یبب خوامیبرو نم_

 میتو زندگ یکه تو اومد ییلعنت به اون روز کذا یرعلیام دمید

 

مـــا نــقــشـه  ییدوبــاره خـانـــمــم شـــو، بـه مـــوهات قـســم هـــمــه جـدا ـایتــمــوم شـــده نـــوا، بــ ییجــدا_

 دشــمــنــامـــون بــوده

 

بودم برام  دهیند رویوقت اشک ام چیه شد،یم شتریب میو شدت گر وفتادمیم ختیکه صبح ر یاشک ادی زد،یکه م یفهر حر بعد

بسه نوا خسته شدم از غم و  گفتیبزنم فقط سکوت کرده بودم، دلم م یحرف تونستمیمن غرورش بشکنه، نم یسخت بود جلو

 نیبخاطره ا شهیداداشه دسته گلتم داره پر پر م یدیکش یبختهمه بد نیا گفتیعقلم م یسمانه و دخترش ول یغصه گور بابا

فکر حالم بدتر شد و بلندتر  نیحرفا تاوان بده، با ا نیاز ا شتریب دیبا ه،یانصاف یب نیا شیراحت ببخش یخوایمرد اونوقت تو م

 یفکر کرد ره،یم ادمیو  جون نبیشبانه مانا و ز یاشکا یکرد بخشمت؟؟فکریم یکرد ؟؟فکریراحت نیاز قبل داد زدم: به هم

 شهیقلب شکستم دوباره مثل روز اول م

 

 میشیدوباره مثل قبل م یفهمیو م یخودت همه چ دم،یم حیو توض یفرصت بده، همه چ_

 

 ــشـــــهیاونــــم مـــثـــل قــبــل مــ یچـــ ـــمــایگرفتم و گفتم: نـــ رهنشویپ قهیشدم و بهش حمله کردم  یصبح وحش مثل

 

نــوا،  ـکــنـهیتــو رو صـــدا مــ ـــمـایگفت: نـ دیچونم گذاشت و سرمو باال اورد با ترد یتر شد، دستشو رو کیبهم نزد ریام

 بـهــوش کــه اومد گــفـت مانــا بزقاله من کجــاســت

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

تنم بود رو در اوردم و رو شونه نوا که که  یدهنش گذشت، پالتو کوتاه مشک یبرق زد، دستشو رو یحرفم چشما نیگفتن ا با

 مارستانیب میشو بر نیشده بود انداختم و گفتم: سوار ماش دهیمثل موش اب کش

 

 یگی..مگید..دُ..دروغ..م_

 

 افهیق نیشونه هاش گذاشتم و گفتم: به ا یدست رو کردم،یلمس کردنش استفاده م یبرا یقرارش بودم و از هر فرصت یب

 یخوریشو االن سرما م نیسواره ماش ایب اد،یکردن م یداغونم شوخ
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دادم و  رونیباز کرد و نشست داخل، نفسمو پرصدا ب نیتوجه به من به در ماش یرفت و دستامو کنار زد، ب ییچشم غره ا نوا

 راه افتادم مارستانیروشن کردم و به سمت ب نویماش عیسوار شدم، سر

 

شده بود و برف پاک کن روشن  دیبارون شد کردم،یشلوغ تهران نگاه م یها ابونیو من به خ کردیم یکالفه با انگشتاش باز نوا

دستامو پشت سرم بردم، از برخورد دستم با گردنم چهرم  د،یرسیبه نظر م بایز یلیها خ نیچراغ قرمز و زرد ماش ریبود، شهر ز

 توهم رفت که نوا گفت: چته؟

 

 .یتر بود میقبال مال_

 

 ستمیقبل ن ینوا گهی: من دنوا

 

 ییکه باعث جدا ییاتفاقا خوامیم اریدر ب یگوشت فرو کرد یکه تو ییپنبه ها مارستان،یب میرسیها نم یزود نیشلوغه به ا_

 کنم فیمون شده رو واست تعر

 

 : ........نوا

 

که  یبا خبر بابا زنگ زد، یکنم، ول یازت خواستگار خواستمیاون روز که بردمت خونه باغ و اون لباس عروس و بهت دادم، م_

 سرم خراب شد... یرو ایداد دن

 

☆☆☆☆☆ 
 

خونه من  ومدهیهمون موقع فرشاد که داشته م یاز خونه رفتن، ول کتایتو سرم با سما و  دیبا چراغ خواب کوب میکر نکهیاز ا بعد

ار رفته بودم به پونزده انگ کردیبهوش که اومدم سرم درد م نه،یبیم نیباال منو پخش زم ادیکه م یو وقت نهیبیفرار اونا رو م

 نیکردم حالم دست خودم نبود، ب فیو تعر یهمه چ شدهیگفت چ یبود وقت قمینه، رف منمکه فرشاد دش یزمان شیسال پ

لخته خون تو  هیبودنش رو، وجوده  هوشیرو برده عمل کنه و علت ب ماین دیحرفامون بود که مانا زنگ زد به فرشاد و گفت نو

 دای، شهرام ، مانا ، آ ثاقیتو اتاق عمل بود، م ماین مارستانیب میعمل انتظارشو نداشتم، رفت نیبود ا یاقاتف یلیخ ده،یجمجمش د

بکنن، چشمم  یپشت در اتاق عمل نشسته بودن، حالشون بد بود نتونستن به وجود من اعتراض هیجون با گر یز ی، بهارو ز

 دیبا ودت، خ رونیاز اتاق عمل اومد ب دیبود که نو ۰::۲ساعت  یرفت یبفهمم کدوم گور مردمیهمش دنبال تو بود داشتم م

 تیعمل موفق گم،یم کیرها شدن: تبر ینیجو سنگ هیزد انگار از  دیکه نو یبا حرف یحاله بچه هارو داغون بودن ول یدرک کن

 ادیدرصد تا شب بهوش م ۰۰بود  زیآم

 

 خوادیتوله سگشو م مارتونیب که پرستار اومد و گفت میشب همه پشت اتاقش نشسته بود ۲۰ تا

 

که زد واقعا خنده دار بود :توله سگ منم،  ینتونستم مانع کش اومدن لبخندم بشم، سرخ شدن مانا و حرف دمیکه رس نجایا به

 برم تو شهیم

 

نوا رو  یقرار یکردم ب نگیو وارد پارک نیماش مارستانیب دنیمتورم شده بود، با د هیسمت نوا برگشتم، چشماش بخاطره گر به

و حاال ازاد شده بدون  هیقفس زندان یکه سال هاست تو ییکه متوقف شد نوا مثل پرنده ا نیماش کردم،یخوب درک م یلیخ

 کنه،یم یتوجه یچرا بازم ب رمیتقص یمن واقعا ب دهیگرفت، حاال که فهم شیتوجه یدلم از ب د،یپر رونیب نیتوجه به من از ماش

 شدم ادهیپ نیدادم و از ماش رونیو فراموش کرده نفسمو پر صدا بعاشق فرشاد شده و من ینکنه جد

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

توش  icuکه  ییبه راه رو زدم،یبودم، به هرکس سر راهم بود تنه م دهیرس رید یکل نجاشمیسره راهمه تا ا یمهم نبود ک برام

محکم بهش  یها نشسته بود، با قدم ها یندلاز ص یکی یمثل چند روز گذشته شلوغ نبود فقط فرشاد بود که رو دم،یبود رس
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رو کجا بردن که صداش منو وادار به  مایاومدم برگردم تا از پرستار بپرسم ن ابهشدم، چشماش بسته بود فکر کردم خو کینزد

 ه؟یامروز چه روز یدونیاصال م د،یفرما شد فیکرد: به به، نوا خانم چه عجب تشر ستادنیا

 

 داداشم شهیحرفا منو ببر پ نیا یگفتم: به جا تعجب به سمتش برگشتم و با

 

 میحرف بزن نیبش نجایا ایخوابه ب مای:هه خانم نگران نشو، نفرشاد

 

به خودم فشار دادم و با  شتریب روینشستم، پالتو ام یصندل یو کنارش رو دمیدست کش یاز لجباز دمیداغونشو که د افهیق

که  یبود، جشن مونیدراورد و گفت: امروز عروس بشیاز ج یگاریه فرشاد سهام فرستادم ک هیعطرش رو به ر یتمام وجود بو

 یمن داماد و تو عروسش بود

 

 روزا داغونم بدترش نکن نینگاه کردم و گفتم: فرشاد، ا زدیپک م گارشیبه فرشاد که به س ناراحت

 

 برم. تیاز زندگ دیروشن شده، با قتینوا ؟ حاال که حق هیمن چ فی: تکلفرشاد

 

فرشاد،  یینایبهتر قیگفتم :تو ال ادیصدام صاف به نظر ب زاشتیکه نم ینداشت با بغض یگناه چیفرشاد سوخت، اون ه یراب دلم

 دهیکشیمدت اونم مثل من عذاب م نیتمام ا دمیحاال که فهم هیانصاف یوار دوسش دارم، ب وانهیکه د یدونستیاز اولم م

 رهاش کنم

 

 نوا رمیبود انتقام بگ کتریکه از داداشام بهم نزد یکس ر،یام از خواستمیم یچ یبرا یدونی: مفرشاد

 

 ،ییپول و پله ا چیماهه، بدون ه شیپسر ش هیساله و  ٠موند با دوتا پسر  الینگفتم که ادامه داد: بابام که مرد، مامان ل یچیه

پسره  هیدا ده،یم شنهادیپ الیه مامان لو ب ادیم کردهیکه پدرم تو شرکتشون کار م یشخص ا،یآر نیدر به در دنبال کار بود که حس

باهم  ریمنو ام شه،یهم م گهیپسر د هیصاحب  کنه،یبزرگ و قبول م یایآر شنهادیمامانم پ یاز وقت ه،بش ریتازه متولد شدش ام

 کردیساپورت م ایمنم مثل پسره دور دونش، وارث خاندان آر نیبه من عموحس ریاندازه ام یبخاطره عالقه ب میبزرگ شد

 

 یمامانم حاضره سه تا بچه ها دمیچند لحظه بست و گفت: نوا بزرگتر که شدم فهم یبرا شویاشک یچشما دیکه رس نجایا به

 قلبم بود بزرگ و بزرگ تر شد یکه تو ینره، از اونموقع حسادت ریام یخار به پا یول رنیخودش بم

 

 التیتعط یو مادرش برا ریوج گرفت که، اما یحسادت من وقت نیبودم، ا یتحملش برام سخت بود پسر حسود واقعا

مجبور شد مامانمو بفرسته لندن  نیپسرخوندش تب کرد و عمو حس یمن از فراغ و دور یالیرفتن لندن و مامان ل شونیتابستون

 نبود. یرفتن تهران مشکل انوادشو خ ریسالم شد و ام :۲که  یپسر و همسرش تا وقت شیپ

 

 تهران قبول شدم شروع شد.که دانشگاه  یمن از وقت مشکالت

 

 برام مهم نبود. گهید نیجونش ا ریام شیدوباره بره پ خواستیرو پاهاش بند نبود چون م مامانم

 

که با تمام حسادتام داداش صداش  یباعشق به اون گذشت حاال شده نامزده کس میکه تمام بچگ یدختر دمیفهم یوقت یول

 گرفتم شیات کردم،یم

 

 داستان بودم هیمدت عاشق سما بوده، منتظر بق نیفرشاد تمام ا یعنی ،یعنیام گرد شده بود، چشم دیکه رس نجایا به

 

 .ستیعاشق سمانه ن ریام دونستمیگرفته ادامه داد: م یبا صدا که

 

 رنگاوارنگ خالصه شده بود. یها نیدختر و ماش یتو شیبود و کله زندگ یادم دختر باز ریام
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به  ییوقت به ناموسم نگاه نکن چون ممکنه بال چیه ینوکرتم ول یش بردار، گفت داداشمگفتم دوسش دارم دست از سر بهش

 بشم. الیعمر شرمنده مامان ل هیکه  ارمیسرت ب

 

 پرنسس کوچولوم یشد مردزندگ رینبودم، ام ییکنار، من ادم ح*ر*م*ز*ا*د*ه ا دمیکش نوا

 

 طونتیش یمجذوب چشما دنتیبرگزار شد با د نایا ریه امکه خون یاون مهمون یمن تو یعشقم خوشبخت بشه، ول خواستمیم

 یسمانه انداخت یها یبچگ ادیشدم، نه از عشق و عالقه ها تو منو 

 

 خودش نشده بود. فیکث یایکه پرنسسم هنوز وارد دن یزمان

 

وا قسم خوردم قسم خوردم، ن خوادت،یخودش م یکرده و برا ریتو گ شیدلش پ رمیکه ام دمیو اقبال بدم، فهم یبدبخت از

 .خواستمیتورو واسه خودم م گهینزارم بهت برسه د

 

 ییا گهیما مطعلق به شخص د یچون دله هر دو کردمیسخت اشتباه م یول شمیم کیفکر کردم دارم به هدفم نزد تونییجدا با

 بود.

