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نام کتاب  :سرنوشت
نویسنده  :مائده ت

کاری از رمان سیتی
کانال تلگرام ما
@romancity

ایدی اینستاگرام
Roman.City

وبسایت رمان سیتی
Roman-city.ir
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به نام خدا

رمان سرنوشت
نویسنده  :مائده تاج مزینانی
عضو انجمن رمان سیتی
وبسایت ما
www.roman-city.ir
_بـــــــــــ نام کسی که ما را افرید ــــــــه_
.ســـــــ نــــوشـــت ــــر.
عضو انجمن رمان *سیتــــی*
وای خدا خسته شدم.
چرا هیچ کس چیزی ازم نمیخره؟!
آفتاب سوزان قشنگ باال سرم بودو مجبور بودم تو این گرما کار کنم..
با پشت دستم عرقی که روی پیشونیم نشسته بودو پاک کردم
به سمته پمپ بنزین رفتمو مشمای دستمال کاغذیو رو شونم جا به جا کردم.
آقا توروخدا یه دستمال میخری؟؟
مرده نگاهی بهم کردو گفت:چنده؟؟
۰۲۲۲تومن!
دستشو کرد تو جیبشو که ۰۲۲۲۲تومنی دراوردو گفت:دو تا بده بقیشم برا خودت!
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چشمام از خوشحالی برق زد و با ذوق و شوق گفتم:مرسی
همونطوری ادامه دادمو به سوی بقیه ی ماشینا رفتم
یک ساعتی تو پمپ بنزین مشغول بودم..
به سمته خیابون که ماشینا منتظر بودن چراغ سبز بشه رفتم!
نگاهی به بچه هایی که شبیه من مشغول گدایی بودن شدم.
به سمته ماشینا رفتمو دوباره التماس کردم!
وقتی که کارم تموم شد آهی از رو خستگی کشیدم..
داشتم به سمته پیاده رو میرفتم که یهو یه سنگ بزرگ رفت تو پام،
آخ پام..
همونطوری که لنگ میزدم رفتم گوشه ی پیاده رو نشستم
به کفشام که همه جاش پاره بود نگاهی کردمو آروم پامو دراوردم.
سنگو از پام کشیدم بیرون همونطوری از پام خون میرفت.
سرمو به دیوار تکیه دادمو چشمامو بستم..
با صدای دختری چشمامو باز کردم.
دختره:سالم
یه نگاه بهش کردمو گفتم:سالم
نگاهی به پام کردو اومد پیشم نشست دستمال کاغذی از جیبش درآوردو گذاشت رو پام بعد گفت:اینو سفت رو پات نگه دار خونش بند
میاد!
مرسی عزیزم.
دختره:خواهش میکنم.
دختره:از کی اینجا کار میکنی؟
تا حاال ندیده بودمت..
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تازه یک هفتس شروع کردم.
دختره:آها
میای با هم دوست شیم؟؟
اوهوم،،چرا که نه.
دختره:اسمت چیه؟؟
آوا
اسم تو چیه؟؟
دختره:باران
چند سالته؟؟
پانزده تو چند سالته؟؟
باران:منم پانزده سالمه!!
باران:میتونم بپرسم چرا داری کار میکنی؟؟
با شنیدن این حرف ناخوداگاه بغضم گرفتو زدم زیر گریه..
باران:ببخشید ناراحتت کردم؟!
نه ربطی به تو نداره یاد چیزی افتادم
باران:آها
ولی در کل ببخشید!
خواهش میکنم عزیزم
باران:تو جز کدوم دسته ای؟؟
من متعلق به جای مشخصی نیستم خودم کار میکنم!
باران:یعنی شبا جای معینی واس خواب نداری؟؟
نه!
باران:پس کجا میخوابی؟؟
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هر جا گیرم بیاد
باران:ببین اگه دوس داری بیا من ببرمت به رئیسمون معرفیت کنم شاید قبول کنن..
واقعا؟؟
باران:آره بریم؟؟
بریم!
با باران راه افتادیم
تو راه همونطوری که میرفتیم کلی حرف زدیم..
قرار گذاشتیم همیشه پیش هم باشیمو یه روزم من ماجرای زندگیمو کامل واسش تعریف کنم یه روزم اون...
دختر خیلی خوب و خوشگلی بود
صورت کشیده ی سفیدی داشتو چشمای کشیده ی طوسی دماغ کوچیک ولبای نازک قلوه ای
تو ذهنم صورتمو با صورتش مقایسه کردم
صورت گرد سفیدچشمای درشت طوسی و دماغ قلمی و لبای گوشتی قلوه ای!

قیافم کپ مامانم بود کال خیلی به مامانم شباهت داشتم ولی بیشتر از اینکه شبیه مامانم باشم..مامانم میگفت شبیه خالتی!.
یه دونه از اجزای صورتمم به بابام نرفته بود همه چیم شبیه مامانم بود..و از این نظر خیلی خوشحال بودم!!
با صدای باران از فکر اومدم بیرون..
باران:رسیدیم
با باران رفتیم داخل یه کارگاه بود که دور تا دورش حالت انباری بود ولی کارگاه بزرگی بود.
کلی بچه اونجا بود که یه دفعه چشمم خورد به یه پسر جوونی که داشت کنار کارگاه سیگار میکشید بهش میخورد ۰۱یا۰۲ساله..
باران:تو اینجا صب کن من برم رئیسمو صدا کنم
باش!
باران رفتو منم رفتم گوشه ای وایسادم که یه دفعه دستی به شونم خورد..
با ترس برگشتم عقب که دیدم یه خانم که بهش میخورد ۵۳سالش باشه داره نگام میکنه..
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زنه:شما کی هستین؟؟
با لکنت جواب دادم م من دو دوست ب بارانم
زنه:خب بقیش؟
تا اومدم بقیشو بگم باران اومد..
باران:آوا جون ایشون زن رئیسمونه..
مهناز جون اینم دوستمه آوردمش که اگه اجازه بدید عضومون بشه..
به زنه که فهمیدم اسمش مهناز نگاهی کردم که گفت:چند سالته؟؟
سرمو انداختم پایینو گفتم:پونزده
مهناز:منوچهر کجاس؟
باران:نمیدونم خانم پیداشون نکردم..
مهناز:باشه تو هم عضو دسته ی ما میشی ولی باید هر چی بگیم بگی چشم فهمیدی؟؟؟
چشم حتما.
مهناز:باران برو با بچه ها آشناش کن و قوانینو بهش بگو بعد بیارش پیش من کارش دارم.
باران:چشم خانوم
با باران به سمته اونور کارگاه که همه ی بچه ها نشسته بودن رفتیم
باران:بچه ها ایشون اسمش آوا ۰۳سالشه و دوست منه از این به بعد عضو گروه ما
باران:آوا جون اینا هم بچه هان.
بعد باران به اون پسری که دیدمش اشاره کردو گفت:ایشون اسمش کاوس ۰۲سالشه.
کاوه:سالم خوش اومدین.
مرسی
بعد به پسر بقلیش اشاره کردو گفت:ایشونم کامبیز برادر کاوس ۰۰سالشه
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کامبیز:خوشبختم
همچنین.
ایشونم سپهر ۰۱سالشه.
سپهر:خوش اومدی.
ممنونم.
و ایشونم سیاوش برادر سپهر ۰۰سالشه..
مرسی از آشنایی باهمتون خوشحالم.
باران بقیه ی بچه ها که همشون از منو باران کوچیکتر بودن یا همسن ما بودن آشنا کرد.
همشون بچه های خوبی بودن
کاوه صورتش گرد بود پوستش گندمی چشم و ابروی مشکی و دماغ قلمی و لبای خوش فرم قرمز در کل پسر خوشگلی بود..
کامبیز هم چشمای قهوه ای سوخته با پوست سبزه و دماغ قلمی کوچیک و لبای نازک قیافه ی معمولی داشت
سپهرم چشم ابروی خماری داشتو دماغ کوچیک لبای بزرگ خوجمل
سیاوشم که صورت الغر سفید چشمای میشی دماغ متوسط لبای نازک
د همشون خوب بودن..
با صدای باران به سمتش برگشتم
باران:خوب آوا جان ما هر روز ۷صبح میریم کاسبی ۵بعد از ظهر همه باید خونه باشن اگه یه دقیقه چه از رفت و چه از برگشت دیر کنی
تنبیهای بدی در پیش داری
آقا منوچهر خیلی حساسن..
باران:هر چقدرم کاسبی کنی ۷۲درصدش به آقا منوچهر میرسه ۵۲درصدش به خودت
قوانین فعال اینا بود باز اگه یادم اومد میگم
آها راستی ما ها از سال بعد مثل این چهار تا پسر نباید بیرون کار کنیم باید اینجا دمه دستشون باشیم بچه ها رو درست کنیم
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باران:آها راستی هر شب ساعت ۰۲همه باید بخوابن
مرسی عزیزم
باران:خواهش میکنم گلم
مهناز:آوا بیا پیشم کارت دارم!..
با صدای مهناز به سمته اتاقش یا همون بهتره بگم انباری رفتم.
رفتم تو اتاق مهنازو ازم کلی سوال درمورد خانوادمو این جور چیزا پرسید یه سری هم قوانین گفت که باید انجام بدم
از اتاق مهناز بیرون اومدمو به سمته بچه ها که یه گوشه ای نشسته بودن رفتم ۴تا پسرا بودن و منو باران
از نگاهای هیز کامبیز خسته شده بودم از ظهر همین طوری هی بهم نگاه میکنه
بلند شدم برم که کاوه گفت:آوا کجا میخوای بری بشین
نه یکم سرم درد میکنه میرم اون طرف تنها باشم بهتره
کاوه:باش هر جور راحتی
رفتم اونور کارگاهو روی صندلی نشستم با یاد خاطرات گذشته اشکام باز روونه ی گونه هام شد
خدایا خستمممم خسته!
دیگه داشت کم کم صدای هق هقم بلند میشد که دستی رو شونم نشست،
از ترس جیغی زدمو برگشتم عقب و با کامبیز روبه رو شدم
کامبیز:نترس منم!
چی شده عزیزم؟
چرا داری گریه میکنی خانومی؟؟
کامبیز برو حوصله ندارم
کامبیز دستشو روی شونم کشیدو گفت:تو بی نظیری هم هیکل خوبی داری هم خوشگلی و همم..
نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم:کامبیز بس کن!
کامبیز:من ازت خیلی خوشم میاد از ظهر که اومدی از نگاه اول ازت خوشم اومده و دلم نمیخواد ناراحت باشی!!
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از رو صندلی بلند شدم که یه دفعه
کامبیز بازو هامو بین دستاش گرفت
ولم کن
کامبیز:از دست من ناراحتی؟؟
گفتم ولم کن اه
کامبیز :آوا تو امروز اومدی اما من دلم نمیخواد ازم ناراحت و دلخور باشی
کامبیز ناراحت نیستم بهت میگم ولم کن.
بازوهامو ول کردو گفت:
کامبیز:مطمئن؟؟؟
آره
از کنارش رد شدمو به سمته باران رفتم.
باران:بهتری؟؟
آره
داشتیم با باران میحرفیدیم که یهو یکی از بچه های کوچیک که خیلی بامزه بود گفت:خاله باران بیاین آقا منوچهر اومده
باران:باش عزیزم االن میایم
بچه:دوست دارم خاله جونم
باران:منم همینطور عزیزم
باران:آوا بریم
بریم
به سمته منوچهر رفتیمو باران منو باهاش آشنا کرد حقیقتش ازش میترسیدم
با صدای داد منوچهر برگشتم:برید بخوابید فردا باید زودتر برید
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همه بچه ها رفتن منو بارانم پشت سرشون رفتیم
صبح با صدای داد منوچهر از خواب بلند شدمو باران که بقل دستم خوابیده بود و با بقیه ی بچه ها رو بیدار کردم

رفتیم بیرونو آماده شدیم هر کی هم چیزایی که قرار بود بفروشه و برداشتو رفتیم از کارگاه بیرون تا گدایی کنیم..هه گدایی.
منو باران رفتیم سمته ماشینا و به چنداشون دستمالو و آدامس فروختیم
دو یا سه ساعتی کار کردیم حدودا من  ۵۲تومن بارانم که تجربش بیشتر بود ۳۲تومن جمع کرد
به خانمی که از کنارم رد شد گفتم:ببخشید خانم ساعت چنده؟
خانومه نگاهی به صفحه ی گوشیش کردو گفت :دو بعد از ظهر
ممنون
خانومه:خواهش میکنم
بعدم از کنارم رد شدو رفت
وای خدای من چقد صداش شبیه مامانم بود
بغض گلومو گرفتو به ثانیه نکشید صورتم خیس از اشک شد رفتم کنار دیوار نشستم که باران اومدو گفت:
باران:اشکال نداره فردا بیشتر کاسبی میکنیم گریه نکن
بخاطر اون نیس
باران:پس چی؟؟
یاد مامانم افتادم
باران اومد سمتمو بغلم کرد که منم سرمو گذاشتم رو شونش و بلند بلند گریه کردم
وقتی تخلیه شدم از بغلش اومدم بیرون..
باران:بهتری؟؟
آره مرسی
باران:خوهش گلم بریم دیر نرسیم
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باشه بریم
به سمت کارگاه رفتیم وقتی رسیدیم پسرا دم در نشسته بودن ی سالم کوتاهی بهشون دادم و از کنارشون رد شدم
با باران توی اتاق نشسته بودیم که یهو کاوه اومد تو اتاق
کاوه:سالم
سالم
کاوه:باران میشه مارو تنها بزاری با آوا کار دارم
باران بلند شد و گفتش:هر وقت کارتون تموم شد صدام کنید
کاوه:باشه
کاوه:دیشب کامبیز چیکارت داشت؟
کار خاصی نداشت فقط می خواست از حالم خبر دار بشه برا چی میپرسی؟؟؟
کاوه:هیچی آخه همش بهت نگاه میکرد بعدم که پاشد اومد پیشت
فقط اومدی که اینو بگی؟
کاوه:اره اعصابم از دیشب بهم ریخته بود تو فکر این بودم که کامبیز چرا دیشب اونطوری اومد پیشت!
باشه پس کاوه برو باران و صدا کن کارش دارم
کاوه باشه ای گفت و از اتاق بیرون رفت
_یک ماه بعد
تو این یک ماه بیشتر با بچه ها آشنا شدمو با منوچهر و زنشم رابطم خوب شده بود
هر روز ساعت ۷صبح میرفتیم ۵میومدیم باز ۶میرفتیم  ۱میومدیم
روزامون همینطوری میگذشت
از نگاهای هیز کامبیز خسته شده بودم
طبق معمولم سعی میکردم زیاد جلوش نباشم
یه حس خاصی نسبت به کاوه داشتم پسر خیلی خوبی بود..سر به زیر بود،،کادیم به کار کسی نداشت.
12

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

امروزم از صبح بیرون بودمو کلی کار کردم
از خستگی داشتم میمردم.
اومدم برم دستشویی که یهو یکی از پشت بغلم کرد
برگشتم دیدم کامبیز
داد زدم ول کن ببینم!
کامبیز :آوا من دوست دارم
اما من ازت متنفرم میفهمی؟؟
کامبیز :تو همه چیت عالیه هیکلتم که هر مردیو به هوس میندازه
دستمو آوردم باال زدم تو گوشش و گفتم :دهنتو ببند مرتیکه آشغال
فک کردی من کیم،؟؟ها؟؟
سرشو آورد پایینو فاصله ای بین صورتامون نمونده بود که یهو یکی از پشت کشیدشو داد زد:چی کار میکنی کامبیز؟؟
برگشتم دیدم کاوست
دستمو گذاشته بودم جلو صورتمو گریه میکردم که کاوه به کامبیز گفت:
کاوه:تا حاال گفتم برادر بزرگترمیو هیچی بهت نگفتم کامبیز
دارم از دست نگاهای هیزت به آوا خسته میشم یه بار دیگه مزاحمش شی یا اذیتش کنی اونوقت برادریمونو یادم میره و کاری میکنم که
نباید کنم
فهمیدی؟؟
کامبیز :مثال میخوای چه غلطی کنی من دوسش دارم شما کی باشین؟؟هان؟؟
کاوه :بس کن آدمی که کسیو دوست داره مزاحمش نمیشه اذیتش نمیکنه نزار همین یه ذره حرمتی که بینمون هست شکسته شه
کامبیز رفت سمته کاوه و یقشو گرفتو گفت:هیچ غلطی نمیتونی کنی هر کاری من میگم باید انجام بدیو حق نداری واسه من تعیین و
تکلیف کنی فهمیدی؟؟
کاوه:باش خودت خواستی!
بعد کاوه دستای کامبیزو از دور یقش باز کردو گفت :فقط یه بار دیگه برو سمته آوا تا ببینی چی میشه؟؟
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کامبیز به سمتم اومد که بغلم کنه که یه دفعه کاوه به سمتش اومدو یه مشت به صورتش زد
کامبیزم کم نیاوردو تا میتونست زدش
داد زدم بس کنید..توروخدا
کاوه ولش کن
کاوه توروخدا به خاطر من ولش کن
که یهو کاوه یقه ی کامبیزو ول کردو گفت:آوا چرا نمیزاری بهش بفهمونم داره غلط اضافه میکنه!
آوا :شما دو تا برادرین
کامبیز با پشت دستش خون کنار لبشو پاک کردو گفت :دیگه برادر نیستیم
کاوه :آفرین یه حرف درس از اون دهنه نجستت درومد
با این حرف کاوه کامبیز اومد به سمتش بره که با داد منوچهر سر جاش وایساد.
منوچهر :چه خبر اینجا؟؟
منوچهر:شما دو تا چرا دعوا میکردین؟؟
کامبیز با لحن کوچه بازاری گفت:چیز مهمی نیس آق منوچ فقط چیزی به اسم دادا بین منو کاوه جون وجود نعره بعدم رفت
منوچهر:کاوه چه خبره؟؟
کاوه :هیچی آقا منوچهر یکم دعوامون شد آوا برو پیش بچه ها
آوا:باهات کار دارم
کاوه :برو من خودم صدات میزنم.
آوا :باش
از کنارشون رد شدمو به سمته باران رفتم
باران:گریه کردی؟؟
باران :راستی کاوه کامبیز داشتن دعوا میکردن اومدم بیام آقا منوچهر نذاش
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آوا :آره کامبیز برام مزاحمت ایجاد کرد کاوه هم باهاش دعواش شد به خاطر من برادریشون بهم خورد
باران :اوهوع آقا کاوه غیرتی شده
باران:آوااا
هوم؟؟
باران:کاوه دوست داره به نظرم
نه باو...فک کنم غیرتی بودنشم به خاطر این بوده که منو جای خواهرش میدونسته حاال االن میخوام ازش بپرسم
کاوه :آوا آوا پاشو بیا کارت دارم
دیدی االن صدام زد برم ازش بپرسم
باران :برو فقط با اطالعات برگردیا
آوا:چشم خواهر گرامی.
به سمته کاوه رفتمو با هم رفتیم اونور کارگاه
کاوه :خوب بگو آوا کارم داشتی؟؟
آره یعنی نه یعنی آره کارت داشتم
کاوه:خوبی؟؟
نه یعنی آره
کاوه یهو زد زیر خنده و گفت:از دست تو
ببین من دلم نمیخواد به خاطر من برادریتون بهم بخوره اشکال نداره بزار مزاحمم شه
کاوه :یعنی چی؟؟
تو دلت میخواد که کامبیز مزاحمت شه؟؟دیوونه ای؟؟
نه کی از مزاحم خوشش میاد ولی اگه قرار باشه برادریتون بهم بخوره بزار مزاحم شه
کاوه :من اذیت میشم از نگاهای هیزش بهت اذیت میشم از این که همش دور تو
چرااااا؟؟
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کاوه:نمیدونم اذیت میشم
وا خوب چرا؟؟؟
کاوه :فک کنم فک کنم
فک کنی چی؟؟
کاوه:من از تو خوشم اومده آوا یعنی بهتر بگم دوستت دارم!
نمیتونم نگاهای هیز کسی رو بهت ببینم! بعدم سرشو انداخت پایینو رفت.
وای خدای من این چی گفت گفت؟
گفت از من خوشش اومده؟؟
وای گوشام درس میشنوه؟
همونطوری که ته دلم کیلو کیلو قند آب میکردن به سمته باران رفتم
باران باران بگو چی شد؟؟
باران :چی شد؟؟
ایش بی ذوق
باران :وا خوب عزیزم چی شد؟؟
فک میکنی کاوه بهم چی گف؟؟
باران:چی گف؟؟
بروبابا تو هم یکم ذوق نشون بده!
باران :چی گفت عزیزم هان بدو بدو بگو دیگه بدو!!
صب کن بابا.
باران :تو میگی خوب ذوق کنم
خخخخ دیوونه
کاوه بهم گفت دوسم داره گف از من خوشش میاد
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باران:چییییییی؟؟
کاوه جونم بهم گفت دوسم داره

باران :دیدی آوا خانوم دیدی گفتم من بهت گفتم تو این یه ماه کاراش و رفتاراش یه جوری آقا همون از نگاه اول عاشقت شده
کامبیز:کی بهت گفت دوست داره؟؟
با ترس برگشتم عقب که دیدم کامبیز وایساده پشتمون
از قیافش خیلی ترسیدم انگار از چشاش خون میبارید
کامبیز:با تو ام آوا کاوه بهت چی گفت؟؟
ه هیچ هیچی ب بخدا
کامبیز اومد سمتم داشتم سکته میکردم فکرکنم تمام حرفامونو شنیده بود
کامبیز:آوا خودت بازبون خوش همه چیو دوباره بگو ببینم درست شنیدم!..
اوا:مگه تووووتووو چییچیی شنیدی؟؟
کاوه :هرچی شنیدی درست بوده
یه دفعه کامبیز با عصبانیت برگشت به سمت صدا
باخودم گفتم االنه که خون وخونریزی بشه از ترس یه گوشه واستاده بودم.
بیشتر ازاین میترسیدم که رابطه برادریشون به خاطر من به هم بخوره
کامبیز:توخیلی غلط کردی پس بگو هی به من میگی مزاحم آوا نشو
آقا خودش بهش چشم داره
آرههه؟؟؟
کاوه :حرف دهنتو بفهم میفهمی داری چی میگی؟؟
یه دفعه کاوه با عصبانیت به سمت کامبیز اومد یقشو گرفت گفت:هیچ خوشم نمیاد از این چرت وپرتها بلغور کنی!
گفتم باید کاری کنم داد زدم کاوه تورو خدا دعوا نکن جون من
تا اینو گفتم کاوه دستش شل شد یه قدم اومد عقب
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کامبیز:به به میبینم آوا هم دست کمی از تو نداره راستشو بگین چند وقته باهم هستید.؟؟
این دفعه من با عصبانیت داد زدم:چی میگی؟؟
خفشوووووو
کامبیز:من میگم این دوتا تو دعوا طرف همو دارند عه عه عه چرا خودم نفهمیدم؟؟
همینجور داشت با خودش حرف میزد و راه میرفت!
این دفعه باران داد زد:کامبیز خیلی نفهمی تاحاال به جز پاکی چی از این دختر دیدی؟؟
هان؟؟
که داری بهش تهمت میزنی بعدم کاوه هم که داداشته!!
کامبیز:من که گفتم بین منو کاوه دیگه برادری وجود نداره
گفتم یا نگفتم؟؟
.
تا دید من به آوا نظر دارم ازش خوشم اومده دست گذاشته رو آوا.
کاوه:یه لحظه واستا ببینم ما چرا دعوا کنیم؟
االن از خود آوا میپرسیم ببینیم که دوست داره بامن باشه یا با تو!
نمیدونم چرا کاوه منظورشو اینجوری گفت یه لحظه احساس حقارت کردم
اشکم دراومد داد زدم گفتم:مگه من اسباب بازی شماها هستم؟؟
از دوتاتون بدم میاد اه
مگه من چه طور رفتار کردم که حاال باید این حرفا رو بشنوم؟؟
اینآرو گفتم و با حالت دو همونجور که گریه میکردم به سمت اتاقمون دویدم
صدای بارانو میشنیدم که میگف آوا آوا کجا میری؟!
که یه دفعه از پشت کشیده شدم و افتادم تو بغله
اصال نفهمیدم چی شد فقط یه آن احساس کردم تویه آغوش سخت ومحکم فرو رفتم!
وای چه بغل گرمی!
وجدان جون:خجالت بکش االن تو بغل یه مردی بعد داری لذتم میبری؟؟
واااااییییی خدا جون
یه دفعه با شتاب خودمو ازش جدا کردم دادزدم:با چه اجازه ای منو بغل کردی؟ دستمو بردم باال محکم زدم تو صورتش
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اما بالفاصله از کارم پشیمون شدم چون واقعا دوسش داشتم!
یه لحظه چشم تو چشم شدم دیدم چشماش از عصبانیت سرخ شد
وای خدای من چیکار کردم االن منو میکشه
یه دفعه احساس کردم نگاهش مهربون شد دستشو گذاشت رو صورتش وگفت:اصال ازت انتظار نداشتم اما تقصیر خودمه فکر کنم منظورمو
بد حالیت شد ببخش که ناراحتت کردم
سرشو انداخت پایین که بره
کامبیز از اونطرف داد زد به به آوا خانم چه دست بزنی داره دستت طال ایول ایول دمت گرم کاش اون دست رو صورت من نشسته بود
کاوه داد زد:دهنتو ببند وگرنه خودم میام اون دهنتو گل میگیرم!
کامبیز:داداش تو هیچی نگو که دختره خوب ضایت کرد
دیدم اوضاع داره خیلی قاراشمیش میشه کاوه هم برا من خیلی کارا انجام داده بود حقش نبود حرف بشنوه
بلند داد زدم ههههه کامبیز خان خوب گوشاتو واکن
من با تمام وجودم کاوه رو قبول دارم واونو انتخاب میکنم
اگه االنم سیلی زدم فقط به خاطر این بود که کاوه منظورشو درست نرسونده بود اون مثل تونیست خیلی بهتر از توا.....
برگشتم چشم تو چشم کاوه شدم که دیدم
که دیدم چشمای کاوه داره از خوشحالی برق میزنه
سریع اونجا رو ترک کردم نمیخواستم بیشتر پیش کاوه بمونم.
بدو بدو باران دنبالم اومدو گفت:چی گفتی تو کاوه رو دوست داری؟؟
سرمو انداختم پایینو گفتم:مگه دوست داشتن جرمه؟
باران:پس چرا بهم نگفته بودی؟
آخه از حسی که بهش داشتم مطمئن نبودم برا همون
باران:االن مطمئنی؟؟
اوهوم
باران:به به دمتون گرم بابا
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راستی باران فردا روزی هست که باید تو داستان زندگیتو بگی منم بگما یادت نره.
باران:آره میدونم خیلی دلم میخواد بدونم
خخخخ
باران:اما به نظرم تو و کاوه قصه ی عشقتونو از منوچهر قایم کنین
باران:چون ما تا االن از این جورچیزا نداشتیم
باشه سعی میکنم
تازه هنو کاوه که مستقیم به من چیزی نگفته که بیا با هم باشیم مثل عاشقا
اما بهم مستقیم گفته دوست دارم.
باران :خخخ از دست تو!
خب باران بریم نهار که روده کوچیکه داره روده بزرگه رو میخوره
باران:بریم فدات شم
خدانکنه اجی.
رفتیم تو اشپزخونه
مهناز:اومدین؟
بقیه رو صدا کنین بیان نهار
باران:سالم
سالم
فکر کنم خودشون االن بیان چون تو حیاط بودن
البته سیاوش وسپهر رو ندیدم
وقتی نشستیم سر سفره مهناز غذا رو گذاشت و رفت بیرون
اصوال منوچهر یه اخالق خاصی داشت تا خودش نمیومد مهناز نباید غذا میخورد
برا همین مهناز غذای ما رو میداد خودش صبر میکرد با منوچهر میخورد
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بچه های کوچکتر از ما هم اکثرا ظهر خونه نبودند صبح که میبردشون،،
سرکار مهناز یه لقمه بهشون میداد همون میشدنهارشون تا عصر که یکی میرفت همه رو میاورد کارگاه
هه گفتم کارگاه با خرابه یکی بود اصال اسمشو هیچی نمیشد بزاری البته
تواین چند وقت که اینجا بودم فهمیدم که حداقل امنیت داره!!
ماهم که بزرگتر بودیم برا اینکه بیشتر به درد منوچهر میخوردیم بیشتر
هوامونو داشت وقتی بهش پول زیاد میدادیم وفروشمون خوب بود تحویلمون میگرفت
داشتم میگفت مهناز غذا رو گذاشت خودش رفت بیرون
برگشتم که یه دفعه دیدم هر چهار تاشون اومدن تو
البته
کاوه با لب خندون
کامبیزبا اخم و تخم
سیاوش وسپهرم با تعجب

بچه ها اومدن نشستنو مهناز برامون غذا آورده بود وسطای غذامون بود ک یهو سپهر گفت:چیه داش کاوه چرا انقد شنگولی؟
کاوه:چیزی نیست،،فقط خوشحالم.
سپهر:اینکه خودمم میدونم میگم چرا؟؟
کاوه:باالخره به آوا خانوم گفتم!
سپهر:جدی؟؟
سیاوش:به به حاال آوا جون چی گفتن؟؟؟
کاوه:انگار آوا جونم یه حس هایی به ما دارن
سپهر :پس بادا بادا مبارک بادا ایشاال مبارک بادا
بچه ها مسخره بازی درمیوردنو میخندیدن که یهو کامبیز قاشقشو محکم کوبوند رو بشقابو گفت:بس کنید غذاتونو بخورید
سیاوش:چی چیو بس کنید دادا حاال که تا اینجا پیش رفتیم منم میخوام یه چیزی و که چند وقته میخوام اعتراف کنم و بگم
کاوه:چی چی دادا نکنه تو هم عاشق شدی؟
سیاوش:بله عاشق شدم اونم بدجور خیلی وقته عاشقم عاشق باران
یه دفعه باران سرشو بلند کردو با چشایی که داشت از حدقه میزد بیرون به سیاوش نگاه کرد
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به سپهر نگاه کردم که دیدم اخماش بدجوری رفته تو همو سرشو انداخته پایین
کاوه:خوب باران نظرت چیه.؟؟
یهو باران بلند شدو چیزی نگفت و از اتاق رفت بیرون
سپهرم بلند شدو سیگارشو روشن کردو رفت اونور
کاوه:وا چی شد؟؟
کامبیز :همینه دیگه وقتی زیادی زر زر کنی این میشه
کامبیزم بلند شد رفتو سیاوش هم رفت
منو کاوه تنها مونده بودیم
بلند شدم برم که یهو صدای کاوه اومد...
کاوه:آوا
برگشتم سمته کاوه و گفتم:هوم؟؟
کاوه:هیچی
وا خوبی کاوه؟؟
کاوه :آره برو
باشه
از اتاق زدم بیرونو رفتم سمته باران
بارانم آجی چرا چشات قرمزه گریه کردی؟؟
باران:نه آجی خوبم!
باران چی شده؟؟
باران:سیاوش منو دوست داره؟؟
آره دیگه خودش گفت
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باران :اما من اصال دوسش ندارم اصال
خوب این که گریه کردن نداره
باران:چرا داره
خوب برا چی گریه میکنی ؟؟؟
باران:سیاوش اگه بگه کسیو دوست داره به دستش میاره اون یه اخالقی داره که اگه چیزی و بگه بدست میاره!
بعد همونطوری که آب دماغشو باال میکشید گفت:چی کار کنم؟!
سیاوش که پسر خوبیه همه چی تمومم هست
باران :وقتی دلت پیش یکی دیگ...
بعد حرفشو ادامه ندادو گفت:
باران :من برم یکم استراحت کنم
چرا حرفتو کامل نزدی؟؟
باران خانوم شما دلت پیش کیه؟؟هوم؟؟
باران :هیچکس!
باران به من دروغ نگو کی؟؟
باران :آوا من برم بخوابم یکم
باران
باران:بله؟؟
گفتم کی؟؟
باران سرشو پایین انداختو گفت:
باران:س سپ سپهر
دیدم دوباره باران زد زیر گریه بغلش کردم گفتم عزیزم گریه نکن بالخره درست میشه!!
دیدی که کامبیز هم با کاوه دعواش شد ولی وقتی فهمید من کاوه رو دوست دارم کشید کنار
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باران:این طورا هم که میگی نیست چون سیاوش رو میشناسم چند ساله که پیش همیم اخالقش دستم اومدت اون دست بردار نیست
من چقدر خنگم چرا تا حاال توجه نکرده بودم می دیدم رفتارشو اما میگفتم نه باوووو خودمو میزدم به اون راه
تمام این حرفارو با گریه میگفت!
خواهری آروم باش با کمک هم درستش میکنیم
فقط کلک یه چیزی
باران:چیییی؟؟؟؟
میدونی من احساس کردم سپهرم به تو عالقه داره
باران :واییییییی آوا اشتباه نکن سپهر یکی دیگه رو دوس داره
کی؟؟
چرا چرندیات میبافی کی اینجاست که سپهر دوسش داشته باشه.؟؟هوم؟؟
دست خودم نبود بلند بلند خندیدم گفتم نکنه بچه ها رو میگی این فسقلیا!!
اخه وقتی با ناراحتی رفتی بیرون همون لحظه سپهر اخماش رفت توهم سیگارشو روشن کرد رفت بیرون
بعد داد زدم:برا همین میگم دوست داره..
باران:وای آوا یواش تر االن مهناز و منو چهر بفهمن بیچارمون میکنن
بعدم مگه دوست داشتن به این چیزا..
اوال آره تینا نشونه هاشه..
دوما باوووو کسی اینجا نیست که حاال
اروم صداش زدم:باران
باران:جان؟
بخند بخند توروخدا جون آجی بخند
باران:آوا از دست تو
باران راستی به....
هنوز حرفم تموم نشده بود که صدای مهناز مانع حرفم شد!!!!!!
24

https://telegram.me/romancity

رمان سرنوشت

Roman-City.ir

مهناز :شما دوتا چی در گوش هم پچ پچ میکنید؟؟
مهناز:بدویید برید سر کارتون،..
چشم!
من و باران باهم رفتیم سراغ دستمال ها وگل ها!!.
باهم از کارگاه زدیم بیرون
تورا ه درباره خیلی چیزا حرف زدیم وبه هم دلداری دادیم
تااینکه رسیدیم به محل کار
باران رفت به سمت چراغ قرمز منم رفتم پمپ بنزین
قبلش قرار گذاشتیم ساعت  ۷بریم جلو یه سوپر مارکت که اونور خیابون بود
همیشه همونجا قرار میزاشتیم تا باهم برگردیم وتنها نباشیم
تقریبا تمام دستماال رو فروخته بودم
نگاه مردم آزارم میداد چه روزگاری داشتیم چی شد
هه!
اگه بابای نامردم اون کارو باهام نمیکرد من االن عالمی داشتم
اشک تو چشام جمع شده بود به سمت سوپر مارکت رفتم داشتم از
خیابون رد میشدم که دیدم باران با یکی بحثش شده
رفتم به سمتشو گفتم:باران جون چی شده؟؟
هیچی این خانم فکر کرده از دماغ فیل افتاده
یکی دوبار اصرارش کردم گل بخره
میگه من از گل فروشی گل میخرم نه از شما گره گوریا
یکی نیس به خودش بگه از کدوم دهات اومدی که فیسان فیسان میکنی
زنه:هوییی حرف دهنتو بفهم
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با منی؟؟
باران:نه پ با عمم!.
زنه :بزار بیام حسابتو برسم
چراغ سبز شده بود بوق پشت بوق همه داد میزدند خانم برو را رو بند اوردی
منم معطل نکردم دست باران رو گرفتم بهش گفتم بیا بریم ارزشششو نداره
باهم را افتادیم که بریم
زنه داد زد خدا بهت رحم کرد که مجبورم برم وگرنه حسابتو میرسیدم
من گفتم:عروس بلد نیست برقصه میگه زمین کجه!.
دست باران و کشیدم وبردمش
دختر ول کن دنبال دردسری ها
باران:اخه خیلی برام گرون تموم میشه اینا که از زندگی ما خبر ندارن اینجوری میگن
نمیدونن ما یه زمانی واسه خودمون کسی بودیم
گفتم عیب نداره خواهری بیا بریم
با هم به سمت کارگاه رفتیم.
نزدیکای کارگاه بودیم که
دیدم سپهر تکیه شو داده به دیوار سرشم پاییینه یه پاشم زده به دیوار وای چی شده؟
انگار خیلی ناراحته!
به باران گفتم اونجارو نگا
باران نگا کرد گفت:وا این چرا اینجا واستاده؟؟
هه فکر کنم بچه ضربه عشقی خورده چون از قدیم میگن:
اگر دیدی جوانی بر درختی تکیه کرده بدان عاشق شده بعدش گریه کرده!!
باران:آوا خل شدی ها میگم اوال که از کجامعلوم بعدم عاشق من که نیست شاید عشقش ولش کرده
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چرا چرت میگی؟
چه عشقی؟
چه کشکی؟
چه دوغی؟
باران:من خودم دیدم مشکوکه وقتی با گوشیش حرف میزنه!
خب این که دلیل نمیشه حاال بریم جلو ببینیم چشه
به آق سپهر چه خبر؟
سپهر سرشو بلند کرد تو چشای باران نگاه کرد
دیدم چشاش سرخه زدم به پهلوی باران یعنی خانم تحویل بگیر آقا نگران شده
سپهر با خشم به دوتامون نگا کرد
سپهر:چرا انقدر دیر کردین؟؟هان؟؟نمیگید نگران میشیم هوا داره تاریک میشه کجا بودید؟؟؟؟
واستا بینیم مهلت بده مارو به رگبار بستی
سرکار بودیم دیگه با یکی جرو بحث کردیم یکم دیر شد
سپهر :شما غلط کردین حتما پسر هم بود اره؟؟
چرا داد میزنی نه یه زنه بود!
سپهر :برین تو بینم دفعه آخر باشه دیر اومدین
باران که کپ کرده بود معلوم بود بغض داره کم مونده بود گریش بگیره!
باهم رفتیم تو ولی هنوز سپهر نیومده بود
حق داره شب شده ترسیده
باران :اصال حق نداره به چه جرأتی سرمون داد زد دیدی من میگم این عاشق من نیست باور نداری
دیوونه اون رگ غیرتش زده باال تو چی می گی؟؟
بیا بریم تو بعد صحبت میکنیم االن بقیه میان تو حیاط
کم مونده بود اشکش دراد برا همین ادامه ندادم
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گفتم به روی خودت نیار دختر خودتو کنترل کن
داشتیم میرفتیم تو اتاق که کاوه از اتاق اومد بیرون
کاوه:االنم نمیومدید
وای کاوه تورو خدا بس کن همین االن باز خواست شدیم!
باران رفت تو دیدم سپهرم اومد از کنارمون رد شد رفت داخل اتاق
کاوه :اخه تو که نمیدونی
کاوه :آخه تو که نمیدونی تا وقتی اومدی هزار بار مردمو زنده شدم
سرمو انداختم پایینو گفتم:شرمنده!
کاوه:دشمنت شرمنده فدا سرت ولی دفعه ی بعد زود تر بیا
باشه
کاوه:حاال برو باران داره صدات میکنه
به سمته باران رفتمو با باران رفتیم تو اتاقمون
شامو تو یه بشقاب آورده بود رفتیم باهم شام خوردیم
تو اتاق دراز کشیدیم که بخوابیم
هه!
اتاق..اتاق نبود ک انباری بود!
کیسه هایی که توش پنبه بودو برداشتیمو گذاشتیم زیر سرمونو دراز کشیدیم
باران:من خوابم نمیاد
منم!
باران :نظرت چیه االن داستان زندگیمونو بگیم؟
عالیه خوب من اول بگم یا تو
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باران:تو بگو
باوش خواهر عزیزم
باران با صورتی مشتاق بهم زل زدو منم شروع کردم به تعریف کردن..
پارسال وقتی  ۰۴سالم بود مامانم مرد...بغض کردمو گفتم سرطان داشت!
ما خیلی پولدار بودیم خیلی زیاد اونقدری ک نمیدونستیم پوالمونو چی کار کنیم
خالصه وقتی مامانم مرد بابام ضربه ی بدی خورد
یه روز ک تو خونه تنها بودم بابام اومد خونه
حالش خوب نبود تلو تلو میخورد از بوی دهانش فهمید مسته!
رفتم کمکش کنم که خودشو انداخت بغلم تمام سنگینیش روم بود بزور بردمش کنار کاناپه و کمک کردم بشینه
از نگاهایه هیز بابام که برای مست بودنش بود عذاب میکشیدم
رفتم واسش آب بیارم که دستمو کشید که منم تعادلمو از دست دادمو افتادم تو بغلش
با لکنت گفتم:ب بابا د داری چ چی ک کا کار می میکنی؟
بابام همونطوری که دستامو نوازش میکرد گفت :میخوام لذت دخترمو ببرم،،اشکالی داره؟؟
به اینجا که رسید اشکام اومدن که باران گفت:گریه نکن عزیزم گذشته...
بعد ادامه دادم بابام اونشب بهم تجاوز کرد به دخترش به دختر یکی یدونش هر چقدرم التماسش میکردم گوش نمیداد