 

 یشد دیپل یقلب پاک عاشق اون سمانه  هیتو با شهیهنوزم باورم نم_

 

با عشق  گهیازدواج کنم نوا، د خوامیهاش گذشت م یبه سمانه بود، با تمام سخت دنیتر از رس ممکنریبه تو غ دنی: رسفرشاد

 هیو اونم از خداخواسته قبول کرد تا من  الیشکسته بزرگه،انتخاب و گذاشتم به عهده مامان ل هیمن  یچون تهش برا رمیجلو نم

 دوردونش نباشم یمانع برا

 

 سطل زباله کنارش انداخت. یخاموش کرد و تو میکه روش نشسته بود یصندل یرو رو گارشیحرف س نیا با

 

هرچه زودتر به سالمت کامل برسه، مواظب خودت  مایو ن یخوشبخت بش ریبا ام کنمیجاش بلند شد و گرفته گفت: ارزو م از

 باش

 

 فرشاد...._

 

 : خدافظ نوافرشاد

 

بودم برام  دهیفهم ریچند ساعت اخ یکه تو ییها قتیدرک حق کردمینگاه م شدیو مبهوت به فرشاد که کم کم از من دور م مات

 سخت بود.

 

 شده؟یبزنه گفتم: چ یحرف نکهیشدم و قبل ا کیبهش نزد ومد،یکه به سمتم م دایا دنید با

 

 ادینسبتا بلند گفت: نوا داره بهوش م یو صدا یوصف نشدن یاقیبا اشت دیآ

 

 ****)سه روز بعد(

 

منم  یباورش برا یمعجزه بود,که حت هیواقعا  نیبرگشته ا مایکه ن شهیهنوز باورم نم یول ادیه به نظر بمسخر دی: شایعیرب دینو

 درصد امکان بازگشت وجود داشت 11سخت بود فقط 

 

 رمیمی..نمی:..باد...بادمجو..بادمجون..بم..آ..فت..آفت...ندا..ره..دکت..دکتر..من..حا..ال..حاال..ها..نمماین
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 چرت و پرت گفتناتم تنگ شده بود یت بجونم که دلم براجون: درد یز یز

 

..سرپا..بشم..کارخو..نه..آبغوره دیگرفتش گفت:بزار.. یباهمون صدا مایکه ن ومدیجون داشت دوباره اشکش در م یز یز

 ..خفن..درامد..دارهدی..شدیمسئو..ل..تول زارمی..شما..سه...تا..هم مزنمی..میساز

 

 انداخت و گفت: همش چرت و پرت بگو خوب؟ مایبه ن یکالفه نگاه مانا

 

 :..م..م..من..ک..که..ماین

 

 مونهینفر م هیامشبم فقط  یبرا دیکن یاتاق و خال اد،یفشار م مایداره به ن گه،ی: بسه دیعیرب دینو

 

 نیشماها بر مونمی: من ممیهمزمان باهم گفت ثاقیجون، مانا، شهرام و م یز یهنوز حرفشو کامل نکرده بود که منو ز یعیرب

 

جون  نبینگهش داره رو به ز یداشت جد یکه سع ییخندش گرفته بود، به زور خودشو نگه داشت و باهمون صدا چارهیب مرد

 دیبود داریتا صبح ب شبمید دیاستراحت کن دیگفت: مادر شما بر

 

 مونمیمن م ،یخسته شد یکل شبی: اره مامان برو خونه دمانا

 

که از  دیجون بمون یز یخونه، اگه تو ز دیبریم فی: شما همتون تشردمیاشاره به شکمش غر سمت مانا براق شدم و با به

 مارستانیواگرنه ب دیرو به پسرا کردم و گفتم: شماهم که امکان نداره بمون شه،یبدبخت تنها م مایو ن دیشیم هوشیب یخستگ

 رونیر بندازشون باستراحت کردم، دکت یکاف زهبه اندا شبید مونمیمن امشب م شه،یمنفجر م

 

که کنار  یصندل یبود، بدون سرو صدا رو دهیخواب کردیکه مصرف م ییبخاطره داروها ماهمیبرن، ن میکرد یهمشونو راض بالخره

 رونیب فمیاز ک مویشدن دله سرکشم هنذفر ییشدم، با هوا رهیاتاق بود خ یکه تو یبود نشستم و به پنجره بزرگ مایتخت ن

 شد شیپ یها هیقرارتر از ثان یاهنگ مورد عالقم قلبم ب نکرد یل کردم، با پلوص میو به گوش دمیکش

 

 دهیحسه جد هی

 

 دهیدوباره از راه رس یکی

 

 دهیاون چشمم ند مثل

 

 دهیاونو خدا واسه من افر یانگار

 

 ویس ژنیزم اکسبشم، هنو ستامیرفت بعد ماها به خودم جرعت دادم وارد بالک ل میناخواسته دستم به سمت گوش ای خواسته

 بود

 

 یغم بسه به کور گهیبود، د دهیوقت آن بالک شدنش رس گهیشدم، د رهیخ میانداختم و دوباره به صفحه گوش مایبه ن ینگاه

سابق بشم، از  فولهیوتیب ینوا خوادیدلم م رم،یگیسرپاشد عشقمو پس م ماین یشده، وقت رمیمن و ام ییچشم هرکس مانع جدا

 خستم شدم یافسردگ

 

 ...؟ی:.ن..نو..نوا..خ..خوبماین

 

 من بد باشم. شهیمگه م یتو خوب یکردم و زمزمه وار گفتم: وقت مایبه ن ینگاه
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 ی:..ال..الغر..شدماین

 

 گرفتم میگذاشتم و گفتم: رژ ماین یزدم و دستام رو دستا یتلخ لبخند

 

 :..آر..ه..ماهم..عر..عرماین

 

 و رد کرد ما یجون خطر سکته قلب نبیز ،یرفتیم شمونیاز پ یبابا داشتدرک کن  کمی م،یاز ماها نخوا خوب باش ماین_

 

 یلعنت میشوک اون تصاوف نابه هنگام هست یاالنم که خداروشکر حالت خوبه تو یحت م،یداغون همه

 

گفت:  دهیبر دهیگرفته بر یاومدن اشکم شد و با همون صدا نییرو صورتم نشست ، با دستش مانع پا ماین یدستا

 نکن..توله سگ..مگه..من..مردم..هیگر

 

 یلیخ یشاد نیا م،یخوش و خندون باش یالک مایمثل قد م،یمثل قبل باش خوامیم گهیتموم شد د ما،ین کنمینم هیگر کهید_

 شهیکوچولوام به جمع خونوادمون اضافه م ین ین هیواجبه مخصوصا حاال که داره 

 

 لب گفت: نه ریچشماش گرد شد و ز ماین

 

 ، ابرومو باال انداختم و گفتم: آرهباز شد شمین

 

 ...؟شهی..مگه..مشهی: با..باور..م...نمماین

 

 چرا نشه بزقاله_

 

 ه؟یسالشه..ها..حاال..بابامون ک ۵۰..حامله..شد..شهی..سن..منی: بابا..مگه..تو..اماین

 

 نکهیاصال به ا دم،یبلند خند یکه زده بعد ماها از ته دل با صدا ییحدس مسخره ا دنیو فهم مایحرف از ن نیا دنیشن با

خندمو جمع  یزور کردیبا تعجب داشت نگام م مامین زدم،یتوجه نداشتم دستم و رو دلم گذاشته بودم و قهقهه م میمارستانیب

 چارهیجون ب یز یجلبکه نه ز یبکش..اون..که حاملس مانا زن تو فیکردم و گفتم: جلبک..برو..ذهنتو..ل

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 هات غرق شدن؟ یپسر چرا باز کشت: چته دینو

 

 جمیگ جیکجا برم! گ دیکنم و با کاریچ دیبا دونمیواقعا نم دی: سردرگمم نوریام

 

 داشتن! یمنطق لیدل دیادم با خانوادت حرف بزن شا نیبرو ع تیپنهان کردن خودت و خاموش کردن گوش ی: به نظر من بجادینو

 

چقدر به اون بچه وابسته شده  یدونینا وحود داره، رسما منو االغ فرض کردن، مکار او نیا یبرا یلیچه دل د،ینو یلیچه دل_

 فکر کردم سمانه آدم شده یحت یبودم، احمقم ول

 

 ؟یندار ی: ازش خبردینو

 

 رمینوا رو پس بگ دیاول با رسمیخبر ندارم، به موقعش به حساب اونا م یزی: فعال بجز حاله نوا و خانوادش از چریام
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 ریمنو بگ ایب ریبپره ب*غ*لتو بگه ام دتیتا د یتوقع نداشته باش وارمدی: امدینو

 

 انصاف باشه یفکر نکنم اونقدرا هم ب خورم،یضربه م یلیخوب اگه سگ محلم کنه خ یندارم ول یتوقع نیمن همچ دینو_

 

 واقعا سردرگمم ریام دونمی: نمدینو

 

مراقب باش حواست  ریبرم مطب، ام دیبا گهیش بلند شد و گفت: دبا برداشتن کتش از جا دینو دم،یتو موهام کش یدست کالفه

 یو جمع کن دوباره گند نزن

 

 باشه، حواسم هست_

 

دور و  یها یافع دیبدست اوردن نوا با یبرداشتم و زدم به شارژ، برا زیم یمو از رو یاز اتاق گوش دیمحض خارج شدن نو به

 برم رو نابود کنم

 

وارد اتاق شد و  یکه در اتاق باز شد و خانوم اکبر ارمیب رونیاوصندوق رفتم تا سند خونه رو بجام بلند شدم و به سمت گ از

 ننیحاال شمارو بب نیهستن و اسرار دارن هم یعصبان یلیاومدن خ یمهندس، جناب قادر یگفت: آقا

 

 ادیب هگیوقت د هیبرم بگو  دیاخمام توهم رفت و گفتم: وقت ندارم، با یاوردن اون عوض ادیبه  با

 

 مهندس... ی: اما آقایاکبر

 

 اتاقم ادیکه گفتم و انجام بده به خانم سماواتم بگو ب یبرو و کار عیسر_

 

 لب گفت: چشم ریز یلیم یبا ب یاکبر

 

بعد مطمئن شدن از بسته بودن در گاوصندوق،  دم،یکش رونیخارج شدنش از اتاق، درب گاوصندوق و باز کردم و سند هارو ب با

 رنگم رو باز کردم و سند هارو داخلش گذاشتم ییچرم قهوه اسامسونت، 

 

 یداد زدم: خانم اکبر بایبهش رفتم تقر ییچشم غره ا یاکبر دنیبه سمت در برگشتم با د یدر اتاق به شدت باز شد، فور که

ن در زدن دره اتاق و بار بدو کی قهیاونوقت شما دو دق د،یکه مزاحم کار من نش زتونیم یرو میبه اسم تلفن گذاشت یزیچ هی

 د؟یخونه خالتون اشتباه گرفت بارو  نجایداخل؟ ا دیپریو م دیکنیباز م

 

 مهندس...بخدا..من...خانم..سماوات ی: آقا..آقایاکبر

 

رو گرفته بود صدامو  چارهیب یاکبر نیاخالق بدم دامن ا نیکرده بودم، اعصابم خورد بود و ا یرو ادهیبود، ز دهیترس چارهیب

 ادیوردم، با حفظ ظاهر خشنم گفتم: بگو سماوات با نییپا

 

 :.چ..چشم..یاکبر

 

**** 

 

 کردیقهوه مقابلش نگاه م وانیرو بروم نشسته بود و کالفه به ل سماوات

 

 نه؟ ای یکنیکردم و گفتم: وقتت تموم شد، کمکم م زیر چشمامو
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 .هیکه نامزدم فوق العاده تعصب دیدونیم ادینم شیپ یکلمن مش یبرا دیاگر قول بد یکمکتون کنم ول تونمیم ا،یآر ی: اقاسماوات

 

 !؟یو با پوزخند گفتم: مگه از نامزدت جدا نشد دمیتو هم کش اخمامو

 