داد میزدم و میگفتم:بابا توروخدا بابا من میترسم بابا خواهش میکنم اما کو گوش شنوا بابام کار خودشو کردو بعد از خونه رفت بیرون.
منم همونجا پتو انداختم رومو لباس تنم کردمو با گریه و درد خوابیدم
فرداش که بلند شدم
از درد به خودم میپچیدم
انقدر درد داشتم که اشکم در اومده بود
وای مامان خوبم کجایی که پیشم باشی ببینی بابای نامردم باهام چی کار کرد
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زار میزدم وناله میکردم که این بال سرم اومده بود
دیگه دلم نمیخواست یه ثانیه تو اون خونه نکبتی وایستم!
اما چیکار کنم چاره نداشتم بیرون خونه گرگ های بیشتری بودند برای دریده شدنت
همینجور که گریه میکردم یه صدایی اومد فهمیدم بابامه
تمام تنم شروع کرد به لرزیدن
سریع در اتاقمو قفل کردم
دیدم صدا داره نزدیک تر میشه ترسم بیشتر شده بود
با خودم گفتم نکنه بیاد درو بشکنه دوباره اون کار کثیف رو انجام بده
خدایا خودت کمکم کن
مامان جون انگار حواست به دخترت نیست دختر دسته گلت از بین رفت
همینجور داشتم با گریه تعریف میکردم داشتم هق هق میکردم یه دفعه باران
بلند شد بغلم کرد تازه اون موقع بود که حسابی گریه کردم وخودم خالی
کردم!
باران :عزیزم،،خواهری،،آروم باش دیگه گذشته!
دیگه هیچ کس نیست بهت آسیب برسونه
آروم باش آروم باش قربونت برم
میفهمیدم بارانم داشت گریه میکرد
باران:اگه اذیت میشی نمیخواد تعریف کنی
نه آجی جون بزار بگم چه اتفاق ناگواری برام افتاد.
باران:مگه اتفاق از این بدترم افتاده؟
اره آجی جون بزار برات بگم
خیلی ترسیده بودم می گفتم االن چی میشه بعد یه ساعتی که همش صدای سرو صدا میومدیه دفعه صدای در اومد
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گفتم خداروشکر مثل اینکه رفت بیرو
رفتم دیدم بله بابام نیست
دیدم یه برگه روی میز تو پذیرایی گذاشته
شروع کردم به خوندن
سالم
آی دختر من رفتم برا همیشه
از وقتی مادرت مرد توهم برام مردی من نمیتونم اسیر توباشم
میخوام برم خارج
دنبالم نگرد
خونه وماشین و کارخانه هارو همه چیو فروختم توهم هر کار دوست داری بکن فقط وسایالتو جمع کن برو
من رفتم برا همیشه
فقط اگه تونستی منو ببخش مست بودم نفهمیدم چی کار کردم
اره باران جون به همین راحتی منو ول کرد به امون خدا و رفت
بی ابروم کردو گذاشت رفت!
اولش گفتم دروغ گفته اما بعد که دیدم فرداش یه آقایی اومد تو خونه گفت این خونه فروخته شده به ما
دنیا رو سرم خراب شد
دو تا مرد اومده بودن دمه خونمونو گفتن زود برو بیرون ما خونه رو خریدیم!
حالم خیلی بد بود دستو پام میلرزید بعد بهشون گفتم مدرک نشونم بدین من باور نمیکنم.
اونا هم سند خونه و کارخونه همه چی که بابام فروخته بودو نشون دادن!
بعد بهم گفتن تا یک ساعت دیگه برم

رفتم با گریه وسایالمو جمع کردم بابام حسابمم خالی کرده بود فقط یکم پول پس انداز کرده بودم خداروشکر اونا رو دست نزده بود
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همه وسایالمو جمع کردمو رفتم بیرون.
هیچکسیو تو تهران نداشتم

رفتم هتل بعدش که پوالم داشت تموم میشد شروع کردم به فروختن طال هام و گوشیمو لب تابمو تبلتامو بقیه وسایالم تازه بعضی لباسای
نومم فروختم تا بتونم پول هتلو بدم
کم کم دیگه هیچی واسم نمونده بود..خالصه باران جون سرتو درد نیارم همه چیم تموم شد همه رو فروخته بودم دیگه هیچی نداشتم
فقط خودم بودم که امسالم به این درد دچار شدمو دارم گدایی میکنم
اصال فک نمیکردم سرنوشتم این بشه!
دوباره نتونستم خودمو کنترل کنمو زدم زیر گریه باران سفت بغلم کردو گفت:الهی قربونت برم نمیدونستم انقد سختی کشیدی آجی!
با این حرفش صدای هق هقم بلند شد
باران :عزیزم اشکال نداره خدا داره امتحانمون میکنه توروخدا گریه نکن..
با این حرفش یکم آرامش گرفتمو امیدمو دوباره بدست آوردم
باران :راستی آوا پس فامیالتون کجا بودن؟؟
فامیالمون همه هم طرف مادریم و هم طرف پدریم خارجن ما هم میخواستیم بریم خارج اما یکم مشکالت برامون پیش اومد نتونستیم
بریم
باران:آها حاال من بگم؟؟؟
اشکامو پاک کردمو گفتم:بگو عزیزم
باران :وقتی بچه بودم پدرومادرم تو یه تصادف مردن
باران:بابام تو وصیت نامش نوشته بود اگه یه روزی من مردم سرپرستی دخترمو داداشم به عهده بگیره
باران:وقتی مامانو بابام مردن من چهار سالم بود فقط چهار سال!
باران:عموم سرپرستیمو به عهده گرفت تا هفت سالگیم پیش عمومینا زندگی میکردم
باران:تو این سه سالی که باهاشون زندگی کردم خیلی زجر کشیدم خیلی اذیتم میکردن همش دستور میدادن تحقیرم میکردن
باران:پسر عمومم که یازده سالش بود خیلی اذیتم میکرد
باران:تازه بعضی وقت ها که به حرفاشون دیر گوش میدادم منو با کمربند به قصد کشت میزدن
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باران:هر کاری ک میگفتن باید انجام میدادم وگرنه یا کتک میخوردم یا حبسم میکردنو بهم غذا نمیدادن
باران:خالصه عین یه رئیس برخورد میکردن منم بردشون بودم..هه!
باران:یه روز تصمیم گرفتم فرار کنم
باران:یه روز که زنعموم با عموم رفته بودن بیرون پسر عموم خواب بود منم یواشکی جوری که صدا ایجاد نکنم از خونه فرار کردم
باران:خالصه با گروه منوچهر آشنا شدمو رفتم قاطی اینا
باران:اوال که اومده بودم پیششون با خودم میگفتم کاش فرار نمیکردم
اما االن اصال پشیمون نیستم حداقل کتک نمیخورم تحقیر نمیشم
باران:منوچهر خیلی بهتر از عمومه خیلی مرده خوبیه برا من!
باران:بقیشم ک خودت میدونی اینم از زندگی من
_کاوه
داشتم تو کارخونه قدم میزدم خوابم نمیبرد
بالخره عاشقی و هزار دردس
انقدر فکر آوا ذهنمو به خودش مشغول کرده بود که خواب ازسرم پریده بود!
نمیدونم چی شد فقط یه دفعه فهمیدم اندازه جونم دوسش دارم
همینجور که راه میرفتم به سمت اتاقش کشیده شدم
یه دفعه دیدم صدای آوا میاد داره با گریه میگه
آوا:فقط اگه تونستی منو ببخش مست بودم نفهمیدم چی کار کردم
وای خدای من مگه چه اتفاقی براش افتاده؟
حالم خیلی بد شد صدای گریش تو مغزم اکو میشد
دیگه نشنیدم چی گفت
همونجا تو حیاط نشستم کم کم صدای گریش قطع شد
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شنیدم باران داره صحبت میکنه ولی اصال به حرفاش دقت نکردم
خیلی عصبی شده بودم یعنی درست شنیدم
به این دختر عشق من ت تجا جاوز شده؟
نفسم باال نمیومد
بلند شدم که برم
یه دفعه پام به یه چیزی گیر کرد
صدای بدی به وجود اومد
وای االنه که بیان تو حیاط
آوا:وای چی بود؟؟
باران:نمیدونم بریم تو حیاط
تا شنیدم دارن میان تو حیاط رفتم یه گوشه قایم شدم
باران:حتما گربه ای چیزی بوده!
وای چه صدای بدی بود کلی ترسیدم
پیشته پیشته
باران:آوا جون بیا بریم تو حتما فرار کرده
بریم که خیلی دیر وقته
رفتیم تو میخواستیم بخوابیم ولی انقدر یاد آوری خاطرات اذیتم میکرد که تا دم دمای صبح خوابم نبرد!
باران :آوا آوا آوا پاشو دیگه دختر پاشو االنه که منوچهر بگه چرا نمیرند سر کار!
وای حالم خوب نیست
بابا بابایی باهام این کارو نکن
درد داره
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بابا تو داری دخترتو عذاب میدی
باران :آوا خواهری
داری هذیون میگی
خدا مرگم بده چه قدر تبت باالست
حاال چی کار کنم؟؟
_باران
بدو بدو رفتم تو اتاق پسرا
کاوه سیاوش سپهر....
تورو خدا کمک کنید
همه باهم گفتند چی شده؟؟؟؟
بدویین بیان آوا داره تو تب میسوزه تبش خیلی باالست
کاوه با نگرانی :نه راست میگی؟؟
به نظرت من االن با این حالم دارم دروغ میگم؟
همه با هم به سمت اتاق رفتیم
به اتاق که رسیدیم یه دفعه دیدیم که
دیدیم آوا وسط اتاق افتاده
سریع به سمتش رفتم داد زدم آوا جون چی شد؟؟
دیدم همونجوری زیر لب داره هذیون میگه تنش داشت تو آتیش تبش میسوخت
کاوه:بزار ببینم آوا چرا این جوری شد؟؟
با گریه گفتم نمیدونم نمیدونم فقط زودتر ببریمش بیمارستان داره از دست میره!
کاوه دادزد:سپهر بدو برو سوییچ وانتو از منو چهر کش برو زود بیا
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سپهر:بفهمه کلمونو میکنه!
کاوه:میگم برو برو اونش با من
کاوه اومد دستشو انداخت زیر بغل آوا
به من گفت:بدو یه چی بیار تنش کن ببریمش
سپهر اومد باهم چهارتایی رفتیم یواشکی سمت وانت قرارشد سیاوش حواسش به منو چهر باشه که نفهمه
کاوه آوا رو بغل کرد معلوم بود خیلی داره خودشو کنترل میکنه
انقدر نگران بود که صورتش سرخه سرخ شده بود
آوا رو بردیم بیمارستان
سریع بهش سرم زدند
تو سرمش یه ماده ای هم زدند تا تبش بیاد پایین
کاوه:دکتر دکتر
تورو خدا بگین چی شده!
دکتر :شما باید بگین چی شده؟
خیلی تبش باال بود خدا بهش رحم کرد زود رسوندینش وگرنه
این دختر سرما نخورده حتما تبش به خاطر ناراحتی روحیه که داشته باال رفته!
چی کار کردین؟
باهاش همش داره هذیون میگه!
کاوه:دکتر به خدا
کاوه:من خبر ندارم نمیدونم چی شد دیشب خوابید صبح دیدیم تب شدید داره!
دکتر:به هر حال باید خیلی مراقبش باشید!
دکتر یه سری توضیحات داد برای داروهاش و مراقبتای دیگه
کاوه:باران باران
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بله؟
کاوه:بیا اینجا بینم!
کاوه:بگو بینم دیشب چی شد که آوا انقدر حالش بد شده؟هوم؟
به خدا هیچی!
کاوه با عصبانیت گفت:چاخان نکن چراراستشو نمیگی؟؟
من خودم شنیدم صدای گریه آوا رو.
همچین گریه میکرد و هق میزد که من حالم بد شد!
پس تو بودی دیدم یه دفه صدا اومد ها
کاوه:حاال میگی چی شده یا نه؟
دارم دیونه میشم!
این چیه که آوا رو انقدر آزار میده
سرمو انداختم پاییین گفتم:شرمنده دادا من نمیتونم چیزی بگم
کاوه:یعنی چی؟؟
بگو میخوام ببینم چه اتفاقی افتاده!
سپهر:داداش چی شده بیمارستانو گذاشتید رو سرتون!
سپهر:بیان بریم تو حیاط چرا داد میزنی؟؟؟؟؟؟
کاوه:اخه تو که نمیدونی
کاوه:من جونم به جون آوا بستس براهمین باید بفهمم چرا حالش این طوری شده!
سپهر:حاال بریم تو محوطه بیمارستان.
باران:رفتیم تو محوطه حالم یکم بهتر شد بغض گلومه گرفته بود
خاطرات آوا و همچنین حرفای خودم تو سرم اکو میشد
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کاوه:خب میشنفم؟
باران:داشت گریم میگرفت گفتم من نمیگم حالش که خوب شد از خودش بپرس!
کاوه:عه که این طور باشه دارم برات باران!
سپهر:بابا داداش ول کن نمیبینی حال باران بده
باران:اشکم در اومد گفتم عه مگه برات فرقی هم میکنه آق سپهر؟
سپهر:این چه حرفیه میزنی باران تو مثل
باران :من مثل چی بگو ها مثل چی میمونم برات؟
هه خودم میدونم میخوای بگی مثل خواهرت!
اما بس کن نمیخوام بگی میفهمی؟؟
داد زدم و گریه کردم
یه دفعه سپهر گفت:کاوه داداش یه لحظه ما رو تنها میزاری؟
کاوه:باشه من میرم ببینم حال آوا چه طوره!
سپهر:راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم یعنی چه جوری بگم
باران:نمیخواد چیزی بگی!
اگه قضیه اون روزه خیلی ناراحت شدم ولی ولش
سپهر:دختر یه دفیقه زبون به دهن بگیر.
باران:راه افتادم برم گفتم نمیخوام حوصله شنیدن حرفاتو ندارم!
یه دفعه سپهر اومد جلو دستمو گرفت
گفتم:ولم کن چرا به من دست زدی؟؟
سپهر:هیس هیچی نگو فقط دنبالم بیا!
همینجور منو دنبال خودش میکشوند.
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گفتم:عه دستم شکست ولم کن خودم میام!
سپهر:نه حتما باید بازور باهات صحبت کنم.
منو برد یه قسمت از حیاط بیمارستان که خلوت تر بود
سپهر:بشین رو این صندلی
نشستم گفتم:خب زود بگو میخوام برم پیش آوا
سپهر :بزار از اول برات بگم
از روزی که اومدی خیلی ازت خوشم اومده بود.
اوال انقدر دوستت داشتم که میگفتم باید مثل خواهرم ازت مواظبت کنم.
باران:باز میگه خواهرم باز میگه خواهرم من نخوام خواهرت باشم باید کیو ببینم؟؟
سپهر:توروخدا انقدر نپر تو حرفم رشته کالم از دستم در میره!
باران:یه نیشخند زدم و رومو برگردوندم
سپهر:اره اوال همش مواظبت بودم نمیدونم متوجه میشدی یا نه؟
اما کم کم دیدم حسم بهت یه چیز دیگس !
نمیدونم اسمشو چی میشه گذاشت
غیرتی میشم برات نمیبینمت دلم تنگ میشه،،دوست ندارم کسی بهت نگا کنه وخیلی چیزای دیگه!
خالصه خیلی روت حساس شدم
برا همین اونروز که سیاوش ابراز عالقه کرد نتونستم خودمو کنترل کنم مخصوصا وقتی دیدم بعد حرفه سیاوش توسریع رفتی بیرون..
باران :داشتم شاخ در میاوردم
هنوز اومدم بگم باورم نمیشه گوشی سپهر زنگ خورد
سپهر:بله داداش؟؟
باشه االن میام
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کرتیم
باران:کی بود؟
سپهر:کاوه بود گفت آوا حالش بهتره سرمشم تموم شده!
بیا بریم ولی اول بزار بگم من از تو نمیگذرم حتی اگه قرار باشه جلو برادرم وایستم.
باران:دلم میخواست بپرم بغلش یه ماچ خوشگل رو لپش بزارم ولی سرمو انداختم زیر و خیلی مظلوم گفتم میشه بریم؟
سپهر خندید وگفت:آره عروسک خجالتی من
باران:اخمامو کشیدم توهم با خودم گفتم بزار یه ذره اذیتش کنم.
سپهر:چی شد چرا اخم میکنی مگه نگفتی دوست نداری آجیم باشی!
باران:دور برندار من گفتم نگو که من خواهرتم چون خیلی از دستت ناراحت بودم یه وقت به منظور دیگه برداشت نکنی!
دیدم بچم دپرس شد گفت بگذریم بیا بریم آوارو ببینیم.
رفتیم اورژانس بیمارستان
نزدیک تخت آوا رسیده بودیم که یه دفعه دیدم..
کاوه رو صورت آوا خم شده بود
گفتم:آی آی بسوزه پدر عاشقی!
کاوه :عه عه ا اومدین؟
باران:بله چی شد چرا دستو پاتو گم کردی دادا؟
کاوه:نه بابا بیا آوا سراغتو میگرفت
باران:ای کلک
وای آوا جونم بهتری؟؟
آوا:آره خوبم کمکم میکنی بریم؟
سپهر:من میرم ماشینو بیارم نزدیک!
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باران:باشه مام االن میام.
کاوه:میخوای من کمکش کنم
باران:ای شیطون من خودم زیر بغلشو میگیرم همون یه بار که بغلش کردی بسه!
آوا :چی؟!
کاوه منو بغل کرده؟؟
باران:اره خواهری حالت خیلی بد بود منم که نمیتونستم بغلت کنم!
سنگینی آجی ها.
برای همین زحمتش البته رحمت بود افتاد گردن آق کاوه.
آوا:سرمو انداختم پایین
یه حس خجالت همراه با حس خوشی اومد سراغم.
باران جون بریم حتما االن منوچهر ومهناز میگن اینا کجا رفتن
باران:اره آجی جون باید بریم حاال برات میگم چه جوری آوردیمت!
آوا:رسیدیم جلو ماشین
کاوه:داداش من و آوا جلو میشینیم من میرونم
آوا:دیدم یه چشمکم زد وسوار شد
یعنی چی؟
چی کار داره؟!
با کمک باران جلو نشستمو کاوه هم اومد سوار شد
بچه ها هم رفتن عقب نشستن!
سرمو به شیشه تکیه دادمو چشمامو بستم.
کاوه:آوا
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بله؟
کاوه:خوبی؟
آره
کاوه:یه سوال بپرسم؟
اوهوم
کاوه:دیشب با باران چی میگفتین؟
هیچی
کاوه:آوا به من دروغ نگو خودم یکمشو شنیدم از باران پرسیدم جوابمو نداد خودت جوابمو بده خیلی نگرانتم!
کاوه بس کن نمیخوادم نگران باشی
کاوه:میدونم االن حالت خوب نیس اما من باید بدونم!
کاوه نمیتونم بگم.
کاوه:پس چرا به باران گفتی؟هان؟
باران فرق داره.
کاوه:یعنی باران از من مورد اعتماد تره؟
منظورم این نبود
کاوه:من دوست دارم آوا،،میخوام بدونم چی تو زندگیت بوده،،میخوام بدونم چیه ک تورو آزرده میکنه؟
میخوا...
نذاشتم حرفشو ادامه بده گفتم:خودم به موقش بهت میگم!

کاوه زد رو فرمونو گفت:باش نگو ولی اینو بدون ک من اگه بفهمم کی تو رو ناراحت کرده زندگیشو به آتیش میکشم که اونم بزودی
میفهمم
کاوه خودم بعدا بهت میگم االنم تمومش کن!
کاوه:اخمامو کشیدم تو همو گفتم:باشه
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_آوا
بالخره رسیدیم کارگاه..
دیدیم سیاوش سراسیمه بیرون واستاده
گفتم کاوه یعنی چی شده؟
کاوه :نمیدونم ولی فکر کنم منوچ(منوچهر) فهمیده ما با وانتش رفتیم بیرون!
بزار کمکت کنم بریم پایین ببینیم چی شده
نه نمیخواد خودم میام
پیاده شدیم باران وسپهر اومدند
سیاوش:کجایید شماها؟؟
چه قدر طول کشید!
کاوه:حاال مگه چی شده؟
سیاوش:دیگه میخواستی چی بشه؟؟
منوچهر:کره خرا به چه اجازه ای آوا رو بردید دکتر مگه من پول مفت دارم؟؟
میدونم باهاتون چی کار کنم با وانت من میرید هیچی نمیگید!
یه بالیی سرتون بیارم که حظ کنین!
این حرفارو منوچهر با داد میگفت!
کاوه:با وانتت رفتیم درست ولی مگه از پول تو برا آوا خرج کردیم؟
من خودم حساب کردم
منوچهر:تو خیلی غلط کردی به هفت جدو آبادت خندیدی!
گه زیادی میخوریا
مهناز خودش دوا درمونش میکرد ما از این سوسول بازیا نداریم
حاال میدونم چیکار کنم!.
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منوچهر:کاوه جریمت اینه که تا یه هفته هر چی درآمد داشتی همه رو باید بدی به من!
بقیه هم نفری ۳۲هزار از پس اندازتون میارین میدین به من.
هر کی هم ناراحته هری!
کاوه:چرا زور میگی میزاشتیم آوا از دست بره؟
منوچهر:دهنتو ببند خیلی ناراحتی برو گمشو!
برا من دم در آوردین؟؟
آوا :کاوه هیچی نگو..فعال ما مجبوریم به حرفش گوش کنیم!
این حرفا رو خیلی آروم به کاوه گفتم.
کاوه:آخه عزیز من داره زور میگه!
آوا:عیب نداره ما که نه میتونیم از این جا بریم نه میتونیم از هم جدا شیم.
برق خوشحالی رو یه لحظه تو چشماش دیدم
منوچهر داد زد:چی پچ پچ میکنین؟
برین رد کارتون
همین االنم دیر شده
کاوه:خیلی خودخواهی آوا حالش هنوز بده نمیتونه بره سر کار!
منوچهر:به تو چه؟
مگه تو وکیل وصی آوایی؟
کاوه:نه وکیل وصیش نیستم فقط نفسم به نفسش بستس!
منوچهر به سمتش رفتو دستشو آورد باال محکم خوابوند تو گوش کاوه
داد زدم:به کاوه چی کار داری؟هان؟
اون به خاطر من منو برده بیمارستان چرا میزنیش؟
منوچهر :به تو ربطی نداره دختره ی

44

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
کاوه نذاشت حرفشو ادامه بده و گفت :دختره ی چی؟هان؟
سپهر به سمته کاوه و منوچ رفتو گفت:
سپهر:آق منوچ بحثو همین جا تموم کن.

منوچهر:تو نمیخواد اینجا نخود آش شی گمشو اونور من باید تکلیف این دو تا فسقلی که واس من زبون دراوردنو مشخص کنم!
کاوه:هه
منوچهر چونه ی کاوه رو محکم تو دستش گرفتو گفت :زیادی داری زر زر میکنیا بعد یهو
بعد یهو هلش داد که کاوه محکم خورد تو دیوار
داد زدم:چته؟
بعد رفت سمتش و یقشو گرفت و گفت :بار آخرت باشه فهمیدی پسره ی
حرفشو ادامه ندادو با عصبانیت به کاوه زل زده بود
بغض گلومو گرفته بود هنوز رد دستاش رو صورت کاوه بود
حالم داشت بد میشد
کاوه سعی داشت دستای منوچ و از دور یقش جدا کنه که منوچهر گفت:فهمیدی یا ن؟؟
کاوه:هه!
با این حرکتش منوچهر محکم با مشت زد تو صورت کاوه که گوشه ی لبش پاره شدو خون اومد.
سیاوش و سپهر مات مونده بودن و کاری نمیکردن،
بارانم دستاشو گذاشته بود جلو صورتشو داشت با ترس نگاه میکرد
کاوه دستشو گذاشت گوشه ی لبشو وقتی دید داره خون میاد با صورتش زد تو صورت منوچ و بعد با هم گالویز شدن
منم فقط داد میزدم
که یهو سرم گیج رفتو افتادم رو زمین
باران داد زد:آوا
به سمتم اومدو گفت :آوا آوا
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کاوه هم تا فهمید من حالم بد شده منوچ و ول کردو اومد سمتم سرمو تو بغلش گرفتو گفت :آوا غلط کردم چی شدی؟ آوا خوبی؟
منوچهر به سمته کاوه اومدو گفت:مگه نگفتم غلط اضافه نکن به آوا چی کار داری؟
سپهر و سیاوشم با نگرانی باال سرم وایساده بودن زبونشون بند اومده بود
بعد منوچ کاوه رو پرتش کرد کنارو داد زد:مهناز
مهناز دوید اومدو گفت:بله؟چی شده؟ چرا انقد از اون موقع سروصدا میکنین؟
منوچ :بعدا بهت میگم تو با باران آوا رو ببرید استراحت کنه یه چیزی هم بدید بخوره حالش بده.
منم حساب این پسره رو برسم!
مهناز:چشم آقا.
بعد مهناز به سمتم اومدو با باران منو بردن تو اتاق داشتم میرفتم که یهو کاوه گفت :آوا حالش بده باید باز بره بیمارستان مرتیکه
خودخواه من خودم پولشو حساب میکنم!
منوچ :زر اضافی نزن تو باید از این به بعدم هر چی در میاری به من بدی من از این سوسول بازیا خوشم نمیاد خودمون آوا رو درمون
میکنیم.
بعدم رو کرد به مهنازو گفت :ببرینش تو اتاق.
رفتیم تو اتاقو با کمک باران و مهناز نشستم.
تو این مدت زبونم کامال بند اومده بود یهو بغضم ترکیدو زدم زیر گریه
مهناز گفت :اه اه دختره ی لوس گریه نکن ببینم ایش بعدم از اتاق رفت بیرون!
باران گفت:الهی فدات شم خودتو ناراحت نکن عزیزم.
با گریه گفتم :کاوه بایدکلی به خاطر من از این به بعد سختی بکشه باران باورت نمیشه با هر حرف منوچ به کاوه یا با هر کتکی که به کاوه
میزد من میمردمو زنده میشدم
جیگرم آتیش میگرفت من من خیلی کاوه و دوست دارم.
باران با سر انگشتش اشکامو پاک کردو گفت:اونم خیلی دوست داره عزیزم.
با گریه گفتم نمیدونم چرا یهو انقد بهش وابسته شدم!
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باران خندیدو گفت:بعله دیگه عاشق شدی خواهر عزیزم عاشق!
لبخند بی جونی رو لبم خودنمایی کرد به باران گفتم:حاال منوچ و چی کار کنیم؟
از این به بعد با کاوه بد میشه کاوه هم باید تا یه هفته به خاطر من کل حقوقشو بده به منوچ!
باران:عزیزم به نظرم اون انقد دوست داره که واسش مهم نیس.
مگه میشه؟!
باران:آره چرا نشه

دراز کشیدمو گفتم :باید از کاوه عذر خواهی کنم فردا هم میرم با منوچ حرف میزنم حتی اگه بشه به پاش میفتمو التماسش میکنم
باران بلند شدو یه پتو انداخت روم بعد گفت من میرم واست چیزی بیارم
فقط اینم بدون تو دیوونه ای!
بعد از اتاق رفت بیرون.
بعد از چند دقیقه باران با یه سینی غذا اومدو گفت :منوچ گفته همشو بخوری که زود خوب شی بتونی کار کنیش
هه بگو چشم!.
باران:بخور عزیزم فشارت پایینه
آوا:باش عزیزم دستت درد نکنه
کاوه کجاس؟
باران:هنو با منوچ جروبحث میکنه.
بلند شدمو گفتم:خودم االن درس میکنم.
باران:بشین باو چی کار میخوای کنی؟
سریع از اتاق زدم بیرونو به سمته کاوه و منوچ رفتم.
صدای باران از پشتم میومد
باران :آوا آوا آوا وایسا.
به سمته منوچ رفتمو گفتم:
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آقا منوچهر اینا هیچکدوم به کاوه ربط نداره اون به خاطر من این کارا رو کرد
کاوه رو بزار بره مجازاتا رو برا من بزار!
منوچهر:تو حرف نزن وگرنه..
نذاشتم حرفشو ادامه بده و گفتم :هر کار میخوای بکن هر جوری باهام دوست داری رفتار کن.
کاوه:آوا برو استراحت کن حالت خوب نیس برو من به خاطر تو هر کاری میکنم

با چشمای پر از اشکم بهش زل زدم گفتم :نه نمیتونم من خودم باید عذاب بکشم تا االن این همه عذاب کشیدم اینم روش.
آقا منوچهر االن حاضر میشم میرم با حال بدم کار میکنم پوالمو میارم میدم بهت تا یه هفته.
اما به کاوه کاری نداشته باش
منوچهر:چرا انقد برات مهمه که کاوه تو سختی نیفته؟؟
نکنه
آره منم دوسش دارم
منوچهر با صورت سرخ و عصبی بهم زل زدو گفت:چی؟!
منوچ :چه زری زدی؟هان؟ یه بار دیگه بگو
داد زدمو گفتم:آره منم دوسش دارم مگه جرمه؟؟
مگه ما آدم نیستیم؟؟
مگه ما دل نداریم؟؟
مگه ما..
با سیلی منوچهر حرفم نا تموم موند کاوه اومدو گفت:به چه حقی روش دست بلند کردی هان؟
کاوه اومد سمتمو دستمو گرفتو گفت :منو آوا از اینجا میریم.
منوچ:شما ها غلط میکنین جایی برین باید چند سال پیشم باشینو همه کارایی که براتون کردمو جبران کنین
کاوه:هه مثال چی کار کردی؟
منوچ :ای نمک نشناس همین که بهتون غذا میدم بهتون جا دادم همین کافیه دیگه.
بعد داد زد شما ها جایی نمیرینو همین جا میمونین از این به بعدم نشنوم بهم بگید دوست دارمو از اینجور چرت و پرت ها.
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ما تا االن تو گروهمون از این چرتو پرتا نداشتیم از االنم نمیخوام داشته باشیم فهمیدین؟
کاوه:ولی ما عشق و چرت و پرت نمیدونیم.

منوچ :خفه شو تا وقتی پیش منید باید کاری که من میگمو انجام بدید اگه بفهمم رابطه ی عشقوالنه راه انداختیدو بخواید عاشقانه رفتار
کنید کاری میکنم که پشیمون شیدو دیگه اصن ندونید عشق چیه!
منوچ :فهمیدین؟
به کاوه نگاه کردمو چشمامو رو هم فشار دادم یعنی بگو باشه.
کاوه هم گفت:باشه حوصله ندارم بازجروبحث کنم
منوچ :آفرین پسر خوب حاال هم برید سر کاراتون.
رفتم تو اتاقو کاوه هم رفت پیش پسرا.
منوچم رفت بیرون.
تقریبا یه ماهی از اون قضیه میگذشت
منو کاوه یواشکی و دور از چشم منوچ همدیگه رو میدیدیم چون اصال حوصله بحث کردن باهاشو نداشتیم!
باران بهم گفته بود که سپهر بهش ابراز عالقه کرده!
فقط مشکل اینجا بود که هنوز سیاوش خبر نداشت ونمیدونست که باران سپهرو دوست داره
وای خدا چه قدر سخته که باعشقت یه جا باشی اما نتونی راحت ببینیش و باهاش حرف بزنی
به خاطر اینکه بتونیم همدیگه رو داشته باشیم باید احتیاط میکردیم
منوچ واقعا کله شق بود معلوم نبود اگه دوباره رفتار عاشقانه ما روببینه چی کار میکنه!
روز به روز عشقم به کاوه بیشتر میشد
به چشمم میدیدم که کامبیز وقتی نگاههای مارو میبینه فقط دلش میخواد ما رو خفه کنه!هه!
هر روز میرفتیم سر کار و خسته وکوفته برمیگشتیم
یه احساسی بهم میگفت یکی داره تعقیبم میکنه
ترسیده بودم میخواستم به کاوه بگم ولی فقط با این کارم اون نگران میشد.
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یه روز به باران گفتم.
باران جون
باران:بله خواهری؟؟
گفتم:توفهمیدی کسی مارو زیر نظر داره؟
خندید وگفت:خیاالتی شدی!
مگه ما کی هستیم که کسی بخواد مارو زیر نظر بگیره؟؟
نه کار خالفی کردیم نه کسی کشته مرده ماست!ههه.
امامن میدونستم مطمئن بودم که کسی مارو زیر نظر داره!
تا این که یه روز
تصمیم خودمو گرفتم!
دلمو زدم به دریا گفتم;هر چی بادا باد!
ولی کاش اون کارو نمیکردم
از سرکار که اومدیم به باران گفتم تو برو تو کارگاه منم االن میام
باران:براچی؟؟
کاردارم
باران:خب هر کاری داری به منم بگو با هم انجام بدیم!
نه نمیشه برو بعدا که مطمئن شدم خودم بهت میگم
باران:داری منو میترسونی'
نترس فقط برو تو به کسی هم چیزی نگو تا من بیام.
باران:ای وای از دست تو خو من میرم ولی مواظب باش.
برو خواهری چشم!
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باران رفت منم تو کوچه داشتم این ور اون ورو نگا میکردم تایه نشونه چیزی پیداکنم...
چند روز بود که با خودم گفتم باید بفهمم که کیه دنبال منه
نمیدونم چرا فکر میکردم فقط دنبال منه چون باران اصال متوجه نشده بود
کم کم هوا داشت تاریک میشد
یه کم رفتم جلوتر که دورو بر کارگاه رو دید بزنم ببینم کسیو میبینم یا نه
همینجور که داشتم نگا میکردم یه دفعه یکی از پشت بغلم کرد
تا اومدم دادو بیداد کنم با دستش جلو دهنمو گرفت
چه قدر خر زور بود منو سفت گرفته بود نمیتونستم تکون بخورم
منو برد تو یه کوچه که چندتا کوچه اونورتر از کارگاه بود
بعد همینجور که دستش رودهنم بود گفت صدات در بیاد با این چاقو خالصت میکنم.
اشک تو چشام حلقه زد!.
کاوه آقایی کجایی؟؟
چه غلطی کردم
تیزی چاقو رو رو پهلوم احساس میکردم!
فقط سرمو تکون دادم که یعنی باشه اونم آروم دستشو برداشت
با تته پته گفتم :ت تو ک کی هستی؟؟
گفت:حرف نباشه به موقش میفهمی را بیفت!
_شخص سوم
چی کار کردی ؟؟
چقد هولی؟؟
_ آوردمش
االن کجاست ؟
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_تو خونه خودمه!
همینجوری گذاشتیش اومدی؟؟
_نه دستو پا و دهنشو بستم!
_نمیتونه فرار کنه
خوب مراقبش باش کسی نباید بفهمه آوردیش خونت
حاال چه جوری آوردیش؟؟
_بابا دست خوش منو دست کم گرفتی
_گفتم خودم میارمش غمت نباشه!.
من فعال نمیتونم بیام پیشش
شاید نصفه شب اومدم فقط مراقب باش نفهمه ما دزدیدیمش تا خودم بیام
_باشه خیالت راحت
_دختره خودش خودشو تو دام انداخت وگرنه تا اون یکی باهاش بود نمیتونستم بهش نزدیک بشم!
_فک کنم فهمیده بود چند وقته زیر نظره
باشه فقط یه وقت سوتی ندی اسم منو به زبون بیاری
برو مراقبش باش تا من بیام
شخص سوم:من باید این کارو میکردم.
چند وقت بودکالفه بودم حاال میدونم چی کارت کنم!
یه بالیی سرت بیارم که خودت بگی غلط کردم
هنوز منو نشناختی!
_باران
رفتم تو کارگاه اما دلم خیلی شور میزد!
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نمیدونم چرا اصال حالم خوب نبود
اگه االن بقیه بگن آوا کجاست چی بگم؟
آها میگم رفته چیزی بخره االن میاد
نمیدونم چرا تا چشم تو چشم کاوه شدم یه آن لرزیدم
چون خیلی سفارش کرده بود مواظب آوا باشم مخصوصا از وقتی حال آوا اونقدر بد شد
کاوه :سالم چرا تنهایی؟؟
پس آوا کو؟
باران:ال اال االن میاد فکر ک کن کنم رف رفت رفته خرید
کاوه:چرا به تته پته افتادی؟
نکنه اتفاقی براش افتاده؟؟
باران:عه نه بابا چه اتفاقی؟
چرا چرت میگی؟
االن میاد دیگه
من میرم استراحت کنم
اره جون عممم انقدر استرس داشتم که دستام یخ کرده بود
خدای من این چه حالی بود!
رفتم تو آشپز خونه به مهناز سالم کردم گفت:اومدید
مهناز:پس آوا کجاست؟
بگو بیاد کمک که وسایل شامو کمک کنه با هم ردیف کنیم
باران:االن میاد رفته چیزی بخره
مهناز:وا شما که االن بیرون بودید چرا همون موقع نخرید؟
باران:با خودم گفتم:وای من چقدر خنگم راس میگه ها ما االن بیرون بودیم
چه بهانه مسخره ای چه عجب کاوه گیر نداد اینو بگه!
فکر کنم از بس تو فکر رفت حواسش نبود
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مهناز با تواما کجایی؟؟
میشنوی چی میگم؟!
انقدر اعصابم به هم ریخت پا برهنه دویدم تو حیاط که ببینم آوا اومده یانه!
دیدم کاوه داره از در کارگاه میره بیرون
معلومه خیلی نگران شده
باران:وای آوا کجایی چرا نمیای؟
_ کاوه
امروز نمیدونم چرا دلتنگش شده بودم! هر روز که میگذشت دلتنگیام براش بیشتر میشد
میخواستم همش پیش خودم باشه و از کنارم تکون نخوره.
وای این چه حس وحالی!
پس چرا نمیان؟
تو همین افکار بودم که دیدم باران تنها اومد تو کارگاه
وا این چرا تنهاست؟
رفتم جلو ازش پرسیدم:آوا کو؟
نمیدونم چرا باران هول شد.
وای نکنه براش اتفاقی افتاده باشه!
باران گفت:رفته خرید اما انقدر با ترس ولرز صحبت کرد که دلشوره گرفتم
داشتم سوال پیچش میکردم که دیدم رفت تو آشپز خونه منم نتونستم ازش سوال دیگه ای بپرسم
کاوه،،پسر،،نگران نباش االنه که بیاد! چته تو؟
یه کم تو حیاط را رفتم
نمیخواستم برم تو کوچه که فکر کنه بهش اعتماد ندارم وغرورش بشکنه
یه ربعی گذشت دیگه داشتم دیوونه میشدم
داشتم به سمت بیرون میرفتم که باران داد زد نیومد؟؟
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گفتم:نه من میرم ببینم چرا نیومده دیگه هوا داره تاریک میشه این محله هم خلوته،،نگرانشم!
باران گفت:وایستا منم میام
با باران رفتیم تو کوچه اما هر چی نگا کردیم کسی نبود کوچه خلوته خلوت بود
از شانس ما مغازه ای که نزدیک بود بسته بود
سر باران داد زدم:دختر این مغازه که بستس..پس آوا کو؟؟هان؟
باران گریش گرفت وگفت:نمیدونم گفته بود یه کاری داره انجام بده میاد
بلند داد زدم:پسچرا دروغ گفتی؟!
وای خدای من آوای من کجاست؟؟
سرگردون تو کوچه داد میزدم آوا آوا آوا کجایی جواب بده..
بارانم با گریه داد میزد وصداش میکرد
توهمین حال بودیم که کامبیز از رو به رو داشت میومد...
رفتم جلوگفتم:کامبیز داشتی میومدی آوا رو ندیدی؟؟
پوزخند زد گفت:چی شده معشوقتو گم کردی؟؟
نتونستی مواظبش باشی؟؟
اون دختر از اولشم معلوم بود یه کاره ای هست وگرنه االن باید کجا رفته باشه؟
.
کاوه  :دستمو مشت کردم که بزنم تو دهنش که باران داد زد
باران:کاوه ولش کن االن آوا مهمتره!
بیا بریم دنبالش بگردیم.
با باران همه جارو دنبالش گشتیم نبود!انگار آب شده بود رفته بود تو زمین..نیستو نابود شده بود/:...
باران:کاوه داداش نیس بیا بریم شاید برگشته باشه کارگاه!
با داد گفتم:د آخه دختر مگه تو حواست نبود؟؟
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باران:از دادی که زد داشت قلبم میومد تو دهنم به خودم لرزیدمو گفتم:ببخشید!
کاوه دستی به پشته گردنش کشیدو روشو کرد اونور
اشک تو چشمام جمع شد
وقتی کاوه بهم نگاه کردو متوجه ی بغضم شدو گفت :ببخشید نمیخواستم سرت داد بزنم!
آخه خیلی اعصابم خورده.
آروم گفتم:مهم نیس بریم؟؟
کاوه چشماشو رو هم فشار داد که یعنی آره..
با کاوه رفتیم به سمته کارگاهو وقتی وارد شدیم دیدیم همه منتظر تو حیاط کارگاهن
منوچهر داد زد:بزغاله ها کجا بودین؟؟هاا؟؟
منوچهر:آوا کو؟؟
چرا هیچکدومتون جواب نمیدین؟
کاوه سرشو گرفت تو دستاشو داد زد :اه
بعد با مشتش کلی زد تو دیوار به دیوار مشت و لگد میزد اصال تو حال خودش نبود
سیاوش و سپهر به سمتش رفتنو آرومش کردن!
سپهر:کاوه داداشم آروم باش چی شده؟؟