 جدا شدم!!!!؟ ریاز ام دیدونیکجا متعجب به من نگا کرد و با ِمن ِمن گفت :شـ..شما از با

 

 !؟یکنیکمک م ستیبه من مربوط ن نایا میبگذر ی:/ ول دونمیم نمیترکت کرده ا_

 

 !؟یچ ادیب شیمن پ یبرا یاگه مشک یگفت : باشه ول هیخودش گرفت و بعد از چند ثانب یمتفکر ی چهره

 

 کشهیمطمئن باش کار به اونجاها نم_

 

 گره از مشکالتون باز بشه دوارمیام دم،یانجام م ادیاز دستم برب ی: باشه، هرکارسماوات

 

 ببره ییبو هیقض نیاز ا دیفرهادم نبا یخودمون بمونه حت نیب دیموضوع با نیخانم سماوات ا ه،یعال نیخوب ا_

 

زمانه ممکن انجامش بدم، با تموم شدن قهوش از جاش  نیدر کوتاه تر کنمیم یسع دیراحت، به کارتون برس التونی: خسماوات

 بلند شد و با گفتن با اجازه از اتاقم خارج شد

 

 خونه رو تموم شد ، یآقا کارها ریبود: ام انیصفحه نما یرو دیروشن شده بود و اس ام اس حم میگوش

 

 ره،یرو از من بگ دتونیدر تالش بود ادرس خونه جد یمنتقل کردم بماند که خانم جان حساب الیاز و ازتونمیمورد ن لیوسا

 انجام بدم؟ دیندار ییا گهیکار د دونم،یراحت آقا ادرس ندادم بهشون گفتم نم التونیخ

 

 ییروز خسته کننده ا نکهیبا ا دم،یتشکر بلند باال، قهوم که حاال سرد شده بود رو سرکش هیدادن اس ام اسش و جواب  بعد

 فقط چند پله فاصله دارم یبه خوشبخت دنیرس یجلو افتادم، اونقدر که برا یلیخ یبود ول

 

 ■■ یزنواعزی ■■

 

که خانواده خودش  ییاده بودم و مانام داشت کمپوت هامن رو پنجره لم د شست،یرو م مایصورت ن سیجون با ابرِ خ یز یز

 تو؟؟ ای ضمیگفت: من مر مایکه ن خوردیاورده بودن و م

 

 تو؟؟ ایبهش رفت و گفت: من حاملم  ییچشم غره ا مانا

 

 تو؟ ای دمیچپ چپ نگاش کرد و گفت: من زحمت کش ماین

 

 لویدو ک د،یبخور دینیخرت و پرت بخر بش کمیبرو  ای، نوا بببند دهنو مایگفت: ن دیلرزیجون که از خنده شونه هاش م یز یز

 میداشته باش ییرایواسه پذ زیچ هیاومد مالقات  یکس ریام بگ ینیریموزم بخر ، ش

 

 برم موز بخرم. خوامیگفتم: پول بده م مایجلو بازم رو محکم کردم، رو به ن یجام بلند شدم و بند مانتو از

 

دورش بعد  میچیقراره لباسا تورو بپ رم،یحت شده بود گفت: من پول ندارم واسه بچم پوشک بگجون را یز یکه از دست ز ماین

 !؟یکوفت کن یموز بخر یپول بدم تو بر
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 ایب زمیعز ایب_

 

 ایب عیمادر برو بخر سر ایجون گفت : ب یز یخنده که ز ریتو دستشه زدم ز مایکارت ن دمیجون برگشتم که د یز یسمت ز به

 

 فدات بشم من ینگشتام چرخوندمو گفتم: مرسا نیب کارتو

 

 هر هر یدونی:رمزشو نمماین

 

 4 3 2 1بزار فکر کنم آها  _

 

 !؟یدونی:تو رمز کارت منو از کجا مماین

 

 تو یزاریم گمیرمز د نیمگه بجز ا_

 

 رونیبوس فرستادم و از اتاق رفتم ب کردیباز نگام م شیحرف واسه مانا که داشت با ن نیگفتن ا با

 

**** 

 

مالقات، از ته دلم  انیجون ب نبیز یها لیبلند کردم، امروز قرار بود فام یتاکس نیاول یخارج شدم و دستم و برا مارستانیب از

 بود. یکه هر لحظه منتظر اومدنش بودم خال یفرد یته قلبم هنوز جا ینشد ول مایخانوادمون عزادار ن کردمیخداروشکر م

 

 نجایمتوقف شد و گفت: خانوم ا یبزرگ یفروش ینیریش یجلو یبود که تاکس ریاخ یمسائل ها ریهمش فکرم درگ ریطول مس در

 هیهاش عال ینیریبود، ش مارستانیجا به ب نیتر کینزد

 

 امیم گهید قهیمن چند دق دیبمون نجایباشه، ممنون فقط لطفا هم_

 

 ای: واستادم خانوم فقط زود براننده

 

جون  یز یکنارشم به گفته ز یفروش وهیاز م دمیرو خر مایمورد عالقه ن ینیریاز ش لویدوکشدم و رفتم  ادهیپ نیاز ماش عیسر

 ومدینون، دلم ن فیح یماینه اون ن شدیپرداخت م چارمیجون ب یز یاز کارت ز دایخر نیالبته ناگفته نمونه که همه ا دمیموز خر

 و حرص نخورن ننیمن و اونجا نب انیجون م یز یز الیفام یوقت خواستیکنم عجله هم داشتم دلم نم یولخرج ادیز

 

 فرمون برداشت و گفت: کجا برم خانوم؟ یشدم، راننده سرش رو از رو نیکه سوار ماش دوباره

 

 مارستانیهمون ب_

 

 بگذره. کیاز وقتمون پشت تراف ییلحطه ا یحت نکهیبدون ا رفتیبود، از کوچه و پس کوچه ها م یعال شیرانندگ

 

 پولمو باز کردم و گفتم: چقدر شد؟ فیمتوقف شد در ک مارستانیر بد یجلو نیماش یوقت

 

 و پنج هزارتومن خانوم ستیب_

 

 بلند گفتم: چقدر؟؟ یبا صدا رون،یمبلغ چشمام از سوراخ دماغام زد ب دنیشن با

 

 راهم مسافر سوار نکردم حکم دربس داشت واسه شما یمعطل شدما، تو یفروش ینیریخانوم دوساعته جلو ش_
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 دستش که به سمتم دراز شده بود گذاشتم یو رو دمیکش رونیب فمیاز ک یپنج هیو  یدوتا ده عیکلکل نداشتم سر وصلهح

 

،  دنیشدم و با د مارستانیوارد محوطه ب کردمیجور که داشتم غرغر م نیهم دم،یشدم و با حرص درو کوب ادهیپ نیماش از

 لحظه راه تنفسم بسته شد. کی یبرا نشدیم مارستانیکه وارد ب نیشراره خانوم و آقا حس

 

 رو در رو مالقات کنم. نیوقت فرصت نشده بود با اقا حس چیه یبودم ول دهید کیخانوم و از نرد شراره

 

کنن به سرعت  ریمن رو تحق ایجون  یز یاومدن تا ز نکهیبودم، با فکر به ا دهینشن ایآر نیاز حس ییبایز فاتیبودم، توص نگران

 کردم. قدم هام اضافه

 

 .دمیسواره اسانسور شدن با عحله به سمت پله ها دو اونا

 

 دمیبه طبقه دوم که رس کردمیم یط یکیکنن، پله هارو چندتا  نیدوباره خانوادم و غمگ خوامیاونا زودتر از من برسن نم دینبا

 سرعتم کم شده بود. زدم،ینفس نفس م

 

 ریمتاسفانه د یول دن،یبقه سوم ، دوباره مثل احمق ها شروع کردم به دوط دنیخدا چه زود رس یبه اسانسور افتادم، وا نگاهم

 بودم. مایبه اتاق ن ایآر نیوارد راهرو طبقه سوم که شدم شاهد ورود شراره و حس دم،یرس

 

ماتم زده  که کنارم بود نشستم و ییپله ا یگذاشتم، ناچار رو نیزم یکه قطعا تا االن له و لورده شده بود رو، رو یو موز ینیریش

 ما؟یمالقات ن انیب دیبا یچ یبرا ریام یشدم اخه مامان و بابا رهیبه در اتاق خ

 

مشاجرشون رو  یمکث کردم انتظار داشتم صدا یکه نفسم جا اومد از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم، پشت در کم کمی

جون رو مخاطب قرار داده بود: انشاهلل  یز یز یرمکه با لحن محت دمیرو شن نیاقا حس یرایگ یدر کمال تعجب صدا یبشنوم ول

 اره و دوباره وارد اجتماع بشهیکامل رو بدست ب یسالمت یبه زود مایاقا ن

 

 و بعد گفت با اجازه وارد اتاق شدم. دمیکش نییرو پا رهیدست گ دیبا ترد

 

با احترام به سمت  یسرد ول یاحوال پرس سالم و هیهم داخل اتاق بودن بعد  الیجون به همراه شوهر و دخترش ل نبیز خواهر

 شراره خانوم که با ورود من از جاش بلند شده بود رفتم.

 

 شراره خانوم_

 

 عروس نازم با،یز ی: چه عجب چشممون به جمالت روشن شد، بانوشراره

 

م و گفتم: شرمندم تروخدا انداخت نییکلمه عروس نارم از زبون شراره خانوم حرارت بدنم باال رفت سرمو با خجالت پا دنیشن با

 دیهست ریاتفاقات اخ انیخودتون در جر

 

 ها کم دلتنگت نبودم خانوم یجبران کن یحساب دیبعدا با کنم،یدرکت م زمی: اره عزشراره

 

فقط  نیشراره خانوم و آقا حس دونستمیزدم، م هیتک واریقرار به گوشه د یبه مهمونا ب یدرست و حساب ییخوشامد گو هی بعد

 اومدن نجایهمه راه تا ا نیا یزیچه چ یبرا دونستمینم یول ومدن،ین مایمالقات ن یبرا

 

 ...رهیمثل ام یموجود کله شق یبرا مینگران شتریانکار کنم ب تونستمینم
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 ؟یغرق شدن؟ چقدر ساکت اتیجون( به خودم اومدم: ندا جان کشت یز ی)خواهر زنتیز یبودم که با صدا ریخودم درگ با

 

 من نوا هستم ستیاسم من ندا ن نتی: خاله زدمیلب غر ریبهش رفتم ز ییچشم غره ا دمیی*ا*مو جوحرص ل*ب با

 

 ؟یقالدشو که بست رهیگیجان دختر هووت باز داره پاچه م نبی: اوه اوه زنتیز

 

 ستون فقراتم نشست یو عرق سرد رو دیرکشیپشت سرم ت نتیحرف از زبون ز نیخارج شدن ا با

 

 بهتون برخورد؟ د،یچرا ساکت شد یوا یدوباره گفت: ا نتیرو رفته بود که زف یتو سکوت بر جمع

 

حرفو  نیبشنوم ا گهیبار د کیبار، فقط  کی نتیحالت ممکن گفت: خاله ز نیو محترمانه تر نیاخماش توهم بود با خشن تر ماین

 و... زارمیاز زبونت حرمت هارو کنار م

 

 ما؟؟ین یو چ یزاری: کنار منتیز

 

 .....: .ماین

 

 که ما میاز بچه خواهرمون، شانس ندار نمیا ای: بنتیز

 

پدر و مادر  یجلو کردیفاصله گرفتم، بعض داشت خفم م واریاز د یکم شدمیداشتم آب م نینگاه شراره خانوم و اقا حس ریز

 شدم ریتا حد امکان تحق ریام

 

 خفقان اور شده بود.برام  مارستانیب یحرف درو باز کردم و از اتاق خارج شدم، فضا بدون

 

 رونیب مارستانیها خودمو از ب یمثل روان دمیکه رس یبه در اصل زدمیبه هرکس سر راهم بود تنه م خواستم،یازاد م یفضا

 انداختم.