کامبیز همونطوری که تکیه دادو بود به دیوار و با یه دستش زنجیری ک تو دستش بودو میچرخوند اون یکی دستشم تو جیبش بود
پوزخندی زدو گفت:فک کنم معشوقشونو گم کردن بعدم بلند زد زیر خنده
کاوه سپهر و سیاوش و پس زد به سمته کامبیز رفت که
منوچهر جلوشو گرفت و گفت :بشین سر جات
کامبیز تو هم زر زر نکن ببینم این بزغاله ها چشونه!
منوچهر:خوب میشنفم؟
باران آوا کو؟؟
با ترس و صدایی که از ته چاه در میومد گفتم:ظهر که داشتیم میومدیم آوا بهم گفت تو برو من میام بعد منم اول قبول نکردم ولی اصرار
کرد...خالصه قبول کردمو اومدم بعد چند دقیقه دیدم آوا دیر کردو بعدم که با کاوه رفتیم دنبالش دیدیم نیس،،االنم که..
منوچهر:باران من از دست تو چی کار کنم؟؟ هان؟؟
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مگه من آوا رو به دستت نسپرده بودم دختر؟!
مهناز دست به سینه کنار منوچهر وایساده بودو با اخم بهم نگاه میکرد
به کاوه نگاه کردم دستش از شدت مشتایی که به دیوار زده بود پر خون بود
کاوه بلند شدو
_کاوه
بلند شدم از کارگاه برم بیرون که منوچ دادزد:کدوم گوری میری؟؟
گفتم:من طاقت ندارم باید برم کالنتری پیداش کنم
منوچ:تو خیلی گه میخوری!
میخوای بری کالنتری که بیچارمون کن؟
بدبخت اگه بری که پای هممون گیره!
میان مارو دستگیر میکنن.
باران:وا آق منوچ چه دلیلی داره ما رو بگیرن مگه ما چیکار میکنیم؟؟
جرم که نکردیم یا گدایی یا دست فروشی!
منوچ:هاا آ آر آره من منم منظورم همین بود!
االن گدایی هم یه نوع جرمه
باران( تو ذهنم) :نمیدونم چرا منوچ دست وپاشو گم کرد!.
حسه خوبی به این قضیه ندارم معلوم نیس چی کار میکنن
باید سر از کارشون در بیارم
کاوه:پس من چی کار کنم؟
االن معلوم نیس چه بالیی در انتظارشه!
نمیتونم دست رو دست بزارم اون یه دختر تنهاست!
کامبیز  :هه
ه دختره همه مارو قال گذاشته
معلوم نیس سرش به کدوم آخور بنده!
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اونوقت تو ادعای عاشقی میکنی؟
بدبخت دختره رف که رفت از اولم مشخص بود درست وحسابی نیس
کاوه:حرف دهنتو بفهم
معلومه چی بلغور میکنی؟؟
دختر به پاکی آوا ندیدم
به سمتش یورش بردم تا به حسابش برسم که منوچ گفت:فقط خطایی از تون سر بزنه من میدونم باشما
شورشو درآوردین
کامبیز توهم خفه شو دیگه.
حاالهم همتون گم شید از جلو چشمم
کاوه فردا دنبالش میگردیم
کاوه:شماها دلتون خوشه
یه دختر تنها تو این شهر
وای خدای من!
منوچ:بسه دیگه نمیخوام چیزی بشنوم
تا فردا صبر کن
یه شبه بالیی سرش نمیاد!
کاوه:هه تو همین سیاهی شبه که هزار اتفاق جور واجور میفته!
کاوه:همه رفتند شام بخورند اما من دل تو دلم نبود تو حیاط قدم میزدم و فرت و فرت سیگار میکشیدم
یعنی کجایی آوا؟؟
نکنه یه بالیی سرت اومده!
فکرای عجیب غریب یه لحظه آرومم نمیذاشت
تا اینکه یه فکری به ذهنم رسید
_ شخص سوم
کجاست؟
_تو اون اتاقه که برای انباری استفاده میکنم

58

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
_میگم شر نشه میخوای چی کارش کنی؟؟
نترس فقط حواست باشه صورتتو نبینه
_ نه ندیده رو صورتمو پوشونده بودم
چیزی خورده؟
_آره براش نون و پنیر بردم اما فقط گریه میکرد و التماس میکرد که دست از سرش برداریم
_ منم حوصله التماسا و گریه زاریشو نداشتم تنهاش گذاشتم
خوبه حاال حاالها باید زجر بکشه!
_ میخوای چی کار کنی؟؟
کلیدو بده کاریت نباشه
خودتم برو تو اتاقت تا صدات نکردم نیا!
_ باش دادا فقط کلک دختره خیلی خوشگله ها عجب تیکه ایه
خفه باو نشنوم از این حرفا بزنی!
هر موقع کارم باهاش تموم شد میدمش به تو دوست داری؟؟
_ کیه که از یه همچین جیگری چشم پوشی کنه ممنونتم میشم!
رفتم به سمت انباری
صورتمو با نقاب پوشوندم فعال نباید بفهمه من کیم
وارد که شدم سرشو باال آورد و منو نگا کرد
آوا:اومدی تورو خدا من هیچی ندارم اما هر کاری بخوای میکنم فقط بزار برم
صدامو عوض کردم که منو نشناسه
هه بزارم بری تازه به دست آوردمت
آوا:تو دیگه کی هست؟
شما چند نفرید؟
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برا چی منو آوردید اینجا؟
زبون به دهن بگیر االن بهت میگم برا چی آوردیمت!
میخوام ازت استفاده کنم
آوا:خفه شو خفه آشغال عوضی!
به سمتم اومد داشتم سکته میکردم خودمو جمعو جور کردم
میخواستم داد بزنم کمک بخوام ولی اون پسر اولی گفته بود اگه صدام دراد منو میکشه
بعدم این یارو گفت:کسی صداتو نمیشنوه بیخود دادو فریاد نکن.
نزدیکم شده بود گرمای تنشو حس میکردم اما چون دست و پام بسته بود نمیتونستم ازش دور شم
خودشو چسبوند بهم و لب
خودشو چسبوند بهم و لبشو محکم گذاشت رو لبم!
داغی لباشو که رو لبم حس کردم یه آن یاد کاوه افتادم
داشتم جون میدادم انقدر محکم و با لذت این کارو انجام میداد که حالت تهوع بهم دست داده بود!
وای خدای من عقلم به جایی نمیرسه حالم بده
کثافتا دست و پامم بستن نمیتونم کاری کنم
تموم خاطرات بدی که با پدرم داشتم جلو چشمم رژه میرفت
در یه آن تصمیم گرفتم گازش بگیرم تا هم لذتش ازبین بره وهم من راحت بشم
باتمام توانم دندونامو فشار دادم رو لبش
شخص سوم:آخ آخ این چه کاری بود کردی؟؟
دختره دییونه
لیاقت نداری باهات خوب برخورد کنم!
آوا:طعم بد خون تو دهنم پیچیده بود
حالت تهوع داشتم که باطعم خون بدترم شد
آب دهنمو جمع کردم و به سمتش تف کردم
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با اون که نقاب داشت ولی گفت:چی کار کردی؟
احمقه کثیف.
آخ جون مثل اینکه تو صورتش پاشیده شد حقته عوضی!
ناگهان کشیده محکمی خورد تو صورتم که صورتم کج شد
دادزدم:لجن،،آشغال،،فقط منو آوردی که بهم تجاوز کنی؟؟
این همه تو خیابون ریخته دختره الشی خب میرفتی سراغ اونا!
شخص سوم:نه نشد دیگه تو کجا اونا کجا؟
میدونی چند وقته لحظه شماری میکنم برای این موضوع
آوا:آخه تو منو از کجا میشناسی؟؟؟؟
به موقش میفهمی
دختره بد ذات
امشب حالمو خراب کردی
فردا آماده باش میام سراغت!
آوا:اون عوضی که نمیدونم کیه رفت
منم تا دم دمای صبح اشک ریختم و از خدا کمک میخواستم
یعنی االن کاوه چی کار میکنه؟
چه اشتباهی کردم باید بهش میگفتم و خودم و به این روز نمینداختم
_ کاوه
تا صبح یه لحظه چشام رو هم نرفت داشتم میمردم از نگرانی.
بچه ها داشتند آماده میشدند برن سرکار
منوچ:چیه چرا انقدر عبوسی؟؟
گفتم که میریم پیداش میکنیم
گرچه تو این تهران درندشت کار سختیه،،منم نمیتونم واسه یه دختر انقدر وقت بزارم
گفتم:ها چیه؟
حتما مزد گشتنت رو هم میخوای؟؟
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منوچ:آ باریکال خوشم میاد زود میگیری!
بالخره وقتم مهمه ....برای فرار بنزینم که استفاده میشه
دیگه خودت میدونی بی پولم
و وضع خرابه....من باید شکم این همه بچه رو سیر کنم
تودلم گفتم:اره جون خودت،،تو گفتی مام باور کردیم،،مرتیکه از ما خوب پول به جیب میزنه
مدام حرف مفت میزنه ندارم ندارم
باران:رفتم جلو کاوه دیدم چشاش یه کاسه خونه
گفتم:دادا با خودت چی کار کردی؟!
کاوه:هیچی فقط دارم از عصبانیت میترکم تا صبح چشام رو هم نرفته اونوقت این نامرد داره گرو کشی میکنه.
باران;وللش،،ذاتش خرابه،،خداکنه بتونیم پیداش کنیم،،منم خیلی نگرانم!.
منوچ:شما دوتا چی پچ پچ میکنین؟ باران تو که برو سرکارت،منو کاوه هم میریم دنبال آوا
باران:خب منم بیام دیه
منوچ;الزم نکرده
هرکی بیاد باید هزینه کار نکردنو اومدنشو بده!
کاوه:منوچ فقط منو خودت میریم خودمم هزینشو میدم
الهی این پوال از گلوت پایین نره!
منوچ:چیزی گفتی؟؟
ها ها؟
نه هیچی بریم
حوصله دردسر جدید نداشتم
منو منوچ رفتیم دنبال آوا اما انگار یه قطره آب شده بود رفته بود تو زمین
فکرای شیطانی به سرم زده بودیعنی کجا میتونه باشه
_آوا
االن از دیروز بعداز ظهر منو آوردن اینجا،،االنم که فکر کنم شب شده باشه!
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این پسره هم گاه گداری یه سر میزنه یه غذایی میاره ومیره منم نمیتونم نخورم چون از حال میرم باید سرپا باشم تا بتونم فرار کنم
وای خدا یعنی اینا کی هستن ؟؟؟
اگه پسره امشب بیاد چی کار کنم!
آره خودش گفت میاد
فقط نمیدونم چرا شبا فقط میاد...دیشب نصفه شب بود اومد االنم باید ببینم کی میاد
هر جور شده باید بفهمم کیه
یه چند ساعتی تو خودم بودم و فکر میکردم
ظهر که پسره اومد ازش پرسیدم قبله کدوم طرفه اول پوز خند زد اما بعد یکی دو ساعت اومد و نشونم داد
فک کنم اصال بلد نبود نماز بخونه  ..حاال از کجا قبله رونشونم داد خدا میدونه...
خدای مهربونم حداقل با یاد تو آرامش میگیرم ازت کمک میخوام یه راهی نشونم بده..
من دیگه نمیزارم عفت و شرفم زیر سوال بره
وای صدا میاد حتما پسره میخواد بیاد تو،،خدای من کمکم کن که فقط خودت میتونی کمکم کنی
شخص سوم:شنیدم دختر خوبی بودی سرو صدا نکردی..آفرین مثل اینکه خوب فهمیدی با کیا طرفی
گفتم:چرا صورتتو پوشوندی؟؟
شخص سوم:خوب معلومه لزومی نداره منو ببینی!
من فقط میخوام باهات یه صفایی کنم و بعد کاری باهات ندارم
گفتم:آخه چرا من؟!
_ برای اینکه خیلی وقته منتظره این لحظه هستم،،تو دیوونم کردی
باشه اما اگه میخوای به من نزدیک بشی باید دست و پامو باز کنی
اینجوری که نمیشه من دستو پام بسته باشه
قهقهه زد وگفت:پ فکر کردی با دستو پای بسته میام سراغت؟
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فقط چموشی نکن،،دختر خوبی باش تا منم لذت ببرم.

حالم خیلی بد بود باید یه جوری به راه بیارمش وگرنه معلوم نیس چه بالیی سرم بیاد
اومد دستو پامو باز کرد داشت صورتشو به صورتم نزدیک میکرد که گفتم:نه نه
شخص سوم:چی نه؟
مگه به اختیار خودتی؟
وایسا من اصال تو رو ندیدم قول میدم اگه صورتتو ببینم بزارم هر کاری دوست داری انجام بدی!
شخص سوم:زهی خیال باطل!
من نمیتونم بهت اعتماد کنم
من که فعال اسیر دست توام پس دیگه ترسی نداره
کمی به فکر فرو رفت بعد دستش به سمت صورتش رفت و نقاب رو برداشت
به چهرش نگا کردم تو تاریکی یه ذره شک داشتم ولی انگار درست دیدم
با صدای بلند داد زدم:تو تو تو..
_کاوه
امروز انگار دنیا رو زیر و رو کردم خیلی خسته ام،،یعنی این دختر کجاست؟؟؟چی کار میکنه ؟؟؟
شب شده بود ما برگشته بودیم کارگاه
باران اومد جلو و گفت:آق کاوه چی شد؟پیداش نکردین؟؟؟
نه نیست،،بغض گلومو گرفته بود که دیدم باران با صدای بلند زد زیر گریه!
باران:منم خیلی امروز بعد کارم دنبالش گشتم نبود
یعنی چه بالیی سرش اومده؟؟؟
آخه این دختر چه گناهی کرده که انقدر باید بال سرش بیاد!
باران تو چی میدونی؟؟
به من بگو!
موقعی که حالش بد بود نه تو چیزی گفتی نه خودش!
64

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

برام بگو شاید ربط به گم شدنش داشته باشه
باران:راستش راستش چی بگم شاید ناراحت بشه من بهت گفتم
نه بگو شاید تو پیدا کردنش بهمون کمک کنه
باران:آخه آخه
آخه نداره بگو دیگه جون به لبم کردی
نمیبینی دارم جون میدم
عشق من گم شده من هیچ کاری از دستم بر نمیاد!
باران:باشه میگم ولی به روش نیاری که من گفتم!
باران تمام داستان زندگی آوا رو گفت..
اروم زمزمه کردم که این طور
کثافت رذل چه طور تونسته سر دخترش همچین بالیی بیاره!
باران:آره منم باورم نمیشه یه پدر بتونه این کارو کنه
حتما برگشته پیداش کرده میخواد یه بالی دیگه سرش بیاره
باران:فکر نکنم
کامبیز:هه چی شد عاشق دلخسته پیداش نکردی؟؟
برگشتم و چشم تو چشم کامبیز شدم وگفتم:به تو هیچ ربطی نداره
حاالهم از جلو چشمم دور شو تا چک و و لگدیت نکردم
کامبیز خندید و گفت:باشه بابا جوش نیار من رفتم
باران:چه عجب یه بار زود کوتاه اومد ازش بعید،،ببخشیدا اما داداشت خیلی بیشعوره آوا گم شده ولی اون همش میخنده
تازه سپهر وسیاوشم خیلی نگران آوا هستند همش ازش میپرسند اما این.
کامبیز ادم کثافتی خودم قبول دارم،،
آره اونا هم گفتن ما بعد کارمون دنبالش گشتیم اما هیچ جا ردی ازش پیدا نکردن
اگه میتونستیم بریم کالنتری زودتر پیدا میشد اما حیف که.
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باران:حیف که چی؟؟؟؟
شما چی کار میکنین که از پلیس میترسین.؟؟
منوچ:آهای آهای شما دوتا
دارین چی میگین؟؟
باز دارین چی میگین؟؟هان؟؟
کاوه:هیچی باو
منوچ:پاشین برین شام بخورین کپتونو بزارین
کاوه:خفشو بی ادب،،یه روزی حسابتو میرسم( با عصبانیت زیر لبی)
منوچ:باز چی بلغور کردی.؟؟
باران:بیا بریم کاوه
بی خیالش شدم و رفتم سر سفره ولی مگه از گلوم میرفت پایین
زود از سر غذا پا شدم و رفتم تو حیاط کارگاه
تصمیمو گرفتم امشب وقتی همه بخوابند میرم بازم دنبالش میگردم شاید یه ردی ازش پیدا کنم
همه خوابیده بودند منم یه گوشه از حیاط قایم شده بودم که کسی متوجه نشه من تو حیاطم
اومدم برم سمت در کارگاه که چشمم به یه نفر افتاد
عه این که کامبیزه
کجا داره میره؟
نکنه اونم نگرانه آواست؟؟
میخواستم برم جلو اما پشیمون شدم گفتم بزار ببینم چی کار میکنه؟؟
رفت بیرون منم دنبالش رفتم
چندتا کوچه رو رد کرد تا رسید به یه خونه
البته انقدر ظاهر خونه درب و داغون بود که نمیشد بگی خونه،،خرابه بود
در زد یه پسر هم سن وسال خودش درو باز کرد
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یعنی این جا چی کار داره این موقع شب ؟
تا جایی که من یادم میاد این هر شب این موقع غرق خواب بود چون خیلی خوش خواب بود ولی من از اول کم خواب بودم
رفتند تو منم موندم پشت در
یه چند دقیقه ای واستاده بودم بعد گفتم اصال به من چه!
هر گهی می خواد بخوره بخوره خیلی سر جریان آوا از دستش ناراحت بودم
اومدم برم دنبال آوا که دیدم صدای فریاد یه دختر اومد
با خودم گفتم کامبیز احمق چه غلطی داری میکنی؟؟؟
نتونستم بی خیال شم اومدم برم باالی در حیاط که دوباره فریاد بعدی دختره اومد
پریدم اونور در
خودمو رسوندم به اتاقی که صدا از اونجا میومد
پشت در بودم که
شنیدم کامبیز داره میگه حاال باید به قولت عمل کنی!
بزار امشب لذتتو ببرم
حالمو نگیر،،االن حس وحال خوبی دارم
_ نههه یه لحظه صبر کن،،من االن آمادگیشو ندارم
واییییی خدای من این اینجا چی کار میکنه؟؟
نه بابا فکر کنم تشابه صداست
بزار گوش کنم ببینم چی میگن
کامبیز:آمادگی نمیخواد که خودم آمادت میکنم
_ببین اگه کاوه بفهمه میدونی چی به سرش میاد؟؟
دیووونه میشه!
کامبیز:خب من چی کار کنم مگه اون به فکر من بود که من بخوام به فکرش باشم؟؟
اون منو جلو همه خورد کرد من ازش بزرگترم با من گالویز شد
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منم با این کارم ازش انتقام میگیرم.
دیدم چه جوری داره برات له له میزنه
داغونه داغونه منم حال میکنم وقتی ناراحتیشو میبینم
همیشه از من سر بوده
همه بیشتر از من دوسش داشتن،،بهش بیشتر اهمیت میدادن،،حتی پدر و مادرمون
آوا:خب ببین اشکال نداره گذشته ها گذشته،،از االن به بعد تو هم کار خوب کن تا پیش همه عزیز باشی
کامبیز;حاال وللش باو این حرفا رو بزار به حالمون برسیم..
_آوا
آوا:از اون موقع داشتم خرش میکردم تا نیاد جلو ولی انگار بی فایدس
حالم خیلی خرابه خدا دیگه کمکم نمیکنی؟
از دست پدرم نجات پیدا نکردم حداقل از دست این بی شرف نجاتم بده!
کامبیز اومد جلو همین که لبشو گذاشت رو لبم
در با شدت تمام باز شد و یه نفر اومدتو گفت:خیلی آشغالید هم تو کامبیز و هم تو
داد زدم:وای کاوه تویی؟؟؟
کاوه:آره منم چیه انتظارشو نداشتی؟؟هوم؟؟
ببخشید برنامتونو به هم ریختم
خاک بر سر من که داشتم به خاطر تویه لجن میمردم!
چی داری میگی؟!
معلومه حالت خوش نیس!
کاوه:نه خیلیم خوبم به چشمم دیدم عشقم با داداشم لب تو لبند!
بلند شدمو کامبیزو هل دادمو رفتم به سمته کاوه با گریه گفتم :میدونی چی به من گذشته؟؟

نه نمیدونی دوروزه دارم خدا رو صدا میزنم که از دست اینا نجات پیدا کنم ولی االن تو اومدی به من،،به عشقت .تهمت میزنی!
کاوه:هه منو خر فرض کردی؟
نه دختر جون خودم همه چیو شنیدم،؟تو که آمادگی داری چرا ناز میکردی؟

68

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
از اولم میگفتی من پا پس میکشیدم دیگه نیازی به
نزاشتم حرفشو تموم کنه داد زدم بسه باور نمیکنی نکن اما طاقت تهمت از طرف عشقمو ندارم!
بیا ببین دستامو رد طناب هنوز رو دستمه
کاوه دستامو تو دستش گرفت و یه دفعه رو زمینو نگاه کرد طنابای پاره رو دید منم به اوج گریه رسیده بودم
دستمو ول کرد و به سمت.
کامبیز رفتو گفت:پس کار توی پست فطرت بوده؟آره؟
کامبیز نیش خندی زدو گفت:آره مشکلی داری دادا؟؟
میخواستم لذت این خانوم خوشگلرو ببرم!
کاوه محکم با لگد زد تو شکمم کامبیز که پرت شد اونطرف
بعد به سمتش رفتو نشست رو شکمشو یقه ی کامیزو گرفتو گفت:با همین دستای خودم میکشمت آشغال!
داد زدم کاوه توروخدا ولش کن کاوه توروخدا
یهو دیدم همون پسره که بهم سر میزد درو با لگد باز کردو اومد تو اتاق
با چاقو به سمتم اومدو دستامو گرفتو چاقو رو گذاشت بیخ گلوم
داد زدم :ولم کن کاوه کمک کمکم کن
کاوه برگشت سمتمو گفت:ولش کن آشغال عوضی
پسره:کامبیزو ولش کنو بعدم بدون آوا از اینجا برو ما هنو با آوا کار داریم
کاوه:خفه شو آشغال!
کاوه داشت میومد به سمتم که یدفه کامبیز با یه چوب به سمته کاوه رفت
داد زدم:کاوه پشتت!
یهو کامبیز با چوب زد تو سره کاوه و کاوه افتاد رو زمین
جیغ زدم:چی کارش کردی آشغال؟؟
پسره ی الشی عوضی چی کارش کردی.؟
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کامبیز:دهنت ببند که االن حساب کارو دستت میدم امروز بزرگترین چیز زندگیتو از دست میدی امروز دختر بودنتو از دست میدی بعدم
با قهقهه گفت:مفهومه؟؟
هه!
بیچاره نمیدونه که من خیلی وقته توسط بابام دختر بودنمو از دست دادم
بعد با هق هق گفتم :توروخدا ولم کن توروخدا
کامبیز:داداش تو برو من حساب این خانوم خوشگلرو برسم
پسره :نه دیگه نشد تنها تنها؟؟
کامبیز:آره پس چی با تو؟
پسره:ببین خوب گوشاتو باز کن االن اگه من نبودم کاوه زده بود لهت کرده بود پس برای قدر دانی باید یه چیزی به ما بدی دیگه من پول
نمیخوام فقط ده دقیقه این خانوم خوشگلرو بده بهم
با صورت خیس از اشک گفتم:مگه من عروسکم؟؟؟
بعدم به کاوه نگاهی کردمو گفتم :کاوه عزیزم پاشو ببین دارن با من عین عروسک رفتار میکنن پاشو!
اومدم برم سمته کاوه که کامبیز نذاشتو گفت:بتمرگ سر جات
پسره:قببوله؟؟
کامبیز:نه نمیزارم دستت بهش بخوره آوا مال منه مال خودم!
پسره:باش پس خودت خواستی
پسره با چاقویی که تو دستش بود به سمته کامبیز رفتو با هم شروع کردن به دعوا
بهشون توجهی نکردم اصن بزار همدیگرو بکشن به من چه.؟
تمام فکرم پیش کاوه بود!.
نگاهی بهشون کردم که دیدم.
کامبیز سعی داره چاقوی دسته پسره رو بگیره اما پسره زرنگ تر و قوی تر از این حرفا بود تا میخورد کامبیزو میزد
لباسای جفتشون پر خاک بود ...کل اون خرابه با صدای داد و بیداد پر شده بود..
المصب خرابه هم تو یه کوچه ی تاریک و خلوت بود...فک نکنم کسی پیدامون کنه حاال حاالها باید اینجا باشم!.
بغض گلومو گرفت از فرصتی که بدست آورده بودم استفاده کردمو به سمته کاوه رفتم
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سرشو بغل گرفتمو گفتم :پاشو کاوه پاشو توروخدا
با صدای داد کامبیز برگشتم که دیدم..
دیدم پسره با چاقو محکم زده تو شکم کامبیز
یهو کامبیز افتاد رو زمینو بعدم فک کنم بیهوش شد
پسره بلند شدو با دستاش لباساشو تکوندو گفت:آخیش حاال میدونم چی کار کنم!
با ترس بلند شدمو عقب عقب رفتم که یهو پام گیر کرد به یه چیزی خوردم زمین.
پسره همونطوری که دکمه های لباسشو باز میکرد اومد سمتمو گفت:چیه خانوم کوچولو ترسیدی؟؟؟
ترس نداره که گلم!
همونطوری که نفس نفس میزدم عقب عقب رفتم که خوردم به دیوار
پسره اومد بهم چسبید دستاشو دو طرف صورتم قرار داد.
صورتمو تو دستاش گرفتو گفت:چه حالی کنم امشب!
بعدم خندید..
هیچ کاری نمیتونستم کنم پشتم دیوار بود پسره هم کامال با اون هیکل درشتش جلومو گرفته بود
با مشتم به سینش زدمو گفتم:توروخدا ولم کن
یهو گرمی لباشو رو لبام حس کردم
با ولع و خشونت لبامو میبوسید
مزه ی خونو تو دهنم حس کردم

چند دقیقه ای لبامو میبوسید بعد لباشو از لبام جدا کردو با چشمای خمارش بهم زل زدو گفت:تا اینجا که طعم لبات فوق العاده بود!
نفس نفس میزدم عرق کرده بودمو صورتم خیس از اشک بود
با خودم گفتم خدایا بازم؟
بازم باید تجربه کنم؟
بچه که بودم بابام بیچارم کرد حاال هم به دست این عوضی؟؟
یهو دیدم پسره دستشو به سمته لباسم آوردو
_کاوه
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وقتی که برگشتم دیدم پسره چاقو رو گذاشته بیخ گلو آوا..
کامبیزو ول کردمو اومدم برم سمته پسره و آوا که یهو یه چیزی خورد تو سرم و بیهوش شدم!
آروم الی چشمامو باز کردم همه جارو تار میدیم سرم تیر میکشید..
اومدم از رو زمین بلند شم که سرم گیج رفتو نتونستم.
با دستام چشمامو مالیدمو به آرومی بازشون کردم!!
اول تار میدیدم ولی کم کم تصویر برام واضح شد،،آره درس میدیدم کامبیز با شکمی که همین طوری داشت ازش خون میرفت روی زمین
افتاده بود!
با صدای جیغ آوا برگشتم که دیدم اون پسره ی آشغال با باالی تنه ی لخت نشسته روی آوا و داره دکمه ی لباس آوا رو باز میکنه
صورتم از خشم قرمز شد رگ گردنم متورم شدو آروم زمزمه کردم :پسره ی آشغال الشی داری چه گهی میخوری؟؟
از رو زمین بلند شدم که سرم گیج رفتو خواستم بیفتم اما خودمو نگه داشتمو به سمته پسره رفتمو و کشیدمش کنار مشتمو کوبوندم تو
صورتش
پسره بلند شدو با لگد زد تو صورتم که صورتم کج شد
شوری خونو تو دهنم حس کردم!
رفتم سمتش و انقد زدمش که داش خون باال میورد
بعدم یه لگد زدم تو شکمش که پرت شد اونطرف،،دیگه نا نداشتم!
پسره هم فک کنم دیگه نای بلند شدن نداشت چون بی جون افتاده بود اونطرف و حرکتی نمیکرد
جفتمون خونی مالی بودیم!
بعد دیدم پسره دست بردار نیستو داره بلند میشه که منم نامردی نکردمو با اون چوبه زدم پشت پسره که درجا بیهوش شد
رفتم سمته کامبیزو با یه پارچه که اونور افتاده بود شکمش محکم بستم که ازش کمتر خون بره وقتی کارم تموم شد..
_آوا
داد میزدمو گریه میکردم پسره هم توجهی بهم نمیکردو کار خودشو انجام میداد
دشتش رفت سمته دکمه های لباسم داشت بازشون میکرد که منم چشمامو بستمو جیغ کشیدم

72

https://telegram.me/romancity

رمان سرنوشت

Roman-City.ir

یهو دیدم یکی پسره رو از روم کشیدو شروع کرد به زدنش
کاوه بود!
عشقم بود!
خدایا مرسی،،خدایا شکرت!
انقد حالم بد بودو تو شوک کارایی که پسره باهام کرده بود بودم..
تو خودم مچاله شده بودمو میلرزیدم نه جیغ میزدم نه کاری میکردم):
فقط همونطوری که میلرزیدم آروم اشک میریختمو با یادآوری خاطرات خنجری به قلبم زده میشدو قلبم تیکه تیکه میشد
به کاوه نگاه کردم که با چوب زد پشت پسره و رفت سمته کامبیزو شکمشو بست
با خودم زمزمه کردم :الهی قربون اون دل نازک و مهربونت برم!
یهو کاوه برگشتو با دیدن من که دارم میلرزمو اشک میریزم به سمتم اومدو گفت:آوا
آروم بغلم کرد
تو بغلش میلرزیدمو کنترلی رو لرزشم نداشتم
کاوه:آوا آوا خانومی چی شده؟؟
چرا داری میلرزی؟؟
یه چیزی بگو!
آوا عزیزم من پیشتم
ببین صحیح سالمم
آروم زمزمه کردم پسره دا داش با من چ....
نتونستم ادامه بدمو صدای هق هقم بلند شد
کاوه حلقه ی دستاشو دور کمرم سفت تر کردو گفت:عزیزم خانومم پسره دیگه هیچ غلطی نمیتونه کنه من پیشتم....تا وقتی من باشم هیچ
کسو دیگه نمیزارم نزدیکت بشه هیچ کس
سرمو گذاشتم رو سینشو گفتم:قول؟
کاوه:قول
کاوه میشه زود تر از اینجا بریم من از اینجا م میترسمم!
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کاوه:آره عزیزم پاشو بریم!
بلند شدمو کاوه گفت:فقط باید کامبیزم ببریم هر چی باشه داداشمه
باشه
رفت سمته کامبیز بغلش کردو انداخت رو دوشش بعدم اومد سمتمو با هم از اون خرابه هه رفتیم بیرون!
وقتی رفتیم بیرون دیگه دم دمای صبح بود هوا روشن شده بود فک کنم ساعت چهار یا پنج بود.

رفتیم تو کارگاهو کاوه آروم کامبیزو گذاشت رو یه صندلی و گفت:دیگه االن همه بیدار میشن،،نمیدونم کامبیزو ببرم بیمارستان یا ن!
گفتم:نه کاوه نبریمش بزار االن که بیدار شدن قضیه و برا منوچ میگیم اون بگه چی کار کنیم
کاوه:آره فک کنم اینطوری بهتر باشه!
_ آوا
داشتم با کاوه صحبت میکردم که صدای در اومد که دیدم منوچ اومد تو حیاط.
یه دفه داد زد:آوا آوا تویی؟؟؟
کجا بودی دختر؟؟
کاوه اون کیه؟!
اومد جلو گفت:عه این که کامبیزه خودمونه چرا لباسش خونیه؟؟؟
کاوه :چاقو خورده فقط کمکش کن ببریم بیمارستان!
منوچ :خخخ خندیدم باز میگه بیمارستان،،پسره خنگ ما پول دوا دکتر نداریم خودم یکی رو میارم ببرش تو اتاق
حاال چرا چاقو خو..
کاوه نذاشت حرفشو بگه و گفت:باید حتما بخیه بخوره!
منوچ:اصال شما کجا بودید؟؟
که االن با آوا برگشتید!.
کاوه:قضیه مفصله بزار برا بعد
گفتم:آره ببرش تو اتاق تا آق منوچ یکی رو بیاره براش بخیه بزنه
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یه دفعه دیدم پسرا و مهناز وباران تو حیاطند مثل اینکه از داد منوچ بیدار شده بودند
باران با حالت دو به سمتم اومد و بغلم کرد و با گریه گفت خواهری کجا بودی؟؟؟
مردم از نگرانی!
منم باهاش گریه کردم گفتم داستان داره حاال باشه برا بعد
منوچ:چی چیرو باشه برا بعد؟؟
تو همه رو نصف جون کردی میدونی چه قدر دنبالت گشتیم دختره خیره سر!
حاال سر و مر وگنده برگشتی توضیحم نمیخوای بدی؟؟
سرمو انداختم پایین و با گریه گفتم:ن نم نمیدونم چ چی ب بگ بگم!
به هق هق افتاده بودم که کاوه برگشت تو حیاط
گفت:آوا جان تو که باز داری گریه میکنی ؟؟
کسی چیزی گفته؟؟
به بقیه نگا کرد و گفت کی آوا رو ناراحت کرد؟؟
میدونید این دختر چه قدر زجر کشیده ؟؟
االن باید بره استراحت کنه!!.
منوچ:من گفتم باید توضیح بده کجا بوده!
مردیم از نگرانی
کاوه:هه آره خیلی نگران بودی!
باران آوا رو ببر تو اتاق من خودم توضیح میدم
با باران رفتم تو اتاق دراز کشیدمو سرم به بالش نرسیده خوابم برد
_ کاوه
منوچ رفت یکی رو آورد مرده اومد لباس کامبیز رو پاره کرد بعد با بتادین ضد عفونی کرد و شروع کرد بخیه زدن
از درده بخیه زدن کامبیز چشماشو رو هم فشار میداد و ناله میکرد
عرق کرده بود و میلرزید،،حالم ازش به هم میخورد اما دلم نیومد اونجوری ولش کنم!
برادرم بود باید نجاتش میدادم دیگه به مرگش راضی نبودم
منوچ گفت:خب بگو بینم چی شد آوا رو از کجا پیدا کردی؟؟
کامبیز چرا چاقو خورده ؟؟
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چی بگم هر چی بگم تف سر باالست!
تموم قضیه رو براش گفتم
منوچ:بزار فقط بلند بشه از جاش میدونم با این نالوتی چی کار کنم ؟
برا من غلط اضافی میکنه
اوال که یکی از کارگرای منو دزدیده
دوما پسره آشغال که میدونست تو آوا رو دوست داری پس چرا این کارو کرده؟!
تودلم از حرف منوچ خر کیف شدم پس بالخره قبول کرده ما همو دوس داریم
گفتم:از من و آوا کینه به دل گرفته
چون همش دو رو وره آوا بود ولی آوا منو انتخاب کرد!
اونم زهرشو اینجوری ریخت
طفلک آوا داشت از ترس سکته میکرد
منوچ :هه از اول گفتم عشق وعاشقی نباس باشه
حرف گوش نکردید
حاال همتون باید تاوانشو بدید
یه دفعه اون یارو که مثال دکتر قالبی بود گفت کار;من تموم شد
فقط باس پانسمانشو یه روز در میون عوض کنید
از دارو خونه هم چرک خشک کن بگیرید بدید بخوره که عفونت نکنه
منوچ:باشه تو به این کاراش کار نداشته باش خودمون میدونیم چی کارش کنیم!
به هیچ کس چیزی نمیگی..شیر فهم شد؟؟؟
اون یارو گفت:چشم!
منوچم یه پولی کف دستش گذاشت و اون رفت
دیگه آفتاب زده بود انقدر خسته و بی حال بودم که فقط دوست داشتم بخوابم
خدایا شکرت که عشقم صحیح و سالمه،،فقط باید از نظر روحی آرومش کنم!
رفتم دراز کشیدم ولی آه و ناله کامبیز کالفم کرده بود
رفتم به منوچ گفتم:یه چی بده کوفت کنه نمیزاره ما کپمونو بزاریم.
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منوچ:مگه االن وقت خوابه؟
باید برید دنبال کاراتون
من چی کار کنم که شما شب نخوابیدید؟؟
همتون مفت خور شدید به حسابتون میرسم!
باخودم گفتم:عجب خریه ها اصال درک نداره!
حاال یه روز کار نکنیم مگه چی میشه؟
داد زدم:آهای آق منوچ
من خستم میفهمی؟؟
خسته!
از دیشب نخوابیدم،،االنم میخوام بخوابم
منوچ:تو غلط میکنی مگه اینجا خونه خالته؟؟
بعدم باید برید کار کنید پوالمون داره ته میکشه
منوچ خودم پول خسارت امروزو بهت میدم اما امروز به من کار نداشته باش خوابم میاد
منوچ:وایسا وایسا بینم تو این پوال رو از کجا میاری؟؟؟
کار میکنم،،رحمت میکشم،،پوالمو پس انداز میکنم،،پول در میارم،بازم بگم؟
منوچ:گیرم اینایی که میگی درست اما هر چقدم کار کنی انقد پول دستت نمیاد!
خرج بیمارستان آوا رو رفتم پرسیدم ۰۲۲هزار تومن شده بود
منوچ:بعدم تو که تا هفته ی قبل هر چی در میوردی میدادی به من!
پس این پوال رو از کجا میاری؟؟؟
آق منوچ گیر نده به خدا پوالی خودمه کاری نمیکنم
منوچ:من میدونم تو داری یه چیزیو از من مخفی میکنی!
من آخه چیو از تو مخفی میکنم؟؟
منوچ:هیچ جوری نمیتونم قبول کنم که پوال پوالی خودته!
بابا باش مجبورم بگم دیگه یادته چند هفته پیش با بچه ها یه کیف پول بلند کرده بودیم نصفشو دادیم به تو بقیشم بین خودمون تقسیم
کردیم دیگه اون پولرو کنار گذاشته بودم بعد یادم رفته بود،،چند وقت پیش پیداش کردم االنم دارم ازش استفاده میکنم
منوچ:این دفعه رو باور کردم ولی اگه بفهمم داری کار مخفیانه ای انجام میدی میکشمت فهمیدی.؟؟؟
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بله فهمیدم
حاال اجازه هس بریم دو دقیقه کپمونو بزاریم؟؟؟
منوچ:هری..ساعت شیش بیا پیشم کارت دارم!
باشه ای گفتم اومدم برم که
_آوا
حال روحیم خیلی خراب بود،،هر وقت کامبیز یا اون پسره بهم نزدیک میشدن یاد اتفاقات گذشته میفتادمو حالم بد میشد!
واس همین این چند روزه حال خوبی نداشتم
بلند شدم که برم تو حیاط کارگاه،،
یهو دیدم منوچ و کاوه دارن با هم حرف میزنن
رفتم پشت اون آهن قراضه هایی که گوشه ی حیاط کارگاه بود قایم شدم!
منوچ:من میدونم تو داری یه چیزیو از من مخفی میکنی!
کاوه :من آخه چیو از تو مخفی میکنم؟؟
منوچ:هیچ جوری نمیتونم قبول کنم که پوال پوالی خودته
بابا باش مجبورم بگم دیگه یادته چند هفته پیش با بچه ها یه کیف پول بلند کرده،،بدیم نصفشو دادیم به تو بقیشم بین خودمون تقسیم
کردیم دیگه اون پولرو کنار گذاشته بودم بعد یادم رفته بود،،چند وقت پیش پیداش کردم االنم دارم ازش استفاده میکنم
منوچ :این دفعه و باور کردم ولی اگه بفهمم داری کار مخفیانه ای انجام میدی میکشمت فهمیدی.؟؟؟
بله فهمیدم!
حاال اجازه هس بریم دو دقیقه کپمونو بزاریم؟؟؟
منوچ:هری..ساعت شیس بیا پیشم کارت دارم!
وای خدایا چی میشنیدم اینا دزدی هم میکنن؟؟
داشتم با خودم کلنجار میرفتم که یهو با صدای کاوه گفتم:هیییی!
کاوه:منم بابا نترس!!
چرا این پشت قایم شدی؟؟
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با صدای آروم گفتم:هیس ساکت باش دارم با بچه ها قایم موشک بازی میکنم!.
کاوه:آوا من گوشام درازه؟؟
نه
کاوه:پس منو خر نکن بچه ها که االن نیستن!!
چیزه چیز همین طوری این اینجا نشسته بو بودم
کاوه:راستشو بگو دختر خوب
بلند شدمو روبه روش وایسادمو گفتم :شغل شما اینجا چیه؟؟
کاوه:وا چرا اینو میپرسی؟
مگه خودت نمیدونی؟؟
کاوه جوابمو بده
کاوه:وا گدایی دیگه!
میریم گل و دستمال و آدامس و از این جور چیزا میفروشیم..
شغل ما ها هم که کمک کردن به منوچ و آموزش دادن بچه هایی که جدید میان!
فقط همین؟؟؟
کاوه:آره دیگه تو چت شده؟؟؟
مطمئنی فقط همینه؟؟
کاوه:آوا خوبی؟؟؟
چیزی شنیدی کسی چیزی گفته؟؟
دست به سینه جلوش وایسادم ..پوزخندی رو لبام خود نمایی کرد،،بعد با صدای نسبتا بلندی گفتم:عمه ی من دزدی میکنه؟؟؟
آره؟؟
کاوه رنگ از روش پریده و گفت:چ چی م میگی؟؟؟
خودت االن به منوچ گفتی کیف دزدیدین!!
کاوه:تو حرفای ما رو شنیدی؟؟
بله خوبم شنیدم،،از این به بعدم
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لطف کن چیزیو از من پنهون نکن!
اومدم برم که کاوه بازومو کشیدو نتونستم تعادلمو حفظ کنمو افتادم تو بغلش
کاوه دستاشو سفت دور کمرم انداختو گفت:نمیخوام ازم ناراحت باشی به حرفام گوش بده برات توضیح میدم!
باشه؟
گفتم:کاوه ولم کن االن یکی میاد میبینه بعدم من هیج جوره تو کتم نمیره!
دلیلی نداره شما دزدی کنین!
کاوه:بزار ببینن خانوممو بغل کردم مگه چیه؟؟؟
بعدم گفتم که توضیح میدم
هر چقدر تالش کردم از بغلش بیام بیرون نتونستم آخر گفتم:دارم عذاب میکشم ولم کن دیگه
کاوه حلقه ی دستاشو از دور کمرم شل کردو گفت:واقعا؟؟؟
ابرو هامو انداختم باال گفتم نه برای اینکه ولم کنی گفتم!
کاوه خندیدو اومد دوباره بگیرم که از دستش فرار کردمو زودی رفتم تو اتاق
از هیجان قلبم تند تند میزد دستمو گذاشتم رو قفسه سینمو نفس عمیقی کشیدمو گفتم:آخیش
یهو صدای کاوه و شنیدم که گفت:کجا رفتی؟؟
حداقل بیا برات توضیح بدم که ازم ناراحت نباشی!
آوا آوا
داد زدم:بیام باز شیطنتت گل میکنه اذیتم میکنی
کاوه:نه قول میدم کارت نداشته باشم فقط میخوام حرفامو بگم که تو ذهنت تصویر بدی ازم نسازی!
قول دادیا.
کاوه:قول دادم دیه!
باشه صب کن االن میام.
کاوه:باش فقط زود باش که االن منوچ اینا میان نمیتونیم حرف بزنیم
باش
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کاوه:منتظرم خانومم
کاوه پشتش به من بود آروم آروم از اتاق بیرون اومدم نزدیکش که شدمو گفتم:پپخخخ!
کاوه:وای
عه تویی؟
خیلی شیطونی ها!
گفتم:ترسیدی؟
حقته!
وقتی منو به زور بغل میکنی منم تالفی کردم.
کاوه:دوست نداری بغلت کنم؟؟
مگه اذیت شدی؟؟
آخه..
کاوه:آخه چی؟؟
سرمو انداختم پایینو وگفت :ماکه هنوز مال هم نیستیم!
کاوه:کی گفته؟؟
تو عشق خودم هستی و مطمئن باش مال خودمی پس نباید این فکرا روکنی بعدم اومد جلو پیشونیمو بوس کرد
یه آن تموم بدنم لرزید،،قلبم داشت میومد تو دهنم،،احساس کردم صورتم داغه داغه!
کاوه:آخ ببخشید!.
خانمم چه خجالتی هم هست لپاشو ببین چه گل انداخته!!
رومو کردم اونور گفتم:عه کاوه ولم کن حواسمو پرت کردی!
زود تند سریع توضیح بده براچی دزدی میکنید؟؟
مگه کارایی که ما انجام میدیم چه اشکالی داره که از راه حرام داری پول در میاری؟؟
کاوه:ببین عزیز دلم من االن چند ساله اینجا هستم،،.تقریبا از وقتی بچه بودم اگه به حرف منوچ گوش نمیکردیم که نمیزاشت اینجا
بمونیم!
اما من اصال دوست ندارم دزدی کنی
راضی هستم شب سر گشنه زمین بزارم ولی دزدی نکنم!
کاوه:من تو هر کاری بگی میکنم ولی االن اگه حرف منوچ رو گوش ندیم،،
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اوال کلی ازمون پول میگیره میگه خرجی که کردم براتون رو باید بهم پس بدین،،دوما با یه تیپا از کارگاه میندازمون بیرون!
بعد به نظرت کجا میتونیم بریم حداقل االن یه سر پناهی داریم
گفتم:نمیدونم چی بگم ولی باید یه کار دیگه جور کنی االن که دیگه بزرگ شدی از عهده کارات بر میای!
دوست ندارم عشقم دنبال کار خالف بره
کاوه یه کم فکر کرد ووگفت:ما یه کار میکنیم سعی میکنیم بیشتر کار کنیم و پس انداز کنیم بعد با همدیگه از اینجا فرار میکنیم
آره این خیلی خوب فکریه منم پولوما جمع میکنم تا زودتر از این دخمه خالص شیم!
خب من برم هر موقع تونستم دوباره میام پیشت
کاوه:یه لحظه وایسا
چیه؟
چیزی هست که نگفتی؟؟
کاوه:آره میخواستم بگم که
کاوه:ببخشید که مواظبت نبودم،،تو خیلی اذیت شدی اما بهت قول میدم همه حواسم بهت باشه که دیگه آسیب نبینی!
اشک تو چشمم جمع شد،،بغض گلومو گرفته بود گفتم:ممنون که به فکرمی!
من ترس تو وجودمه،،تا این ترس بامن باشه من آسایش ندارم!
کاوه اومد جلو دستمو تو دستش گرفت وگفت:شرمندتم ولی قبول کن!
بی احتیاطی کردی باید به من میگفتی من وتو دیگه نباید چیزی از هم مخفی کنیم
گفتم:باشه حتما
کاوه روی دستم بوسه زدو گفت:حاال دیگه برو تا کسی نیومده
منم بدو بدو رفتم تو اتاق
وای چه آرامشی دارم وقتی میبینمش بااون که فهمیدم دزدی میکنه ولی نمیدونم چرا بازم عاشقشم وآرومم میکنه
خدای من خودت کمکمون کن تا زودتر از اینجا فرار;کنیم ومنم روی خوشی رو ببینم
باران:دختر سر صبح چی داری میگی باخودت؟
بهتری؟
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هیچی!
ببخشید بیدارت کردم
باران:نه باو
انقدر دلم واست تنگ شده بود که حد نداره
خیلی ترسیدم گفتم چه بالیی سرت اومده که پیدات نمیکردیم..
حاال زود بگو بینم کجا بودی دختر.؟؟