 

 که سر راهم بو رها کردم. یمکتین نینفس حبس شدم رو ازاد کردم و خودمو رو اول مارستانیب اطیوارد شدنم به ح با

 

 چشمام قرار گرفت. یجلو یرنگ دیاز نشستنم نگذشته بود که دستمال سف قهیده دق هنوز

 

 : اشکاتو پاک کن خانوم لوسشراره

 

 نمیکنارت بش تونمیکردم که گفت: م یاز دست شراره خانم گرفتم و تشکر کوتاه دستمالو

 

 دییو گفتم: البته بفرما دمیبه سمت راست رفتم، دماغمو باال کش یکم

 

 ادته؟یعمارت رو  یاومد ریکه با ام یبار نیگفت: اول یمکث طوالن کیفتن متشکرم کنارم نشست و بعد خانوم با گ شراره

 

 دیبداخالق بود یلیاوردن اونروز گفتم: خ ادیتکون دادم و با به  سرمو

 

 که جلوم بهم گفت بد اخالق یبود ینفر نیو گفت: اول دیبلند خند یبا صدا یبودم کلفت بارم کنه ول منتظر

 

مثل همه تک فرزندا  خواستیپسر دوردونمه، تک فرزنده دلم م رینوا، ام یدونیانداختم که ادامه داد: م نییبا خجالت پا رموس

 دنده بود. هیتخس و  میاز همون بچگ ر،یام یول ارمیلوس مامان بارش ب
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 هیمواظبش بودم که  ید چهارچشمکه بزرگتر ش یوقت اره،یدرب یب*غ*لم و لوس باز ادیجمع ب هی یجلو شدیوقت حاضر نم چیه

مقابله با اون پسر کله شق خنده رو بودن جواب  یخودشو داشت و برا یها طنتیش رمیبشه، ام دهیوقت نکنه به راه بد کش

 شدم. یجد نیبخاطره هم داد،ینم

 

همه امکانات بازم حدو  نیدوره زمونه نشده، با وجوده ا نیا یخداروشکر پسرمو مرد بار اوردم مثل جوونا م،یکارمم راض از

 .کنهیم تیحدودش رو رعا

 

 هیتو رو با خودش اورد خونه تو چشماش  ینبوده، وفت یوقت ادم بد چیه یداشته ول یاشتباهات ریاس، ام سهیقد هی گمینم

 .کردیبه تو نگاه نم گهید یمثل دخترا دم،یحسه تازه د

 

 داشت لوس مامانش بشه یاونروز سع یحتگفت:  یقیخانوم کامل به سمتم برگشت و با لبخند عم شراره

 

 نشد چون با به زبون اوردن اسم سما لبخندش کال محو شد. یطوالن ادیشراره خانوم ز لبخنده

 

عروسم  خواستینگاش کنم، دلم نم شتریخواهرزاده ب هیوقت نتونستم از  چیه یچرا ول دونمیبزرگ شد نم ری: سما با امشراره

 شهیکه عروسش م یارزوشه دختر یهر مادر یول یبفهم یمادر بش یروز هی دیخبر داشتم، شااز کاراش  شیبشه اخه کم و ب

 نبود. نیمنو حس لیبکر و دست نخورده باشه، سما باب م

 

جملش هفتا سمانه  هیکامال متحول شد و تو ریتهران ام میبه از کرج اومد نکهیبه محض ا یول ومدیاز سما خوشش نم رمیام

جز تو  ریام فهممیحاال م یعاشقش شده ول دیو سمانه نامزد کردن، اونموقع با خودم گفتم شا ریما ام یتیارضابا تمام ن ،یدیشنیم

 کس دل نبسته چیبه ه

 

 کنمیرو فراموش نم شهیبا نگاه کردن به تو روشن م رمیام یکه تو چشما یوقت برق چیه

 

 ه خانوم...بحث گفتم: شرار نیفرار از ا یشده بود، گر گرفته بودم برا گرمم

 

 کردیهارو از من پنهون م قتیحق یپاکت وقت رهیام یبگ یخوایبه من داره درسته؟ م یچه ربط نایا یبگ یخوایم دونم،ی: مشراره

 کردیفکر م نجاهایبه ا دیبا

 

 ..یخوب..نه..ول_

 

ه، دخترم غرورش به اندازه داغونه، بچم از عمارت رفت ریام ستیاون ن ینباشه وقت ایدن خوامی: نوا به جون خودش که مشراره

 هیما یاشت یاز پنج ماه از غرورش برا شتریدرک کن، ب رمیتروخدا ام یول یدینکش یتوهم کم سخت دونمیشکسته شده، م یکاف

 گذاشت، حاال که همه حق

 

دلش  ،یبزار شیپا پ یاشت یثابت شده توقع داره تو برا رمیام یو پاک یگناه یسالمته، امروز که ب مایها روشن شده و ن قتی

 غرور از دست دادشو برگردونه، دوست داره دوست داشتنت بهش ثابت بشه خوادیم

 

 و ازش عذر بخوام؟ ریام شیبرم پ نکهیشراره خانوم؟ ا دیخوایم یشما از من چ_

 

که باعث باشه  یخود کس دهیخاتمه م یدور نیکه به ا یشخص خوامیم ست،ین نی: نه نوا، بخدا که خواسته من از تو اشراره

 بوده یدور
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شماها  نیا ریبودم نه ام یلبم نشست ل*ب*ا*مو به زور از هم باز کردم و گفتم؛ شراره خانم، نه من باعث دور یرو یتلخ لبخند

 دیما شد یکه باعث دور دیبود

 

 گهیوقت بهم د چیتر شده بود گفت: دو قطب همنام اهن ربا ه نیشراره خانوم و تر کرد صداش که از اول غمگ یگونه ها اشک

و مقصر  یکیقدم بشه، هر کدومتون اون  شیپ یاشت یطرف مقابل برا دیو دوست دار دیدوتاتون مغرور رینوا، تو ام رسنینم

 دختر ایتو کوتاه ب شه،یقدم نم شیپ ادیتا بهش فشار ن شناسمیم رویام د،یدونیم

 

 خواستیم رویمردونه ام یها تیحما دلم گهیمنم خسته شده بودم د کرد،یم تمیگلوم بود اذ یکه تو یبغض

 

 کنم شراره خانوم کاریچ دیشما بگ_

 

 ی: دلبرشراره

 

 ■■ ایرآرامی ■■

 

 ؟یکنیکه نم یداد زدم: سماوات شوخ ینسبتا بلند یگوشم جا به جا کردم و باصدا یرو یگوش

 

 خوامیم خودش منو برد اونجا گفت متو فشم مستقر هستن، سا ییالیخونه و هیو سمانه تو میاقا کر ،یچه شوخ ایآر ینه اقا_

 کنم یبه بابام معرف دمویعشق جد

 

 فرستاده مشیدشمنه قد دشویعشق جد نیا دونهینم چارهیکه ب فی+ح

 

 احمق تره یلیخ کردمیکه فکر م یزیسادس، از اون چ یلیو بعد گفت: سام خ دیچیگوشم پ یسماوات تو خنده

 

به  ،یکه انجام داد یاز کار یوجود داره، مرس ونجهیغز پوکشون فقط و فقط اون م یتو یول دنینشون م شتنیان ی+خانوادگ

 کنمیجبران م یزود

 

 نمونده شتریپنج درصد ب میبرم شارژ گوش دیبا ست،یبه جبران و تشکر ن یازیبود ن یخوب حیتفر_

 

 خوب، خدافظ یلی+خ

 

صحنه مقابلم  دنیوارد خونه شدم با د یباز کردم وقت کتم خارج کردم و درو بیاز ج دویلیبودم، ک دمیدر خونه جد یروبرو حاال

 چشمام تا حد امکان گشاد شد

 

 یقورمه سبز یشدم، بو رهیخ نیزم یکوچولو رو یروشن سقف و شمع ها یخاموش و بعد به هالوژن ها یتعجب به چراغ ها با

 رز بود یپه ها شمع و گلبرگ هاکانا یگرد جلو زهیم یخونه رو پر کرده بود با ابهت وارد سالن شدم، رو یکله فضا

 

 اشنا رو نشناسم؟!؟ یبو نیا شدیمگه م دمیکش یقیچشمام قرار گرفت، نفس عم یرو یانداختم که دست یبه اطراف نگاه جیگ

 

 ! توهمه امکان نداره.؟یلب زمزمه کردم:نوا خودت ریز

 

 م شده من برگشتمتمو یدور ا،یکه دستاش رو چشمام بود گفت:چرا امکان داره مستر ار همونطور

 

تو اغوش  عیفرار کنه و بازم از دست بدمش اونقدر سر دمیترسیبه عقب برگشتم م عیچشمام سر یجدا شدن دستاش از رو با

 گرفتمش خودمم از حرکتم جا خوردم.
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 بودنت؟اب شدم از ن یدونیانصاف؟!م یشده بود ب ذرهیدلم برات  یدونیچقد دلتنگت بودم م یدونیمن م ینوا، نوا، نوا _

 

 منم مثل تو داغون بودم به نفسات قسم رمیمنم ذوب شدم ام نطور،یمنم هم_

 

غم نداشت، دوباره ب*غ*لش  دارمونید نیصورتش انداختم چشماش مثل اخر یبه اجزا یقیخودم جداش کردم نگاه دق از

 نیی*دم و مانع پای*و*س*بیبود هر قطره از اشکاشو م شیشونیپ یرو میشونیپ فشردمش،یکردم، سخت به خودم م

 شکست زمیعز یغرور مردونه خودم که جلو اینوا بود  یاشکا دونمیگونه هام تر شده بو نم شدم،یاومدنشون م

 

 نفس ها و هقهق اروم نوا تو آغوشم بود یسال صدا یملود نیتر باینفس هامون باهم مخلوط شده بود، اره ز یصدا

 

اوتقدرتوهم  یهمه تلخ نیا یدردامون بود، مرحم بود برا یبرا یمرحم میکردیم گهیگوش هم د ریکه ز ییعاشقانه ا یها نجوا

دلم  رونیب میبر میغذامونو بخور ایاز من فاصله گرفت و گفت: ب یچند ساعت گذشته نوا کم میدینفهم یکه حت میغرق شده بود

 خوادیم رونویخنک ب یهوا

 

 یکه تو پخت ییروشون زدم: غذا یو باال اوردم و بوسه طوالن بودم بدون گرفتن نگام از چشماش دستش رهینوا خ یچشما به

 خوردن داره نفسم

 

**** 

 

شده بود و دختر مو  دهیچ یبود که به طرز محشر ییچهار نفره ا یخور زناهاریکله حواسم به م خورم،یدارم م یچ دمیفهمینم

 .کردیم یکه مقابل من با غذاش باز یکوتاه

 

 یرو رموینگاهه خ دیرسیموهاش به زور تا گردنش م ست،یمثل قبل بلند ن گهیخانومم د یوهامن چرا دقت نکردم م ی..خداآخ

 گفت: دلم برا موهام تنگ شده نیغمگ یموهاش حس کرد و باصدا

 

 ] آروم آروم اومد بارون

 

 رونیب میعاشق زد میشد

 

 نم نم نشست شبنم اومد

 

 روموهامون [ روموهامون

 

کنار زده بودم، با خوردن باد به صورتم حس  نوینسبتا سرد سقف ماش یودم، با وجود هواب دهیکش نییرو تا اخر پا شهیش

 شدم. داریب گهید کردمیم

 

 یرو یخنک یسیبا حس خ کرد،یپر م شمسیو عل یجهان یمهد یرو صدا نمونینوا رو محکم تر گرفتم، سکوت ب یفکر دستا نیا با

 صورتم به اسمون نگاه کردم

 

 داشت.... ادامه

 

 قطره دو قطره... هی

 

 سقف و بزن ادیداره بارون م ریام_
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 ،صدا خنده هامون تا اسمونا بره [ نمونی] منو جا بده تو دلت بزار رابطه خوب بشه ب

 

 میبش سیخ خوامینوا م_

 

 سرعت دادم نیبه ماش یتوجه کم ینوا با حرفم گرد شد ب یچشما

 

 ] اشک من مثل بارون پر احساسه

 

 شناسهیم تورو یمن دستا اشک

 

 وونهیانگار اون باال رو ابرام د آرومم

 

 [ خوامیوار م وونهید تورو

 

 چارممیب یشدم نوا ادهیپ نیاهنگ قطع شد و سکوت جاشو گرفت، از ماش یپارک مورد نظرم، صدا یجلو نیمتوقف کردن ماش با

 حالت خوبه؟ ریشد، و گفت: ام ادهیپ نیاز ماش میناگهان میبهت زده از تصم

 

 اثبات بشه وحو دوبارت نوا دیبا یبرگشت کنمینوز باور نمنه ه_

 

ترکت  ستمیحاضر ن گهیهم د یاگه خودت بگ یمثله قبله، حت زیباور کن دوباره همه چ ییبرگشتم، تموم شد جدا گهیمن د ریام_

 کنم

 

***** 

 

 ؟یخسته شد ای میشدم و به نوا گفتم: قدم بزن رهیمقابلم خ یچوب مکتین به

 