تموم قضیه رو براش گفتم اونم هر لحظه بیشتر تعجب میکرد حرفام که تموم شد گفت:عی کامبیز نامرد نالوتی،،عجب خریه!
حقشه هر بالیی سرش بیاد میزاشتید میمرد که از دستش راحت شید
نه کاوه اونقدر نامرد نیست که به مرگ برادرش راضی بشه
یعنی منم دلم نیومد با اینکه خیلی بال سرم آورد!
االنم بلند شو خواهری تا صدای منوچ در نیومده بریم سرکار،،نن تا میتونم باید کارکنم
باران:اما تو االن هنوز حالت خوب نیست
خوبم بریم
با هم از اتاق اومدیم بیرون که
اومدیم بیرون که چشم تو چشم سپهر شدیم
سالم
سپهر:به به آوا خانم چه عجب چشم ما به جمالتون منور شد!
اصال معلومه کجا بودی دختر؟؟
همه رو نگران کردی!
باران:منم که اینجا بوقم،،اصال منو ندیدی ها آق سپهر
باران روشو کرد اونور که بره سپهر بازوی باران رو گرفت و گفت:مگه میشه من تورو نبینمت؟؟
دیدمت عشقم ناراحت نشو دیگه!
گفتم:خواهری من میرم صبحونه بخورم تو هم بیا!
باران:باشه
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اونا داشتند صحبت میکردن که من رفتم به سمت آشپزخونه
خدا خیرت بده باران جون که نجاتم دادی وگرنه االن باید برا سپهر یه چیزی سرهم میکردم!
باران:دستمو ول کن سپهر االن یکی میبینه بد میشه
سپهر:اصال بد نمیشه بالخره همه باید بفهمن که ما همو دوست داریم
باران:سپهر یه سوال دارم!
سپهر:بپرس عزیزم
باران:چند روز پیش که آوا گم شد منوچ به کاوه اجازه نداد بره کالنتری
میگفت حق نداری بری اگه بری پای خودتم گیره.
مگه شما چی کار میکنین؟؟؟
سپهر:همون کاری که شما میکنید البته ما االن چند وقته به بچه ها آموزش میدیم.
باران:سپهر دروغ نگو!
سیاوش:سپهر،،باران چیزی شده؟؟؟
باران:ها؟ها؟
نه مگه قراره چیزی بشه؟؟
سیاوش:پس چرا با هم بلند صحبت میکردین و تو ناراحت بودی؟
سپهر چی کارش داری براچی اذیتش میکنی؟؟
سپهر:من من برا چی باید اذیتش کنم؟
من دوسش دارم دلیلی نداره اذیتش کنم
سیاوش چشماش گرد شد ووگفت :چی؟ چی گفتی؟درست شنیدم؟!
سپهر:راستش داداش دیگه وقتش رسیده من باید یه چیو بهت بگم
سیاوش:خب بگو بینم!
سپهر:من و باران همدیگه رو دوس داریم
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سیاوش:آ آر آره با باران؟؟
سپهر درست میگه ؟
باران:سرمو انداخته بودم پایین و نمیتونستم نگاش کنم
یه دفعه سیاوش داد زد:جواب منو بده میگم تووهم دوسش داری؟؟
گفتم:آ آر آره!
سیاوش سر تکون دادو به ما دوتا نگاهی انداخت و از کارگاه زد بیرون
باران:حاال چی میشه؟؟
سپهر نباید االن میگفتی
سپهر:چرا همین االن وقتش بود بعد این همه مدت مارو دید باهم صحبت میکنیم موقعیت خوبی بود
االنم رفت تا با این قضیه کنار بیاد
باران:اگه کنار نیومد چی؟ یه بالیی سر خودش نیاره
منوچ:باران،،سپهر
شما دو تا چی میگین اونجا؟؟
نکنه شما هم عاشق و معشوق هستین بعدم بلند بلند خندید!
باران:هه خندیدیم
منوچ:خیلی پرو زبون دراز شدی بچه کوچولو
سپهر:کجای باران بچس؟؟
منوچ:هه میگه کجای باران بچس!!
هنوز پونزده سالشه خانوم کوچولو!
سپهر:مهم اینه که سن عقلیش از تو بیشتره!
منوچ:چند وقته بهتون رو دادم همتون پرو شدینا،،هی من هیچی نمیگم،بزغاله ها.
سپهر:اگه باز خواستت تموم شد ما بریم کار داریم!
منوچ:برید گمشید از جلو چشمم تا اون زبوناتونو قیچی نکردم!!
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سپهر:وای مامانمینا،،دست باران و گرفتمو با هم به سمت آشپزخونه رفتیم
باران:آوا آوا بدو بیا دیر شد
اومدم عزیز دلم
بدو بدو رفتم بیرون و از پسرا خدافظی کردیمو با باران رفتیم
باران:وای آوا خسته شدم،،چرا انقد ساعت دیر میگذره؟؟
چرا هیچ کس چیزی نمیخره؟؟چرا؟؟
عه باران چقد غر میزنی!
کارتو بکن دیگه
باران:خوب خسته شدم خسته
گلم منم خسته شدم ولی باید کار کنیم مجبوریم.
باران:خدا میدونه کی میخوایم نجات پیدا کنیم
هی
_آی دختر اون گال رو چند میفروشی؟؟
برگشتم سمتشو با خوشحالی به طرفش رفتم بعد گفتم:سه تاش دو تومن
_بیستا به من بده
باشه چشم!
بهش گالرو دادم که مرده پنجاه هزار تومن داد بهمو گفت:بقیشم مال خودت
چشمام از خوشحالی برق زدو ازش تشکر کردم
بعد از اینکه مرده رفت منم به سمته باران رفتم که
باران گفت:ی شده خوشحالی؟؟
آروم و قرار نداری!
وای بارانی ببین خدا مارو چه دوست داره،،این یه نشونس!
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همین امروز با کاوه قرار گذاشتیم پوالمونو جمع کنیم تا بتونیم فرار کنیم بریم یه جا راحت زندگی کنیم
خدا هم آرزوی منو داره برآورده میکنه االن یه آقاهه همه گالمو خرید بقیه پولشم نگرفت
.منم پس انداز میکنم!
باران:واستا بینم برا چی فرار؟؟
کل قضیه رو براش تعریف کردم
باران:من داشتم از سپهر میپرسیدم که نتونست بهم بگه!
یعنی نمیدونم شاید نمیخواست بگه دزدی میکنن
باران خیلی ناراحت بود حالش گرفته شده بود گفت:منه ساده احمق چن ساله تو اکیپشونم ولی حالیم نشده!
یعنی تو از کاوه دلگیر نیستی؟؟
معلومه که دلگیرم ولی اونا چاره نداشتند منوچهره در به دره که وادارشون کرده اونا هم مجبور شدند!
همینجوری که باهم حرف میزدیم رسیدیم به کارگاه..
قرار شد بارانم اساسی با سپهر در این مورد حرف بزنه!
رفتیم تو کارگاه
منوچ و سپهر داشتند با هم اختالط میکردن
تا ما رو دیدن منوچ گفت:دخترا سیا(سیاوش )رو ندیدید؟؟
باهم گفتیم:نه
باران:مگه برنگشت؟؟
سپهر:نه از صبح که رفته هنو برنگشته!
نگرانشم
منوچ:بیخود نمیخواد نگران باشی
شما گوساله ها همتون دم در آوردین .واسه ما عاشق شدن..
من که از اول خر فهمتون کردم از این عشق و عاشقی ها نریم( نداریم)
ولی کو گوش شنوا!!
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حاال دیدید چی شد هر رو یه داستان جدید
منوچ داد میزد و عصبانی شده بود
در همین حین بود که
کاوه اومد گفت:چه خبر شده؟؟
منوچ:بیا بیا آقای عاشق پیشه!
روانی شدی.
اینا رم روانی کردی!
حاال بیا جمش کن
کاوه:واستا بینم باز چی شده؟؟
سوزنت گیر کرده رو ما!
قضیه رو که براش گفتیم،کاوه گفت:به من چه ربطی داره؟؟
سپهر از خیلی وقته که بارانو میخواسته!
حاال بعده قضیه مارو کرده همه تقصیرا افتاد گردن من؟
مگه نه سپهر؟؟
چرا الل شدی؟
حرف بزن باو
باران چشاش از خوشحالی برق زد خودشو به سپهر نزدیک کرد
سپهر:ای بابا حاال چه وقته این حرفاست ؟!
االن باید بینیم سیا کجاست؟
منوچ:بله مام بیکار هر رو دنبال یکی بگردیم
یه رو آوا
یه رو سیا
بینیم بعدی دیگه کدوم خریه؟
کاوه:احترام خودتو نگه دارها!!
هی ما هیچی نمیگیم
منوچ:مثال چی میخوای بگی؟؟
برو کشکتو بساب جوجه!
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این شد کار برا من!
کاوه رو نگا کردم با چشمام بهش التماس کردم چیزی نگه
اونم دستشو مشت کرده بود و چشاش شده بود کاسه خون،،یه دفعه مشتشو کوبید به دیوار
منوچ:هیچکی حق نره دنبال سیا بگرده خودش میاد همه باید به فکر کار باشین!فهمیدین؟؟
حاال هم برین گمشین!
حالمو به هم زدین
مهناز:آق منوچ،،آق منوچ
منوچ:ها؟
اومدم تو چی میگی؟
مهناز:این کامبیز خیلی ناله میکنه،،میگه بهت بگم یه کوفتی بهش بدی دردش ساکت شه
منوچ:درد بی درمون بگیره
غلط کرده،،باید تاووون کاری که کرده رو بده
به سمت کاوه رفتم که
دیدم دست کاوه قرمز شده!
گفتم:مگه قرار نبود همه چیو به خاطر همدیگه تحمل کنیم تا از اینجا بریم؟
کاوه:آره عزیزم ولی همش توهین و چرت و پرت،،اه
خستم کرده یه روز یه بالیی سرش میارم
عه کاوه ما فقط باید به فکر فرار از اینجا باشیم نه چیز دیگه
نمیخوام تو دردسر بیفتی!
من و کاوه با هم رفتیم دم در اتاق کامبیز اما کاوه گفت;تو نمیخواد بیای تو!
آره خودمم نمیتونم ببینمش،،من منتظرتم!!
کاوه:االن میام
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منوچ:کامی چته؟؟
چه مرگته؟؟
چرا انقدر غرغر میکنی؟؟
کامبیز:درد دارم شکمم داره پاره میشه نمیتونم طاقت بیارم
خب یه کم زهر ماری میارم برات ولی باید پولشو بدی
کاوه:تو تو می میخ میخوای چی کار کنی؟؟؟؟
کامبیز:هر کاری به تو چه؟؟؟
کاوه:ای نمک نشناس من اگه نیاورده بودم که تا حاال بو گندت محله رو ورداشته بود
کامبیز:ولم کن باو،،تو خودت منشا تموم این بالهایی!
منوچ:ولش کن بزار هر گهی میخواد بخوره!
تو چرا جوش میزنی؟؟
کاوه;داره خودشو بدبخت میکنه.
منوچ:با یکی دو دفه که چیزی نمیشه
حلقش بند بیاد حوصله نعره هاشو نرم!
زودم باید سر پا شی من وقت مریض داری ندارم..مفهومه؟
کامبیز
:باش باو تو فقط درد منو ساکت کن .دارم میمیرم
کاوه از اتاق اومد بیرون
صورت کاوه گرفته بود گفتم:چی شده؟؟
کاوه:هیچی بریم بریم!
کجا بریم؟؟
کاوه:مگه وقت شام نی بریم شام بخوریم کپمونو بزاریم!
تو چت شد کامبیز چیزی گفت؟؟؟
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اه ولم کن آوا بریم دیگه چقدر گیر میدی؟
اشک تو چشمم جمع شد بار اولش بود سرم داد میزد
کاوه:اصال کی گفته اینجا وایسی؟ ها.؟؟
کی گفته؟؟
اشکم داشت سرازیر میشد که گفتم:خو خود خودت
با گریه و بدو بدو به سمت اتاقم دویدم
کاوه داد زد:آوا آوا وایسا
محل بهش ندادم به چه حقی سره من داد میزنه؟
رفتم تو اتاق درو بستم
اومد دم در اتاق گفت :آوایی آوا یه دقه بیا بیرون
منم گریه میکردم و جوابشو نمیدادم
کاوه:گریه نکن دیگه بیا تا برات توضیح بدم!
فقط گریه نکن طاقت شنیدن صدای گریتو ندارم
داد زدم نمیام بیرون،،مگه من چی کار کردم سرم داد میزنی؟!
کاوه:به خدا هیچ کار نکردی!
من حالم بد بود،،معذرت میخوام
حاال بیا دیگه
من خودمم حالم خوب نیس تو هم نیای بدتر میشم
کاوه:همونجا دم در نشستم وسرمو گذاشتم رو پام
چه غلطی کردم ها،،از بس واسه اون کامی نامرد اعصابم خورد شد نفهمیدم به طفلک آوا چی گفتم.
اما چه کنم حسابی بهم ریخته بودم.
آوا:خب اومدم حاال که چی؟
کاوه:سریع بلند شدم گفتم بخشیدی قربونت برم؟
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آوا:رومو کردم اونور گفتم:کی گفته بخشید؟
اومدم ببینم چی میگی؟
صورتمو با دستاش گرفت وگفت منو نگا کن،،منم نگاش نمیکردم چشمامو بسته بودم
خیسی اشک هنوز روصورتم بود که احساس داغی لبشو رو پیشونیم حس کردم
کاوه:الهی فدات شم من نفهمیدم چی کار کردم ببخش منو!
آوا:خجالت کشیدم اومدم برم دستمو گرفت و گفت:از دست کامی عصبی بودم.
گفتم:باشه عیب نداره بریم شام بخوریم
کاوه:باشه عزیز هر چی تو بگی!
رفتیم تو آشپزخونه
همه برا شام بودن جز سیاوش
یعنی کجا رفته؟
شامو خوردیم و من و باران رفتیم تو اتاقمون.
باران گفت:خواهری
جانم؟؟
باران:راستش میخواستم یه چیزی بگم!!
چی؟
باران:آوا،،راستش نگرانه سیاوشم
دلم براش میسوزه!
گناه داره طفلکی
آوا:دختره لوس گفتم چی شده
خب منم نگرانم ولی چی کار میشه کرد؟
فعال باید منتظر بمونیم ببینیم کی میاد چون این منوچ نالوتی نمیزاره دنبالش بگردیم
اون که بچه نیس در ضمن چون پسره خطری تهدیدش نمیکنه!
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خواهری برا ما دخترا تو جامعه تنها موندن خطرناکه.
حتما باید یه حامی داشته باشی وگرنه گرگای زمونه تموم تنتو میدرن
گریم گرفت که باران دست انداخت بغلم کرد گفت:خواهری گریه نکن دیگه االن که حامی داری!
گفتم:آره راست میگی کاوه خیلی خوبه!
تو به سپهر چیزی نگفتی؟
باران:درمورد چی؟
دزدی کردنش!
باران:اتفاقا عصری باهاش حرف زدم
خب چی گفت؟
باران:اول چیزی نگفت..من که گفتم همه چیو میدونم به حرف اومد!!
اونم ناراحت بوده از دزدی کردن،،تقریبا همون حرفای کاوه رو گفت
منم گفتم باید این کارو بزاری کنار
قرار شد ما هم یواشکی پس انداز کنیم تا بتونیم فرارکنیم.
گفتم:آقا قبول نیس کی گفت از ما تقلید کنین؟؟
باران:عه لوس نشو دیگه ما باید تا آخر عمر باهم باشیم مثل دو تا خواهر
پس کارامونم باید مثل هم باشه
خندیدمو گفتم:شوخی کردم
منم اگه جای تو بودم همین کارو میکردم،،خوب کاری کردی!!
اونشب خوابیدی
صبح که بلند شدیم هنوزم خبری از سیا نبود
وای یعنی دیگه نمیخواد بیاد؟
خب خداییش حق داره معلوم بود از ته دل بارانو دوس داره
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بارانم که هم خوشگله و هم دوس داشتنی!
واقعا از باران گذشتن سخته حتما رفته که بتونه تحمل کنه
کامبیز:تو چه افکاری هست؟؟؟
هه هه هه
برگشتم کامی رو دیدم با اینکه زیر دلشو گرفته بود ولی یه آن ازش ترسیدم
تموم بدنم لرزید داشتم از ترس سکته میکردم
داشت میومد سمتم که.
_شخص سوم
_مرکز مرکز وضعیت در چه حاله؟؟
قربان هنوز تحت کنترلن!
_مورد مشکوکی ندیدین؟؟
نه قربان هنوز مورد مشکوکی دیده نشده
_ستوان گزارشارو دقیقه به دقیقه بهم بده
چشم قربان!
_بی سیمو گذاشتم رو میز،،رفتم پشت صندلی ام نشستم!
عینکم را به چشم زدم...مشغول بررسی پرونده ها شدم
با صدای در سرمو بلند کردم
قربان تیمسار تو اتاقشون منتظر شما هستند
_باشه بهشون بگید االن میام!
چشم قربان
از پشت میزم بلند شدمو به سمته اتاق تیمسار رفتم
تق تق تق
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تیمسار:بفرمائید؟
_درو باز کردم بعد از سالم نظامی به سمته تیمسار رفتم
_قربان امری داشتین؟
تیمسار:بفرمائید بشینید
_نشستم رو صندلیو گفتم:خب بفرمائید گوشم با شماس؟
تیمسار:راستش با فعالیت های اخیر شما تصمیم گرفتیم یه درجه ببریمتون باالتر
_واقعا؟؟
تیمسار:بله یعنی شما دیگه با سرگردی خدافظی میکنید و به مقام سرهنگی دست میابید!!
_خیلی خوشحال شدم واقعا نمیدونم چی بگم!
خیلی ممنونم
تیمسار:این مقام الیق شماس
_لبخندی زدمو گفتم:اختیار دارین
تیمسار:وضعیت در چه حاله؟؟
بچه ها هنوز زیر نظرشون دارن تا چند وقته دیگه دستگیرشون میکنیم
تیمسار:عالیه
_اگه امر دیگه ای ندارین من برم سراغ پرونده ها چند تاشون مونده که باید کامل کنم
تیمسار:نه کار دیگه ای ندارم
بفرمایید به کارتون برسید
بلند شدمو گفتم:ممنون قربان
بعد از کوبیدن پام و دادن سالم نظامی از اتاق تیمسار بیرون اومدمو به سمته اتاقم رفتم
_ آوا
داشت میومد سمتم که کاوه داد زد:بز داری چه غلطی میکنی؟
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کامبیز:هیچ هیچی ای بابا کاریش نرم
منم عین بید مجنون میلرزیدم
دوباره تموم صحنه هایی که خاطره بدازشون داشتم جلو چشمم رژه میرفت
کاوه اومد سمتم دستمو تو دستش گرفت وگفت:عزیزم برا چی انقدر میلرزی؟حالت خوب نیست؟
اشک تو چشمم جمع شد و نگا به کامی کردم ولی اصال نمیتونستم حرف بزنم ..زبونم بند اومده بود،،قلبم داشت میومد تو دهنم!
کاوه:قربونت برم کامی هیچ گهی نمیتونه بخوره!
من اینجا پیشتم
کامبیز:چی میگی کاوه؟
احترام خودتو نگه دار!
کاوه:دهنتو ببند
لجن شدی
کارت شده آزار و اذیت این دختر!!
به خدای باال سرمون قسم این دفعه بیای طرفش خودم با دستام میکشمت.
کامبیز:همونجا رو زمین نشست و زیر دلشو گرفته بودو گفت:اصال من با این حالم کاری بهش نداشتم فقط میخواستم حالشو بپرسم
کاوه:الزم نکرده،،دیگه باید حدو حدوده خودتو بدونی،،من تو رو نجات ندادم که به آوای من آسیب برسونی
کامبیز:اوه اوه دیگه آوا از ما برات مهمتره؟؟
کاوه:آره خیلی هم مهمه،،تو هم عزیز بودی خودت کارو خراب کردی
کامبیز:باشه دادا!!
ما دیگه حرفی نریم،،بعدم بلند شدو رفت
کاوه:آوا خوبی؟
آ آر آره ب به بهتر بهترم
دیدم باران یه لیوان آب دستشه و به سمتم میاد
باران:خواهری،آوایی،حالت خوبه؟
بیا این آبو بخور تا بهتر شی
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سرمو تکون دادم که یعنی دستت درد نکنه،،آب خوردم و یه نفس راحت کشیدم
باران:دوباره چی شده؟
کاوه:هیچی فعال ببرش تو آشپزخونه ..نمیخوام کسی متوجه بشه
باران:آره بریم صبحونه بخوریم شاید بهتر شه
اونروز حالم که بهتر شد رفتیم سر کار و برگشتیم ولی از سیاوش هنوز هیچ خبری نبود
همه نگرانش بودیم تا اینکه منوچ همه رو جمع کردو گفت
_ سیاوش
اصال نمیتونستم کنار بیام با این قضیه!
داشتم دیوونه میشدم
دوسه روزه از کارگاه زدم بیرون ولی انقدر بی حوصله بودم که حتی دزدی هم نکردم
روزا تو خیابون راه رفتم و فکر کردم
شبا هم تو پارک میخوابیدم!
دیگه نمیدونم باید چی کار کنم؟
حالم مثل کسیه که یه تیکه از وجودش کنده شده
من خیلی بارانو دوست داشتم،،برادرم رو هم خیلی دوست دارم ولی نمیدونم باید چه کاری انجام بدم
خدایا خودت کمکم کن بتونم این قضیه رو هضمش کنم
از روز اولی که دیدمش مهرش به دلم نشست ولی عشق یه طرفه هیچ فایده ای نداره.
من هر چه قدر هم بجنگم نمیتونم بارانو مال خودم کنم!
چون هم سپهر عاشقشه وهم باران اونو میخواد
هی روزگار،،همیشه همینطور بوده!
وقتی یکی رو از ته دلت میخوای
یا باید سختی بکشی بهش برسی یا هم که اصال نمیتونی به دستش بیاری
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منم باید هر جور شده قانع شم که باران مال من نیست.
باید بگذرم ازش
آره به خاطر جفت اونا که برام عزیزند سعی میکنم فراموش کنم
باید به روی خودم نیارم که ناراحتم تا اون دوتا خوشبخت بشند
چون من واقعا عاشق بارانم و هر کی عاشقه خوشبختی عشقشو میخواد
حتما باران با سپهر خوشبخت تره وگرنه میدونست من عاشقشم ولی اونو انتخاب کرد
به اینجا افکارم که رسید نتونستم طاقت بیارمو فریاد زدم:خدا کمکم کن!
همه کسایی که تو خیابون بودند به من نگاه کردند معلوم بود با ترحم نگاه میکنن!
منم تصمیممو گرفتم و به سمت کارگاه راه افتادم.
_ آوا
منوچ همه رو جمع کردو گفت:امروز روز سومی که از سیا خبری نیس!
من خودمم نگرانم،،هر کی کارش زودتر تموم شد؟،پی اش بگرده تا بینیم کدوم قبرستونی رفته!
همه گفتند:چشم
داشتیم میرفتیم سرکار که سیا با قیافه ژولیده پولیده اومد تو
سرش پایین بود همونجور که سرشو انداخته بود پایین داشت به سمت اتاقشون میرفت
منوچ:به آق سیا
کدوم گوری بودی؟
همتون واسه من سرخود شدید!
سپهر:حاال هر جا بوده
آق منوچ نمیبینی حالش خوب نیس!
سرو وضعشو نگاه کن.
سپهر به سمتش رفت و گفت :دادا همه مارو نگران کردی!
نگفتی دیو.....
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سیاوش نزاشت حرفش تموم شه و گفت :هه واقعا؟
یعنی انقد برات مهمم؟؟
لطفا کسی نگران من نشه
یکی دو روز کار داشتم باید میرفتم االنم برگشتم
بعد به باران نگاه کرد و نیشخند زد
باران اشک تو چشماش جمع شده بود بالخره من میدونستم خودشو وسپهر رو مقصر میدونست
انقدر مهربونه که همینجور اشکاش سرازیر شدن و بلند داد زد:فقط منو ببخش!
بعد دوید و به سمت اتاق رفت!!
سیا هم رفت به سمت اتاق..
دیگه هیچکی حرفی نزد
فقط منوچ داد زد :نبینم دیر برین سر کار !
هر کی دیر بره تا کارشو انجام نداده حق برگشت نداره!
فهمیدین مفت خورا؟
رفتم به سمت اتاق،،دلم برا هر سه شون میسوخت،،اما بیشتر برا سیاوش چون معلوم بود عشق پاکی به باران داشته
وگرنه این دوسه روزه به این روز نمیفتاد
بارانی،،خواهری،،دیدم باران یه گوشه اتاق کز کرده و داره های های گریه میکنه
گفتم:بمیرم برا تو و خودم که مشکالت ما تمومی نداره.
داشتم دلداریش میدادم که
سپهر اومد دم در اتاق و گفت:باران باران
نبینم اشکتو،،الهی بمیرم
آوا:موندن رو جایز ندونستم و رفتم بیرون
باران:سپهر..
سپهر:جون سپهر؟؟
باران:سیاوشو دیدی؟؟
گناه داره،،خیلی داغونه،،من مثل داداشم دوسش دارم!
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سپهر اومد جلو و منو بغل کرد و گفت :قربونت برم منم دوسش دارم ولی این اتفاقیه که افتاده!
داشتم همینجور زار زار گریه میکردم
سپهر همونجور که با دستش نوازشم میکردگفت:سیا از بچگی خیلی قوی بود..
مطمئنم خیلی زود با این مسئله کنار میاد
تو هم گریه نکن
بلند شو بریم یه آبی به سروصورتت بزن
بعد منو از خودش جدا کردو پیشونیمو بوسید
وای خدا چه قدر تو آغوشش آرامش داشتم!
وقتی پیشونیمو بوسید خجالت کشیدم و سرمو انداختم پایین!!
دستشو گذاشت زیر چونمو وگفت:نبینم خجالتتو!
چه لپاش گل انداخته!!
فدات بشم من.
پاشو پاشو بریم که االن باز صدای نکره منوچ در میاد
فقط یه چیز!
خودت با سیاوش صحبت کن واز دلش در بیار
نمیخوام آهش پشت سرمون باشه
سپهر:باشه دورت بگردم که انقد مهربونی!!
با سپهر از اتاق رفتیم بیرون و بعدش با آوا رفتیم سرکار
یه چند روزی همه سرشون به کارشون گرم بود
کسی به کسی کاری نداشت
یعنی دیگه جرئت نمیکردیم منوچ خیلی بد اخالق شده بود
کامی تقریبا خوب شده بود ومیتونست کار کنه
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سیاوشم خیلی عادی برخورد میکرد انگار اتفاقی نیفتاده
کاوه و سپهرم سعی میکردند بیشتر به بچه ها آموزش بدن
با منوچ صحبت کردن که اگه بشه یه کار درست و حسابی ردیف کنن
من و آوا هم که به دست فروشی ادامه میدادیم
زندگی همه به همین روال میگذشت که.
_شخص سوم
پشت میزم نشسته بودمو مشغول کارای پرونده ها بودم
گوشیمو برداشتمو شروع به شماره گیری کردم
_بله؟!
سالم آقای رضایی سرهنگ فرهمندم
_سالم منظورتون سرگرد فرهمنده؟
خیر سرهنگ فرهمند!
البته شما هنوز خبر ندارین؟؟
_از چی؟؟
من چند روزه با سرگردی خدافظی کردم..
_واقعا؟؟
خیلی خوشحال شدم خوبین شما؟؟
چی شده یادی از ما کردین؟؟
اختیار دارین ما که همیشه به یاد شماییم،،خواستم بگم اگه زحمتتون نمیشه تا کالنتری بیاین راجب یه پرونده میخوام باهاتون صحبت
کنم!
_باشه فقط من دوساعتی کار دارم اما بعدش میام
دستتون درد نکنه،،منتظرتونم
_خواهش میکنم..خدانگهدار!!
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خدانگهدار
سرمو بین دستام گرفتمو آرنجامو گذاشتم رو میز
چشمامو بستمو به فکر فرو رفتم
هی چه روزای خوبی بود،،عین دو برادر بودیم،،هه!
از برادرم نزدیک تر،،ولی االن چی؟؟
دشمنه همیم!
هه
با صدای سروانی که داشت صدام میزدو دستشو جلو صورتم تکون میداد،،چشمامو باز کردمو به صندلیم تکیه دادم
به خودم اومدمو گفتم:بفرمایین کاری داشتین؟
سروان:قربان در زدم دیدم جواب نمیدید بعد اومدم صداتون زدم جواب ندادید،،ترسیدم فک کردم چیزیتون شده..
نه چیزی نیس حالم خوبه فقط کمی رفتم تو فکر!
سروان:خواستم بگم اینارو خانوم محمدی دادن امضا کنید
باشه بزارشون بعدا امضا میکنم
سروان:آخه گفتن همین االن الزم دارن
باشه بده ببینمشون
سروان:بفرمائید
به پرونده ها نگاهی کردمو بعد خودکارمو برداشتمو مشغول امضا کردن برگه ها شدم
بفرما تموم شد
سروان:ممنون قربان
خواهش میکنم،،فقط سروان بیزحمت بگید یه لیوان آب برای من بیارن
سروان:چشم قربان!
و بعد سالم نظامی دادو از اتاق بیرون رفت!.
لب تاپمو گذاشتم رو میزو مشغول نوشتن چند گزارش شدم
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وقتی گزارشا تموم شد به ساعت مچی مشکیم نگاهی کردم،،اوه اوه دو ساعت گذشته بود،،از بس درگیر گزارشا بودم که اصال متوجه ی
گذر زمان نشدن بودم
با دستم پشت گردنمو ماساژ دادمو سرمو به صندلی تکیه دادمو چشمامو بستم
با صدای تلفن خم شدمو تلفن جواب دادم
بله؟!
_قربان آقای احمدی اومدن
بفرستینشون داخل!
_چشم
دستی به لباسام کشیدمو روی صندلیم جا به جا شدم
تق تق تق
بفرمائید داخل
از پشت میزم بلند شدمو به سمته آقای احمدی رفتمو گفتم:به به آقای احمدی خوش اومدید،،باالخره ما شما رو زیارت کردیم!!
آقای احمدی:اختیار دارین جناب سرهنگ
بفرمائید بشینید
آقای احمدی:ممنون
آقای احمدی نشست
چی میل دارین بگم بیارن براتون؟
آقای احمدی:ممنون چیزی نمیخورم..
آقای احمدی:خوب میبینم که سرهنگ شدین!!
بله دیگه باالخره نتیجه ی زحماتمو دیدم
آقای احمدی:اون که بله
اما مگه شما چند سالتونه؟؟
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بیست و شیش
چطور مگه؟!
آقای احمدی:واقعا؟؟
مگه میشه؟؟
کم کمش باید حداقل ۵۳سالو داشته باشید تا به مقام سرهنگی برسید
خوب من که همینطوری سرهنگ نشدم جناب،،قضیه داره!
آقای احمدی:خب!
چه قضیه ای هست که تونسته شمارو تو جوونی به سرهنگی برسونه؟؟
هی!
مجبورم بگم دیگه
آقای احمدی خندیدو گفت:میشنوم
خب من

خب من پارسال ماه مهر یه ماموریت سخت رفتم که جونم خیلی در خطر بود،،خداروشکر تونستیم با بچه ها تو اون ماموریت موفق شیم!
پارسال یه درجه بهم تشویقی دادن
_امسالم یه درجه دیگه اضافه کردن گفتن چون ماموریت خیلی سخت بوده،،گفتن یه درجه دیگ میبریمت باالتر!
آقای احمدی:واقعا ما باید به شما افتخار کنیم!
حاال ماموریتتون چی بود؟!
واال از این قرار بود که ما باید یه باند بزرگ قاچاقچی و دستگیر میکردیم،،بعد اگه تو پاتوقشون دستگیرشون میکردیم تو تله میفتادیم اما با
تجرباتی ک داشتم گذاشتم تا دمه مرز ایران برن و بعدم با بچه ها دستگیرشون کردیم!!
از پارسال قرار بود سرهنگ بشم اما چون بعضی هاشون فرار کرده بودن پارسال یه درجه اضافه کردن تقریبا دو ماه پیشم اون چند نفرو
دستگیر کردیم که یه درجه دیگ هم بهم دادن
آقای احمدی:واقعا خسته نباشید!
آفرین به شما!
سالمت باشید وظیفمه
آقای احمدی:چقد طول کشید؟؟
ما تقریبا نه ماه این گروهو زیر نظر داشتیم...
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آقای احمدی لبخندی زدو گفت:پس واقعا الیق این مقامید!
ممنون شما لطف دارید!!
آقای احمدی:خب من در خدمتم در مورد کدوم پرونده کارم داشتین؟؟
راستش یه پروندس که
_آوا
با صدای منوچ که میگفت:آوا،،باران ،سپهر،،کاوه!
هممون رفتیم تو حیاط!!
منوچهر رفت رو صندلی نشستو به موکتی که جلو صندلی بود اشاره کرد که بشینیم
هممون نشستیمو منتظر زل زدیم تو چشمای منوچ
منوچ:امروز بهترین روز منه خیلی خوشحالم،،واس همین یه فکرایی کردم که فک میکنم برا هممون بهتر باشه
من بهتون گفته بودم ک دلم نمیخواد عشق و عاشقی و از این جور چیزا تو گروهمون باشه،،ولی شما ها هیچ کدومتون انگار نه انگار
همش کار خودتونو میکنید،،برا همین تصمیم گرفتم کاری کنم که هممون راحت شیم
خب به نظر من اینطوری درسم نیس که شما ها با هم باشید،،بخواید مثل عاشق و معشوق رفتار کنید،،به نظرم براتون سخته نه؟؟
کاوه:مثال برا چی سختمونه؟
منوچ:این که راحت نمیتونید ابراز عالقه کنید من میدونم شماها تصمیمتون ازدواجه
برا همین تصمیم گرفتم که باران و سپهر نامزد کنن،،آوا و کاوه هم همینطور،،اینطوری برا همه بهتره!!
چشمام از خوشحالی برق زد به کاوه نگاه کردم که داشت با خوشحالی منوچ و نگاه میکرد
باران و سپهر هم خیلی خوشحال بودند
منوچ:خودتون که میدونید من آدمی نیستم که از این کارا کنمو از این حرفا بزنم،،اما منم خسته شدم برا همین این تصمیمو گرفتم!!
منوچ:و یه خبر دیگ
کاوه:چی؟
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سپهر:چی؟
باران:بگو دیگ آق منوچ
منوچ :مهناز حاملس از این به بعد باران و آوا سر کار نمیرن و به مهناز میرسن،،شما ها هم که به کارتون ادامه میدین
هممون خندیدیم و گفتیم مبارکه
آق منوچ پس شیرنیت کو؟؟؟
منوچ:من از این سوسول بازیا خوشم نمیاد،،در ضمن همین که اجازه دادم نامزد باشید شیرینیه!
آوا و باران نمیخوام یه ذره هم به مهناز سخت بگذره حواستونو جمع کنید
چشم!
باران:خیالتون راحت.
سپهر:خوب ما کی نامزد کنیم؟؟
منوچ:چقد تو هولی بچه!
منوچ:خودم بهتون میگم االن برید که کلی کار داریم!!
همه بلند شدن رفتن اومدم برم که کاوه دستمو گرفتو گفت
کاوه:باورم نمیشه داریم مال هم میشیم!!
حاال انقدم ذوق نکن منوچ چرتو پرت زیاد میگه
کاوه:نه باو این دفعه جدی جدی!
من که چشم آب نمیخوره
کاوه بوسه ای روی پیشونیم زد و گفت:اگه حرف منوچم چرت و پرت باشه من که خودم این کارو میکنم
کاوه:مطمعن باش
لبخندی زدمو گفتم:خیلی دوست دارم
کاوه:من بیشتر
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نه من بیشتر
کاوه:میگم من بیشتر
ای بابا میگم من بیشتر ینی من بیشتر دیگه!
کاوه:باشه هر چی تو بگی ولی من بیشتر دوست دارم
پووووف از دست تو!!
با صدای باران برگشتم و گفتم:اجی االن میام
بعدم رو کردم به کاوه و گفتم:من برم باران منتظر
کاوه:باشه خانمی برو
چشمکی به کاوه زدمو
به سمت اتاق خودم و باران رفتم که دیدم
تو انباری ک بغل اتاق منو باران بود یه صدایی میاد..
یکم رفتم جلوتر ک دیدم کامبیزه!
وای یعنی داره چی کار میکنه
رفتم جلو الی درو بیشتر باز کردم که دیدم داره با امپول به خودش مواد تزریق میکنه
بلند گفتم:هین!
که یهو کامبیز برگشت منم ک نمیخواستم لو برم سریع پریدم تو اتاق خودمون!
همونطوری ک دستمو گذاشته بودم رو قلبم گفتم:وای باران وای باران بگو چی شده؟؟
باران به سمتم اومدو گفت:چته چی شده؟!
بگو چی دیدم
باران:چی دیدی؟؟
بگو
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باران نذاشت حرفمو ادامه بدمو گفت:زهر مار بگو دیگه چی شده جون به لبمون کردی!!
کامبیز
باران:کامبیز چی؟؟
کامبیز معتاد شده!!
یهو باران داد زد:چی؟؟
دستمو گذاشتم جلو دهنشو گفتم:هیس االن یکی میشنوه!
باران:چی میگی؟
مگه میشه؟
اصن تو از کجا میدونی؟
خودم با چشمای خودم همین االن دیدم ک داشت با امپول به خودش تزریق میکرد!!
باران:وای باورم نمیشه به نظرت منوچ میدونه؟؟
اره باو میدونه،،فقط یه چیزی هست ک باید بفهمیم
باران:چی؟!

منوچ اگه بدونه کامبیز معتاد شده صد در صد میندازش بیرون،،االنم من مطمعنم منوچ میدونه،،اما کامبیزو ننداخته بیرون...پس بدون در
قبال این یه کاری از کامبیز خواسته ک براش انجام بده!
باران:چه کاری؟؟
منم نمیدونم ولی بزودی میفهمم
با صدای دادو بیداد منوچ چشمامو باز کردم شالی که چرک و کثافت ازش میبارید رو سرم انداختمو رفتم بیرون
منوچ داشت با بچه های کوچیک سر هزار تومان پول دعوا میکرد
منوچ:مگه نگفتم گال رو دو تومن بفروشید؟؟هان؟؟
دختره که داشت گریه میکرد گفت:اقا بخدا نمیدونستم!
منوچ:چند تا گل فروختی؟؟
منوچ:با تواما!!
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دختره:اقا ده تا فروختم شاخه ای هزار!
منوچ:یعنی ده تومن کاسب شدی در حالی ک باید بیست تومن میاوردی!!
مگه نهه؟؟
دختره:اقا فک کردم باید شاخه ای هزار بفروشم
منوچ:تو خیلی غلط کردی!
فقط بلدید ضرر برسونید
یا االن ده تومن دیگه جور میکنی یا گم میشی ازاینجا!
فهمیدی؟!
دختره رفت جلوی منوچهر زانو زدو لباس منوچهرو گرفتو گفت:اقا خواهش میکنم بیرونم ننداز غلط کردم ببخشید
منوچ پایین لباسشو کشیدو دختره رو پرت کردو گفت:دستای کثیفتو به من نزن ببینم
دلم واسه دختره سوخت همین طوری اشک میریختو التماس میکرد،،اخه اون بچه چه گناهی کرده ک تو این سن کمی باید انقد اذیت
شه؟
دیگه نتونستم طاقت بیارمو به سمته منوچ و دختر بچه رفتم
من پولشو میدم الزم نکرده بچه رو از اینجا بندازی بیرون
منوچ:هه!
تو که خودت پول نداری چطوری میخوای پول این فسقلی و بدی؟؟
اونش دیگه بهت مربوط نیس،،من نمیفهمم چطوری دلت میاد یه بچه رو بزنی!
چطوری دلت میاد از اینجا بندازیش بیرون؟؟
پس شعورو انسانیتت کجا رفته؟؟
منوچ:میبینم ک زبونت دراز شده
دیگ خسته شدم نمیتونی هر جور که دلت بخواد با من رفتار کنی!
منم نمیتونی تهدید کنی چون آتو زیاد دارم ازت
منوچ:هه!
مثال چه آتویی؟؟
نزار دهنمو بازم کنم نمیخوام جلو بچه بگم
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از جیب لباسم که پاره شده بودم ده تومن پول درآردمو پرت کردم جلوش
منوچ:این پوال رو از کجا میاری؟

یک بار گفتم بهت ربطی نداره االنم بزار این بچه بره،،تو فقط میتونی برای سهم کار کردنم که بهت میدم ازم سوال کنی نه چیز دیگ!
دختر بچه به سمتم اومدو گفت:مرسی خاله آوا
لپشو بوس
کردمو گفتم خواش میکنم عزیزم فقط دفه ی بعد بیشتر حواستو جمع کن،،حاال هم برو!
دختر بچه:چشم!
داشتم به سمته اتاق میرفتم ک منوچ گفت:منو از چی میترسونی جوجه؟؟
برگشتمو پوزخندی زدمو گفتم:از هیچی اما نمیزارم اینجوری با بچه ها رفتار کنی و تحقیرشون کنی!!
بعدم به سمته اتاق رفتم و ماجرا رو برا باران گفتم
شب خوابیدیم وصبح دوباره کارو کارو کار!!
رفتیم سرکار!
وای از سر و وضعمون خسته شده بودم دیگه
لباسای کثیف و پاره پوره و درب و داغون!
خودمون که نمیتونستیم لباس بخریم منوچ لباس دست دوم برامون ردیف میکرد تازه منت رو سرمون میزاشت
من کسی بودم که لباسای شیک میپوشیدم حاالبه چه روزی افتادم!
چه قدر باید یه پدر بی انصاف باشه که این بال رو سر دخترش بیاره
حداقل یه سرمایه برامن نذاشت که من به این روز نیفتم
خدایا خودت نجاتم بده دیگه خسته شدم
از تحقیرای مردم تو خیابون
از نگاه کردناشون،،از طرز حرف زدنشون ،،از پسرایی که امثال منو دست میندازن ومسخره میکنن!
اینا چه میدونن که من یه زمانی برا خودم کسی بودم.
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اما بازم خدایا شکرت
یه ضرب المثل هست که میگن به مالت نناز که به شبی بنده،،به جمالت نناز به تبی بنده!
هی چی بگم!
دیگه همونجور که گالرو نشون میدادم که مردم بخرند تو افکارم غوطه ور بودم که بادستی که رو شونم قرار گرفت ده متر از جا پریدم و
گفتم:وای
برگشتم ک دیدم یه پسره با یه لبخند ملیح داره نگام میکنه!!
اخمامو کشیدم تو همو اومدم بهش فش بدم ک یهو گفت:جووون چه خانم خوشگلی!
خفه شو اشغال
پسره:خدایی خیلی خوشگلی هیچی کم نداری،،مخصوصا چشات به قول خومون سگ داره!
با عصبانیت بهش گفتم:خفه شو!،
اومدم برم ک بازومو از پشت کشید
ولم کن ولم کن ببینم
پسره:اول بزار حرفمو بگم بعد ولت میکنم
به دور و ورم نگاه کردم،،وای خدا چرا یهو اینجا خلوت شد!
خدایا خودت کمکم کن،،ترس تمام وجودمو گرفتم داد زدم:زرتو بزن!
دو تا بازو هامو سفت گرفته بود تو دستاش
پسره:وقتی عصبانی میشه خوشگل ترم میشی عزیزم!
از نگاهای هیزش خسته شده بودم بغض گلومو گرفت
پسره:چی شد جوجوی من؟؟
نترس کاریت ندارم فقط به حرفم گوش بده!
با بغض گفتم:خب بگو
پسره:راستش با اون ک لباسات خوب نیستو از این بچه فقیرایی اما خیلی خوشگلی
پسره:نمیتونم اصال ازت بگذرم
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پسره:اگه یه شب باهام باشی قول میدم کاری کنم ک دیگ گدا نباشی و عالف تو خیابونا نچرخی،،فقط یه شب خانوم خوشگله!
اشکام روونه ی گونه هام شدن!
محکم بازوهامو کشیدمو هلش دادم عقب
داد زدم:تو پیش خودت چی فکر کردی؟؟هان؟؟
فکر کردی من از اون دخترام عوضی؟؟
پسره:خیلی دوست دارم،،
گریه نکن خانوم خوشگله!
رفتم سمتشه محکم خابوندم تو گوشش بعدم با دو اونجا رو ترک کردم
یکم که دور شدم کنار یه دیوار وایسادم
قفسه ی سینم باال و پایین میشد دستمو گذاشتم رو قفسه ی سینمو آب دهنمو قورت دادم
صورتم خیس از اشک بود،،پیش خودش چی فکر کرده بود؟؟
خدایا یعنی باید انقد بدبخت باشم ک بهم پیشنهاد..
اروم شروع کردم به راه رفتن،،به هق هق افتاده بودم
هه!
من ک اونقدر تو خانواده ی پولداری بزرگ شده بودمو همه ارزو وسایالیی ک داشتمو میکردن،،همه دوستام حسودی میکردن ک اونقدر
پولدار بودیم!
همینطوری که راه میرفتم اشک میریختمو پیش خدا گله میکردم.
خدایا سخته از بچگی تو دست و پات پول ریخته باشه و هر چی میخواستی در اختیارت بوده!
ولی یهو به این روز بیفتی،،صاف زل بزنن تو چشاتو بهت بگن عالف گدا!
خدایا برا من ک از بچگی تو نازو نعمت بزرگ شدم خیلی سخته خیلی
هر کی رد میشد نگاه چپی بهم مینداخت،،بیشتر پسرا هم مسخره میکردن و متلک مینداختن
یهو تعادلمو از دست دادمو رو به آسمون داد زدم:بابا نمیبخشمت،،نمیبخشمت ک با من این کارو کردی!
رجه میزدمو میگفتم بابا نمیبخشمت.
از نگاهای مردم خسته شدم به راهم ادامه دادمو تا خود کارگاه اشک ریختمو با خدا دردو دل کردم
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_کاوه
داشتیم جلو کارگاه قدم میزدم،،نمیدونم چرا دلشوره عجیبی سراغم اومده بود! حالم دگرگون بود!
سرمو باال کردم که دیدم آوا سرش پایینه و تنها به سمت کارگاه میاد
یعنی چی شده؟
پس باران کجاست؟
صداش زدم:آوا،،خانمی،،عزیزم
که دیدم سرشو باال آورد و
وای خدای من چرا داره گریه میکنه؟؟
تا دیدم گریه میکنه گفتم خانمم چیزی شده؟
اتفاقی افتاده؟
آوا:تو حال خودم بودم وگریه میکردم که صدای کاوه منو به خودم آورد
تا دیدمش اونم گفت چیزی شده دیگه طاقت نیاوردم بدو بدو خودمو بهش رسوندم و خودمو تو آغوشش جا دادم
کاوه هم بغلم کردو همینجور که پشتمو نوازش میکرد گفت:عزیز دلم چی شده ؟
تو که داری منو نگران میکنی!
با هق هق گفتم:کاوه
کاوه:جانم؟
آوا:
حالم خیلی بده!
چرا ما دخترا انقدر بدبختیم؟!
چرا هر کی هرجور دوست داره با ما رفتار میکنه؟
چرا همه به یه چشم دیگه به ما نگاه میکنن؟
چرا چرا چرا؟؟؟؟؟
داشتم دادو فریاد میکردم وبا صدای بلند تو بغل کاوه های های گریه میکردم ک...
کاوه گفت:خانمم آروم باش بیا بریم تو کارگاه برام تعریف کن ببینم چی شده!
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بزار یکم آروم شی بعد باهم حرف میزنیم
گفتم:باشه بریم که یه دفعه کاوه گفت
ببینم نکنه برا باران اتفاقی افتاده؟
آوا:وای خاک به سرم!
انقدر حالم بد شد اصال بارانو یادم رفت،،ودم تنها راه افتادم اومدم
داشتم با کاوه حرف میزدم که باران با هول و وال اومد تو کارگاه
باران:دختر تو اینجایی؟؟
معلومه کجایی؟؟؟
بگو ببینم کجا بودی؟
منو نصف عمر کردی!
تو نمیدونی من همیشه منتظرتم که با هم بیایم
آخه من به تو چی بگم دیگه دارم از دستت دیونه میشم!
منو کاوه با دهن باز داشتیم نگاش میکردیم من که نمیدونستم چی جوابشو بدم
خدایی حق داشت من اصال توجه نکردم از بس حالم بد شد یادم رفت باید با باران برگردیم!
کاوه گفت:عه باران پیاده شو با هم بریم نمیبینی حالش بده حتما دلیلی داشته!!
باران:چه دلیلی؟
ها؟
چه دلیلی؟
نه این دختر تا منو دق نده دست بردار نیست!
خب مادر نمیگی دلم شور میزنه،،نباید به من خبر بدی
من چه قدر باید از دستت حرص بخورم،،آخه بچه انقد چموش
آوا:تا اینو گفت منو کاوه با هم زدیم زیر خنده!
باران:ای درد،،چه برا من میخنده!
گوشت تنمو آب کردی حاال میخندی؟
سپهر:به به میبینم جمعتون جمعه گلتون کمه!
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هممون سالم کردیم سپهرم جوابمو دادوگفت:کی خانم منو اذیت کرده؟
روبه باران گفت:چیشده گلم صورتت سرخه سرخه!
چرا ناراحتی؟
ولی این دوتا میخندن؟
باران:چی بگم از آوا خانم بپرس که منو جون به لب کرد!
سپهر:خب آوا خانم شما توضیح بده!
کاوه:داشتیم از حرص خوردنه باران میخندیدیم ک گفتم حاال باشه برا بعد
سپهر و باران:آها یعنی االن مارو دک کردی دیگه!
آوا:بارانی خواهری حتما برات توضیح میدم،،فعال آروم باش!
باران:باشه بابا حاال ک سالمی خدارو شکر،،ما رفتیم!
بای بای ما دک شدیم شما هم خوش باشید!
سپهر و باران رفتند اون سمت کارگاه ک یه دفه
کاوه بلند بلند خندید!
گفتم:دختره هم سنه منه حاال میگه مادر مادر!
کاوه:آره خیلی باحال بود چه حرصی میخورد از دستت
حاال خداروشکر بعده این همه گریه حداقل خنده به لبت آورد،،دستش درد نکنه!
من به این زودی نمیتونستم حالتو خوب کنم
آوا:انگشت سبابمو گذاشتم رو لبش و گفتم:دیگه این حرفو نزن!
تو آرامش منی،،تو دنیای منی،،من کنار تو آرومه آرومم!
در کنار تو خوشحال و خوش بختم
داشتم براش از احساسام میگفتم ک نزدیکم شد و پیشونیمو بوسید
کاوه:خانمم منم کنار تو بهترین لحظه های زندگیمه
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منم کنارت آرومم،،از این میترسم که یه روز چشم باز کنم و ببینم اینا همه خواب و خیاله
از این میترسم ک از دستت...اشک تو چشمم حلقه زدو نتونستم ادامه بدم
آوا فهمید و گفت:نه خیالت راحت خواب نیستی!
منو تو باهم زندگیمونو میسازیم و خوش بخت میشیم
خدا عاشقا رو دوست داره منو تو با هم یه زندگی سرشار از آرامش میسازیم چون ما همدیگه رو داریم
کاوه خندید وگفت :ممنونم ازت ک هستی!
حاال برام بگو ببینم چی شده؟
کسی اذیتت کرد؟؟
دوباره یادم اومد حرفای پسره الشیو
بغض کردمو به چشمای کاوه نگاه کردمو گفتم:یه نفر مزاحمم شده بود!
کاوه دستشو مشت کردو گفت:غلط کرده بی ناموس!
چند وقته دارم به منوچ میگم آوا نره دست فروشی اما حریفش نشدم
دیگه اجازه نمیدم بری معلوم نیست چه بالیی سرت اومده بود ک انقدر حالت بدشده!
خود منوچم گفته از این به بعد مواظب مهناز باشی پس چه بهتر باهاش حرف میزنم از فردا دیگه نری دست فروشی
دیگه چیزی نمیخوای بگی؟
خودت پسرای مزاحم رو میشناسی ک فقط بلدن به روح یه دختر آسیب برسونن!
اینجا یه کشور اسالمیه وگرنه معلوم نبود این آشغاال چه بالها سر دخترا حتی تو خیابون میاوردن!
قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید که کاوه بغلم کردو گفت:

دیگه نبینم خانمم گوله گوله اشک بریزه که عصبی میشم!
حیفه این چشای خوشگل نیست که بارونی بشه؟
دیگه نمیخواد بهش فکر کنی از فردا دیگه نمیری سر کار
منوچ:به به ببینم اینجا چه خبره؟
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درست شنفتم؟
کاوه بازوهای منو که گرفته بود ول کردو رو به منوچ گفت:آق منوچ نگفتم نمیخواد آوا بره سر کار؟؟
منوچ:خب که چی؟
مگه چی شده؟
کاوه:مزاحمش میشن لزومی نداره دختری به سن آوا،،اونم با این همه زیبایی بره دست فروشی!
من غیرتم نمیزاره آوا بره کار کنه
آوا:تو دلم کیلو کیلو قند آب میکردن وای جیگرم چه غیرتیم شده!
منوچ:اینجا من میگم کی چی کار کنه!
اصال خوش نرم ببینم کسی تعیین تکلیف کنه!
کاوه عصبی شد وگفت:مگه تو خودت نگفتی زنت احتیاج به پرستاری داره؟
حاال هم آوا تو کارگاه مواظب مهناز باشه که بهتره
منوچ:خب باو فعال برید تا بینم چی میشه
اونشب شام خوردیم و بعد شام قرار شد که منوچ به مهناز بگه ببینه به کمک احتیاج داره یا نه!
مهنازم انقدر نازو ادا درآورد که حالمونو به هم زد
آی حالت تهوع دارمو نمیتونم غذا درست کنمو کمرم درد میکنه و....
کلی چرت و پرت دیگه!
اما با اینکه من میدونستم این زنو شوهر فیلمشونه که جلو ما این حرفا رو زدن بازم خوشحال شدم
چون هم مطمعن بودم که منوچ میخواد مهناز کار نکنه و ما مواظبش باشیم
هم مهناز دیگه شورشو درآورده بود انقدرا هم حالش بد نبود
در ضمن منوچ هم این مسخره بازی رو راه انداخته بود که چی هر چی من میگم همونه!
سپهر یه دفه صداش درومد و:گفت:پس باران چی؟
بارانم نباید بره!
منوچ:باران به این کارا عادت داره اون چن ساله این کارو میکنه میتونه از خودش مواظبت کنه!
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سپهر:چه ربطی داره؟؟
بارانم نباید بره..من نمیتونم ببینم فردا اتفاقی برا باران بیفته!
منوچ:ای بابا خب حاال که اینطوره شما دوتا باید بیشتر کار کنید،،هر کاری هم من میگم انجام بدید!
داشت این حرفا رو به کاوه و سپهر میزد اونا هم گفتند باشه
منوچ:کامبیز و سیاوش پاشین بیاین بینم کارتون دارم
کامبیزو سیاوش بلند شدن و با منوچ رفتن بیرون
حس کنجکاویم دوباره شروع شد
باید میفمیدم این منوچ داره چی کار میکنه!
وجدان:پاشو برو
االن مهناز شک میکنه
وجدان:خانوم مهندس مهناز ک اصال حواسش نیس تازه داره ابمیوه کوفت میکنه
عه راست میگیا یعنی برم؟
وجدان:برو دیگ ببین چی میگن!
اوکی
بلند شدم برم ک یهو کاوه گفت:عزیزم کجا میری؟؟
االن میام
کاوه:میخوای باهات بیام
نه زود میام

دیگ منتظر هیچ حرفی از جانب کاوه نشدم و رفتم اونور کارگاه ک دیدم پشت اون خرابه هه وایسادنو دارن پچ پچ میکنن!
رفتم پشت اون اهن قراضه هایی ک پشت خرابه بودم نشستم!
گوشامو تیز کردم ک یهو منوچ گفت:سیا قبول کن دیگ!
پول خوبی بهت میدما!
سیاوش:چقد؟؟
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منوچ:اول تو قبول کن
سیاوش:باش بابا از دست تو
کامبیز با صدایی ک معلوم بود خماره گفت:چی به ما میرسه؟؟
منوچ:همین ک بهت مواد میرسونم بسه دیگ
سیاوش خب حاال باید چی کار کنیم؟؟
منوچ:گفتم که کاوه و سپهر ک از این بچه سوسوالن موقعی هم ک میگفتم دزدی هم کنید کلی ادا مدا دراوردن تا تهدیدشون کردم،،ولی
برای این یکی نمیتونم به اونا بگم!
برا همون به تو کامی گفتم بگم
منوچ:خب شما باید
بیاید کمک من تو کاره قاچاق مواد!
وای خدایا چی میشنیدم؟؟
منوچ اینا عالوه بر دزدی هم قاچاقچی هم بودن!
چقدعوضی ک برای چندرغاز پول میخواد از این غلطا کنه
دوباره به حرفاشون گوش دادم ک منوچ گفت:ببین داش سیا اگه همکاری کنی یک سوم سودی ک درمیارمو به تو میدم به این کامبیزم
ک مواد مفتی میدم بزنه به بدن!
سیاوش:باشه قبوله،،از کی کارمونو شروع کنیم؟؟
منوچ:از فردا جنسا میاد باید چند جا قاچاقی ببریم
سیا:اوکی
منوچ:فقط کسی از این مساله بویی نبره ها،،وگرنه پا هممون گیره
سیا:ما رو دست کم گرفتی؟؟
خودمون حواسمون هست!
منوچ:میدونستم این کار مختص خودته
سیا:خب من برم ک االن بچه ها شک میکنن میگن این کجا رفته!
منوچ:باشه!
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کامی تو هم برو زیر کیسه ی برنج دو بسته گذاشتم،،برو بردار
کامی:ایول داری آق منوچ

باورم نمیشد چقد این منوچ پسته!
سیاوش داشت از خرابه بیرون میومد ک سریع بلند شدمو به سمته اتاق دویدم،،قلبم تند تند میزد،،اگه کاوه میفهمید برادرش معتاد شده
چی؟؟
اگه میفهمید خالفکار شده چی؟؟
وای خدا
سریع رفتم پیش بچه ها
کاوه به سمتم اومدو گفت:آوا خوبی؟
چرا رنگت پریده؟!
قلبم داشت تند تند میزد دست و پام و گم کرده بودم،،دلم نمیخواست کاوه بفهمه،،اگه میفهمید مطمعنن خیلی حالش بد میشد!
هر چی باشه برادرشه!
با تته پته گفتم:ن نه عز عزیزم چیز چیزی نشده
کاوه:آوا
نمیدونم چرا وقتی اینجوری گفت آوا بغض شدیدی تو گلوم جا خشک کرد
با بغض گفتم:جانم؟!
کاوه:چیزی شده؟!
سپهر و باران داشتند با تعجب به منو کاوه نگاه میکردن،،مهنازم رفته بود...داشتم به کاوه نگاه میکردم ک یهو کاوه بازوهامو گرفتو تکونم
داد و گفت:میگم چی شده خانومی؟؟
یه قطره اشک از چشمم اومد ک سریع با پشت دستم پسش زدمو بدو بدو به سمته اتاق خودمو باران رفتم
صدای کاوه از پشت سرم میومد ک داد میزد:آوا آوا
رفتم نشستم تو اتاقمونو درو بستم
وای خدا اگه یکم دیگ اونجا وایمیستادم همه چیو لو میدادم
باران با صورت نگران وارد اتاق شدو گفت:چی شده خواهری؟
هیچی
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باران:باش دیگه ما هم غریبه شدیم
با چشمای پر از اشک به صورت باران زل زدمو گفتم
باالخره فهمیدم منوچ چیو از ما مخفی میکنه!
باران دستمو گرفت و نوازش کرد بعد گفت:چی؟!

وقتی کامبیز معتاد میشه منوچ مجبور میشه بهش مواد برسونه به همین دلیل در قبال مواد ها از کامبیز میخواد تو قاچاق مواد باهاش هم
دست شه.
باران:چی؟!
کامبیز قبول میکنه بعد منوچ وقتی میبینه ک نمیتونن دو تایی با کامبیز از پسش بر بیان از سیاوشم کمک میخوان و سیاوشم وارد این
بازی میکنن
باران:مطمعنی؟!
اره خودم شنیدم ک منوچ به سیا گفت اگه تو قاچاق بهم کمک کنید نصف سودو به سیاوش میدم به کامبیزم هیچی پول نمیدم فقط
مواد
بعدم گفت من نتونستم به کاوه و سپهر بگم اونا بچه سوسولن
باران:مرتیکه عوضی!
گفتش ک کاوه و سپهر برای همین دزدی هم کلی ناز کردن تا تهدیدشون کردم ک قبول کردن!
بعدم سیاوش گفت خیالت تخت
باران:وای آوا اگه سپهر و کاوه بفهمن چی؟؟
منم از همون میترسم،،خیلی ناراحت میشن،،هر چی باشه برادراشون قاچاقچی شدن...
باران:تازه کاوه نمیدونه کامبیز معتادم شده!
اره اگه بفهمه داغون میشه،،فقط
با صدای کاوه حرفم قطع شدو گفتم:االن میام
باران:برو ک االن میخواد ازت بازجویی کنه
خندیدمو به سمته در رفتم
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رفتم بیرون کاوه نگران و ناراحت بهم زل زده بود منم سرمو انداختم پایین
اومد جلو دستشو گذاشت زیر چونم وسرمو آورد باال وگفت:نبینم خانمم ناراحت باشه!
مگه من محرم رازت نیستم؟؟
نمیخوای چیزی بگی دارم از نگرانی میمیرم!
تو چشاش نگاه کردم وگفتم:چی چیز م مه مهمی نی نیس نیست!
جونم به لب رسید تا تونستم این جمله رو بگم
اشکم داشت سرازیر میشد،،اه نمیدونم چم شده بود!
تقی به توقی میخورد عر عرم شروع میشد!
گفت:آوا جون عزیزم بگو و خودتو راحت کن.
بازم نگاش کردم دیگه اشکم درومد!
کاوه:چند بار بهت بگم دیوونه میشم وقتی چشات بارونی میشه!
نریز این اشکا رو میخوای منو روانی کنی.؟؟
باشه اصال من اشتباه کردم ازت پرسیدم تو گریه نکن منم هیچی نمیپرسم
دستشو گذاشت رو صورتم و اشکامو پاک کرد وگفت:ببخش اذیت شدی اما دوست داشتم بهم بگی تا کمکت کنم
پشتشو کرد بهم که بره،،اعصابم خورد شد نتونستم بزارم بره سریع دستشو گرفتمو گفتم:ک کا کاوه
کاوه:جان کاوه؟
آوا:آب دهنمو قورت دادم و گفتم بهم فرصت بده تا بتونم برات توضیح بدم
کاوه:باشه هر چه قدر بخوای اینجا منتظر میمونم تا حالت سر جا بیاد
کاوه گفت:یه دقه وایسا
بدو بدو به سمت آشپزخونه رفت و یه لیوان آب خنک آورد وگفت:اینو بخور آرومت میکنه!
لیوان آبو خوردمو یه نفس عمیق کشیدمو گفتم:راستش
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میگم میشه یه جا بشینیم یه جا که کسی نباشه!
کاوه:باشه بیا دنبالم یه جای خوب سراغ دارم
باهم رفتیم اون سمت کارگاه زدیم بیرون
گفتم:کاوه کجا میری؟؟
االن بقیه نگران میشن!
دستمو گرفت و گفت:بیخود میخوام با عشقم خلوت کنم،،به هیچ کسم ربطی نداره!
بعدم االن دیگه منوچ کپه مرگشو گذاشته داشتم میومدم سمته اتاقت دیدم داره میره بخوابه
رفتیم یه گوشه کارگاه پشته یه سری وسایل که منوچ از بیرون آورده بود و اونجا تلنبار کرده بود
وقتی میرفت بیرون هر چی میدید چه بدرد میخورد چه آشغال بود با خودش میاورد کارگاه
میگفت اینا یه روزی به دردمون میخوره
کاوه:خب حاال با خیال راحت برام بگو!
آوا :میدونی چیه؟
اول یه سوال دارم
کاوه:خب؟
تو میدونی منوچ چه کارای خالفی میکنه؟؟
کاوه:تقریبا
آوا:مثال چه کارایی؟؟
کاوه:آوا باورم نمیشه از کارای منوچ اینجوری ناراحت شده باشی!
آوا:چی بگم؟
هم آره هم نه!
کاوه:دختر خوب درس بگو دیگه جون به لبم کردی
آوا:قول میدی خیلی ناراحت نشی و خودتو کنترل کنی
کاوه:وای دیگه دارم میترسم آوا مگه چی شده؟
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قول میدم فقط زود بگو
منم همه چیزایی که شنیده بودم و براش گفتم
حرفام که تموم شد گفتم:آخیش راحت شدم
روبه رومو نگا میکردم چون اصال نمیتونستم تو چشاش نگا کنم و بگم داداشت هم معتاده و هم قاچاقچی
یه دفه از زیر چشم به کاوه نگا کردم دیدم سرش پاییینه وحسابی تو خودش فرو رفته
هیچی نگفت یه لحظه ترس ورم داشت که نکنه حالش بد شده باشه چون الم تا کام حرف نزد
با صدایی که میلرزید گفتم:ک کا کاوه خو خوبی؟؟؟
دوباره با ترس صداش زدم:کاوه،،کاوه جان!
دیدم اصال جواب نمیده!
وای خدایا چه غلطی کردم...آب دهنمو قورت دادمو گفتم:تورو خدا یه چیزی بگو
بازوشو گرفتمو گفتم:کاوه کاوه:دیگ داشت گریم درمیومد
رفتم جلوش زانو زدم دستامو گرفتم به زانوهاشو گفتم:حالت خوبه؟؟؟
کاوه با تو ام!
یه دفعه دیدم کاوه اروم سرشو اورد باال چشماش قرمز بود یه غم خاصی تو چشماش موج میزد
داد زدم:کاوه ببخشید،،غلط کردم،،میدونستم نباید میگفتم
کاوه بهم زل زدو اروم با صدای خش داری گفت:دیگ این حرف و نزن
اتفاقا خوب کردی گفتی!
خودمو بیشتر بهش نزدیک کردمو سرمو گزاشتم رو زانوشو اروم اشک ریختم
زانوش در اثر اشکای من خیس شده بود
کاوه ک فهمید دارم نگاه میکنم سرمو از رو زانوش بلند کردو با دیدن چشمای خیسم یدفه سفت بغلم کرد
نفسم تو سینم حبس شده بود،،رفته بودم تو شک..از اونطرفم بخاطر اینکه کاوه سفت بغلم کرده بود استخوان هام داشت خورد میشد
کاوه دستاشو دور کمرم حلقه کرده بود منم سرم روی سینه ی ستبرش بود
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یهو کاوه سرشو برد تو موهامو نفس عمیق کشید
بعدم بوسه ای رو سرم زدو گفت:چند بار باید بهت بگم گریه نکن؟؟
چند بار باید بگم وقتی گریه میکنی من دیوونه میشم؟؟
چند بار باید بگم؟؟
هوم؟
سرمو از رو سینش برداشتمو دستمو گذاشتم رو لبش و گفتم:ببخشید دست خودم نبود
کاوه دستاشو دو طرف صورتم مثل قاب گرفتو
همونطوری ک صورتم بین دستاش بود زل زده بودم به چشماش
خدایی چقد چشماش خوشگل بود،،یهو دلم براش ضعف رفت!
کاوه هم همینطوری بهم نگاه میکرد،،نگاش بین چشمام و لبم ردو بدل میشد
اب دهنمو با سروصدا قورت دادم
اومدم حرف بزنم ک یهو گرمی لباشو رو لبام حس کردم
یه دستشو گذاشت دور کمرم با اون یکی دستشم صورتم و گرفته بود

رفته بودم تو شک!
نفسم بند اومده بود...از طرفی هم نمیتونستم کاری کنم،،به کاوه نگاه کردم ک چشماشو بسته بود و با مالیمت داشت لبامو میبوسید
با دستام سینشو هل دادم اما یه میلی مترم ک تکون نخورد هیچ منو بیشتر به خودش فشار دادو بعدم با خشونت لبامو میبوسید
نمیدونم چی شد ک یهو یه قطره اشک از چشمم چکید!
قطره اشکم ک روی صورت کاوه ریخت یهو کاوه خودشو کنار کشیدو به من نگاه کرد
با چشمای پر از اشکم بهش زل زدم ک سفت بغلم کردو اروم گفت:ببخشید عزیزم...بخدا دسته خودم نبود...تا وقتی تو نخوای من قول
میدم اصال بهت نزدیک نشم،،نمیدونم یهو چم شد!
سرمو از روسینش برداشتمو زل زدم تو چشماش
یهو کاوه دستشو رو لبام کشیدو گفت:ببخشید خانومم،،نفهمیدم دارم چی کار میکنم!
حرفاش بهم ارامش میداد،،اون لحظه هم نمیدونم چی شد ک اشکم اومد
دلیلی نداشت ک،،من ک عاشق کاوه هستم..من که بهش اعتماد دارم...پس چرا گریم درومد؟؟
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وجدان:عزیزم گریه نبوده اشک شوقه!
خفه،،دیوونه
وجدان:بی ادب
بعدم تو ک به قول خودت عاشقشی پس اشکالی نداره ک همدیگرو ببوسید
نمیدونم
وجدان:چی چیو نمیدونم؟
اون غرورتو بزار کنارو تو یه بار پیش قدم شو بچه رو خوشحال کن
با صدای کاوه بهش زل زدم
کاوه:خانومم خوبی؟؟
ببخشید من ک عذر خواهی کردم
با زبونم لبامو تر کردمو به کاوه نگاه کردم
داشتم لبامو میجویدم ک کاوه گفت:اونجوری نکن!!...
چجوری؟؟
کاوه:لباتو میگم
کار دستت میدما!
مثال چی کار؟؟
کاوه:یعنی نمیدونی؟
خندیدمو پوست لبمو کندمو گفتم:نه!
پس حاال بدون،،این کار!
با گذاشتن لباش رو لبام چشمامو بستم.
یه دستمو انداختم دور گردنش اون یکی دستمم گذاشتم رو سینش
اروم لباشو میبوسیدم،،فک کنم کاوه تعجب کرده بود!
چند دقیقه ای همدیگرو میبوسیدیم وقتی دیدم دارم نفس کم میارم کشیدم کنار
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کاوه با چشمای خمارش بهم زل زدو گفت:دوست دارم