 عسل ینیریبود وصال دوباره، به ش نیریدستشو دور بازو هام حلقه کرد، بدون حرف جواب داده بود ش یحرف چیبدون ه نوا

 

ارامشمون سرعت  یتو یرییبدون تغ یفقط کم ،یتر کرد، به قدم هامون کم کیتند شدن قطرات بارون نوا خودش رو بهم نزد با

که ذهنم و مشغول کرده بود  یبا سوال شه،یم یداره طوالن نمونیبسکوت  دمید یبود، وقت یتیاز هر جمع یپارک خال میداد

 ؟یرفتگ یاز ک دمویسکوت رو شکستم: آدرس خونه جد

 

 از شراره خانوم_

 

 +خوب اون از کجا گرفته؟

 

 یاز خودش بپرس دیبا دونمینم گهیاونو د_

 

 دست کم گرفت دیوقت نبا چی+شما زنا رو ه

 

 ؟یشیفکر گفتم: نوااا زنم م ییبدون لحظه ا دمیرسیداخت، باهر خندش به اوج ارامش مباال ان ییو ابرو دیخند طونیش نوا

 

 سال بعد((2))
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 ■■ یزعزی نوا ■■

 

 کردمینگاه م زیم یکولر نشسته بودم و به آب پروتقال رو ریمبل ز رو

 

 ؟یکنیاستخاره م یدار گه،ی: نوا بدو بخورش دمانا

 

 نفهم کنهیم درد مدل خوام،یمانا گمشو تا فوشت ندادم نم_

 

 دمیترکیمانام از بس بهم آب پرتقال داده بود داشتم م نیبود برام ، ا یعاد یول دیکشیم ریدلم از صبح ت ریز

 

 : عنه آپ پرتال نخول واشه منه)عمه آب پرتقال نخور واسه منه(سوشا

 

برداشتم  زیم یرفتم و آب پرتقالو از رو ییانداخت، چشم غره ا ینگاه زیم یرو وهیبه آب م مایو تخس ن طونیپسربچه ش سوشا

 دمیو سر کش

 

 ل*ب*ا*شو جمع کرد و داد زد: عنه خر سوشا

 

 عنه گهیبدم حاال م ادشیوقت گذاشتم عمه  یکل گرفتیدستش حرصم م از

 

 خرم باباته یعنه خودت_

 

ته بابا جونم  ین یخلم ن شه،یم یداه شهیعروسکشو پرت کرد و به دفاع از داداش کوچولوش داد زد: سوشا که عنه نم نیلیشا

 ستین

 

 پسرم آب پرتقال بهت بدم ایو بعد گفت: سوشا ب دیخنده بلند مانا از تو اشپزخونه به گوشم رس یصدا

 

تو دلم  یمتر جلوتر از خودم بود قدم اولو که برداشتم درد بد شیاز جام بلند شدم، شکمم ش ینثارش کردم و زور یکوفت

صدام از دستم در  ارینثارم شد و اخت یدرد بدتر یبا قدم بعد دمیفقراتم رو حس کردم، لب گز ستون ینشست، عرق سرد رو

 رفت

 

 آخ ریبلند گفتم: مــانـا بدو زنگ بزن ام ینبود با صدا دیشد نقدریوقت ا چیبودم ه دهیترس

 

 دیونه هام لغزگ یو اشکام رو دمیکش غیشکمم منقبض شد ج یهول کرده از اشپزخونه خارج شد، عضله ها مانا

 

 ...آخانیمانا دارن م _

 

 کو؟؟ میداد زد: سوشا گوش شینکردن گوش دایبا پ دیچرخیکالفه دور خودش م چارهیب

 

 (ری)عمه ترو خدا نملینم خدایُگفت: عنه ت هیبودن سوشا با گر دهیمانا ترس هیمن و گر یها غیاز ج نیلیو شا سوشا

 

 کجاس؟ می: سوشا حرف نزن گوشمانا

 

 : لو تَخِد ماما)رو تخته مامان(نیلیشا

 

 شد ریبرگشت نگران مشغوله گرفتن شماره ام شیرفت تو اتاق خوابش و با گوش عیمانا سر شد،یم شتریهر لحظه ب دردم
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 ادیمامان آروم االن بابا م ینفسا نیآروم باش دمیکشیم قیعم یشکمم گذاشته بودم و نفس ها یو رو دستم

 

 دمیمن ترس ریما نوا دردش شرو شده بدو امخونه  اایبدو ب ری: اممانا

 

نبود  ریحواسم به مکالمه مانا و ام اد،یب شیپ یواسه بچه هام مشکل دینبا ،یلینگران بودم خ ختمیریو اشک م زدمیم غیج بلند

 کردمیفقط درد و احساس م

 

 نکردیم یقرار یبود و دوقلو ها ب دهیترس چارهیتر شد ب دیشد شیمن مانا گر یها غیج با

 

 یدیم ریبهشون ش یریگیبه بعدش فکر کن بچه هاتو ب*غ*ل م اد،یم ریاالن ام ی: نفسس بکش نوا آروم باش خواهرمانا

 

**** 

 

به گه خوردن افتاده بودم،  زدمیگذاشته بود فقط زار م هیکارم از گر دادیم یبود و مانا خواهرانه بهم دلدار دهیامونم رو بر درد

ممکنه واسه بچه هام  نکهیداشتم با فکر ا مانیوقت زا مارستان،یب رفتمیم دیخبر مرگم با شیروز پافتاده بود دو  ادمیتازه 

 دلم روشن شد یتو دینور ام رینگران ام یصدا دنیو شن نایا یشدن در خونه مان دهیشد که کوب بدترافتاده باشم حالم  یاتفاق

 

 باز کن درو ی: مانریام

 

 یوارد خونه شد و به سمت من اومد رو به مانا گفت: ابج عیسر ریدر رفت، در که باز شد ام من بلنو شدو به سمت شیاز پ مانا

 خانوم بگو نبیزنگ بزن به ز عیسر

 

 رمیمی..بشه..مشونی...اگه..طورریام_

 

 شهینم یچیآروم خانومم ه شی: هریام

 

از  ییا گهیکار د کردمیم هیقه کرده بود گرنگران بود اروم دستشو انداخت پشتمو بلندم کرد دستمو محکم دور گردنش حل ریام

 کردیاحمقانه به ذهنم خطور م یفقط فکرا ومدیدستم برنم

 

 یتو فقط سهم من کنمیحاللت نم یریاگه مردم مراقب بچه هام باش، زن بگ ریام_

 

 دماینوا ببند دهنتو کار دستت م_

 

 ودب*غ*ل کرده ب رویبا تمام وجودم ام اد،یجونم داره درم کردمیم حس

 

عقب عشقم  یمنو گذاشت رو صندل اطیبا احت یدر پارک شده بود با عجله ول یجلو ریام نیماش میرفت رونیساختمون که ب از

 نیماش ینشست به محض سوار شدن مان ریاومد، در ساختمون و بست و جلو کنار ام نییاز پله ها پا عیکالفه شده بود، مانا سر

 به پرواز دراومد ریام

 

دست گرفته بود و داشت  یبه عقب مانا گوش شیکیچشمش به جلو بود  هی ریام دمیکشیکر کننده م یها غیودم و جکرده ب عرق

 انیم ایمن دارن به دن یجوجو ها دادیبه همه خبر م

 

 شه؟؟یمگه نه؟؟ نوا حالش خوب م گهیرفته بود مانا بچه هام سالمن د ادمونیچرا؟؟ چرا  ی: لعنتریام
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 کنمیاسترس نداشته باشم دارم سکته م نقدریاتروخدا  ری: اممانا

 

 دم،ینال هیپاهام با گر نیب یسیبا احساس خ نیلیسوشا و شا ینگران بود، خواهرم همه نگران منو جوجه هام بودن حت مردم

 دمینفهم یچیه گهیهم افتاد و د یحرف کم کم پلکام رو نیآبم پاره شد، با گفت ا سهیتند برو فکر کنم ک ریام

 

 ■■ ایرآریام ■■

 

 مارستانیب میرسینکن االن م هیخانومم گر نوااا،

 

 بود نایا مایخونه ن کینزد مارستانیب کردمیفقط خداروشکر م دمیربعه رس کیساعته رو  مین ریکه مس رفتمیتند م اونقدر

 

***** 

 

 )....(مارستانیب دیایب عینوا دردش گرفته سر ییرضا خانوم

 

 گذشته باشه مانشیامروز دو روز از زا دینوا با ایار یدردش گرفته آقا ؟؟؟یچ_

 

 مارستانیب دیایتلف کردن وقت ب یرو حاال بجا مانیرفته بود وقت زا ادمونی ییصدامو بلند کردم و داد زدم: خانوم رضا کالفه

 کنمیم تیازتون شکا وفتهیب یاگر اتفاق

 

هم خودتون  کنم،یم تیشکا یتیمسئول یکتر از شما بخاطره بد هیمن به عنوان  وفتهیب یبچه ها اتفاق یشما چرا جناب اگر برا_

 نه ماه نیا یتو دیهم خانومتون اصال مراعات نکرد

 

 یوارد راه رو مایکه مانا و ن رفتمیپرت کردم، کالفه جلو در اتاق عمل راه م بمیج یو تو یبوق ازاد گوش یشدن صدا دهیچیپ با

 شدن مارستانیب

 

 حالش چطوره؟ ری: امماین

 

 گنیبهم نم یچیه انیو م رنیم دونمیمن_

 

 کردمیم یبرادر من اصال نگران نباش من مانا رفت تو اتاق عمل داشتم کلش باز یخوری: خوب حاال چرا حرص مماین

 

 شدمیمن بابا م گهیتا چند ساعت د یعنیعرق کرده بود  دستام

 

و شهرام،  دایو مانا، ا مایمن ، ن م،یدر اتاق عمل بودساعت گذشته بود و همه پشت  کی بایتقر شدیم شتریمن هر لحظه ب جانیه

 خانوم و مامان نبیز

 

 گهیحالشون خوبه د شد،یگفتم: چ یزیخارج شدن پرستار از اتاق به سمتش رفتم و قبل هر چ با

 

 کشهیطول م ادهیتعداد ز کمیهمشون خوبن فقط  دی: نگران نباشپرستار

 

 شب کرد هی: اره، برادر ما کار ده سالو تو ماین

 

بودم که انتظار سر اومد و پرستار با لب  یبه اون در لعنت رهیاسترسم داشت، خ جانیه نیکه در ع گذروندمیو م ییها قهیدق

 بچه تو ب*غ*لش بود از اتاق عمل خارج شد هیکه  یخندون درحال
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ن من بابا شدم، نوا مامان پسرم اال یعنیکه تو ب*غ*ل پرستار بود دست بردارم،  یدست از نگاه کردن به نوزاد تونستمینم

 شده

 

 شدن رهیجلو اومدن و به پسرم خ اقیبا اشت همه

 

 دیگونش چک یرو ینتونست خودشو کنترل کنه و قطره اشک مامان

 

 عوض که نشده د،ینوه منه، مطمئن نیا یعنیخدا  ی: وامامان

 

 یزد و گفت : نه خانوم نوه خودتونو نگران نباش یلبخند پرستار

 

 ییبایز یخدا، چه نقاش ییوا: بهار

 

 ادین نییکه از شوق چشمامو تار کرده بود پا یاشک کردمیتالش م یسخت به

 

 دهیچیرنگ پ ییمویل یو که دور پتو یب*غ*لش کنم پسر تپل خواستیپتو گذاشتم دلم م یاروم دستمو رو کناره ها دم،یلرزیم

 بود بایبودم، حس پدر شدن چقدر زحس کرده  یزندگ یبود که تو ییلحظه ا نیتر بایشده بود، ز

 

 یبالخره اومد ییبابا زیعز_

 

در اتاق عمل دوباره باز شد وپنج تا پرستار با  شد،یمن تکرار م یبرا شهیلحظات هم نیباتریدوسم داشت، ز یلیخ خدا

 از اتاق عمل خارج شدن بیشده بود به ترت دهیچیپ یرنگ یکه دورشون پتوها یینوزادها

 

نگران  ایار یکه اخر از همه از اتاق خارج شد گفت: اقا یپرستار شد،یبسته نم مایباز ن شیکرده بودم و نو پامو گم  دست

 مقاوم بودن یبود ول یسخت مانیهمسرتون کامال سالم هستن، زا دینباش

 