منم همونطوری ک نفس نفس میزدم خودمو بیشتر بهش نزدیک کردم گفتم:منم دوست دارم...من دیوونتم،،با اینکه سنم کمه اما جوری
عاشقت شدم ک حد نداره!
کاوه بغلم کردو گفت:زندگیمی،،عشقمی،،تو این همه سختی خدا تورو بهم داد!
خودمو بهش چسبوندمو گفتم:منم
بعد از چند دقیقه ک تو بغلش بودم از بغلش اومدم بیرونو گفتم:عزیزم من برم دیگ باران شک میکنه ها!!
کاوه اومد جلو بوسه ی کوتاهی رو لبم زدو گفت:برو خانومی
با خوشحالی اومدم ب سمته اتاقمون برم ک کاوه گفت:راستی من قضیه کامبیزو میدونستم!!
جدا؟؟
کاوه:اره فهمیده بودم اما وقتی دیدم حریفش نمیشم چیزی نگفتم
لبخندی زدم ک کاوه گفت:راستی من یه معذرت خواهی هم به خانومم بدهکارما
چه معذرت خواهی؟؟
کاوه:حاال برو بعدا میگم عزیزم
سرمو تکون دادمو به سمته اتاقمون رفتم
باران:چیه خانوم خوشگل انقد خوشحالی؟؟
کی؟
من؟!
باران :پ ن پ،،عمه ی نداشته بابام!
دیوونه
باران:آوا
بله؟
باران:چشمم روشن،،چرا لبات کبوده؟
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تا باران این حرفو زد دست و پامو گم کردمو گفتم:ها؟؟
چرت و پرت نگو بابا
باران:راستشو بگو شیطون چی کار کردی؟؟
لبات کبوده!!
ه هیچی بخ بخدآ
باران:به من دروغ نگو خانوم خانوما من خودم ته این کارام!
باران جان من خستم برم بخوابم یکم
باران:اول واس من بوگو!
بعد هر جا خواستی برو
ای بابا
مثل اینکه مجبورم بگم
اره کاوه بوسیدم
باران:راست میگی؟!
نه دروغ میگم،،خب معلومه راست میگم دیگ!
باران:ای شیطون
لبخندی زدمو گفتم:قربون کاوم برم من که انقد ماهه
باران:اه اه حالم بهم خورد،،چه قربون صدقه ای هم میره!
نه اینکه خودت قربون صدقه سپهر نمیری
باران:اون فرق داره
به سمته در رفتمو گفتم:اینم فرق داره گلم!
باران:ایش
درد
من برم االن میام
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باران:باشه فقط نری دوباره شیطونی کنی!
لنگه کفشو از جلو در برداشتمو به سمتش پرت کردمو گفتم:دیونه،،بی ادب!
باران خندیدو چیزی نگفت!
اونشب رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آب خنک سر کشیدم حسابی داغ شده بودم
اون لحظه ها مدام جلو چشمم بودن
تا دم دمای صبح تو فکر کاوه بودم خدایا یعنی ما به هم میرسیم؟
این سوالی بود که مدام تو ذهنم رژه میرفت!
بالخره خوابم برد
یه هفته ای از این قضیه میگذشت تا اینکه یه روز به باران گفتم
بارانی من میترسم!
باران:از چی؟؟؟
آوا:از اینکه با سه تا قاچاقچی زندگی میکنیم،،اگه پلیس بیاد اینجا ما رو هم به خاطر اینا دستگیر کنن چی؟؟
باران:وای چه فکرا میکنی به ما چه ربطی داره؟؟
ما که کاری نکردیم که بترسیم!
آوا:پلیس که باور نمیکنه!
اگه اتفاقای بد بیفته چی؟
باران:آوا خل شدی رفت تورو خدا ول کن این حرفا رو
بیا بریم به نازو ادای مهناز برسیم که باز میره چغولی من و تو رو پیش منوچ میکنه
عصر همون روز منوچ هممونو صدا زد و رفتیم تو حیاط
آوا:ما که حسابی به زنش رسیدیم به نظرت چی کارمون داره؟
باران:چی بگم شاید مهناز باز الکی پشتمون صفحه چیده!
حاال بیا بریم چون فقط من و تو رو صدا نزده که سپهر ودکاوه هم هستند!
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استرس داشتم یعنی چی شده ؟
چی کارمون داره؟
پسرا هم حال خوشی نداشتن،،نه اینکه خیلی اخالق منوچ درست بود!
دور از جون ما چهارتا مثل سگ همیشه پاچه میگرفت برا همون معلوم بود همه نگرانن!!
تا اینکه لب باز کرد و گفت:خب من باید به شما بگم یه کاری رو تمومش کنید
دیگه داشت قلبم میومد تو دهنم که
_منوچهر
داشتم به سمت اتاق آوا و باران میرفتم که صداشون بزنم و بگم دارم میرم بیرون برن پیش مهناز مواظبش باشن که،،شنیدم آوا و باران
دارن با هم از یه ترسی صحبت میکنن!!
گوشامو تیز تر کردم ک دیدم آوا چه حرفا ک نمیزنه منظورش از سه تا قاچاقچی چیه؟
وای اینا از کجا فهمیدن؟؟
حاال باید چی کار کنم؟
باید یه نقشه درست و حسابی بکشم ک یه وقت چفت دهنشون باز نشه!
اگه به کسی بگن چی؟
شاید تا االن به پسرا هم گفتن
تمام نقشه هام نقش بر آب میشه
درآمدم خیلی خوب بود نباید این کارو از دست میدادم
باید تهدیدشون کنم،،نه نه جواب نمیده فک کنم بدتر بشه!!
پس چی کار کنم؟؟
آها فهمیدم
رفتم بیرون چون شنیدم که خودشون میخواستن برن پیش مهناز
ناکسا معلومه از من میترسن اما چون میدونم سپهر و کاوه هم طرف اینا هستن نمیشه ریسک کرد!!
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وقتی برگشتم صداشون کردم اومدن تو حیاط
باید با احتیاط جلو میرفتم بعد اگه این راه جواب نمیداد تهدیدشون میکردم
همشون نگران بودن از قیافه هاشون پیدا بود
آوا از همه بیشتر استرس داشت چون تا گفتم باید یه کاری رو تموم کنید قیافش واقعا دیدنی بود!
انگار داشت سکته میکرد
خب به نظرم وقتش رسیده که شما دو زوج عاشق به هم محرم بشین!!
یهو من و باران با هم گفتیم:چی؟!؟!
منوچ:چرا تعجب کردین؟
سپهر:چی شد آق منوچ یه دفه این تصمیمو گرفتی؟
منوچ:مگه بده شماها که باید از خداتون باشه!!
کاوه:معلومه پس چی فک کردی؟
باران داشت با یه حالتی به سپهر نگاه میکرد که سپهرم خودشو جم و جور کرد وگفت:بله کاوه درست میگه!
ما از خدامونه اما باید دید خانوما آماده هستن یا نه؟
منوچ:همچین میگی بله که انگار باید این بله رو تو بدی!!خخ
همممون با این حرف زدیم زیر خنده!
سپهر:بالخره ما هم باید بله بگیم دیگه البته بعده بله خانوما!!
منوچ رو کرد به سمت ماددوتا خب نظرتون چیه؟؟
من و باران که انگار کیلو کیلو قند تو دلمون آب کردن سرمونو انداختیم پایین که یعنی هر چی شما بگین!
کاوه به سپهر گفت:نگاشون کن چه خجالتی!!
قربون خانمم برم من که دیگه طاقت ندارم
منوچ گفت:فقط یه چیزی
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پسرا:چی؟
میخوام یکی رو بیارم امشب صیغه محرمیت بخونه براتون باید نفری صد هزار بدین!
سپهر:از کجا بیاریم؟؟
چه خبر؟؟
میخواد دو کلوم بخونه خانما هم بگن بله
پسرا اعتراض میکردن ک منوچ گفت:باشه بابا خیلی خسیسین میگم به خاطر روی گل من پنجاه هزار ازتون بگیره!
منوچ رفت سراغ اون یارو ماهم رفتیم تا بهترین لباسی که داریم تنمون کنیم
تو افکارم غرق شدم همیشه این روزو روزی که میخوام با همسر آیندم محرم بشم یه جور دیگه تصور میکردم
ولی االن
البته انقد عاشق کاوه هستم که دیگه هیچ کدوم از این فکرا برام ارزش نداره
به خاطر کاوه باید همه گذشتمو فراموش کنم!
ما االن دو نفر در سطح هم هستیم و خودمون باید زندگیمونو بسازیم
یدفه با صدای باران برگشتم ک گفت:این لباسه چطوره؟؟
آوا:خوبه!
باران:تو کدومو میپوشی؟
آوا:نمیدونم نمیدونم،،ببین باران کاوه از گذشته من چیزی نمیدونه!
باران:خب ندونه مگه چی میشه؟
آوا:نه اون حق داره بدونه من دختر..
به این جای حرفم که رسیدم طاقت نیاوردم و اشکم چکید!
باران:آوا جونی خودتو اذیت نکن امشبتو خراب نکن
آوا:امشب من خراب شدس چون کاوه نمیدونه مطمعنن اگه بدونه منو پس میزنه!!
باران:این چه حرفیه میزنی؟؟
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اون دیوونه وار دوست داره!
آوا:ولی هیچ کس یه دختر دست خورده رو نمیپذیره حاال هر چه قدرم دوسش داشته باشه
آوا:من باید برم بگم
باران:بلند شد که بره با"خودم گفتم اگه کاوه بگه باران بهم گفته چی؟؟؟؟؟
گفتم:عزیزم حاال بزار محرم شید بعد آروم آروم بهش بگو لزومی
نداره همین امشب بگی!
آوا:نه باران مانعم نشو من باید بگم اون حق داره بدونه!
باران:دستمو پس زد و رفت تو حیاط!
وای خدا کنه کاوه چیزی نگه،،اون قول داد که به آوا نگه من بهش گفتم!
آوا:رفتم تو حیاط،،فک کنم چشام سرخ شده بود،،کاوه رو دیدم!
بهترین تیپی که میتونست زده بود!
یه شاخه گلم دستش بود
وای خدا من چه جوری بهش بگم،
صداش زدم،،کاوه
کاوه:بله خانم خوشگل؟؟
اومد جلو و گفت:تقدیم به خانم خودم،،االناس که منوچ بیاد آماده نشدی؟
سرم پایین بود و با گوشه رو سریم ور میرفتم ک
کاوه:دستمو بردم زیر چونش سرشو گرفتم باال
آوا چرا گریه کردی؟؟
چیزی شده؟؟؟
آوا:نه نه فقط تو هیچی از گذشته من نمیدونی!
کاوه:پوف گفتم چی شده حاال خب ندونم مهم اینه من این آوایی که جلو رومه رو میخوام
حاال تو گذشته هر چی شده شده،،یه لحظه تمام حرفای باران تو دهنم اومد!
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پست فطرت ببین چی کار کرده باهاش که این دختر عذاب وجدان داره
آوا:ببین کاوه تو حقته که بدونی اونم قبل از محرمیت ما!
پشتمو کردم بهش نمیتونستم تو چشاش نگا کنم و بهش بگم دختر نیستم
همین که گفتم:کاوه من دختر ن
نزاشت حرفمو ادامه بدم دستشو از پشت گذاشت رو دهنمو گفت:هیس!
چیزی نگو نمیخوام ادامه بدی
قلبم داشت میومد تو دهنم با خودم گفتم فهمید االنم ناراحته منو نمیخواد که اینجوری میگه
دوباره اشکم سرازیر شد اومدم برم که
دستشو انداخت دور شکممو منو برگردوند و بغلم کرد
خانممم من تو رو میخوامت،،با تموم وجودم،،حاال هر اتفاقی هم تو گذشتت باشه برام مهم نیست!!
در ضمن من از همه چی خبر دارم
آوا:چی؟؟ت
تو خبر داری؟!
کاوه:آره عزیزم
مگه میشه حتما باران بهت چیزی گفته؟؟؟؟
کاوه:نه اون..
اون شبی که داشتی برا باران تعریف میکردی شنیدم
سرمو انداختم پایین،،دستاشو از خودم جدا کردم،،داشتم از خجالت میمردم!
دوباره این بغض لعنتی
پپپ پسس ت تو ه همه چی چیو می میدو میدونس میدونستی؟
کاوه:آره عزیزم خودتو اذیت نکن،،برا من فقط این آوایی که جلومه مهمه نه گذشتش!
حاال هم خودتو اذیت نکن برو زودتر آماده شو
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سرمو گذاشتم روسینش وگفتم:مطمعنی پشیمون نمیشی؟؟
کاوه:آوا این چه حرفیه میزنی؟
من اگه میخواستم پشیمون شم که همون موقع دست از سرت برداشته بودم!
بعدم تو تو این جریان مقصر نبودی ک
دیگه هم نمیخوام در این مورد چیزی بشنفم!
االنم برو لباستو عوض کن که میخوام خانم خودم کنمت!!
آوا:باشه ممنونم ازت تو خیلی خوبی کاوه!!
اینو گفتم و به سمت اتاق دویدم
باران:چی شد؟
میبینم شارژی؟؟؟
آوا:آره بارانی خواهر گلم!!
همه رو براش تعریف کردم بهش گفتم اول فک کردم اون به کاوه گفته
بارانم یه نفس راحت کشیدو گفت:پاشو دختر زود تر آماده شو االنه که منوچ بیاد!
رفتم سمت بقچه ای که لباسام توش بود
یه دست لباس که تقریبا سالم بود رو برداشتم و تنم کردم
چند دست از لباسایی که از خونمون آورده بودم رو گذاشته بودم برا روز مبادا
وگرنه لباسایی که میپوشیدیم همه پاره پوره بودن
به لباس باران نگا کردم دیدم خیلی چنگی به دل نمیزنه برا همون گفتم بیا این لباس و بپوش
لباس و دادم بهش ووبارانم اومد منو سفت بغل کرد و گفت:ممنونم خواهری ،،تو خیلی گلی!
گفتم:قابلتو نداشت از اون لباسای دیگه بهتره!
تنها چیزیه که از گذشته برام مونده
آماده شده بودیم که منوچ گفت:آوا،،باران ما میتونیم بیام تو؟
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آروم با هم گفتیم:آره ما آماده ایم!
اومدن تو،،مهنازو منوچ و:یه آقایی که تقریبا همسن منوچ بود
منوچ گفت:بشینید تا آقایون داماد بیان!
ها ها ها

مرض انگار این داره مسخره میکنه!نکنه میخواد اذیت کنه ازش بعید نیست!
مهناز همچین زل زده بود به ما که انگار داره دشمناشو نگا میکنه
آخرم نتونست طاقت بیاره اومد جلو دم گوشم گفت:از کی تا حاال انقدر پولدار شدید که از این لباسا میخرید؟؟
منم پقی زدم زیر خنده،،با خودم گفتم همونه داره از حسودی میترکه
اومدم بهش بگم که کاوه وسپهر در زدن و اومدن تو
منوچ:خب اینم از پسرای گل
آوا:هه چه منوچ مهربون شده!
حتما کاسه ای زیر نیم کاسشه،،وگرنه به این آدم مهربونی نیومده!
بالخره اون شب صیغه شیش ماهه برامون خوندنو و ما هم جواب بله رو دادیم
برق خوشحالی تو چشای چارتای ما موج میزد!!
سیاوش و کامبیزم نیومده بودن تو اتاق
کامبیز که همون بهتر نیومد وگرنه من دوباره حالم بد میشد!
ولی دلم برا سیا میسوزه چون معلوم بود واقعا عاشق باران و سپهره که کاری باهاشون نداشت
عاشق واقعی به خاطر عشقش که خوشحال باشه خودشو ندید میگیره!
کاری که سیا کرد..هی
منوچ:خب مبارکه
کاوه و سپهر بیان بیرون کارتون دارم
مردا رفتن بیرون و ما با مهناز تنها شدیم
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باز مهناز گیر سه پیچ داد منم براش گفتم اینا از گذشته برام مونده
اونم میگفت دروغ میگی یعنی تودانقدر وضعت خوب بوده!
بارانم بهش گفت:میخوای باور کن میخوای نکن آوا اهل دروغ نیست
مهنازم گفت:باشه بابا قبول،،اما فضول خانم میخواست از همه چی سر در بیاره!
برا همین گفتم باران بریم توحیاط قدم بزنیم
رفتیم تو حیاط منوچ از پسرا پولو گرفته بود یه کمی به اون مرده دادو بقیشم به جیب زده بود
فک کرده ما خنگیم نمیدونه از همه کاراش سر در میاریم!
بعد رو به چار تامون کردو گفت:خب حاال شماها زن وشوهرید!
حواستون به کاراتون باشه هر کی ازش خطایی سر بزنه با جون عشقش معامله کرده!
همممون تعجب کردیم پس همین نقشه کثیفش بود میخواست هر کاری دوست داره بکنه ماهم هیچی نگیم
منوچ:شیر فهم شد؟
_آوا
اونروز منوچ حسابی با حرفش تهدیدمون کرد که ما یه وقت کارایی که میکنه از دهنمون جایی در نیاد!!
ما هم به خاطر عشقامون مجبور به اطاعت بودیم
وگرنه معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارمونه
کثیف ترین موجود بعد:از پدرم به نظرم منوچ بود
اما یه خوبی که برا ما داشت عشق رو بیشتر احساس میکردیم!
وقتی محرم باشی بهتر میتونی عالقتو ابراز کنی
من و کاوه هر موقع بیکار میشدیم با هم میرفتیم یه گشتی بیرون میزدیم
کاوه هم دریغ نمی کرد هر چی در توانش بود منو مهمون میکرد
هر چی بهش میگفتم ولخرجی نکن میگفت میخوام تموم دنیا رو به پات بریزم ولی حیف ک دستم خالیه
137

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

کم کم داشتم خوشبختی رو حس میکردم فقط اگه میتونستیم از اونجا بریم و خودمون یه زندگی تشکیل بدیم دیگه غمی نداشتم
بارانم خیلی سر حال شده بود معلوم بود حسابی از اینکه محرم شدند خر کیف شده
تقریبا تموم اتفاقایی که میفتاد رو برا هم تعریف میکردیم!
سپهرم دیوونه وار بارانو دوست داره االن داره نشون میده ناکس خیلی چیزا رو رو نکرده بود!
همش دنبال بارانه و میبرش بیرون گردش
خدایا عشق خیلی مقدسه
اگه کسی واقعا عاشقه کاری کن به عشقش برسه
سیاوش خیلی رفتارش بهتر شده بود دیگه مثل اوال تو خودش نیست
اما کامبیز ذاتش خرابه درست شدنی نیست هنوزم ازش میترسم ولی به کاوه چیزی نگفتم
میترسم یه وقت به خاطر من یه بالیی سرش بیاره که نشه جبرانش کرد
قیافش دیگه عینه معتادا شده هر کی میبینش میفهمه که معتاده
خدا به دادش برسه معلوم نیست چی مصرف میکنه که قیافش انقد داغون شده
مهنازم که نگو
چه ناز و ادایی داره،،منوچ هوس آلبالو کردم،،منوچ از بو غذا بدم میاد
وای حال آدمو بد میکنه انقدر که خودشو لوس میکنه
منوچم که حسابی به حرفشه منتظره لب تر کنه براش همون کارو انجام بده
جدیدا پنج ماهش شده یه دستشو به کمرش میگیره راه میره آدم فکر میکنه همین االن وقتشه
جونم براتون بگه االن یه دو ماهی میگذره و ما هم چنان هیچ کاری نتونستیم انجام بدیم
باید یه راه چاره پیدا کنیم که بتونیم خودمونو از اینجا نجات بدیم وگرنه معلوم نیست منوچ چه در خواستی ازمون داشته باشه
تازگیا رفتاراش مشکوک شده
میترسم کاوه رو مجبور به کار خالف کنه
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یه روز کاوه خیلی عصبی بود گفتم چی شده گفت با منوچ حرفم شده
ولی ادامه نداد هر چی ازش پرسیدم دلیلشو نگفت
تا اینکه یه روز
_آراد فرهمند
راستش یه پروندس که به کمک شما نیاز دارم
احمدی:حتما مامور مخفی و این چیزا؟؟ درسته؟؟
آفرین خوشم میاد زود میگیری!
ما یه چند ماهی یه گروهی رو زیر نظر داریم ک از کارایی که میکنن سر در بیاریم ولی هنوز خیلی اطالعات نداریم!
تو هم ک قیافت غلط اندازه اگه بری دورو برشون شک نمیکنن
احمدی:خب تعریف کن ببینیم چه گروهی هستند
_در اصل این گروه تشکیل میشه از یه مرد و زن میانسال و چند تا دختر و پسر جووون و تعدادی بچه قدو نیم قد
شغل اصلیشون گدایی و دست فروشیه ولی زیر زیری یه کارای خالفی هم انجام میدن
ما این مدت زیر نظر گرفتیم ودخیلی اطالعات داریم ولی در حدی نیس که بخوایم دستگیرشون کنیم
البته یه مساله مهمی این وسط وجود داره که من دارم با احتیاط میرم جلو
احمدی:چه مسئله ای؟؟
یه دختر
احمدی:خب بقیش؟
سرمو انداختم پایین وگفتم:تو دوست صمیمی من هستی من نمیخوام کسی از این مسئله بویی ببره!
احمدی:باشه خیالت راحت داداش گلم،،تا تو نخوای من یه کلمه هم جایی نمیگم
یکی از اون دخترا دختر خالمه
رضا در حالی که از تعجب چشاش قلمبه شده بود گفت:واقعا؟؟
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جایز ندونستم تو کالنتری این حرفا رو بهش بزنم گفتم بریم بیرون تا کامل در موردش صحبت کنیم
رضا هم قبول کرد و رفتیم کافی شاپ نزدیک کالنتری
رضا:من هنوز باورم نمیشه دختر خالتو اینجا پیدا کرده باشی!
نبایدم باور کنی،،دختر خاله من باید االن تو بهترین جا زندگی کنه اما االن
خودمم نمیدونم چرا و چه طوری تو اون گروهه!
رضا:تو مطمعنی خودشه؟؟
چرا تا حاال به من چیزی نگفتی؟؟؟
مگه تو قبال نگفتی اگه ببینیش نمیشناسیش پس االن چه جوری داری میگی خودشه!
خودمم کالفه شدم اما انقدر شباهتش به مادرم زیاده که انگار مادرم جوون شده!
مادرم میگفت که دختر خالم شباهت زیادی بهش داشته طوری که همه فکر میکردن بچه خودشه
رضا:خدا مادرتو بیامرزه!
ممنون من نمیدونم چرا مادرم وصیت کرده حتما پیداش کنم و باهاش ازدواج کنم من اصال ازش خوشم نمیاد فقط دلم به حالش میسوزه
این حقش نیست که تو این وضع زندگی کنه!
معلوم نیست تو این چند سالی که ما آلمان بودیم چه بالها که سرشون نیومده که کارش به اینجا کشیده
رضا:کاش زودتر پیداش کرده بودی!
خودت دیدی که تو این سه سالی که اومدم ایران همه جارو دنبالشون گشتم ولی هیچ کس خبری ازشون نداشت
خدا خواست که یه روز که دست فروشی میکرد شناختمش!
اولش باورم نمیشد ولی وقتی دوستش صداش زد آوا دیگه مطمئن شدم که خودشه!
چون هم اسم هم قیافه و هم سنش به خصوصیات دختر خاله من شباهت داشت
برا همین تعقیبش کردمو دیدم که تو چه جایی زندگی میکنه
تا چند وقت خواب و خوراک نداشتم نه اینکه فک کنی دوسش دارم نه ولی اصال دوست ندارم یکی از کسایی که تو این دنیا برام مونده تو
این وضع زندگی کنه.
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نمیدونم چرا حتی تا االن نتونستم به تو بگم ولی االن آوا در خطره
سرمو تو دستام گرفتمو زیر لب گفتم:آخ مادرم،،مادر عزیزم اگه کدورتاتونو کنار گذاشته بودید شاید آوا
اصال خبر ندارم که خالم و شوهرخالم چه بالیی سرشون اومده
رضا فقط باید هر چه زودتر یه مدرک جور بشه تا بتونیم همشونو دستگیر کنیم
چون بهم اطالع دادن دخترا دست تو دست پسرا با هم رفتن بیرون!
رضا:کلک نکنه دوسش داری که داری حسودی میکنی!
نه بابا چرت نگو میترسم بالیی سرش بیاد من باید مواظبش باشم و از اونجا نجاتش بدم!
رضا:تو که راست میگی!
خخ
ای بابا تو هم وقت گیر اوردی ها،،سر به سرم نزار،،خیلی کالفه ام!
رضا:باشه بابا من تسلیم!
شما امر بفرما من اطاعت کنم
لوس نشو فقط گوش کن ببین چی میگم
رضا:چشم سرهنگ جون
ببین من از وقتی اومدم ایران فقط به تو اعتماد دارم االنم میخوام
همه سعیتو بکنی تا بتونیم این کارو درست انجام بدیم!
رضا:چشم قربان
_شوخی رو بزار کنار االن که تو کالنتری نیستیم
رضا:عه جدی گفتم بالخره شما سرهنگی و ما هم زیر دستت باید اطاعت کنیم
خندیدم وگفتم:من که میدونم با این کارات میخوای حال منو خوب کنی ازت ممنونم
حاال بزار برات بگم چه کارایی کردن و ما باید چی کار کنیم
ببین این منوچ هفت خطه یعنی هر کار خالفی بتونه انجام میده تا پول به جیب بزنه
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انقدر اخالقش بده که به منوچ پاچه گیر معروفه ولی هیچ کس جرات نمیکنه جلوش بگه
تازگی متوجه شدیم مواد رو تو وسایل بچه ها جاسازی میکنه بعد بچه ها رو میبره محل قرار
بچه ها هم که متوجه نمیشن ولی اونا رو طعمه میکنه تا خودش گیر نیفته!
دو تا از پسرارو مطمئنیم که تو این کارن ولی هنوز اون دوتای دیگه رو غیر دزدی ازشون چیزی ندیدیم!
دخترا هم که دیگه دست فروشی نمیکنن برا همین میترسم اونا رو به کار دیگه ای مجبور کنه
فعال یه سری از جرماشو میدونیم مثل مواد فروختن،،دزدی،،نزول دادن پول،،سوء استفاده از بچه ها،،زور گیری و از همه مهمتر معامله
مواد!!
رضا:به نظرت من باید چه جوری مدرک ازشون جمع کنم؟؟
براش توضیح دادم چی کار کنه و قرار شد فردا نقششو عملی کنه
_آوا
یه روز صبح دیدم یکی در کارگاه رو میزنه رفتم دم در
همین که درو باز کردم
گفتم:هی
مرد ناشناس:به به خانم خوشگل
گفتم:چ چیی چیکار دا دار دارید؟؟؟
_با آق منوچ کار داشتم هس؟؟؟
مرده معتاد بود فین فین میکردو حرف میزد ازش ترسیدم
یه دفه منوچ داد زد:اونجا چه خبره؟؟؟
رفتم به سمت منوچ گفتم:میگه با آق منوچ کار دارم
منوچ:تو برو تو من خودم بینم چی کار داره!
تا منوچ پشتش بهم بود رفتم یه گوشه قایم شدم ببینم چی میشه
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منوچ:فرمایش؟
مردناشناس:اومدم دنبال مواد
منوچ دستشو گذاشت رو دهن مرده و اونو چسبوند به دیوارو گفت:خفه باو کدوم خری گفته بیای اینجا؟؟
مرد ناشناس:اوم اوم ا...
منوچ گفت:دستمو برمیدارم ولی آروم حرف بزن،،میخوای برام دردسر درست کنی؟؟
اونم سرشو تند تند تکون داد که یعنی باشه باشه!

منوچ دستشو برداشت اونم گفت:من خودم دیدم تو پارک،،فالن جا میای بچه ها رو پیاده میکنی و بعضی ها هم میان یه چی میگیرن و
پول میدن!
منوچ:چه ربطی داره؟؟
بچه ها گل و دستمال و خرت و پرت میفروشن!
مردناشناس:مارو سیاه نکن برا این جور چیزا پول کلون میدن!
بعدم خودم دیدم یه نفر تا موادو گرفت رفت یه گوشه و زد به بدن!
منوچ:خب حاال که چی؟؟
مرد ناشناس:منم مواد میخوام یه جای مطمئن باید پیدا میکردم که منم گیر نیفتم
مطمئنم تو خیلی زرنگی!!
منوچ خندید و گفت:باشه فقط تو کارگاه نمیشه برو بیرون تو کوچه پشتی تا برات بیارم ولی وای به حالت اگه برام دردسر درست شه!!
مرد ناشناس:بابا ما از خودتونیم خیالت تخت
حالم به هم خورد از طرز حرف زدنه مرده،،تو دماغی حرف میزد و مدام فین فین میکرد
مرده داشت میرفت بیرون که منم دیگه اونجا موندنو جایز ندونستمو آروم به سمت اتاقم رفتم
دیگه اینجا امنیت نداره باید به کاوه بگم یه فکری کنه
_ رضا
اومد از کارگاه بیرون
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خیلی نا محسوس نگا کرد بچه ها رو دید که کمین کردن که ازشون فیلم و عکس بگیرن!
اشاره کرد دنبالش برن
رفت همونجایی که منوچ گفته بود منتظر شد تا منوچ اومد
منوچ:فقط بینم پول مول داری؟؟؟
نا شناس:آره باو،،اصله؟؟
منوچ:ما تو کارمون تقلبی نریم
ناشناس:چه قدر باید بسرفیم؟
منوچ:دفه اولته بهت تخفیف میدم تا مشتری برام جور کنی
ناشناس:باشه کارت درسته!
منوچ:فقط یادت نره آدمه مطمئن میاری و گرنه خونت حالله!
ناشناس:باشه فقط زودتر مواد مارو بده که داریم از خماری میمیرم!!
ناشناس پولو داد و ازش خداحافظی کرد
خب خیالم راحت شد
چه شود تمام مکالماتشونم که ضبط شد،،عکس و فیلمم که بچه ها گرفتن

کم کم باید توشون نفوذ کنم چون آراد ( همون سرهنگ فرهمند خودمون) میگفت معامله موادم دارن باید سر معامله گیرشون بندازیم!!
منوچ که رفت تو کارگاه و درو بست
یاسر اومد پیشمون
زدم پشتشو گفتم کارت خیلی درسته،،حرف نداری نقشتو خوب اجرا کردی!
فقط باید اعتمادشو جلب کنی
بعد کم کم منو وارد بازی کنی تا باهاش معامله کنم
بعدم به امید خدا دستگیرشون کنیم
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به بچه ها گفتم خسته نباشید و رفتیم به سمت ستاد
بله درست فهمیدید من رضا احمدی(سرگرد ستاد مبارزه با مواد مخدر)
_آوا
تا اینکه یه روز که داشتم تو حیاط کارگاه با باران حرف میزدیم یهو دیدیم صدای داد از تو خرابه ی پشت کارگاه میاد
دو تامون هل زده بهم نگاه کردیمو با دو به سمته خرابه رفتیم
دیدیم منوچ و کاوه دارن با هم دعوا میکنن
کاوه:حالم ازت بهم میخوره عوضی!!
منوچ:حرف دهنت و بفهم
کاوه:چطوری واقعا روت میشه..هان؟
منوچ:هه!

کاوه:همین که سیاوش و کامی رو وارد این بازی کردی بس نبود،،همین که کامبیز معتاد شد بس نبود،،با تو ام چرا الل شدی؟
منوچ:خفه شو!!
مگه من کامبیزو معتاد کردم؟؟
کاوه:ببین من این چیزا حالیم نیس،،هر کاری هم که میخوای بکنی بکن،،جواب من برای پیشنهادت منفی،،شیر فهمه...؟؟
منوچ:هه!
حتما میترسی که جوابت منفی دیگ؟؟
کاوه:نمیترسم دلت نمیخواد مثل تو یه عوضی..
کاوه ادامه ندادو از خرابه اومد بیرون تا منو دید سر جاش وایساد
بارانم کپ کرده بود،،خودمم دست کمی از باران نداشتم
منوچ از خرابه اومد بیرونو یه نگاه به ما انداختو یه پوزخندم زد بعد از کارگاه رفت بیرون
سپهر اومد سمتمونو گفت:چیزی شده؟؟
کاوه با صدایی که از ته چاه درمیومد گفت:نه
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سپهر:اوکی،،باران میشه یه دقیقه بیای؟
باران سرشو تکون دادو با سپهر رفت
دستمو گذاشتم رو بازوهای کاوه و گفتم:
چیزی شده عزیزم؟؟
کاوه نگاه غمگینشو دوخت بهمو تو چشمام زل زد
بعد اروم گفت:نه
مگه قرار نبود بهم دروغ نگیم؟
کاوه سرشو انداخت پایینو گفت:آوا من خیلی دوست دارم خیلی.
رفتم جلو ترو بغلش کردمو گفتم:منم دوست دارم عزیزم!
کاوه دستاشو سفت دور کمرم حلقه کردو گفت:من بی تو نمیتونم زندگی کنم آوایی!
منم!
اروم از بغلش اومدم بیرون کاوه بوسه ای رو پیشونیم زدو گفت:از خدا ممنونم که تورو سر راهم قرار داد!!
لبخندی زدمو سرمو انداختم پایین.
حاال میگی چی شده؟؟

تا اینو گفتم کاوه اخماشو تو هم کشیدو جوری ک عصبانیتش معلوم بود گفت:یادته منوچ گفت حاال که نامزد کردین اگه یوقت به حرفم
نکنید نامزدتونو میکشم؟؟
اره خوب یادمه!
کاوه دستاشو مشت کرد،،صورتش از عصبانیت به سرخی میزد،،با صدای دو رگه ای گفت:اون اون عوضی به منم برا قاچاق مواد پیشنهاد
داد
دیگه گوشام نمیشنید،،حالم خیلی بد بود،،داشتم میوفتادم که دستای کاوه دور کمرم حلقه شد
کاوه:خوبی خانومم؟؟
سرمو تکون دادم و با کاوه رفتیم اونور کارگاه نشستیم
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اشک تو چشمام جمع شده بود...اشکام گوله گوله میریختو منم بی اختیار گریه میکردم
کاوه:عزیزم تورو خدا گریه نکن،،من طاقت گریه هاتو ندارم،،اوایی گریه نکن خانومی!
بهش نگاه کردمو گفتم:میخوای قبول کنی؟؟
کاوه نگام کردو گفت:خودت که میدونی منوچ کاریو که بگه انجام میده

دیگ به هق هق افتاده بودم،،سرمو گذاشتم رو سینه ی کاوه گفتم:کاوه بهش جواب مثبت نده،،اصال بیا فرار کنیم،،ولی تو خالفکار نشو!
کاوه:میدونی که چقد دوست دارم؟،اگه اگه یوقت منوچ
کاوه ادامه ندادو منو به خودش فشردو گفت:
کاوه:مرگ من گریه نکن!
سرمو بلند کردمو گفتم:دیگ این حرفو نزن...باشه؟؟
کاوه:چشم خانومی،،تو هم دیگ گریه نکن!
باشه؟؟
چشم
کاوه
کاوه:جونم؟؟
من از همه زودتر قضیه منوچو فهمیدم،،.االن متوجه شدم از بچه های کوچیکم برای قاچاق کاال استفاده میکنه...
کاوه:چی؟!
دستمو گذاشتم رو دهن کاوه گفتم:هیس،،نمیخوام بفهمه من میدونم!
حاال که اینو میدونیم میتونیم به منوچ بگیم اگه مارو زور کنه به کارای خالف این که از بچه ها استفاده میکنه رو لو میدیم!
البته میدونم اون میگه میکشمتون،،اما قضیه بچه ها خیلی مهمه،،فک کنم دیگ به ما کاری نداشته باشه،،چون اگه باران و سپهر
بفهمن،،بد میشه واسش!!
کاوه:ولی االن منوچ گفته ک اگه کارامو لو بدین نامزداتونو میکشم
میدونم اما منوچ فقط فک میکنه ما قضیه موادو میدونیم
نمیدونه ک من قضیه ی بچه ها رو هم فهمیدم
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قضیه بچه ها خیلی مهمه به نظرم
کاوه:باشه،،حاال خانومم اینا رو ول کن!
بیا حاال که تنهاییم از خودمون حرف بزنیم
لبخندی بهش زدمو لپشو بوس کردم
کاوه:چقد تو شیرینی!
به کاوه زل زدم.
وای خدا چقد این پسرخوشگله
چقد آقاست
چقد عسله
چقد...
وجدان:خفه دیگه،،اه
نمیتونم قربون صدقه اقامون برم؟
وجدان:به جای قربون صدقه هایی که تو دلت میری!
برو بوسش کن یکم خوشحال شه،،بدونه دوسش داری،،نه اینکه زرت زرت بهش بگی دوسش داری بعد تو دلت قربون صدقش بری
همین االن لپشو بوس کردم
وجدان:لپش نه،،از اون بوسا،،یک بار تو پیشقدم شو از وقتی نامزد کردین فقط اون همیشه پیش قدم شده،،غرورتو بزار کنارو عشقتو بوس
کن!
بدو بینم
باشه بابا
کاوه:چرا اینطوری نگام میکنی؟
صورتمو بردم جلو مرزی بین صورتامون نمونده بود که
چشمامو بستمو لبامو گذاشتم رو لباش!
کاوه هم استقبال کردو باهام همراهی کرد
اروم از سرجامون بلند شدیم
اهمینطوری که همدیگرو میبوسیدیم به سمته خرابه رفتیم
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کاوه منو به دیوار چسبوندو شروع کرد به؟.
نفسم کم اوردم اما نمیتونستم کاری کنم،،با دستم کاوه رو هل دادم که عقب رفت
با چشمای خمارش بهم زل زد
همونطوری که نفس نفس میزدم گفتم:دیوونتم
کاوه به سمتم اومدو دوباره شروع کرد به بوسیدن لبام
منم کمرم کاوه و گرفتم و به خودم نزدیکش کردم بعدم شروع کردم به بوسیدن لبای خوش فرمش!
با صدای داد منوچ از هم جدا شدیم،،دو تامون هل شده بودیم!
کاوه اومد سمتمو گفت:بیا قایم شیم،،وگرنه االن میاد ما رو میبینه!
سرمو تکون دادمو با هم رفتیم اونطرف
کاوه بیا این پشت قایم شیم!
کاوه خندیدو گفت:باشه خانومی
با کاوه رفتیم قایم شدیم!
چون جا تنگ بود کامل تو بغلش بودم
به ته ریشاش نگاهی انداختمو لبخندی زدم
سرمو بردمو اروم زیر گلوشو بوس کردم
کاوه:نکن!
چرا؟؟
کاوه:برای اینکه با این کارات دیوونم میکنی،،من قلبم ضعیفه سکته میکنم میفتم رو دستت!
خندیدمو گفتم:دیوونه!
کاوه هم سفت تر از قبل منو بغل کردو گفت:نفسم به نفس تو وابستسا
اینو میدونی؟؟
منم
تو هم میدونی؟؟
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داشتیم قربون صدقه هم میرفتیم که یهو دیدم صدای پای یه نفر میاد
سفت به کاوه چسبیدمو گفتم:کاوه فک کنم منوچ فهمیده ما کجاییم!!
کاوه:بفهمه،،فدا سرت!
کاوه اگه االن بیاد ما رو تو این وضع ببینه چی؟
کاوه:خو ببینه
عه کاوه!!...
کاوه:جان کاوه؟
خب زشته،،بعدم من میترسم از این منوچ!
کاوه:خخ،،ترس نداره ک خانومم!!
کاوه داشت بهم حرف میزد که یهو یکی گفت:پخ
یه جیغ بنفش کشیدمو دستامو سفت دور گردن کاوه انداختم
کاوه زد زیر خنده گفت:آی آی خفم کردی!
سپهرم که ما رو ترسونده بود بلند بلند داشت میخندید
زهرمار،،درد،،رو آب بخندی!
سپهر:وای وای خیلی با حال بود
درد،،اصلنم باحال نبود،،زهرم ترکید!
کاوه:واسه چی خانوممو توسوندی؟
سپهر:حقتونه
کاوه:اونوقت چرا؟
سپهر:دو ساعته منوچ اومده،،داره دنبال شما ها میگرده،،همه نگران شدن،،من میدونستم تو همین کارگاه یه جا قایم شدیدو دارید...
نذاشتم حرفشو بگمو گفتم:کوفت!
بی ادب!
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کاوه:ها ها ها
منوچ نگران ما شده؟
خیلی عجیبه!
حاال االن منوچ کجاس؟؟
سپهر:سر قبر من
چمیدونم یکم دنبال شما گشت،،بعد به من گفت دنبالتون بگردم...بعدم رفت به نازو ادای مهناز برسه!
کاوه دستشو گذاشت جلو دهنشو،لحنشو زنونه کردو گفت:عه وا خواهر راست میگی؟؟
هممون خندیدیم که سپهر گفت:لطفا از بغل هم جدا شید بریم!
از بغل کاوه اومدم بیرون،،کاوه هم اومدو با هم داشتیم به سمته حیاط کارگاه میرفتیم که
_آراد
با رضا در تماس بودم لحظه به لحظه ولی دلم خیلی شور میزد!
امیدوار بودم منوچهر از نقشمون بویی نبره
اما از یه طرف به کار رضا و همکاراش هم اطمینان داشتم چون کار کشته بودن
تا اینکه رضا وقتی رفت ستاد باهام تماس گرفت و گفت که برم پیشش
منم معطل نکردم ولباسمو عوض کردمو به سمت ستاد رفتم.
دم در که رسیدم دژبان گفت:آقا کجا؟
گفتم:با سرگرد رضا احمدی قرار مالقات دارم
دژبان گفت:باید هماهنگ بشه!
منم که طاقت نداشتم کارتم در آوردم و جلو دژبان گرفتم
بیچاره کپ کرده بود
یه نگا به کارت یه نگا به من
باورش نمیشد من سرهنگ باشم
همینجور که خیره بود دستمو جلو صورتش تکون دادمو گفتم:میتونم برم؟؟
151

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

یه دفه هول شد سریع به حالت خبر دار بلند شد پا چسبوند و گفت:جناب سرهنگ عفو کنید به جا نیاوردم!
منم که خندم گرفته بود دستمو رو شونش گذاشتمو گفتم:مسئله ای نیس.
و رفتم داخل!
خودم میدونم این جور جاها باید هفت خوان رستمو رد کنی تا به شخص مورد نظر برسی
هر کی منو میدید باورش نمیشد که درجه سرهنگی داشته باشم
تا اینکه بالخره در زدم و تارضا گفت :بفرمایید..رفتم داخل
رضا تا منو دید به احترامم بلند شد و سالم نظامی داد
گفتم:راحت باش رضا،،این لوس بازی ها چیه ؟
خب تعریف کن ببینم چیشد؟؟؟
_رضا:بزار از راه برسی بعد سین جین کن!
بعدم تو مرام ما بی احترامی نیس،،سرهنگی گفتن ها،،میخوای بهت احترام نزارم بعد پدرمو دراری
خندیدم و گفتم:از دست تو!
به خدا طاقت ندارم اگه حواسم بود با لباس میومدم که به مشکل نخورم
همه کادر اینجا االن هنگند باورشون نمیشه من سرهنگم
رضا:آخه اصال بهت نمیخوره!
شرمنده من باید بهشون میگفتم میخواید تشریف بیارید!!
به سمتش یورش بردم ک
رضا:عه بابا غلط کردم چرا جوشی میشی.؟؟
من االن دل تو دلم نیس که برام بگی تو هم مسخره بازیت گل کرده!
رضا :راستش میدونم دلیل این همه عجلت چیه؟
خواستم یه ذره کفریت کنم!
باشه نوبت منم میرسه
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رضا:همینجور که میخندیدم گفتم من ک میدونم براچی دل تو دلت نیست!
یه ذره اولش ترسید دختره بیچاره ولی چیزیش نشد سالمه سالم بود
خیالت تخت!
با چشمای خودت دیدی؟
رضا:اوه اوه دیدی میگم آتیش عشقت تنده!!
رضا میزنم لهت میکنما سر به سرم نزار اتفاقا اصال ازش خوشم نمیاد فقط مجبورم نگرانش باشم!
رضا قیافشو چپر چالق کردو گفت:تو که راست میگی!
پس یه پیشنهاد
گفتم:چی؟
_رضا:حاال که تو خوشت نمیاد خوب تیکه ای بود باشه برا من،،ازش خوشم اومد واقعا خوشگله!
عصبانی شدم و گفتم:تو خیلی بیجا میکنی،،دیگه نشنوم از این چرت و پرتا بگی!!
رضا:باشه برادر حاال چرا جوش میاری ؟؟ارزونی خودت!
نخواستیم!
رضا بس کن بگو ببینم دیگه چیشد؟؟
رضا کل قضیه رو برام تعریف کرد گرچه از بعضی جریاناش خبر داشتم
فقط به خاطر سکرت بودن قضیه دختر خالم نتونسته بود جلو همکاراش در مورد آوا چیزی بگه!
جریانو که کامل گفت گفتم:نه بابا کم کم دارم بهت امیدوار میشم!
رضا:حیف که مقامت از من باالتره وگرنه یه جوری جوابتو میدادم که نتونی هضمش کنی!
پس باید کالمو بندازم هوا ک جلوم کوتاه اومدی!!خخ
دوتاییمون خندیدیمو قرار شد ک دوباره یاسر چن بار بره پیش منوچ تا اعتمادشو جلب کنه
منم از رضا خداحافظی کردمو به سمت خونه رفتم ک گوشیم زنگ خورد
الو بفرمایید؟
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_جناب سرهنگ فرهمند؟
بله خودم هستم!
_محمدی هستم
امرتون؟
یعنی چی کار داشته که به من زنگ زده؟؟
_عسل محمدی
وای دارم دیوونه میشم دیگه طاقتم طاق شده بود،،یه سال زمان کمی نیست!
این سرهنگم ک عین خیالش نیست اصال منو نمیبینه!
باید پیش قدم بشم تا بفهمه یه خبرایی هست
از روزی ک اومدم تو این کالنتری چشمم ک بهش افتاد دلم لرزید
هر جور شده میخواستم باهاش ارتباط برقرار کنم ولی انقدر مغروره که نگامم نمیکنه
اگه خوردم کنه چی؟؟
وجدان:اشکال نداره عشق که حرف حالیش نیست!
غرورتو زیر پات بزار
چی میگی واسه خودت وجدان جون؟؟
وجدان:من تو رو میشناسم از اون دل واموندت خبر دارم ک داری از بی توجهیش میمیری!
اینو ک راست گفتی
وجدان:خب پس پیش قدم شو از کجا معلوم شاید اونم تو رو خواست!
من ک چشمم آب نمیخوره ولی چاره ای ندارم
باشه وجدان جون میرم جلو هر چی بادا باد
حاال باید اول بهش زنگ بزنم بگم میخوام ببینمتون
اگه گفت برا چی؟
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چی بگم بهش؟
وجدان:بگو یه مساله مهمیه حتما باید ببینمتون
یعنی قبول میکنه؟
تصمیمو گرفتمو دلمو به دریا زدمو زنگ زدم بهش
_الو بفرمایید؟
وای چه صدایی،،نمیدونه که برا صداش میمیرم!
جناب سرهنگ فرهمند؟
_بله خودم هستم!
خانوم محمدی هستم
_امرتون؟
وای دلم لرزید حاال چی بهش بگم
با صدایی ک میلرزید و کمی تامل گفتم:خوب هستین؟
_ممنون،،شما خوبین؟
وای الهی من فدات شم ک حالمو میپرسی!
ته دلم کارخانه ی صادرات و وادرات قند راه افتاده بود
_الو خانوم محمدی!...
هول شدمو سریع گفتم:جانم جانم؟
وای خاک به سرم سوتی دادم!
یه دفعه دیدم با صدای بلند گفت;بله؟!
چیز چیزه
_چیه خانم محمدی؟
ببخشید اقای فرهمند میشه همدیگرو ببینم؟؟
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_در چه مورد؟
خیلی مهمه،،زیاد وقتتونو نمیگیرم!
_خب پشت تلفن بگید
نمیشه اقای فرهمند باید همدیگرو ببینیم
میاین؟
_ادرسو برام بفرستین!
چشم
الهی فدات شم ک قبول کردی خوشگلم
_خدانگهدار
خدافظ نانازی
وای خاک تو سرم باز دهنمو بی موقع باز کردم!
_بله؟؟
چیزی گفتین؟
نه
_ولی یه چیزی گفتینا
من ک یادم نمیاد!
فقط گفتم:خدانگهدار
_عجب
خدانگهدار
اوف نزدیک بود لو برما
وجدان:لو رفتی بابا خودت خبر نداری
یه بار بهش گفتی جانم یه بار گفتی نانازی!!
ها ها ها
ببند
خب چی کار کنم دوسش دارم دیگ!
وجدان:باش بابا
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حاال به جای وراجی برو اماده شو
رفتم به سمته کمد لباسامو بهترین لباسامو گذاشتم بیرون
اولین باره ک میخوام جلوش لباسای جذب بپوشم
تو کالنتری ک چادر سرمونه!
اما االن میخوام یه تیپی بزنم که حال کنه
تو آینه لبخندی به خودم زدم
حاال میبینی اقای فرهمند یه جوری دلتو بدست بیارم،،که خودتم نفهمی!
جلوی اینه کلی قر دادمو مسخره بازی دراوردم بعدم رفتم سمته لباسایی ک اماده رو تخت گذاشته بودم
رفتم سمته لباسا و مانتوی جذب سفیدمو پوشیدم!

بعدم ساپورت تنگ مشکیمو پام کردم،،رفتم جلو آینه و یکم کرم پودر زدم بعدم یه خروار ریمل خالی کردم رو مژه هام،،یه خط چشم
نازک کشیدمو در اخر هم یه رژ کالباسی زدم!
تو اینه به خودم نگاهی انداختم،،به به عالی شده بودم!
الهی قربون خودم بشم ک انقد نازم
آراد فدام شه
از جلوی اینه کنار اومدمو شال سفیدمو انداختم رو سرمو موهامو کجکی ریختم تو صورتم
بعدم پوتین های مشکیمو پام کردم،،کال عاشق تیپ سفید و مشکیم!
تلفنو برداشتمو زنگ زدم به آژانس روی تختم نشستمو ادرسو برای سرهنگ جون ارسال کردم
با صدای بوق ماشین کیفمو کلید خونرو برداشتمو برای اخرین بار تو اینه به خودم نگاهی کردمو یه بوس برا خودم فرستادم!
جووون چه جیگریم خودم خبر ندارم،،بعد از کلی قربون صدقه از خونه زدم بیرون!
تو راه همش یه این فک میکردم ک چه جوری به آراد بگم،،تو افکارم غرق بودم ک با صدای راننده به خودم اومدم!
خانوم رسیدیم
چقد میشه؟
قابلی نداره،،بیست تومن!
بدون هیچ حرفی پولو از تو کیفم دراوردمو دادم بهش از ماشین پایین اومدمو به سمته کافی شاپ رفتم
وارد کافی شاپ که شدم داشتم با چشمام دنبال آراد میگشتم!
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بعد از کمی نگاه پیداش کردم،،با لبخند به سمتش رفتم
دنج ترین جای کافی شاپ نشسته بودو دستشو گذاشته بود رو شونشو به بیرون خیره شده بود
قربون برم چه ابهتی داره،،ماشاال هزار اهلل اکبر
به سمتش رفتمو گفتم:سالم
از سر جاش بلند شدو نگاهی بهم کردو اخماشو کشید تو همو گفت:سالم
رو به روش نشستمو گفتم:بفرمایید بشینید
نشستو گفت:امری داشتین خانوم محمدی؟
اول بگید چی میل دارین؟
_من چیزی نمیخورم،،کارتونو بگید من باید زود برم!
اخمامو کشیدم تو هم،،چقد سرد برخورد میکنه!
وجدان:ببخشید سرهنگه ها!
پس میخوای بیاد قربون صدقتم بره
خفه باو
خب راستش من
_شما چی؟؟
چجوری بگم روم نمیشه!
_خانوم محمدی مقدمه چینی هم الزم نیس سریع برید سر اصل قضیه!
چشم
من من اه اصن میگم من شما رو دو دوست دارم!
_چی؟!
راستش از وقتی دیدمتون عاشقتون شدم،،طاقت نیاوردم اومدم بهتون بگم!
یهو آراد اخماشو کشید تو همو از جاش بلند شدو گفت:برا این چیز مسخره منو تا اینجا کشوندین؟؟
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عصبانی شدمو گفتم:اگه عشق از نظر تو مسخرس از نظر من خیلی هم خوبه!

_خانوم محمدی االن دارم بهتون میگم رابطه ی ما فقط در حد همکار بودنه،،از این به بعدم فقط به چشم همکار بهم نگاه میکنیم،،این
چرتو پرتا هم برید تحویل اهلش بدید نه من!
بعد دستشو اورد باال گفت:فهمیدین؟؟
رفتم سمتشو گفتم:ولی من دوست دارم!
اومد بره ک دستشو گرفتمو گفتم:آراد
برگشت سمتمو دستشو از تو دستم کشیدو گفت:متاسفم براتون خانوم محمدی!
دیگ همچین چیزی نشنوم!
بعدم رفت
نشستم رو صندلی کافی شاپ،،اشکام روونه ی گونه هام شدن،،خدایا اخه من چه گناهی کردم ک باید عاشق کسی بشم ک دوستم
نداره...هان؟؟
اخه چرآ؟؟
چرا رو بلند گفتم ک دیدم همه ی افرادی ک تو کافی شاپن برگشتنو با پوزخند بهم نگاه کردن!
سرمو تو دستام گرفتم ک با صدای یک نفر سرمو بلند کردمو با چشمای قرمزم ک در اثر گریه بود نگاهش کردم
_چیشده خانم خوشگل؟؟
سرمو بلند کردم وباعصبانیت تمام تو چشماش زل زدم!
_اوه اوه چه چشای خوشگلی حیف نیس چشاتو بارونی کنی؟
بلند گفتم:آقا بفرما مزاحم نشو
نشست رو صندلی وگفت:مزاحم نیستم که مراحمم!
_حاال عزیز دلم خودتو ناراحت نکن اون ولت کرد رفت من که اینجام!
خیلی بی انصافی جناب سرهنگ آراد مغرور،،اگه یه کم منطقی تر رفتار میکردی و منو اینجا تنها نمیزاشتی االن یه الشخور باال سرم نبود
یه نگا به کیفم کردم دستمو بردم تو کیفم وکارتمو دراوردم
همین که کارتمو گذاشتم رو میز دستشو گذاشت رو دستمو گفت:میدونستم پایه ای
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با غیض دستمو از زیر دستش کشیدم بیرون وکارتمو جلو صورتش گرفتمو گفتم:خیلی خوش خیالی،،همین االن دمتو بزار رو کولت و برو
وگرنه به جرم دختر بازی و مزاحمت دستگیرت میکنم
پسره یه نگا به کارت من یه نگا به تیپم انداختو با تته پته گفت:بب ببخش ببخشید قصد مزا مزاحمت ند نداشتم جن جناب سر سروان
بعدم سریع بلند شد و به سمت در رفت
اما نامرد قبل از اینکه از در بره بیرون گفت:آخی جناب سروان ما رو ببین شکست عشقی خورده!
بلند شدم به سمتش برم که پا به فرار گذاشت
منم که دیدم تمام کسانی که اونجان از تعجب دارن شاخ در میارن دیگه صالح ندونستمو رفتم بیرون.
یه تاکسی گرفتمو رفتم به سمت خونه
چی فکر میکردم چی شد!
از فردا نمیتونم تو چشماش نگا کنم
خیلی مغرورو خودخواهه
من غرورمو زیر پام له کردم اما اون یه نیم نگاهم بهم ننداخت
آخه چرا؟؟؟
اون که فک نکنم نامزد داشته باشه،،آره نداره چون اگه داشت القل میگفت نامزد دارم
پس چرا مگه من چی کم دارم؟
تو همین افکار بودم که راننده گفت:خانم رسیدیم!
پیاده شدم و:درو بستم و به سمت خونه رفتم!
که یه دفه
که یه دفه آقای راننده داد زد گفت:خانم کجا؟؟؟
برگشتم و گفتم:خونمون!
آقای راننده:عه نه بابا من فک کردم اینجا پارکه!
خخ
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آقا چرا مسخره میکنی درست حرف بزنید و مزاحم نشید!
خانم کجایی خیلی عاشقی ها!
کرایتو ندادی!
وای خاک به سرم واقعا ببخشید حالم خوب نبود
آخه این بدبخت از کجا بدونه از کافی شاپ که اومدم بیرون دیگه گریه نکردم تا برسم خونه و حسابی عقدمو خالی کنم
پولو گرفتم جلوشو گفتم:شرمنده
آقای راننده:خواهش میکنم ببخشید منم نمیدونستم حالتون خوب نیست
بعدم گازشو گرفت و رفت
کلید و انداختم تو قفل در و باز کردم
خونه ما یه طبقه بود،،اول یه حیاط ۰۲۲متری با باغچه ای که پر گل و گیاه!
آدمو به وجد میاورد هر موقع میومدم تو حیاط کیف میکردم
اما امروز اصال حال و حوصله نداشتم
بعدم یه خونه  ۰۲۲متری که سه تا خواب داشت!
رفتم به سمت اتاق خوابم که مامانم گفت:عسلم اومدی؟؟
قبل از اینکه برم تو اتاق گفتم:آره مامان جون،،میرم استراحت کنم
یکی یه دونه بودم که مامانم بهم میگفت عسلم،،کال لوسم کرده بود!
برنگشتم که ببینتم چون میفهمید گریه کردم
سریع رفتم تو اتاق و خودمو پرت کردم رو تخت و هق هقمو تو بالشتم خفه کردم
مامانم نباید میفهمید چون اونم غصه منو میخوره
همینجور که گریه میکردم خوابم برد.
شب شام نخوردم
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حتما مامانم صدام زده دیده خوابم دیگه چیزی نگفته
صبح با سردرد بدی بلند شدم چشمام پف کرده بود چه قدر زشت شده بودم
به زورو بال آماده شدم و رفتم تو آشپزخونه وصبحونمو خوردم
مامانمو صدا نزدم حتما باز شب خوابش نبرده شاید نگران من بوده مادرا خیلی زود ناراحتی بچه هاشونو میفهمن!
سریع رفتم بیرون و سوار تاکسی شدم وخودمو به کالنتری رسوندم
باید خیلی عادی جلوه میکردم انگار که اتفاقی نیفتاده،،رفتم کارت زدم
همین که اومدم وارد اتاقم بشم
خانم محمدی
_آراد
از دیروز کالفه بودم این چه حرفایی بود این دختر زد؟
من هیچ حسی بهش نداشتم در کل دختر خوب و خوشگلی بود ولی چی کار کنم نمیتونستم کار دیگه ای بکنم!
کال به آوا هم حسی ندارم نمیدونم این مادر ما چه فکری کرده که گفته با آوا ازدواج کنم!
اما من تا عاشق کسی نشم تن به ازدواج نمیدم

عذاب وجدان داشتم باید باهاش حرف میزدم و یه جور دیگه بهش میفهموندم که من عالقه ای بهش ندارم تا به من فکر نکنه
رفتم اداره و کارت زدم همون لحظه دیدم که داره میره تو اتاقش!
خودمو رسوندم بهش و گفتم:خانم محمدی
سریع برگشت به سمت من
سالم نظامی دادو گفت:بله قربان
باخودم گفتم:چه قدر ظاهر بیرونش با کالنتری فرق داره
داشتم خیره خیره نگاش میکردم که گفت:امری داشتید؟؟
خودمو سریع جمع وجور کردم و گفتم:تا ده دقیقه دیگه لطفا بیایید اتاقم
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درمورد یه پرونده باید باهاتون صحبت کنم
گفت:بله حتما در خدمتم قربان!!
پشتمو بهش کردمو رفتم
وارد اتاقم شدم
من تا حاال انقدر با دقت نگاش نکرده بودم نزدیک بود خرابکاری کنم.
از اینکه بیرون از اینجا متفاوت بود تعجب کرده بودم

حتی دیروز انقدر بهش توجه نکرده بودم انگار از وقتی اون حرفا رو زده دیدگاهم نسبت بهش عوض شده وگرنه تا االن با کارمندای دیگه
برام فرقی نداشت!!
وای حاال چی بگم بهش
مثل بچه ها شده بودم مثال میخواستم خرابکاری دیروزم و درست کنم
یه اخالقی داشتم کال دلم نمیخواست تو هر مقامی باشم کسی ازم دلگیر باشه!
تو همین افکار بودم که در زد
داشتم قدم میزدم سریع رفتم پشت میزم نشستم و گفتم:بفرمایید
اومد تو
دوباره پا کوبوند و گفت:قربان امری داشتید؟
یه پوزخند زدمو گفتم:بشینید
تو دلم گفتم:دیروز که خوب راحت بودی حرف دلتو زدی و دستمو گرفتی
اونوقت االن تو کالنتری همش میگه قربان قربان
وجدان:نه پ میخوای بیرون از کالنتری هم پا بکوبونه قربان قربان بگه،،احیانا ترشت نمیکنه؟!
محمدی:ببخشید راجب کدوم پرونده؟؟
با این حرفش اختالط با وجدان و کنار گذاشتم و گفتم:حقیقتش اینه ک
داشتم به سمته اتاقم میرفتم ک با صدای آراد سرجام میخکوب شدم
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با خوشحالی برگشتم سمتش
با خودم گفتم:باید خیلی عادی برخورد کنم نباید بیشتر از این غرورم لکه دار شه!
سالم نظامی دادمو گفتم:بله قربان؟
چشماش خیره روم بود،،زیر نگاهش ذوب شدم
الهی قربونت برم ک انقد تو نازی اخه!
داشت همینطوری نگام میکرد ک خودمو نباختمو گفتم:امری داشتین؟؟
سرفه کردو با صدای بلندی گفت:تا ده دقیقه دیگ لطفا بیاید اتاقم
گفتم:بله حتما در خدمتم قربان!
وقتی ک رفت شروع کردم به قر دادن
البته نه جوری ک خیلی ضایع باشه ها،،از تو قر دادم
وجدان:مگه میشه تو کالنتری هم قر داد؟
گفتم ک از تو قر دادم
وجدان:مگه میشه از تو قر داد؟
اه ولم کن دیگ وجدان جون،،خب خیلی خوشحالم دیگ!
خخ
سریع رفتم تو اتاقمو یه چند تا کار داشتم وقتی انجام دادم پاشدم
وای خدا عاشقتم یعنی چی کارم داره؟
یعنی میشه آراد منو دوست داشته باشه؟
وای دارم از خوشحالی میمیرم
به ساعتم نگاهی کردم ک دیدم یه ربع گذشته بود
سریع چادرمو سرم کردمو از اتاقم رفتم بیرون
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به سمته اتاق آراد جوووون رفتمو درو زدم
تق تق تق
صداشو شنیدم ک گفت:بفرمایید تو
درو باز کردمو پامو کوبوندمو گفتم:قربان امری داشتین؟
یهو دیدم پوزخندی زدو گفت:بشینید
لبخندمو جمع کردمو نشستم!
بهش خیره شدمو منتظر شدم ک لب باز کنه
خیلی استرش داشتم،،یعنی میخواد چی بگه؟!
_راستش خانم محمدی من در مورد یه مسئله خیلی مهم باید باهاتون صحبت کنم!
لبخندی زدمو گفتم:بفرمایید؟
میشنوم جناب سرهنگ!
_من من نامزد دارم،،خواستم بگم ک فکر منو از تو ذهنتون پاک کنین!
یهو قیافم وا رفتو اروم گفتم:امکان نداره!
زل زدم بهشو گفتم:دروغ میگی!
_وا یعنی چی خانم!
چیو دروغ میگم؟؟
پس چرا من تا حاال چیزی در مورد نامزدتون نشنیدم
_مگه من باید بیام همه زندگیمو واستون بگم
سرمو انداختم پایین،،بغض بدی به گلوم چنگ مینداخت،،اب دهنمو قورت دادمو با بغض گفتم:کارتون این بود؟!
_بله
.
از جام بلند شدمو گفتم:خسته نباشید،،انقدر حالم بد بود ک بدون اینکه سالم نظامی بدم از اتاقش اومدم بیرونو درو کوبیدم بهم
به سمته اتاقم رفتم،،درو باز کردمو خودمو رو مبل توی اتاقم ولو کردم
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وای خدا باورم نمیشه!
چقد راحت آراد رو از دست دادم
اشکام بی وقفه روی گونه هام سر میخورد
نمیتونستم جلو خودمو بگیرمو بلند بلند گریه میکردم
وای من چطوری تحمل کنم؟
من آراد رو خیلی دوست دارم
سرمو بین دستام گرفتمو اروم اشک ریختم
با صدای در سرمو بلند کردم
سروان فاطمی دوست صمیمیم اومد تو بدو بدو به سمتم اومد
+عسل عسل داری گریه میکنی؟؟
بهش زل زدمو خودم پرت کردم تو بغلش
با گریه گفتم:ساحل...
+جان ساحل؟؟
آراد
+آراد چی؟؟
خودمو از تو بغلش کشیدم بیرونو گفتم:نامزد داره
ساحل:چی؟؟
خالصه دو ساعتی داشتم با ساحل درد و دل میکردم
از دبیرستان باهم بودیم،،جفتمون یه رشته رو خوندیمو بعدم پلیس شدیم،،شبیه خواهر نداشتم دوسش داشتمو همه راز هامم بهش
میگفتم
بعد از اینکه ساحل رفت بلند شدم کیفمو برداشتمو از کالنتری زدم بیرون و به سمته خونمون رفتم
_آراد
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وقتی ک بهش گفتم نامزد دارم
رنگ از روش پرید
یهو گفت:دروغ میگی!
منم جوابشو دادمو گفتم:دروغ نمیگم
با ناراحتی بهم زل زدو گفت:چرا پس تا حاال حرفی ازش نشنیده بودم
منم مجبور بودم برای اینکه ازم متنفر شه سرد جوابشو بدم
یهو دیدم بغض کرد
با بغضی که سعی در رفع کردنش داشت گفت:کارتون این بود؟
منم گفتم:اره
از رو صندلی ک بلند شد نگاهش کردم،،ک چیزی نگفتو بدون اینکه سالم نظامی هم بده از اتاق رفتو درم کوبید
چشمامو بستمو سرمو به صندلی تکیه دادم

خدایی از حق نگذریم دختر خوب و خوشگلی بود،،اما من حسی بهش نداشتم،،بعدم میخوام به وصیت مامانم عمل کنمو با آوا ازدواج کنم!
پوف،،چه زندگی مسخره ای!
عذاب وجدان بدی اومده بود سراغم،،هر چی باشه دل یه دخترو شکوندم
چند بار خواستم برم پیشش اما بعد بیخیال شدم
باید کاری کنم ک منو فراموش کنه
از رو صندلی بلند شدم دستی به گردنم کشیدم،،کتمو پوشیدمو رفتم از اتاق بیرون
همون لحظه دیدم ک خانم محمدی با چشمایی ک به سرخی میزد از کالنتری زد بیرون
وای خدا،،منو ببخش ک دل یه دخترو شکوندم!
سرمو به طرفین تکون دادمو بعد
گوشیمو از تو جیبم دراوردمو شماره ی رضا و گرفتم
بعد از چند بوق
رضا:جانم؟؟
سالم داداش
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رضا:به به جناب سرهنگ گل!
چیشده باز زنگ زدی به ما؟؟
میخوام ببینمت رضا جان
رضا:اتفاقی افتاده...؟؟
نه بابا،،در مورد پروندس
رضا:باشه کجا؟؟
ادرسو بهش گفتم و تلفنو قطع کردم
از کالنتری رفتم بیرون و سوار ماشینم شدمو راه افتادم
_آوا
با سپهرو کاوه از خرابه اومدیم بیرون
طبق معمول دیدیم ک منوچ برگشته و داره بچه های کوچیکو دعوا میکنه
با دیدن منو کاوه گفت:شما کدوم گوری بودید؟؟؟
هان؟
کاوه:وا بی ادب،،درست صحبت کنا!
منوچ:درست صحبت نکنم چی غلطی میخوای کنی؟؟
کاوه دستاشو مشت کرد اومد حرف بزنه ک گفتم:توهمین کارگاه بودیم...
بعدم دسته کاوه و گرفتمو رفتیم اونور
با صدای جیغ باران منو سپهر و کاوه بدو بدو به سمته اتاق رفتیم
باران کنار دیوار نشسته بودو دستشو گذاشته بود جلو دهنشو گریه میکرد
سپهر بدون توجه به منو کاوه رفت سمتشو بغلش کردو گفت:
سپهر:چی شده خانومم؟؟
باران همینطوری ک گریه میکرد گفت:سپ سپهر!!
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سپهر:جان سپهر؟؟
باران همونجوری ک فین فین میکرد گفت:سو سوسک
یهو منو کاوه زدیم زیر خنده
باران:زهرمار به چی میخندین؟
سپهر:به خاطر سوسک اینطوری میکنی؟؟
باران سرشو تکون داد که سپهر سفت بغلش کردو گفت:آخی خانومم ترسیده!
باز صدای خنده ی منو کاوه رفت هوا!
سپهر:بسه دیگ،،نبینم به خانومم بخندینا!
کاوه:باشه بابا
خخ باران به خاطر سوسک اونطوری میکرد،،منم از سوسک میترسیدم ولی نه دیگ در این حد!
باران:سپهر بکشش،،وگرنه من شب خوابم نمیبره
سپهر:به روی چشم!
خانومی شما امر بفرما
سپهر بلند شدو با لنگ دمپایی افتاد دنبال سوسکه
منو کاوه هم ک از خنده زمینو گاز میزدیم
بعد از چند دقیقه سپهر سوسک رو کشته و گفت:آخیش!
کاوه:خسته نباشی دالور
خدا قوت پهلوان
سپهر خندیدو گفت:فدای شوما
خالصه جونم براتون بگه ک اون شب بهمون خیلی خوش گذشت،،خیلی خوشحال بودم ک تو این گیرو دار خدا کاوه رو بهم داد
واقعا عاشقش بودم،،اونقدری ک بعضی وقتا ترس از دست دادنش منو تا حد مرگ میکشوند
شب با هر بدبختی بود خوابیدیم،،اینم براتون بگم ک موقع خوابم کلی بارانو برای قضیه سوسک مسخره کردم!!خخ
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صبح دوباره با صدای داد منوچ منو باران از خواب پریدیم!
یکم سرو وضعمونو مرتب کردیمو رفتیم بیرون
منوچ:زود باشید برید سر کار
اقا منوچ یادت رفته منو باران باید از مهناز مراقبت کنیم!
منوچ:دیگه نیازی نیس،،خودم هستم
باران:االن ماه های اخرشه به مراقبت های بیشتری نیاز داره
منوچ:گفتم برید سرکار شما کارتون نباشه
یدفه کاوه اومدو گفت:من نمیخوام خانومم بیرون کار کنه!
ای بابا
منوچ:اینجا من میگم کی چی کار کنه...شیر فهمه؟
کاوه:پولی ک قراره آوا کار کنه دراره و من دو برابرش کار میکنم پولشو میدم ولی نمیزارم آوا بره سرکار
منوچ:اوه اوه میبینم ک گنده تر از دهنت حرف میزنی؟
کاوه:همینه ک هست من نمیزاره آوا بره سرکار
سپهرم به جمعمون ملحق شدو گفت:منم نمیزارم باران بره سرکار
منوچ:به به
میبینم ک برا خودتون میبرینو میدوزین!
منوچ:اینجا حرف حرفه منهش
کاوه خان و سپهر خان
کاوه:گفتم ک من به جای اوا هم کار میکنم
منوچ:پس باید هر روز به جای پنجاه تومن صد تومن بدی!
کاوه:میدونم
منوچ:یعنی میتونی؟
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کاوه:من به خاطر آوا هر کاری میکنم،،اینم تو،،تو اون مغزت فرو کن اق منوچ
منوچ:هه
باش میبینیم
پس آوا تو برو پیش مهناز،،باران تو هم با بچه ها برو سرکار!
سپهر:وایسا وایسا ببینم
سپهر:من گفتم دلم نمیخواد باران بره سرکار
منوچ:خب به من چه؟
تو هم اگه میتونی عین کاوه پول دراری به جای بارانم کار کنی من حرفی ندارم
سپهر:باشه منم به جای باران کار میکنم
تو این مدتی ک منوچ و کاوه و سپهر حرف میزدن منو باران سکوت کرده بودیمو فقط نگاشون میکردیم
منوچ:هه هه هه
بدبختای زن زلیل!
منوچ:پس سپهر خان شوما هم از این به بعد به جای پنجاه تومن صد تومن میدی!
فهمیدی؟؟
سپهر:بله منوچ خان!
منوچ:باران و آوا برید پیش مهناز ببینید چیزی الزم نداره!
شما دو تا هم برید سرکار
به کاوه چشمکی زدمو رفتم به سوی مهناز لوس
تقریبا نزدیکای شب بود ک سپهر و کاوه اومدن
سریع از اتاق رفتم بیرونو به سمتش رفتمو سالم کردم
بارانم بدو بدو اومد پیش سپهر
دسته کاوه و گرفتمو با هم رفتیم اونطرفه کارگاه
کاوه
کاوه:جونم؟
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یه چیزی بگم.؟،
کاوه:بگو عزیزم!
راستش راستش من
راستش من خیلی حرص میخورم از دست منوچ!
کاوه :ولش کن بابا اصال ارزش نداره عزیزم!
حاال برا کدوم کارش؟؟
برا همین که زور میگه ما میخواستیم پس انداز کنیم تا زودتر از اینجا فرار کنیم ولی اون میخواد به خاطر من که نمیرم سر کار ازت باج
بگیره!
کاوه لپمو کشیدو گفت:خانم خوشگلم صبر کن کارا درست میشه فقط باید امیدت به خدا باشه!
گفتم:وای کاوه دردم گرفت!
کاوه:ای قربونش برم چه ناز نازی شده خانمم
منم که با هر قربون صدقش دلم غنج میرفت و ذوق مرگ میشدم،،وای خدای من این روزای خوشو ازمون نگیر
من چه قدر عاشق این مردم،،هر کاری میکنه که من آسایش داشته باشم و خوشحال بمونم
یه چند وقتی گذشت
تقریبا اون معتاده رو یه روز در میون میدیدمش
خیلی میومد اونجا
چند بارم مکالماتشو با منوچ گوش کرده بودم
تازگیا به منوچ گفته بود یه نفر میخواد ازش مقدار زیادی مواد بخر
قرار بود وقتی منوچ جور کرد بهش خبر بده تا اون یارو بیاد ومعامله کنن!
تا اینکه یه روز بعد از ظهر که همه کارگاه بودیم دیدم در میزنن
چون من تو حیاط بودم درو باز کردم دیدم اون معتاده با یه مرده دیگه اومدن
_ به به چشم ما به جمال خانم خوشگل روشن شد!
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از لحن کش دارش حالم به هم خورد
هول شدمو گفتم:االن آق منوچ و صدا میکنم
یعنی بیشتر میترسیدم کاوه سر برسه خیلی غیرتی بود اگه سر میرسید ومیشنید خون به پا میکرد
بعد منوچم کلی برامون دردسر درست میکرد که با مشتریاش دعوا کرده!!
به خاطر همین زود منوچو صدا زدم
دوباره فال گوش وایستادم
کلی منوچ اون آقا جدیده رو سوال پیچش کرد وقتی دید براش مشکلی درست نمیشه
باهاش قول و قرار گذاشت فردا نصفه شب بیان و معامله کنن
البته مرده یه مقدار پیش پرداخت بهش داد
خداحافظی کردن و رفتن
باید به کاوه بگم
رفتم سمت اتاق پسرا که صدای سیا وکامی توجهمو جلب کرد
وای خدای من این حقیقت نداره!
داشتم سکته میکردم اینا چی میگن؟؟
خدای من اسلحه؟؟
نه باورم نمیشه منوچ انقدر خالفکار باشه!
ما داریم دستی دستی خودمونو بدبخت میکنیم اگه آواره و سرگردون خیابونا بشیم بهتر از اینه که بمونیم
گوشامو تیز کردم ببینم چی میگن!
کامی:پس این اسلحه رو یه جا قایم کن تا وقتی بخوان معامله کنن
منوچ گفته احتمال اینکه کلکی تو کارشون باشه هست
سیا:آخه من تا حاال آزارم به یه مورچه هم نرسیده حاال منوچ مارو به چه کارایی وادار میکنه!
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کامی:میدونی که اگه اطاعت نکنی خودتو میکشه!
سیا:آره بهم گفته،،چه قدر ما بد بختیم که گیر این عوضی افتادیم
کامی:حاال از کجا معلوم شاید اصال اسلحه احتیاج نشد معامله هم به خوبی صورت گرفت!!
من و تودهم یه پول خوبی به جیب میزنیم!
سیا:نمیدونم فقط خدا به خیر کنه کار به کشت و کشتار نرسه!!
بریم که کسی صدامونو نشنوه
تودلم گفتم:وای هر چه زودتر برم به کاوه ووسپهر و باران بگم
خیلی وضعیت خطرناکیه
رفتم دیدم سپهر و باران دم اتاق ما دارن صحبت میکنن پرسیدم کاوه کجاست؟؟؟
باران:خواهری چرا رنگت پریده؟
گفتم:میگم بارانی فقط کاوه رو ندیدی؟
سپهر گفت:رفت به سمت دستشویی
با هول وووال رفتم و کاوه رو صدا زدم
کاوه اومد گفت:عزیزم چی شده؟!
خانمم چرا انقدر مضطربی؟
کاوه تورو خدا بیا بریم پیش باران و سپهر بهت میگم.
دستشو کشیدمو به سمت اتاق خودمون بردم
چهار نفری رفتیم تو اتاق و کل جریانایی که خبر داشتم رو تعریف کردم
بعد هم با های های بلند گریه کردم
کاوه سرمو تو بغلش گرفت و گفت :خانمی من خودم اینجام نترس خودم مواظبم
فهمیده بودم این منوچ خاک بر سر داره یه کارایی میکنه