 کوچولوهارو باور نداشت نیمن هستن چشمام هنوز ا یبچه ها یرنگ یجوجه ها نیا شدیباورم نم اصال

 

 بخر؟ ینیریرو شب ماین_

 

 .ریبگ ینیری!؟ برو ششهیچپ نگام کرد که با ذوق گفتم:چته!؟بابا شدم، باورت م چپ

 

اومدن من نرفتم  ایبخرم، پ*د*ر*س*گ و سگ پدر به دن ینیریخبرش بابا شده من برم ش گهید یکی دهییتا زا۲ گهید یکی: ماین

 داشتم کلش... رمیبگ ینیریش

 

 ؟ینشد ییاالن تو مگه داخوب، خوب باشه ادامه نده، _

 

 ؟؟ی: اره خوب که چماین

 

 .گهید ریبگ ینیریگرفتم و گفتم: پس برو ش مایخارج کردم به سمت ن بمیو از ج کارتم

 

واسه خونه خودم  لویک ۵نخوردن اگر من برم  ینیریپ*د*ر*س*گ و سگ پدر تاحاال ش م،یندار ینیریما تو خونمون ش ری: امماین

 برو ایفوت کردم، خندمو جمع کردم و گفتم: باشه فقط ب رونیفه بفقط نفسمو کال خرمیم
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***** 

 

 بود از حسه تازه زیاشک شوق بود قلبم لبر کرد،یب*غ*لم بود نگاه م یکه تو یبه پسر یاشک یچشما با

 

 دخترکوچولومونو ب*غ*ل کرده بود انهیناش ریام

 

 قربونت بره ییتو دا یجانم چه ناز ی: اماین

 

 خوده نواعه یکپ دهیدم بر نینگا کن اجون:  یز یز

 

 بچه رو ب*غ*ل کنه یک شهیکه دعوامون نم نهیقلوها ا شیش یشراره: نوا خوب مامان

 

 دستتون بهش بخوره زاشتمیبودن که من نم دونهیو گفت: اگر  دیخند نیحس بابا

 

 د؟یزاریم ی: حاال اسماشونو چبهار

 

صورتش  یکه رو ییطال یسرخ بود پرز ها دشیچشماش بسته بود و پوست سفانداختم،  یآغوشم بود نگاه یکه تو یپسرک به

 : اسم جوجه بزرگم پندارهکردیم یبود با دلم باز

 

 هیکه ب*غ*ل منه جوجه چندم نی: اماین

 

 هی: اون جوجه سومریام

 

 دیکنیهم نم یقاط شی، دو ، سه ، چهار ، پنج ، ش کی دی: به نظر من اسماشونو بزارماین

 

االن اسماشونو  نیاز هم دیایکرد و پندار و سرجاش گذاشت مامان شراره پسرکم و تو ب*غ*لم گذاشت و گفت: ب کمک بهار

 رمیمیم یکه من دارم از فضول دیانتخاب کن

 

 اخمو پارساعه یآقا نی:اسم اریام

 

 انداختم و گفتم: پس اونم سهند باشه یجون بود نگاه نبیپسرم که تو ب*غ*له ز به

 

 من بگم؟ ویکیاسم اون  شهی: مماین

 

 بگو یگی: اگه مسخره نمنوا

 

 نیلیبه شا دمیاسم سوشا رو بزارم سپند که د خواستمیاولش م ادیقشنگه به سهندم م ییسپند خدا دی: اسمشو بزارماین

 ادینم

 

 نما؟کیدخترمو من انتخاب م یو گفت: باشه ول دیخند هینظرش چ نمینگاه کردم تا بب ریو دوست داشتم به ام سپند

 

 باشه ایسان کنم،ینه من انتخاب م_

 

 قشنگ تره ایاز سان میلیخ کنهینم رمیپرستش و من از قبل خودم انتخاب کردم تغ رم،ی: نه خریام
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 ه؟یپس اسم من چ یصداشو بچه گونه کرد و گفت: ااِ مامان مانا

 

 ادیبه سپندم کردم و گفتم: اسمش سپنتا باشه که به داداش ب ینگاه

 

و  نیاومدنشون صاحب اسم شدن : پندار، عجول تر ایدن بیکه به ترت مینق نقوم بود یکوچولوها ریعت مالقات درگاخر سا تا

 به خواهر و برادراش نداشت یشباهت چیپسرم که ه نیمتفاوت تر

 

 اومدن ایاز پندارم به دن ریتاخ قهیو سهند مهربونم که با سه دق پارسا

 

دخترکم، پرستشم که  دونم،ی یکیتمام منو در انتظار گذاشتن و دراخر  قهیه پنج دقمن ک یپسرا نیو سپنتا جلف تر سپند

 باباشو با دختر بودنش براورده کرد یارزو

 

مو  یبودن، دلم مرور منشاء خوشبخت میلحظات زندگ نیبرگشتم که بهتر ییعشقم به روزا یبه ثمره ها رهیبه بچه هام، خ رهیخ

 خواستیم

 

 [��قبل دوسال��]

 

 ستیخوشگل ن نایا ریو کج کردم و گفتم: ام افمیانداختم، ق یبودن نگاه یطال فروش نیتریکه تو و ییلقه هاح به

 

 دهیبردار، مامانم طالهاشو از اونجا سفارش م یخوایم یدوستم هرچ یاز طال فروش میری: خوب اشکال نداره فردا باهم مریام

 کنیهمشون ش

 

 که! ماعهیرد: اِ نزنگ خو ریام یبزنم که گوش یحرف اومدم

 

 .گهیم یچ نیبردار بب_

 

 شده؟؟ یزیچ مای: جانم نریام

 

_.......... 

 

 ؟یخواینم یزیاونجا چ میاینشست و بعد گفت: ااِ مبارک باشه، منو نوا االن م ریام یلبا یرو یلبخند

 

_.......... 

 

 انمارستیب میایم میداریخانوم و برم نبیخونه شما ز میری: باشه پس ما مریام

 

 یشیعمه م یانداخت و گفت: نوا خانوم مژده بده دار بشیج یو تو یگوش ریام

 

****** 

 

 گهیو گفتم: خوبم د ریو دادم دست ام ینیریو تو دستم جا به جا کردم ش فمیشدم و ک ادهیپ نیماش از

 

 عشقم یخوب شهیدماغم زد و گفت: تو هم یبودم حرف بزنه که با دست رو منتظر

 

 میشد مارستانیمحکم باهم وارد ب یتش گرفت و با قدم هادس یو تو دستم
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 نتیخاله ز مارستانیجون بدم، خدا دوسم داشت چون تو محوطه ب یز یز یالیپز شوهر جونمو به فام خواستیکه چقدر دلم م اخ

 یمن از جاش بلند شد و گفت: مبارک باشه نوا عمه شد دنیبا د دمیو د

 

 دونمیخودم م یمرس_

 

 دیانشاهلل خوشبخت بش ام،یاقا داماد شرمنده نتونستم واسه مراسم بله برونتون ب یگفت: راس ریامرو به  نتیز

 

 دیممنون لطف دار یلی: خریام

 

 نمیمانا رو بب خوامیباال م میبر ایب زمیعز_

 

 میو محکم فشار دادم که گفت: اخ، باشه باشه بر ریام دست

 

***** 

 

 ادوتااا نیخدااا چقدررر زشتن ا یییوا

 

 یدیتاحاال د یقشنگ نی: زشت عمشونه اخه توله سگ به اماین

 

 تف رو روحتون اتک یبرداشت و گفت: ا زیرو از رو م شیسوشا رو گذاشت تو ب*غ*ل مانا و گوش ماین

 

 رونیب کنمیاتاق شوت م نیدوتاتونو از پنجره هم بتیتو ج ینزار توی: بخدا اگر گوشمانا

 

 باباشه هیقربونش برم شب نشیبب ریام ییبرداشتم و گفتم: وو از رو تخت اطیو با احت نیلیشا

 
■□■□■□■□■□■□■ 

 

 میبود یعروس یکارا ریو ما همه درگ شدنیم روزیهر روز بزرگتر از د نیلیسوشا و شا گذرنیزود م شهیخوب هم یروزا

 

پاساژ به اون  نیکسات از ا نیتر زیا عزو ب یلباس هارو تن بزن نیخوشگلتر ینیتهران و بب یبخش بود کله تاالر ها و باغ ها لذت

هاشو ثابت  یبودو کثافت کار ریکه تو دست ام ییبه لطف مدرک ها میخداروشکر کر ،یبکن تویبازار عروس دیتا خر یپاساژ بگرد

 افتاد زندان کردیم

 

 بود میروز زندگ نیلذت بخش تر میبر وقف مراد بود روز عروس یهمه چ خالصه

 

 شل شد شمیروز ن اوردن اون ادیبه  از

 

 خانوم من استرس دارم نکنه لباسم تنگ شده باشه نینازن

 

 انجام ندادم کورتویهنوز مان شهیم فینرو پشت اون لباس کث نقدریا نیبش ای: نوا بنینازن

 

عت هشت دوباره افتاد به جونم سا نینوشتم و نازن یصندل یرو ستین یهم تو اتاق به اون بزرگ نهییآ دونهی نکهیاز ا کالفه

 دادمیشراره خانم داشتم جون م یشخص شگریدست ارا ریز نایا ریبود و من تو عمارت ام

 

 بودم دهیغرغرو ند نقدری: عروس انینازن
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محض  دم،یصداتو شن نیوارد اتاق شد با خنده گفت: نازن شیبدون ارا کیش ونینیش هیاتاق بازشد و شراره خانوم با  در

 اطالعتون عروسم ماهه

 

 ادیبهت م رهیچه ت دهی: دُم بردیکش غیج بایه من افتاد دستشو رو دهنش گذاشت و تقرک چشمش

 

 گهید نمیصورتم بود گذاشتم و گفتم: شراره خانوم بهش بگو بزاره خودمو بب یاز روموهام که جلو یبلند کهیو رو ت دستم

 

 ینینب : اوال شراره خانوم نه و مامان شراره دوما مزش به همونه که خودت و شراره

 

 شونصد دفعه زنگ زده ریام شه؟یکار نوا تموم م یک نی: نازنشراره

 

 کارش و تمومه گهیساعت د هی: نینازن

 

 کارام برسم هیرو درست کرده کارت و بدون عجله انجام بده منم برم به بق تای: مژگان اناهشراره

 

 راحت باشه التیخ زمی: برو عزنینازن

 

بار  نیصدوم یبرداشت و برا زیم یکارش با ناخون هام که تموم شد تافت و از رو کردمیه منگا نینازن یحوصله به کارا یب

 و داد زدم: اخ جون تموم شد دمیکش غیکرد دستش که به سمت تاج بزرگم رفت از شوق ج یموهامو چسب کار

 

 برات زارمی: اره تموم شد فقط پاشو کمکت کنم اول لباس بپوش بعد تاج منینازن

 

 ایخجالت  ا،یشرم و ح کمیکه لباس عروس من تنش بود رفت و کشون کشون به سمت من اورد، بدون  یسمت مانکن به نینازن

 یلبخند ستادم،یا نینازن یباز جلو شیو ن دمیسف یها ریکه تنم بود و باز کردم و با لباس ز یبند ربدوشامبر صورت یسیرودروا

 ایح یببند ب شتویزد و گفت: ن

 

 نمیبب نهییخودمو تو آ نکهیا یبرا رهیدلم داره م گهیلباسو تنم کن د ایب عیجون سر نینازن_

 

لباسو  نیقبل که ا یاز تن مانکن خارج کرد و کمک کرد بپوشمش، از سر عیوارد بود لباس عروس و سر یلیتو کارش خ نینارن

 بود میعروس یجد یداشتم اخه امروز جد یحس بهتر یلیخ کردمیتنم م

 

 تکون بخورم تونستمیلباس عروسو محکم کرده بود که نم ید هابن نقدریا نینازن

 

 ومدیخوشگلتر به نظر م شهیکه تو دست چپم بود از هم ییو انگشترا یصدف یبا اون الکا دمیکش یانگشتا

 

کردن فنر لباسم بود و من غرق  ستیمشغول راست و ر یجد یلیخ نینازن دمیلباس عروسم کش دیذوق دستم و رو دامن سف با

 شدیم لیتبد قتیکه داشت به حق ییاهایر رود

 

 موهام کار کرد یداشت و رو پوریکه کناره هاش گ یبلند دیرنگم گذاشت و تور سف یینسکافه ا یتاجم و رو موها نینازن

 

 خواب بود هیو پاشنه بلندم همه و همه مثل  دیبود کفش سف دیسف یگلم از رزها دست

 

 جانیدر اتاق و باز کرد و با ه مشیمال شیو ارا یصورت یبا اون لباس عروسک تایکه اناه شدم داریب ییایخواب رو نیاز ا یوقت

 اومد ریگفت: نوا جون، ام
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 شونییبایز هیبق یناز شد نقدریکه ا ،یمن بود یمشتر نیتر کیو فابر نیتر یعیلب گفت: تو طب ریتور و روم انداخت و ز نینازن

 رو صورتشون هستن یدر پ یپ یها قیعمل ها و تزر ونیرو مد

 

 باهاش حال کردم نقدریکه ا دیبود یشگریجون، شماهم تنها ارا نینازن ییمرس_

 

 رنگ معرکه شده بود یمشک یاون ماکس یتو میجون اومد دنبالم و باهم از اتاق خارج شد شراره

 

 شده بود نیعشق و حال بعد تاالر تزئ یقصر برا هی ییبایبه ز نایا ریام عمارت

 

 رنگ قلبم از تپش افتاد یاون کت و شلوار خوش دوخت مشک یتو ریام دنیبودن، با باز شدن در عمارت و د اهویدر ه همه

 

 روانم بود یرو خورد،یجر م نشیس یکه داشت توسط عضله ها یدیسف رهنیاون پ یرو ینازک مشک کروات

 

 کرده بود غیت شیو ش ستینه ب که غیت شینبود، المصب ش یصورتش خبر یرو یشگیو اخم هم شیاز اون ته ر گهید

 

که فقط خودم بشنوم گفت:  یلب جور ریکرد و ز کیدستش که به طرف دراز شده بود گذاشتم، منو به خودش نزد یتو دستمو

 دونمی یکی کنمیتمام اشکاتو جبران م کنم،یتاج سرم خوشبختت م

 

رو  یسرخم نشست و قطره اشک یرولبا یزرگلبخند ب میشونیپ یداغ و چشماش سرخ، با قرار گرفتن ل*ب*ا*ش رو دستاش

 بودم دهیبه وصال رس شدیهنوزم باورم نم دیگونم چک

 

که با رز  یدیسف Bmwدر  ریام م،یباهم از عمارت خارج شد کرد،یشکار م نشیبردار تمام لحظات عاشقانمون رو با دروب لمیف

 شدم نیکردم و سوار ماش شده بود رو باز کرد، دامن بلند و پف دارم رو جمع نیقرمز تزئ یها

 

 ییایشب رو نیناز عروس ا یا

 

 ییبایچقدر خوشگل و ز امشب

 

 ییایدختردن نیخوشبخت تر تو

 

 ییایدر یپر نیتر بایز تو

 

 دادمیها تکون م دیبد دیند نیبرده بودم دست گلم و ع رونیب نیدستم از ماش کرد،یبه سرعت حرکت م نیماش

 

 احساسه یکه چشات خدا امشب

 

 اسهیکه نگات رنگه گله  امشب

 

 یدار یکه تو حس عاشق امشب

 

 شناسهیعشقه که احساستو م نیا

 

روز  نیبودن دست بکشه، قربونش برم که بهتر یقول داده بود از فاز جد ریام میکردیو داد م غیو ج میخوندیها م وونهید نیع

 به سمت میمدل عکس گرفت صدیو س هیآتل میرفت نکهیبعد ا د،یخندیمو برام به ارمغان اورد و همش م یزندگ
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 میتو لواسون که مراسم اونجا بود راه افتاد یباغ

 

***** 

 

که  یدیخواب سف سیشده بودن، سرو دهیچ ریمن و ام قهیبه اطراف انداختم همشون به سل یشدم و نگاه دمیاتاق جد وارد

خسته  دنشونیوقت از د چیانداختم ه ینگاه بود وارید یاسپرتمون که رو یشده بود، به عکسا نیزایتو اتاق د یبه قشنگ

 شدمینم

 

اومدم به سمت  دیترکیبودم که پاهام داشت م دهیرقص نقدریگذاشتم و کفشامو گوشه اتاق پرت کردم ا زیم یگلم و رو دسته

 شد انیتو چهارچوب در نما ریحموم برم که در اتاق باز شد و قامت ام

 

سرش گذاشتم و  یشدم دستمو رو کیدراورد و گوشه اتاق پرت کرد، بهش نزدبود، کروات شل شدش رو  ختهیبهم ر موهاش

 ارم؟یب یخوایم یزیچ کنه؟یگفتم: چقدر گفتم نخور، سرت درد م

 

 فرشته هی نیدرست ع ساده،یچشمام وا یاالن جلو خوامیکه م یزیچ ششیه_

 

ناخوداگاه چشمامو بستم و فشار  د،یشک یقیروش نشوند و نفس عم یزیشدو دستم و بلند کرد و بوسه ر کیبهم نزد یکم

 کردم شتریدستاش ب یانگشتامو رو

 

 خانومم خوامتیبا تمام وجودم م_

 

 رمیخونه توام ام یاز فردا کدبانو میدیبهم رس گهیوجودت ارامشمه د م،یزندگ خوامتی+منم م

 

 یسرخش نگاه یه کردم به چشمابا تمام وجودم دستام و دور کمرش حلق ده،یبودم که بعد چند سال به آب رس ییا تشنه

 ریواسه خودت شدم ام گهیانداختم و زمزمه کردم: د

 

 نوا فقط واسه من ی: از اولم واسه من بودریام

 

 ] زمان حال [

 

 شنیچرااا خفه نم ناااایانداختم و داد زدم: ا ریبه ام ینگاه هیگر با

 

 از آروم شدنش غیدر یول دادیو ب*غ*ل گرفته بود و تکونش م سهند

 

 نکن هی: نوا تروخدا تو گرریام

 

 پرستاررر کجااا موند بچه هام مردن نیا_

 

 ب*غ*ل من یکیاون  ریب*غ*ل ام شونیکی دنیکشیم غیو ج کردنیم هیتا باهم گر شیش هر

 

 شدیرو رو تختش گذاشتم و پندارو ب*غ*ل گرفتم بچم داشت تلف م سپنتا

 

 نایمان اخونه ما میبرگرد دیبا شهینم ینجوری: نوا اریام
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 نیا یتو گذشتیحمومشون م نیتازه دو روز بود از اول ر،یام گفتیبه صورت سرخشون نگاه کردم راست م یاشک یچشما با

 کردنیم ریهمه کمک منو ام میبود نایا ریچهل روز عمارت ام

 

 میومدیتا بر نم شیش نیبا وجود دوتا پرستارم از پس ا یافتضاح بود حت تمونیخونه خودمون وضع میاومد یاز وقت یول

 

نشه، برد گذاشتش تو اتاق خودمون دوباره برگشت و پارسا رو  داریب نکهیموفق به خوابوندن پرستش شد از ترس ا ریام

 ب*غ*ل کرد

 

 آروم بابا، آروم پسرم شی: هریام

 

 کردن هیه گربلند شروع کردم ب یگهوارش گذاشتم و خودم با صدا یکالفه تو شدیبلند م شیگر یهر لحظه صدا پندار

 

 کردن هیبچه هام با من شروع کردن به گر هیرو سکوت برداشت و بعد پنج ثان خونه

 

 داد زد: بجا ابغوره گرفتن بلند شو زنگ بزن مامان من بایتقر ریام

 

 تو داد نزنا_

 

 انیام دادم بلند شن ب یپ دایبه بهار و آ یبود رفتم، برش داشتم و بدون معطل زیم یکه رو میجام بلند شدم و به سمت گوش از

 خونه ما

 

 جواب داد دینکش هیمشغول گرفتن شماره مامان شراره شدم، به ثان بعدشم

 

 بچه ها خوبن؟ ؟یجانم نوا؟؟ خوب_

 

 +سالم مامان

 

 هول کردم دیببخش زم،یسالم عز_

 

 لحظه صبر کن هیکارت داره  ری+مامان ام

 

 دیکش رونیاز دستم ب یو گوشبهم رفت  ییگرفتم، چشم غره ا ریو به سمت ام یگوش

 

 رفتم سمت گهواره سپند و پندار و شروع کردم به تکون دادنشون هیگر با

 

 هیبچه ها همه باهم دارن گر ومدهیپرستاره ن نیا اریخانمم وردار ب بهیط نجا،یا ایفقط پاشو ب خوامینم یچی: نه فدات بشم هریام

 کننیم

 

_......... 

 

 خورده گهید زیچ هیافتاده، من اعصابم برا  ی: نه مادر من چه اتفاقریام

 

_.......... 

 

 : باشه منتظرم، مواظب خودت باشریام
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 هیگر یروزه دار ۴۰بچه ها  نیاونوقت توهم با ا شهیسالت داره م ۶٠گذاشت و گفت: نوا خجالت بکش  زیم یو رو یگوش

 ؟؟یکنیم

 

 دهش هوشیفکر کنم پارسا ب ر،یام شهیبابا سرم داره منفجر م_

 

 میکه بهشون داد ریش نا؟؟ی: اخه چشونه اریام

 

 گهید یعوضشونم کرد_

 

 عوضشون کردم؟؟ ؟؟؟یییی: چریام

 

 ؟؟یمگه صبح عوضشون نکرد ییییه اد،یبو م ریو گفتم: ام دمیکش یقیعم نفس

 

***** 

 

 یخوریم یخفههه شدمم بابا مگه چ آخخخ

 

 رداشتم به سمت حموم رفتمکوچولو پرستش ب یو گذاشتم رو صورتم حوله صورت ماسک

 

 : اَه نوااا خفههه شدممریام

 

 مونده گهیتا د :و گفتم: غرغر نکن بشور  دمیچیرو رو پرستش پ حوله

 

 باسن مبارک پارسا بود که در زدن یبدبختم مشغول شست و شو ریو پوشاک کردم و سرجاش گذاشتم ام پرستش

 

 بامزه شده بودم با بلند شدن زنگ از جام بلند شدم ییند سورمه اتنم بود با شکم ب دیسف شرتیو ت ییمویشلوارک ل هی

 

 نواا؟؟ هی: کریام

 

 دانیاحتماال بهارو آ_

 

 و مامان شراره مواجه شدم دایخونه رو باز کردم و با چهره خندون بهارو آ دره

 

 د؟یدیاااِ باهم رس_

 

 تو مامان کوچولو؟ میایب یدیشراره: بله اجازه م مامان

 

 داخل دییکنار رفتم و با خنده گفتم: البته بفرما در یجلو از

 

 دنیکه، خواب ادیها نم ین ین ی: صدادایآ

 

 اروم شدن مینه، عوضشون کرد_

 

 دیچیخونه پ یتو فضا ریام یکنن صدا دایفرصت حرف زدن پ نکهیا قبل



RomanCity 
 نوای شب رمان 

 

https://telegram.me/romancity 189 

 

 

 کشهیدر از گل پسرت کار مچق ییشب جمعه ا نیحواسم نبوده؟؟ مامان بب یکمک من کرد یتو ک مم؟؟ی: عوضشون کردریام

 

 یخودت جمعش کن دیو گفت:دست گله خودته با دیکوب ریبرهنه ام یشراره به بازو مامان

 

مبل افتاده  یدرمونده رو ره،یناهار کباب بگ یرفت تا برا ریو ام میکمک دخترا و مامان شراره موفق به خوابوندن بچه ها شد با

 شنیو گرسنه م کننیم هیتا بچه که همزمان گر ۲از پس  توننیعمارت، دو نفر ادم نم دیبودم که مامان شراره گفت: نوا، برگرد

 انیبر ب

 

 اخه..._

 

 تونیبدون دخالت ماها تو زندگ دیکامال مستقل هست ،یدیتو عمارتو د یزندگ تیچهل روز که وضع نیا یشراره: تو مامان

 

 ستین نینه مامان اصال موضوع ا_

 

خودمون فوقش بچه ها که از آب و گِل در  شیعمارت پ دیایبه نظر من ب یول یدونیت صالحتو مشراره: نوا جان خود مامان

 خودتون یخونه  دیگردیاومدن دوباره برم

 

بچه هامو بزرگ کنم که معشوقه پدرشون قبال  ییکه دوست ندارم جا نهیاون عمارت بمونم ا یتو خوامیکه نم یلیمامان، دل_

 اونجا در رفت و امد بوده

 

 وفتهیسما ب ادیهرگوشه و کنار اون عمارت  دنیبا د ریندارم ام وستد

 

 حرفا بود نیاون عاقل تر از ا یخونه رو گرفت فکر کردم مامان شراره ناراحت شده ول سکوت

 

که بچم اسم معشوقه  دیکرد ازین یاز خاطره ب رویدستام گذاشت و گفت: نوا، تو و بچه ها اونقدر ام یگرمش و رو یدستا

 ستین ادشیقش و به قول خودت ساب

 

شکم بندت  نیتو ا ادیعمارت  یهر جا دنیبا د نمیکه منو حس یدرست کرد یرنگ یروز اونقدر تو عمارت خاطره ها ۴۰ نیا یتو

 میوفتیم

 

و گفتم:  دمیبه شکم بندم کش یخنده، دست ریخنده دختره بلند شد مامان شراره هم نتونست خودشو کنترل کنه و زد ز یصدا

 کنم فیهم رفتم خودمو رد هیتازه دوسه تا دکتر تغذ شهیمثل قبل نم کلمینبندم که ه نویوب مامان جوون اخ

 

 یخوشگلترم شد یتازه تپل شد ،یفیرد ینجوری: تو هممامان

 

 فقط شکمم جمع بشه بندمیم نویتپل بشم که اشکال نداره، ا_

 

 ستین ییارو شکمش گذاشت و گفت: خداروشکر ِژن ما قُل ز یدست دایآ

 

 شهیقلو م ۲۰ ؟؟حتمایچ ینوا اگر دوباره حامله بش یی: وابهار

 

 کوسن مبل و برداشتم و به سمت بهار پرت کردم دن،یحرف مسخره شروع کردن به خند نیا به

 

 بزام یمگه من موشم ه ر،یزبونتو گاز بگ_
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 شد نیخش زمپ یحرکت انتحار کیحرفم نتونست خودشو کنترل کنه و در  نیجونم با ا شراره

 

****** 

 

 دیدیبود و فوتبال م دهیکاناپه دراز کش یرو ریام

 

 رفتم ریخارج کردم و به سمت ام خچالیپوست کنده رو از  یها وهیم

 

 به ما انداخت ینگاه هیجانم خانوم  ی: اریام

 

 خودم یها رو گذاشتم رو پا وهیپاش نشستم و م رو

 

 تو دهنشچپوندم  یتوت فرنگ هیلپشو بوس کردم  محکم

 

 پرستشو؟ ای یدوست دار شتریمنو ب_

 

 پسراتو؟ ای یدوست دار شتری: منو بریام

 

و بچه هام شاهزاده هامن پرستشمم پرنسس  یتو شاه قلبم د،یقلبم دار یخودتونو تو گاهیخوب معلومه همتون جا وونهیاااِ د_

 کوچولومه

 

 ممخانو یدور شونه گذاشت و گفت: جواب سوالتو خودت داد دستاشو

 

 ییرعلینگاش کردم و گفتم: ام مظلوم

 

 یرعلیباال برد و گفت: جون ام ابروشو

 

 کارکنم؟یکنن من چ هیهمشون باهم گر یفردا پس فردا نبود یدیبه دادم رس یعمارت عشقم، امروز خونه بود میبرگرد ایب_

 خوامیها تنها باشم پرستار نم بهیبعدشم دوست ندارم با غر

 

 فردا خوبه م؟یبر یراحته، ک المیکه شرکتم از بابت شماها خ ییوقتا ینجوری: باشه اتفاقا اریام

 

 شام خونمون یتا دعوتش کنم برا میجون بره مکه جا به جا بش نبیز نکهیقبل ا خوامیحاال، اخه م هیی:چه عجله انوا

 

اونجا قراره خونه خودت  گهیخره داونجا بال یکنیخانومم دعوت م نبیعمارت ز میریفردا م گم،یبه مامان م رنمیاتفاقا زنگ م_

 بشه ها

 

 کمکم)خدمه عمارت( انیبگو ب دیخانوم و عمو سع بهیندارم فقط به ط یمن حرف هینجوریباشه، اگه ا_

 

 شمیدارم تلف م یکه از خستگ میبخواب می: چشم حاال برریام

 

 من قربون شوهر جون زحمت کشم برم یاله_

 

 و گفت: خدانکنه توله دیلپمو کش ریام
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**** 

 

و جمع  یضرور یها لیتو خونه بودن و داشتن وسا دیخانوم، کوثر و عمو سع بهیشدم ط داریاز خواب ب یهمون شب وقت یفردا

 یبه گفته ط کردنیم

 

 نایعمارت مامانش ا ارنیخواب بچه هارو ب سیسرو انیچند نفرو خبر کنه ب ریعمارت و غروب ام میخانوم قرار بود ما بر به

 

 ادددددیز یلیخ یلیداشتم بچه هامو دوست داشتم، خ ییادوگانه  حس

 

 هامون ازمون گرفته شد ییاومدن توله هام فرصت تنها ایبا به دن م،یشدیزود بچه دار نم نقدریکاش ا یول

 

 بود سکته بزنم بشه خونه خودم و بچه هام اونجا بزرگ کینزد دمشیبار د نیاول یبرا یکه وقت یاون عمارت کردیفکرشو م یک

 بشن

 

 برگذار کنم بردیهم ضربان قلبمو باال م دنشیکه د یاون کاخ یتولدهاشونو تو نم،یاون عمارت بب یبچه هامو وتو دنیکش قد

 

 بودم؟؟ یک ونیمو مد یخوشبخت

 

 که منو به عمارت کشوند ریگرفتن ام مدرک

 

 شد ایآر یرعلیام با ام یاپیپ یها دارید یبرا ییا لهیکه وس یسام

 

 کرد کیدر برابر من تحر رویکه حسادت ام یفرشاد یحت ای ا،ی

 

 شومش هستم یسمانه و نقشه ها ونیو مد یزندگ نیا دمیشا دونمینم

 

 رمیام یبچه هامو سالمت یشدم که تا اخر عمرم بجز خوشبخت ازین یب یرسوند، اونقدر از خوش یمنو به اوج خوشبخت یچ دونمینم

 خوامینم یچیاز خدا ه

 

 بهشت شده میزمونه به ساز تو، زندگ یو گاه یرقصیمونه متو به ساز ز یگاه

 

 یزینوا عز دنیتموم شد دوران رقص خندم،یبلند م یو من با صدا رقصهیداره واسم زومبا م زمونه

 

 یاهنگ براش برقص تمیبا ر یدار فهیو تو وظ زنهیبه بعد نوا فقط م نیزمونه از ا یآها

 

 پنهان کنه قتویحق نیا تونهینم چکسیشده و ه نیریبه کام من ش ایدن

 

 یاوج اوج خوشبخت یعنی نیا

 

 و پنج سال بعد [[ ستی]] ب

 

رو  یدست کرد،یبلند خندشون گوش دشمناشونو کَر م ینشسته بودن و صدا شیدور ات کردم،یبه بچه ها نگاه م الیپنجره و از

 خانوم شده بود دخترکم گهیدپرستشم مواجه شدم،  یطوس یشونم احساس کردم به عقب برگشتم و با چشما یرو
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 نییپا میگفت صدات کنم بر ماین ییدا یسادیوا نجای: مامان، چرا اپرستش

 

 نییپا امیباشه تو برو منم االن م_

 

 یزیچ هی: اومم فقط پرستش

 

 شده؟یچ_

 

 ادیب رترید کمی: پندار زنگ زد گفت شرمندس مجبوره پرستش

 

 بچم سرما بخوره ترسمیهوا سرده مها  یارینفس و ن ن،ییخوب، تو برو پا یلیخ_

 

 بردش به دوست دخترش نشون بده بچه خواهرشو شیساعت پ میمامان، سهند ن ارمشی: کجا نپرستش

 

 سالش باشه هیمراقب بچه  شتریب کمی دینبود، با یشناس فهیمامان وظ پرستشم

 

 تادمخارج شدن از اتاقم راه اف یبه پرستش رفتم و جلوتر از اون برا ییغره ا چشم

 

 نیریخاطره ش هی دم،یدیعکس م هی ومدمیم نییهر پله که پا از

 

 نفس زدوردونمینوه عز یسالگ کیگرفته تا  میعروس یعکسا از

 

 شدم رهیخ شیکار نیریسپنتا سرجام متوقف شدم و با لبخند به ش یصدا دنیشن با

 

 ستیسالگردتون ن نیبابا دوم چارمیب یواسه بابا ینکیم یفرما شدن، ننه جون چه ناز فی: به به عروس خانوم بالخره تشرسپنتا

 که

 

 خرمینازشو م کنه،یم یچه فرق یو هفتم ستیب ایباشه  ی: دومریام

 

 خودمم اورد یخنده بلند بچه ها لبخندو به لبا یرفتم که صدا ریبه ام ییغره ا چشم

 

 میخارج شد الیاز و ییچهارتا

 

نبود نفسمو پر صدا از دهنم خارج کردم و با لب خندون  یول گشتمیله پندارم متو ساحل دور نشسته بودن با چشمام دنبا همه

 وارد جمع شدم

 

 بودن دهیسال ها همه به وصال عشقشون رس نیا یبود که تو نیریش چه

 

 دیستیشما که غذا درست کن ن رم،یمیم یو ِببُر دارم از گشنگ کیک نیبش ای: بماین

 

 یخورد گریج خیا ست شیاالن ش نی: اااِ بابا همنیلیشا

 

 که افته جونه ستیرفت و گفت: دختر ن ییچشم غره ا ماین

 

 تازه جوجه هم خورد نیلی: مامان شاطال
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 نشه دیچشم سف نیا نیاز نوه بزرگمون، خداکنه اون نفس ع نمیا ا،ی: بماین

 

 استفاده کنم خوامیخودت م یتیراحت باشه، از روش ترب التی: نه بابا از بچه من خسوشا

 

 خنده رهیزدن ز نایا یاز ادا اوصول ها همه

 

 ارهیهمه ب یو پنج سالش باشه چه پنجاه و پنج عهد کرده لبخندو به لبا ستیچه ب شهیمرد عوض نم نیا

 

 شمیسوشا داماد خودم شده خوشحال تر م نکهیهر روز از ا مایمانا و ن یطرفتار ها با

 

 میبِبُر کویبعد اومدن پندارو سهند ک دادمیم حیترج م،یزدیو حرف م میهم نشسته بود دور

 

 رو ل*ب*ا*م نقش بست یلبخند نیترمز ماش یصدا دنیربع بعد با شن کی

 

 ومدیتو آغوش گرفته بود و به سمت ما م انهینفس و ناش سهندم،

 

 : ااِ جمعتون که جمعهسهند

 

 : ُخلمون کم بود که اونم اومدپارسا

 

 رمیبگ یزیشرمنده ها نتونستم چ یداد و برگشت ول حیبه کار ترج ناشویزتریزدواج عزسالگرد ا نیو هفتم ستی: گلتونم، بپندار

 

خوب بلد بود  نیریخودش نیا مایتهرانو وِل کرده و پاشده اومده شمال، به قول ن شهیبهت به پندار نگاه کردم، باورم نم با

 خودشو جا کنه

 

 هام فرستادم هیر ی*دم و عطر تنشو تویب*و*س* شویشونیجام بلند شدم، پندار خَم شد با اعماق وجودم پ از

 

 گلم نیبرام بود اول هیهد نیگفتم: اومدنت بهتر رلبیشدم ز رهیقاب صورت مردونش کردم و به چشماش خ دستمو

 

 میکنیعشق پرواز م با

 

 نمانیکه تنها آرامش باشد در ب ییبه جا میرویم

 

 رمیدر آغوشت آرام بگ یغم چیسکوت عاشقانه و در اوج آرامش بدون ه کیدر  تا

 

 باستیسکوت ز نباریا

 

 ثابت کردم عشق هست من

 

 که ثابت خواهم کرد از عشقت خواهم مرد رسدیم یو روز یهست شهیهم تو

 

 در قلبت بماند شهیاحساسم هم نیتا ابد، ا میمن و تو همسفران عشق و

 

 [[انی]]پا
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 (Sara612) یمانی: ساراسلسندهینو

 

 《شب ینوا رمان》

 

 { زمیعز یتشکر از دوستا } با

 

 هاتون دوستان تیاز حما یییمرس

 

 دیبده قلمه منو تحمل کرد ایو خوب،  دیهمراهم بود نجایکه تا ا ییمرس

 

 دیحدو اندازتون کرد یب یهمتون واقعا متشکرم که باز منو شامل لطف ها از

 

 دیهم کنارم باش میدر رمان بعد دوارمیام

 

 زانیشما عز یراب تیموفق یپناه حق و ارزو در

 