گفتم که به منم پیشنهاد داد گفتم کمکش نمیکنم اونم گفت پس نباید از دهنتون جایی در بیاد وگرنه مساوی میشه با مرگتون
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سپهر:باید یه کاری کنیم،،اگه قتلی صورت بگیره ما هم مقصریم
پس بیاید فردا با هم از اینجا فرار کنیم دیگه خیلی نا امنه!!
باران:من برم یه پارچ آب یخ بیارم که االن هممون از ناراحتی سکته رو زدیم
باران که رفت با صدای جیغش همه هول زده پا شدیم و
هممون هول زده به سمته باران رفتیم!
یدفه قیافه بارانو دیدیم ک ترسیده بودو مثل گچ سفید شده بود،،منوچ با یک اسلحه جلوش بود
منم جیغ زدم اومدم از ترس بیفتم ک کاوه گرفتم
سپهر:او اون چیه دستت؟؟
منوچ:نمیدونم،،تو دهات شما بهش چی میگن؟؟
تو دهات ما ک میگن تفنگ یا همون اسلحه!
سپهر:هر هر
منظورم اینه ک برا چی دستت گرفتی؟؟
منوچ:خب دوستان توجه کنید،،من از شما خیلی زرنگ ترم،،از این به بعد خودتونو خر کنید،،تو خوابتون ببینید که از اینجا فرار کنید!
من همه حرفاتونو شنیدم...برا همون این اسلحه هم اوردم که بدم به تو و کاوه
کاوه:اسلحه برا چی؟؟
منوچ:ببین کاوه جون من دیگ بیخیال شدم ک تو توی قاچاق مواد کمکمون کنی،،چون که دیگ تموم شد!
فردا هم میخوام یه معامله ی میلیاردی کنم...پس حاال
کاوه:ح حاال چی؟!
منوچ:حاال االن اسلحه بهتون میدم فردا موقع معامله اگه یوقت کالهبردار بودن یا هر چیز دیگ که ما مجبور شدیم از اسلحه استفاده کنیم
تو اق سپهرم باید همکاری کنین...فهمیدین؟؟
کاوه:من همیچین کاری نمیکنم
سپهر:منم
منوچ:باشه!
پس با نامزداتون خدافظی کنید
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یدفه منوچ اسلحرو به سمتم گرفت که جیغ زدمو رفتم تو بغل کاوه
جیغ زدمو گفتم:کاوه من میترسم!
کاوه بغلم کردو گفت:هیچ غلطی نمیتونه کنه!
نترس عزیزم،،من اینجام
منوچ:کاوه خان با نامزدت خدافظی کن
یدفه منوچ ماشه ی اسلحرو کشیدو دستشو به سمتم دراز کرد که کاوه که دید کاری از دستش بر نمیاد گفت:باشه باشه،،صبر کن!
منوچ:چی شد؟؟
قبوله؟
کاوه:ا اره
منوچ:ا باریکال،،حاال نوبت تو اق سپهر
منوچ:همکاری میکنی یا بارانو از دست میدی؟؟
سپهر:ه هم همکاری
منوچ:افرین حاال شدید دو پسر خوب،،فردا اسلحه ها رو بهتون میدم
منو باران که تموم مدت داشتیم اروم اشک میریختیم با هم داد زدیم:خیلی عوضی!!
یهو منوچ برگشتو
یه نگاه بد به منو باران کرد ک خودمونو خیس کردیم
بعد از این که منوچ رفت سپهر گفت:حاال چی کار کنیم؟
کاوه:من االن الکی گفتم باشه،،موقع معامله ما باید فرار کنیم
سپهر:ولی منوچ زرنگ تر از این حرفاست!
کاوه:نه بابا هیچ غلطی نمیتونه بکنه!
باران:خیلی بدم میاد ازش
منم
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باران:سپهر میای بریم بیرون؟
سپهر:خانومی االن که میخوام برم سرکار
بعدم شب که اومدم منوچ و میپیچونیمو میریم...باشه؟؟
باران:چشم!
کاوه:خخ،،چه باحال میحرفین
سپهر:مثال االن خودتو آوا چه جوری میحرفین؟
کاوه:دیگ دیگ!
اگه بگیم ک نمیشه
سپهر مشتی به بازوی کاوه زدو گفت:خخخ دیوونه
منم میخندیدم
کاوه:خب دیگ سپهر بریم
سپهر:بریم
کاوه به سمتم اومدو پیشونیمو بوسیدو گفت:زود میام خانومه خوشگلم
چشمکی بهش زدم
سپهرم لپه بارانو کشیدو گفت:مواظب خودت باش عزیزم
وقتی سپهر و کاوه رفتن منو بارانم رفتیم به سوی مهناز
_سرهنگ آراد فرهمند
با رضا تو کافی شاپ قرار داشتیم
وارد کافی شاپ شدم،،رضا رو از دور دیدم ک داره دست تکون میده
به سمتش رفتمو با هم احوال پرسی کردیم،،وقتی نشستم رضا گفت:چی میخوری داداش؟
بیزحمت قهوه بگو برا من بیار
رضا:اوکی
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بعد گارشونو صدا زدو گفت:بیزحمت دو تا قهوه و دو تا کیک شکالتی بیارین!
گارسون:چشم،،حتما!
رضا بعد از تشکر رو کرد به منو گفت:جونم کارم داشتی؟
اره،،خب در مورد پروندس،،تا کجا پیش رفتین؟
رضا:یاسر که چندین بار رفته از منوچهر مواد گرفته...اعتماد منوچهرو جلب کرده!
دیروزم خودم رفتم دمه کارگاه با یاسر،،قرار شد فردا معامله کنیم،،موقع معامله هم ک دست گیرشون کنیم
ایول،،تا االن عالیه!
رضا:راستی
چی؟
رضا:دوباره دختر خالتم دیدم،،ماشاال چه نازه!
کوفتت شه
خندیدمو زدم به بازوشو گفتم:مسخره
خب رضا جان دستت درد نکنه،،پس امروز با بچه ها برای فردا هماهنگ کنیم...کارمون سخته باید بدون اینکه کشته بدیم دستگشرشون
کنیم
رضا:اره
با اطالعاتی ک بچه ها دادن فهمیدیم ک دخترا و دو تا از پسرا بی گناهن!
پسرا به جز دزدی کار خالف دیگه ای نداشتن
اون دو تا پسر دیگه هم ک اسمشون سیاوش و کامبیزه با منوچ هم دستن
رضا:خب خوبه اطالعات داریم در موردشون
اره
بعد از اینکه قهوه هامونو گارسون آورد و خوردیم
رضا بلند شدو گفت:امر دیگه ای ندارین قربان؟
مسخره!
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اینجا مگه کالنتری میگی قربان؟؟
رضا:باشه جناب سرهنگ خدافظ
بعد از دست دادن با رضا کتمو مرتب کردمو از کافی شاپ زدم بیرون و به سمته کالنتری رفتم
وقتی رسیدم،،از ماشین پایین اومدمو رفتم داخل
با همه ی بچه ها هماهنگ کردم
تو راه خونه داشتم فکر میکردم که چجوری به آوا بگم که من باید با تو ازدواج کنمو پسر خالتم
تو افکار خودم غرق بودم ک تلفنم زنگ خورد
بله؟؟
_سالم جناب سرهنگ
سالم مشکلی پیش اومده؟؟
_نه قربان،،فقط یکم دیگ اطالعات به دست آوردیم
چی؟؟
_دو تا دخترا که اسماشون باران و آوا نامزد دارن
چی؟؟
با ترمز شدیدم وسط خیابون و صدای بد الستیک ماشین و بوق ها چشمامو روی هم فشار دادم
یه لحظه گوشیو نگه دار
به سمته اونطرف خیابون رفتمو وایسادم
از ماشین پیاده شدمو گفتم:چی گفتی؟!
_ق قربان گفتم ک اون دوتا پسری ک خالفکار نیستن نامزدای دخترا هستن
نامزد دارن؟؟
_بله قربان
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باشه ممنون!
خدافظ
_خدانگهدار قربان!!
سرمو تو دستام گرفتم،،شقیقه هامو فشار دادمو گردنمو ماساژ دادم
سوار ماشین شدم
تا وقتی ک رسیدم خونه همش فکرم پیش آوا بود،،حاال ک نامزد داره چجوری به وصیت مادرم عمل کنم
ماشینو پارک کردمو پیاده شدم
وارد خونه شدمو خودمو رو مبل پرت کردمو چشمامو بستم
به ثانیه نکشید خوابم برد
با صدای زنگ گوشیم سریع از خواب پریدم
وای دیرم شد
سریع لباسامو پوسیدمو دست و صورتمو شستم
با سرعت به سمته اداره رفتم
وقتی رسیدم از ماشین پریدم پایینو رفتم تو
_سالم قربان
سالم
_قربان تا یک ساعت دیگه باید بریم سر عملیات
چرا انقد جلو انداختین؟؟
_ق قربان اقای احمدی گفتن زود تر عملیات و تموم کنیم!
باشه فقط سریع بچه هارو آماده کن
_چشم
سریع رفتم تو اتاقم پرونده های مورد نظر و گذاشتم تو کیفمو رفتم بیرون
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تمام ماشین ها منتظر وایساده بودن
رفتم جلو سوار بنز مشکی شدمو به سمته مقصد رفتیم
تو راه گوشیمو درآوردمو شماره ی رضا رو گرفتم
رضا:جانم؟!
سالم رضا جان کجایی؟،
رضا:سالم من االن پشت در خونه منوچهرم االن میخوایم بریم برا معامله،،شما هم زود تر بیاین
باشه باشه ما کم کم دیگ داریم میرسیم!!
رضا:با بچه ها هماهنگ کردی
ما رو دست کم گرفتیا،،معلومه ک هماهنگ کردم!
رضا:نه بابا من غلط کنم،،جناب سرهنگ
باز لوس شدیا
رضا:خوب دیگه آراد جون من برم سره عملیات
اوکی برادر،،یا علی!
رضا:قربانت خدانگهدار
خداحافظ
تقریبا بعد از یه ربع بعد از اینکه گوشیو قطع کردم رسیدیم
از ماشین پیاده شدم.
لباس ضد گلولمو با کمک بچه ها پوشیدم!
دلم میخواست تو این ماموریت خودمم باشم
بچه ها هم لباساشونو پوشیدن
آماده شدیمو تفنگامونو دستمون گرفتیم
رو کردم سمته بچه ها گفتم:
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بچه ها دوباره تکرار نکنما،،نمیخوایم تو این ماموریت کشته بدیم،،خوب حواستونو جمع کنید!
همشون گفتن چشمو اماده شدن
خب االن چهار تا گروهید
گروه یک از پشت کارگاه برید!
بی سیماتونو حواستون باشه که تا گفتم سریع بریزید داخل کارگاه
چشم قربان!
خب گروه دوم با من باشید
گروه سومم از طرف راست و گروه چهارم از طرف چپ وارد شید
خیلی حواستونو جمع کنید
قرار شد هر وقت که رضا با گوشیش برام میسکال انداخت ما بریزیم دستگیرشون کنیم
خیلی استرس داشتم
خدایا خودت کمک کن این ماموریتم با خوبی و خوشی تموم شه
با بچه ها از دیوارای کارگاه باال رفتیم
خداروشکر دیوارا پشت درختا بود برا همون دیده نمیشدیم
باالی دیوار منتظر بودیم که
_آوا
منوچ:خب االن دارن میان برا معامله تکرار نکنما حواستون باشه
کاوه و سپهر هر وقت دیدم مشکوکن بهتون اشاره میکنم بریم تو خرابه بهتون تفنگ بدم!
کاوه;اوکی
سپهر:کی میان؟؟
منوچ:ال...
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با صدای در کارگاه حرف منوچ نا تموم موند
منوچ:شهاب درو باز کن!
شهاب که یکی از بچه های کارگاه بود رفتو درو باز کردو با احترام اون دو تا
آقا رو راهنمایی کرد
منوچ دو تا تخته ی کوچیک که حالت مبل داشتو گذاشته بود وسط حیاط
منوچ رفت سمتشونو با احترام راهنماییشون کردو رفتن نشستن
منوچ:باران و آوا چایی بیارید برا اقایون
کاوه به سمتم اومدو گفت:بده چاییو من ببرم،،تو نیا!!
چشمی گفتمو چایی هارو دادم به کاوه
نیم ساعتی داشتن حرف میزدن ک یهو منوچ گفت:من چند لحظه میتونم برم؟؟
اون مرده هم گفت:بله
منوچ به سپهر و کاوه اشاره کردو با هم رفتن پشت کارگاه
_آوا
منوچ و سپهر و کاوه که رفتند منم دنبالشون رفتم ببینم چی میگن
یواشکی پشت وسایل قراضه ها قایم شدم
منوچ گفت:من خیلی به اینا مشکوکم فک کنم یه ریگی به کفششونه!!
اگه هم معامله درست صورت بگیره اطمینان ندارم که پوال اصل باشه
من به کامی و سیا هم گفتم آماده باشن!
پس شما دوتا این اسلحه ها رو بگیرین هر موقع اشاره کردم به سمت اونا نشونه بگیرین
اگه دست از پا خطا کردن شلیک کنین
یه دفه استرس همه وجودمو گرفت تمام تنم میلرزید خیلی دلهره داشتم
قرار شده بود ما تو فرصت مناسب فرار کنیم
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حاال نمیدونم چی میخواد بشه!
خدا به خیر کنه
سپهر و کاوه اسلحه ها رو گرفتندو پشت لباسشون مخفی کردن و با منوچ راه افتادن به سمت اونا!!
منم رفتم پیش باران تا آمادش کنم!!
اما تو دلم آشوب بود
باران باران
باران:چیه چی میگی؟؟
تو آماده ای؟؟؟؟؟
به احتمال زیاد االن درگیری پیش میاد
باران:آره آماده ام حاال چرا درگیری؟
کل چیزایی که شنیده بودم و براش تعریف کردم
باران چشاش چارتا شده بود
تکونش دادم گفتم چته؟
گفت:یعنی واقعا میخوان کسیو بکشن؟؟
نه بابا سپهر و کاوه که فرمالیته اون اسلحه ها رو گرفتن برا اینکه منوچ شک نکنه!
یه نفس بلند کشید ودست منو گرفت و گفت:پس تادیر نشده بریم یه جا نزدیکشون وایسیم تا تو فرصت مناسب فرار کنیم
من و باران همین که اومدیم از اتاق بیایم بیرون شنیدیم که
یه صدایی گفت:شما تو محاصره هستید دستاتونو بزارید رو سرتون!
باران:وای آوا اینجا چه خبره؟!
باترس ولرز گفتم:نمیدونم نمیدونم
باران:حاال چی کار کنیم؟؟؟
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بی بیا بری بریم پیش ک کا کاوه و س سپ سپهر
باران:بریم
همین که رفتیم دیدیم منوچ داره میگه آشغاالی عوضی،،پلیسا شمارو تعقیب کردن!
یه دفه یکی از اونا گفت:دهنتو ببند هر بی احترامی کنی به جرمت اضافه میشه!
منوچم تا شنید به بچه ها اشاره کرد ک
یعنی چی منظورش چیه؟؟
پس اینا پلیس بودن،،دمشون گرم..اما نه حتما مارو هم دستگیر میکنن!
به کاوه نگا کردم دیدم داره اشاره میکنه برم پیشش!
منو بارانم با ترس و لرز رفتیم به سمت اونا
کاوه و سپهر اسلحه هاشونو در آوردن
البته اونا هم اسلحه هاشونو به سمت ما نشونه گرفته بودن
اما کاوه و سپهر همینجور اسلحه به دست خشکشون زده بود،،خود منوچم اسلحه رو به سمتشون گرفته بود
یه دفه پلیسه گفت:بهتره تسلیم بشید هیچ راه فراری نیست!
دوباره صدای پلیسا اومد
رضاجان ما داریم میام تو
یه دفعه سیا و کامی اون دو تا رو از پشت گروگان گرفتن
ناکسا چه کار بلد بودن!
یه دفه معلوم نیس از کجا پیداشون شد
اینا همه نقشه این منوچ عوضیه
رضاکه فک کنم اسم پلیسه بود گفت :جناب سرهنگ مارو گروگان گرفتند
منوچم به کامی وسیا گفت:اون دوتا رو بیار اینطرف
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بعد با صدای بلند گفت:بهتره شما همین االن از اینجا برین وگرنه جون این دو تا رو میگیرم
یه دفه یه مامور از رو دیوار پرید پایین و درو باز کرد
بقیه هم ریختند تو کارگاه
اما منوچ اسلحه رو رو سر یکی از اونا گذاشته بود
اون یکی هم دست سیا بود،،سیا اسلحه رو رو شقیقش گذاشته بود
کاوه گفت:منوچ بهتره تسلیم بشیم
منوچ:تو دهنتو ببند منو سیاو کامی با یکی از این ماشیناشون با گروگانا میریم
کاوه:پس ما چی؟؟
منوچ:شماها خودتون میدونید من با هیچ کدومتون کاری ندارم!
در همون حین یه دفه مهناز جیغ کشید و از حال رفت
منو باران به سمته مهناز رفتیمو بلندش کردیمو گذاشتیمش یه گوشه

بعد از شیر آبی ک کنار کارگاه بود مشتمو پر کردمو ریختم رو صورت مهناز،،که یدفه بهوش اومدو شروع کرد به گریه کردن،،منو بارانم
شونه هاشو میمالیدیم سعی در اروم کردنش داشتیم(.
مهناز:منوچ خیلی عوضی،،من زنتم،،به بچمون رحم کن،،منوچ!
منو نباید تنها بزاری من حاملم،،منوچ!
منوچ انگار ن انگار همونجوری با پلیسا بحث میکرد
کاوه:منوچ بیا تسلیم شو!
سپهر:کاوه راست میگه
منوچ:شما ها خفه شید
کاوه:باشه تو تسلیم نشو اما منو سپهر با اون که کاری نکردیم تسلیم میشیمو همه چیم لو میدیم!!
منوچ:ش شما غلط میکنین
منوچ به سمته کاوه رفتو گفت:دست از پا خطا کنی میکشمت،،فهمیدی؟
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کاوه:من جرمم فقط دزدی نمیخوام بیشتر از این شه
سپهر:منوچ تسلیم شی بهتره
منوچ:تو تسلیم شو ببین میکشمت یا نه!!
کاوه:هه
جلو پلیسا
منوچ:اره جلو پلیسا،،اونارم میکشم
کاوه و منوچ اروم با همدیگه حرف میزدن طوری ک پلیسا نشنون اما من چون فاصلم باهاشون کم بود به خوبی میشنیدم
یه دفعه یکی از پلیسا ک معلوم بود رئیسشونه داد زد:بهتره تسلیم شی تا جرمت بیشتر از این نشده
کاوه:من تسلیم میشم
لبخندی از ته دل زدم ک انقدر کاوه خوب بود
کاوه داشت به سمته پلیسا میرفت که یهو منوچ لباسشو محکم از پشت گرفتو پرتش کرد
جیغ زدم و گفتم:کاوه
وقتی منوچ کاوه رو کشید کاوه پرت شدو سرش خورد به تیزی یکی از اون تیر اهنای که کنار کارگاه بود.
جیغ زدمو به سمتش رفتم!
همونجوری اشک میریختمو اسمشو صدا میزدم،،اما کاوه داشت از سرش خون میرفت و بیهوش شده بود
باران و سپهر سریع به سمتم اومدن
سپهر:کاوه داداش پاشو میخوایم بریم!
سپهر چرا کاوه پا نمیشه،،چرا تکون نمیخوره!
کاوه
به منوچ با نفرت نگاه کردن که معلوم بود ترسیده
تا منوچ و سیا و کامی روشونو به سمته کاوه کردنو حواسشون نبود سریع پلیسا پریدنو گرفتنشون
اونقدر حرفه ای این کارو انجام دادن که منوچ و سیا و کامی نتونستن تکون بخورن
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منوچ داد و بیداد میکرد
دیگ اصال صدای هیچ کسو نمیشنیدم
باران گریه میکردو صدام میزد اما من توجه نمیکردم

سره کاوه و تو بغلم گرفتم،،هق هقم اونقد بلند شده بود ک چند تا پلیسای زن به سمتم اومدنو خواستن منو از کاوه جدا کنن
اما من مقاومت میکردم!
پلیسا داد میزدن ک منوچ و کاوه و سیاوشو ببرن
دو تا از پلیسا اومدنو سپهرم بردن،،بارانم جیغ میزدو نشسته بودو گریه میکرد
حالم انقد بد بود ک هیچ کس برام مهم نبود جز کاوه،،کاوه،،کاوهههه پاشو،،پاشو بریم!
اقایی پاشو دیگ،،اذیتم نکن،،مگه نمیگفتی طاقت اشکاتو ندارم
نگاه کن دارم زجه میزنم!
پاشو دیگ
خدایا کاوه رو ازم نگیر
پلیسا همه ی کسایی ک تو کارگاه بودنو دستگیر کردنو بردن،،فقط یه ماشین پلیس با چند تا پلیس مونده بودن با منو باران
اون دو تا پلیس زن خواستن منو از کاوه جدا کنن،،که جیغ زدم:ولم کنین ولم کنین
بعدم صدای جیغم هوا رفت!
اون پلیسه که سردستشون بود اشاره کرد که به من فعال کاری نداشته باشن
خداروشکر درکم کرد
صداشونو شنیدم ک دارن زنگ میزنن امبوالنس
سرمو گذاشتم رو سینه کاوه و انقد گریه کردم ک دیگه داشتم از حال میرفتم
همون پلیسه به اون دو تا خانمه اشاره کرد که منو بیارن کنار،،اونا هم بزور منو اوردن کنار،،خودمم نتونستم مقاومت کنم،،اونقدر گریه
کرده بود که دیگ نا نداشتم!
پلیسه به سمته کاوه رفتو نبضشو گرفت:بعد داد زد
پس چرا این امبوالنس نرسید؟؟
نبضش خیلی کنده!
بعدم سرشو گذاشت رو سینه کاوه و گفت:دوباره زنگ بزن ببین چرا امبوالنس انقد دیر کرده!
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_چشم جناب سرهنگ
با این حرفش به پلیسه نگاه کردم!
پس سرهنگه،،اما بهش نمیخوره!
ولی خدا االن دارم به چه چیزا فک میکنم
کاوم داره از دست میره!!
بلند شدم به سمته کاوه برم ک نتونستمو از حال رفتم
_سرهنگ آراد فرهمند
وقتی منوچ حواسش پرت شد سریع بچه ها دستگیرشون کردن!
به آوا نگاهی انداختم
نمیدونم چی شد که یهو دلم لرزید
دلم واسش کباب شد چه با زار گریه میکرد!
خودمم کپ کرده بودم نه میتونستم تکون بخورم نه میتونستم حرف بزنم.
به چند تا از پلیسای خانم که همراهمون بودن اشاره کردم ک به سمتش برن
اما تا بهش دست زدن داد زد
چشمامو بستم،،تا حاال یه دختر ک انقد عاشق عشقش باشه و از نزدیک ندیده بودم!
هه!
بهشون اشاره کردم ک ولش کننو بزارن خودشو تخلیه کنه
درکش میکردم،،شرایطش خیلی سخت بود!
یه لحظه قلبم به درد اومد،،دختر خالم داشت جلوم ضجه میزد،،مامانم وصیت کرده بود نزار هیچ وقت اشکش بیاد!
اما خب مگه تقصیر منه؟
پوف چه افکار مزخرفی دارم من
بهش نگاهی انداختم سره نامزدش ک اسمش کاوه بودو بغلش گرفته بودو گریه میکرد
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چند بار چشماش سیاهی رفت،،فهمیدم ک حالش خیلی بده و ممکنه از هوش بره
اشاره کردم ک بکشنش کنار
وقتی سمتش رفتن نتونست مقاومت کنه و کاری نکرد!
به سمته کاوه رفتم
وای خدا باورم نمیشد انقد حالش بد باشه،،یعنی ضربه انقد شدید بوده؟؟
چند بار داد زدم ک دوباره زنگ بزنن آمبوالنس
حال خودمم خیلی بد شده بود!!
دستمو گذاشتم زیر سرش،،به دستم ک نگاهی انداختم پره خون بود
یدفه آوا بلند شد که به سمتمون بیاد ...یهو نتونست و از حال رفتو افتاد روی
پای من که جلوی کاوه بود
آب دهنمو قورت دادم،،وای خدا چرا من اینجوری شدم
دست و پام خشک شده بود
خیلی میترسیدم اتفاقی برای آوا بیفته،،میخواستم
کامل به وصیت مامانم عمل کنم،،حداقل کاری ک میتونم برای خوشحالی مامانم انجام بدم!
دو تا از پلیسای خانم به سمتمون اومدن و آوا رو کشیدن کنار
بردنش کنار کارگاهو یکم آب پاشیدن رو صورتش
اما به هوش نمیومد
دست و پام یخ کرده بود،،قاطی کرده بودم!
داد زدم:پس این آمبوالنس لعنتی کجاس؟؟؟
_ق قربان ا االن م می میرسن
بعد از چند دقیقه آمبوالنس رسید کاوه و بردن
بعد دو تا پرستار به سمته آوا اومدنو سرم بهش وصل کردنو آمپول بهش زدن
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یکی از ماشین پلیسا همراه با آمبوالنسی ک کاوه توش بود رفت
رضا رو هم فرستادم بره،،خودم وایسادم به حال آوا رسیدگی کنم
ماشین منم با یکی دیگ از آمبوالنسا موند
به دو تا آمبوالنس بچه ها زنگ زده بودن
بعد از اینکه آوا حالش بهتر شدو بهوش اومد
یکی از پرستارا به سمتم اومدو کلی سفارش کرد که مواظبش باشیم
بعدم رفتن
با کمک بچه ها آوا رو سوار ماشین کردیمو رفتیم سمته بیمارستان
آوا گیر داد بود باید بریم بیمارستان،،منم نتونستم مخالفتی کنمو قبول کردم
آوا همش تو راه داد میزدو اسم کاوه و صدا میزد
به بیمارستان که رسیدیم
آوا بیمارستانو گذاشت رو سرش،،همونطوری داد میزدو گریه میکردو میگفت:میخوام کاوه رو ببینم
رفتم سمتشو گفتم:
خانم یه کم آروم باشید لطفا آرامش خودتونو حفظ کنید!!
یه دفعه ساکت شد و با خشم بهم نگاهی کرد!
چشم تو چشمش شده بودم وای خدای من واقعا کپ جوونی های مامانمه البته کمی خوشگلتر!
تا حاال انقدر از نزدیک چشم تو چشمش نشده بودم اما حاال شباهت عجیبشو به مامانم میبینم
اما یه لحظه از نگا کردنش ترسیدم
یه دفه گفت:اصال تو میدونی اینی که رو تخت خوابیده کیه؟؟؟
این جونه منه،،عشق منه،،نفسه منه،،نفسم به نفسش بنده!
بعد اومدی منو نصیحت میکنی؟؟
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از همتون بدم میاد از اون منوچ نامرد از شما پلیسا،،از همه بدم میا
خدایا چرا کاوه من،،چرا کاوه من باید این بال سرش بیاد؟؟
چرا من؟؟
تازه داشتم طعم خوشبختی رو میچشیدم!
تازه داشت غم و غصم یادم میرفت!
تا زمانی که کاوه من رو این تخت باشه آرامش من بر نمیگرده
همه این حرفا رو که میزد ضجه میزد و اشک میریختو ناله میکرد.
چشماش شده بود کاسه خون
نمیدونم چرا وقتی این حرفا رو زد حالم دگرگون شد
من که بهش احساسی نداشتم پس چرا انقدر حالم بد شد؟؟
یعنی این دختر چقدر سختی کشیده که این حرفا رو زد؟
خدایا کاش زودتر پیداش کرده بودم
همینجور داشت گریه میکرد باهق هق که یه دفه بیحال شد داشت میفتاد که سریع فهمیدمو زیر بغلشو گرفتم
روصندلی نشوندمش
چشماش بسته بود ترسیدم باز از حال رفته باشه
سریع به سمت ایستگاه پرستاری رفتمو پرستارو صدا زدم
دوتا پرستار اومدن و بردنش تو اتاق تزریقات که سرم بهش وصل کنن!
همه رو هم فرستاده بودم برن اداره فقط خودم مونده بودم
پشت در آی سی یو بودم تا اینکه دکتر اومد بیرون گفتم:آقای دکتر وضعیتشون چطوره؟
دکتر سری تکون داد وگفت:از بستگانتونه جناب سرهنگ؟
گفتم:تقریبا
لطفا تشریف بیارید تو اتاقم
رفتم تو اتاق دکتر
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همینجور چشام به لبای دکتر بود که فقط حرف بزنه
تا اینکه دکتر گفت:راستش
از اتاق دکتر اومدم بیرون
همینجور تو فکر بودم
حاال یعنی چی میخواد بشه؟؟
گوشیم زنگ خورد!
الو؟؟
رضا:سالم جناب سرهنگ
سالم
رضا:شما کجا هستین؟؟؟
من بیمارستانم
رضا:میاید اداره؟؟
نه حال آوا خیلی بده،،میخوام پیشش بمونم!
در ضمن وضعیت نامزدشم مناسب نیست
با بچه ها و اون خانم چی کار کردید؟؟
تو یه اتاق نگهشون دارید تا بیام براشون تصمیم گیری کنم
رضا:بله اینا بیگناهن،،همینطور که گفتین اینجا نگهشون داشتیم تا شما تشریف بیارید!
پس با کمک همکاران بازجویی های الزم رو از بقیه انجام میدیم!
باشه،،نتیجشو بهم اطالع بدید!!
رضا:چشم جناب سرهنگ،،به امید دیدار
خدانگهدار
خندم گرفت اصال بهش نمیاد رسمی صحبت کنه حتما کسی پیشش بوده که اینجوری حرف میزد!!
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رفتم به سمت اتاق تزریقات
پرستار باالی سرش بود تا منو دید اومد وگفت:بهشون سرم وصل کردم و آمپول آرامش بخش هم تزریق کردم
فعال خوابشون برده!!
گفتم:ممنونم!!
اگه مشکلی بود لطفا صدام کنید
پرستار:حتما!
رفتم رو صندلی نزدیک همونجا نشستم و سرمو بین دستام گرفتم
خیلی نگران آوا بودم نمیدونم با خبری که دکتر داد باید خوشحال باشم یا ناراحت!
چه جوری باید به آوا بگم
نمیخوام دیگه ضربه ای بهش وارد شه
توهمین افکار بودم که با صدای داد آوا از جا پریدم!
باز دوباره دادو فریاد راه انداخته بود و کاوه رو صدا میزد!!
آوا:ولم کن میخوام برم پیش کاوه
رفتم تو اتاق دیدم پرستار دستشو گرفته و میخواد کمکش کنه دراز بکشه
اما آوا همینجور دستی که سرم وصل بود و تکون میدادو میخواست از تخت بیاد پایین
خون از دستش را افتاده بود
نمیدونستم چی کار کنم تنها چیزی که به ذهنم رسید و به زبون آوردم
گفتم:لطفا ساکت باشید اینجا بیمارستانه ،،بقیه بیمارا آسایش میخوان!
پرستاره هم گفت:بله جناب سرهنگ درست میگن اگه ساکت نشید مجبورم ببرمتون بیرون!
آوا یه دفه آروم شدو با گریه گفت:نه تورو خدا من میخوام پیش کاوه باشم
قول میدم ساکت باشم دیگه هیچی نمیگم
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دلم خیلی به حالش سوخت،،واقعا عاشقشه!
اگه االن بفهمه وضعیت کاوه رو چی کار میکنه؟؟؟
پرستار بهش گفت:آفرین دختر خوب

بعد کمکش کرد دراز بکشه،،خون دستشو پاک کردو سرمو از دستش جدا کردو بهش گفت:دوسه دقیقه دیگه میتونی از تخت بیای پایین!
منم مثل مسخ شده ها واستاده بودمو نگاشون میکردم
پرستار داشت از کنارم رد میشد که با یه حالتی گفت:حالتون خوبه جناب سرهنگ!
ب بل بله ممنون
پرستاره سری تکون دادو با خنده از کنارم رد شد
آوا نگام کرد و گفت:هه حتما شما اینجا موندین که کاوه به هوش بیادو ما دوتا رو ببرین باز داشتگاه؟؟
وای چه فکری کرده؟
البته حقم داره منو نمیشناسه که بخواد فکر دیگه ای بکنه
آوا:درسته جناب سرهنگ؟؟
گفتم:نه خانم من اینجام تا ببینم حال نامزدتون چطوره؟
آوا:خب شما که اونجا بودید حالش چطوره؟
بهتره؟؟؟؟
نمیدونستم چی بگم،،
دستو پامو گم کردم
ساکت بودمو سرمو انداخته بودم پایین
آوا:جناب سرهنگ توروخدا بگید دکترش از آی سی یو اومد بیرون!
اومدم بهش بگم،،بلند شد که بیاد پایین!
به سمتش رفتم تا کمکش کنم انقدر نزدیکش بودم که دو وجب فاصله داشتیم
دستمو:بردم که زیر بغلشو بگیرم که گفت :ممنونم خودم میتونم شما که چیزی نمیگید خودم برم ببینم دکترش چی میگه!
همین که اومد از تخت بیاد پایین چشمش افتاد به اسم رو لباسم یه دفه با تعجب گفت:سرهنگ آراد فرهمند؟؟
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_آوا
چه سرهنگ پرویی!
جوابمو نمیده بعد تازه میخواد بیاد زیر بغلمم بگیره
اومدم از تخت بیام پایین که چشمم به اسمش خورد
وای خدای من امکان نداره!
یعنی درست دیدم،،
مگه میشه یه نفر هم اسم و هم فامیلیش با پسر خالم یکی باشه
تازه اینجوری که مامان میگفت هم سن و سال همین سرهنگه هم باید باشه!
یه دفه با تعجب گفتم:سرهنگ آراد فرهمند؟
گفت:بله مشکلی پیش اومده؟؟
ن نه نه چه مشکلی!
فقط میتونم یه سوال بپرسم؟
گفت:بله بفرمایید؟
ببخشید شما با آرش فرهمند که خارج از کشوره نسبتی دارید؟؟
آراد:سکوت کردو رفت تو فکر!
پس بالخره داره میفهمه که من آرادم همون پسر خالش
یه ذره اذیت براش بد نیست فعال بزارمش تو خماری تا بعد
یه دفه بهم گفت:مثل اینکه میخواستید از نامزدتون خبر بگیرید!
اشک تو چشمم جمع شد و گفتم :بله بله میخواستم برم
آراد:وای خراب کردم طفلی دوباره یادش افتاد!
نمیدونم چرا به فکرم زد یه ذره اذیتش کنم،،شایدم تالفی حرفایی که درباره کاوه زده بود رو داشتم سرش در میاوردم
وجدان:آخه بی انصاف مگه اون میدونه تو میخوای باهاش ازدواج کنی؟؟
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نکنه بهش عالقه پیدا کردی؟
نه بابا عالقه چیه!
همینجوری دوست داشتم یه ذره اذیتش کنم
ببخشید لطف میکنید برید کنار
آراد:عه عه شرمنده!
بفرمایید،،انقدر تو افکارم غرق بودم که نفهمیدم جلوش واستادمو نمیتونه بره
من چه قدر خنگم!
آوا رفتو منم پشت سرش رفتم
رفت به سمت آی سی یو،،از پشت شیشه نگا کرد کلی سیم و دستگاه به کاوه وصل بود
باید برم پیش دکترش مثل اینکه هنوز بهوش نیومده
رفتم به سمت ایستگاه پرستاری وسراغ دکترشو گرفتم!
و جناب سرهنگم همراهم اومد
در زدمو وارد شد
آقای دکتر حال نامزدم چطوره؟؟؟
دکتر:آقای کاوه اصالنی؟
آوا:ب بله
دکترسرشو انداخت پایین و به جناب سرهنگ گفت:مگه بهشون اطالع ندادید؟
یه دفه داد زدمو گفتم:چی رو؟!
آراد سرشو انداخت پایین!
زدم رو شونشو گفتم:جناب سرهنگ بگو..توروخدا بگو!
آقای دکتر شما یه چیزی بگید
یه دفعه جیغ زدم:چرا هیچ کدومتون حرف نمیزنین؟؟
با شمام!!
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به هق هق افتاده بودم،،خدایا یعنی داره چه بالیی سره عشقم میاد؟!
من خیلی دوسش دارم
من بدون اون نمیتونم
لباسه آرادو گرفتمو گفتم:جون هر کی دوست داری بگو!
خواهش میکنم ازت
بهم زل زدو با صدای خشداری گفت:ب بیا بریم بیرون بشین همه چیو میگم
قول؟؟
جناب سرهنگ لبخندی زدو گفت:قول
دکترم از کنارمون رد شدو رفت
رفتیم رو صندلی نشستیم
خب حاال بگو!
آراد:را راس راستش
بگو دیگ توروخدا،،جون به لبم کردی!
آراد:کا کاوه رفته تو کما!
داد زدم:چی؟؟؟
بعد عین دیوونه ها بلند شدمو گفتم:نه این امکان نداره،،دروغه،،دروغه!
گریم بند نمیومد،،همونطوری بلند شده بودمو چرت و پرت میگفتم
آراد به سمتم اومدو گفت:توروخدا اروم باش!
داد زدم:کاوه کاوه ی من رفته تو کما؟؟
بعد تو میگی اروم باش
صدای جیغم کله بیمارستانو برداشته بود
وای نه!
خدایا کاوه رو ازم نگیر،،
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هر جوری میخوای امتحانم کن!
اما کاوه رو نگیر،،توروخدا!!
آراد همونطوری با غم بهم زل زده بودو سعی در اروم کردنم داشت
یدفه سرم گیج رفتو دیگ نفهمیدم چی شد
_سرهنگ آراد فرهمند
دستو پام یخ کرده بود،،نمیدونستم چطوری بهش بگم!
دکترم ک گفته بود خودت بهش بگو
تو افکارم غرق بودم ک دیدم لباسمو گرفتو التماسم کرد
بهش گفتم بریم بیرون بهت میگم
وقتی نشستیم با همون چشمای طوسیش که اشکی شده بود بهم زل زده بود
بعد از کلی دردسر بهش گفتم!
شروع کرد دادو بیداد کردن
جیغ میزدو گریه میکرد
با هر جیغی ک میزد قلبم بیشتر درد میگرفت
هر کاری کردم نتونستم آرومش کنم
دو سه بار هم پرستار ها اومدن تذکر دادن
اما آوا تو حالو هوای خودش نبود!
کنارش وایساده بودم
که یهو دیدم از حال رفتو افتاد تو بغلم
رو دستام بلندش کردم و با دو به سمته یکی از پرستارا رفتم
اونا هم سریع به سمتم اومدنو بهم گفتن که ببرمش تو اتاق تزریقات،،آوا رو بردم تو اتاق،،پرستارا اومدنو بهش سرم وصل کردن
پشت دره اتاقش بودم ک یدفه پرستار اومد بیرون
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به سمتش رفتمو گفتم:حالش خوبه؟
پرستار:معلومه فشار خیلی بدی بهش وارد شده..چند تا آمپول تقویتی وآرامش بخش بهش زدیم،،سرمم وصل کردیم!
اما به نظرم اینا کافی نیستو باید بیشتر بهش برسیم
پرستار:در حاله حاضرم ک بیهوشن!
کی بهوش میاد،؟؟

پرستار:نمیدونم،،ولی شما هم باید حواستون باشه ک دیگ خبرای بد بهش ندین و نزارید تو فشار قرار بگیره،،تو این سنه کمی ک فک
میکنم پانزده یا شانزده سال داشته باشه تا مرز سکته رفته!!
م ممنون!
بی ز بی زحمت بهوش اومد خبرم کنید
پرستار:چشم
وای خدا مگه میشه یه دختر انقدر عاشق باشه؟؟
حاال من چی کار کنم؟؟
از فکر اینکه تا مرز سکته حالم دوباره بد شد
به دیوار تکیه دادمو با پام روی سرامیکای کفه بیمارستان ضربه میزدم
با صدای گوشیم از حال و هوای گرفته بیرون اومدم
جانم؟؟
_سالم آراد جان،،پس کی میای؟؟
سالم رضا جان!
ببخشید حال آوا خوب نبود نتونستم بیام
_فدا سرت داداش،،ما تا االن یه سری بازجویی انجام دادیم،،یه چیزایی بقیشون گفتن!
اما منوچ الم تا کام حرف نمیزنه
غلط کرده مگه شهر هرته؟
خودم میام آدمش میکنم مرتیکه عوضیو!
_اوه اوه،،خدا بخیر کنه!!
چون منم موقعی ک میخوای بازجویی کنی خیلیی ازت میترسم!
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_اونقدر جدی میشی ک اصن نگو!
پس چی؟؟
باید جذبه داشته باشم
بدونه جذبه ک نمیشه
_وای آراد ببخشید داداش
چرا؟!
_نمیدونم کال گفتم،،آخه یجوری گفتی گفتم االن میای منم میزنی
خندیومو گفتم:دیوونه!
_خب داداش تونستی زودتر بیا،،کارامون خیلی عقبه!
باشه سعیمو میکنم
بزار یکم حال آوا خوب بشه خیالم ک راحت شد زودی میام!
_اوکی جناب سرهنگ
خداحافظ!
خداحافظ!
وقتی تلفنو قطع کردم به سمته پرستار رفتمو گفتم:ببخشید االن حالشون چطوره؟؟
پرستار:االن خوبه اما هنوز بهوش نیومده
این شماره منه،،میشه بهوش اومد خبرم کنید
من کار دارم باید برم!
پرستار:چشم حتما
ممنون،خدانگهدار!
پرستار:خواهش میکنم وظیفس،،خداحافظ
از بیمارستان اومدم بیرونو سوار ماشین شدمو به سمته کالنتری رفتم
جلوی کالنتری ک رسیدم سریع ماشینو پارک کردمو وارد کالنتری
شدم!
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به سمته اتاقم رفتم،،کیفمو گذاشتم رو میزو
پرونده ها رو برداشتمو از اتاق زدم بیرون!!
سروان قاسمی؟؟
_سالم قربان
سالم
_جانم قربان؟!
امری داشتین؟؟
مجرم ها کجان؟؟
_قربان تو اتاق بازجویین!
سرگرد احمدی هم اونجاست،منتظر شماست!
باشه ممنون
به سمته اتاق بازجویی رفتم،،وارد اتاق ک شدم
منوچ سرشو باال اوردو نگام کرد!
رضا به سمتم اومدو گفت:سالم اومدی؟
سالم
رضا:اون پسره ک اسمش سپهر بودو بردیم بازداشتش کردیم!
چون مطمئن شدیم به غیر دزدی کاری نکرده
کامی و سیاوشم ک با این منوچه هم دست بودن،،همه چیو اعتراف کردنو االن زندانن!
ولی وضع کامبیزه خیلی خرابه
این کثافتم ک هیچی حرف نمیزنه
نگاهی به منوچ انداختمو و به رضا گفتم:باشه،،تو برو خودم میدونم چجوری به حرفش بیارم!
رضا زد رو شونمو گفت:ببینم چی کار میکنیا!
بعدم از اتاق رفت بیرون
به سمته منوچ رفتمو روبروش وایسادم با اخم بهش نگاهی انداختمو گفتم:خوب گوشاتو باز کن
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تو اون نور کمی ک در اثر چراغ کم نور باال سرمون بود بهش زل زدمو گفتم:خوب گوشاتو باز کن باید هر سوالی ک ازت میپرسم جواب
بدی!
وگرنه گرون برات تموم میشه
پس سعی کن به جرمت اضافه نکنی و عین یه آدم خوب به همه سواالم جواب بدی
منوچ:هه!
خیال کردی
با دستم محکم کوبوندم رو میزو گفتم:پس از راه دیگه ای باید وارد شم
انقد ضربه ی دستم رو میز محکم بود ک هم منوچهر ترسیده بود هم دست خودم درد گرفته بود
منوچ:از چه راهی؟؟
با عصبانیت نگاش کردمو گفتم:از راهی ک میدونم ردخور نداره و به حرفت میارم
منوچ:م مثال چ چی؟
اونش دیگ به خودم مربوطه
منوچ:هه!
باشه باشه،،عصبانی نشو!
منوچ:میتونم یه لیوان آب بخورم؟
با سر بهش اشاره کردم که آره
بعد برا خودش آب ریختو خورد،،.تودلم گفتم:کوفتت بشه!
منوچ:اما یه شرط دارم!
میفهمی چی میگی؟؟
برا پلیسم شرط میزاری.؟؟
دلت میخواد نگو!!
اصراری ندارم
ولی اونوقت من میدونم چی کارت کنم!
منوچ خندیدو گفت:وای مامانمینا ترسیدم
منوچ:میتونم یه لیوان دیگه آب بخورم

213

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
با عصبانیت بهش زل زدم
سرمو تکون دادم
بهم زل زدو گفت:اصال بهت نمیخوره انقدر اخالقت سگی باشه
صاف وایسادمو گفتم:چی گفتی؟؟
نشنیدم چی گفتی؟؟
منوچ:ه هیچی،،بیخیال
منوچ:میتونم یه لیوان دیگ آب بخورم؟
داد زدم:نه
زود باش بنال ببینم،،وگرنه اگه نگی میدونم چی کارت کنم!
آخر سرم تموم حرفات بر علیه خودت استفاده میشه،،حواستو خوب جمع کن!
منوچ پوزخندی زد
هر غلطی که کردیو عین ادم تعریف کن،،شیر فهمه؟؟
چته برا من هی پوزخند میزنی!
اگه عصبانی شم دیگه نمیفهمم دارم چی کار میکنما،،آخرین تذکرم بود!
نزار برات بد تموم شه
زل زده بود تو چشمامو حرف نمیز
خدایا این بشر چه قدر پرو و وقیحه!
حتما فک میکنه چون من سرهنگ جووونی هستم کار بلد نیستم و میخواد حرفی نزنه تا مثال من تو کارم ناموفق باشم
ههه ولی هنوز منو نشناخته!
با اون که قیافم مظلوم میزنه ولی خدا اون روزو نیاره که عصبی بشم
این همه جوونو بچه رو بدبخت کرده فک کرده به این راحتیا میزارم قسر در بره
تو چشماش با خشم نگا کردمو
یه دفه سرش داد زدم بهش گفتم:پس نمیخوای اعتراف کنی؟
هان؟؟
بلند شدمو داد زدم:سروان قاسمی
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سروان اومد و سالم نظامی دادو گفت :بله قربان؟
این آقا منوچهر مثل اینکه نمیخواد اعتراف کنه،،هنوز نمیدونه که چند ماه تحت نظر ما بوده!
خبر نداره تموم جیک و پوکشو خبر داریم
محکم دستمو کوبیدم رو میز که منوچهر از جا پرید
گفتم من میخواستم از زبون خودش بشنوم تا شاید بتونم کمکی بهش بکنم
ولی این آدمی که من میبینم لیاقت کمک کردنم نداره!
ببرش تا به حسابش برسم،،این آدمی که من میبینم زبون خوش سرش نمیشه
تا قاسمی به سمتش رفت،،منوچهر گفت:باشه جناب سرهنگ چرا جوش میاری؟؟
من فقط داشتم فک میکردم از کجا شروع کنم!
پوزخندی بهش زدمو گفتم:نه دیگه نشد بازم داری کلک میزنی!
متفکرانه بهش گفتم:من اگه تو رو نشناسم،،از اون هفت خط تایی!
همین که گفتم قاسمی ببرش
منوچهر:دست نگه دارید گفتم که میگم،،همه چیو میگم
آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب!!
گفتم:قاسمی تو میتونی بری بیرون
بچه ها تموم حرفامونو داشتند تو اتاقی که با یه شیشه از هم جدا شده بود گوش میکردند و صداشو ضبط میکردند
نشستم رو صندلی وگفتم:خب میشنوم فقط حقیقت رو بگو!
منوچهر شروع کرد حرف زدن با هر اعترافی که میکرد دلم میخواست دندوناشو تو دهنش خورد کنم
اما چاره ای نداشتم فقط باید گوش میکردم و آخر کار به دست دادگاه میسپردمش تامجازاتشو تعیین کنن!!
گفت و گفت از تموم بالهایی که سر بچه ها آورده بود به زور بچه های کوچیکو میفرستاده گدایی و یا دزدی کنند!!
بعدم نصف بیشتر پولو ازشون میگرفته

215

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
گفت که یه دوساله تو کار مواد مخدره،،اول خودش تنهایی میخریده و میفروخته
بعد کم کم از کامی و سیا کمک گرفته و مشتریاش بیشتر شدند
گفت از وقتی دیده کامی بدنش به مواد احتیاج داره معتادش کرده و بعدم وارد این کارش کرده!
از نزول گرفتناش گفت که پوالشو با این کار چند برابر کرده
تو دلم گفتم:حروم خور لعنت به تو که چه قدر اطرافیانتو به فساد کشیدی!
بهش گفتم:خب!
نگفتی موادو از کجا تهیه میکردی؟
منوچ:میرفتیم لب مرز بعد از اون جا قاچاقی موادو میاوردیم من به اندازه ای که میتونستم آبشون کنم از چنگیز خان
یه دفه گفت:وای وای و ساکت شد!
خب بقیش؟
منوچ:به خدا چنگیز خان منو میکشه!!
تو نگران نباش فقط مو به مو همه چیو تعریف کن تا بیشتر از این جوونای مملکتمون بیچاره نشن!!
منوچ:یه قولی بهم میدین؟
چه قولی؟؟؟
منوچ:من همشونو لو میدم ولی حداقل کمکم کنید زنده بمونم تا;بتونم بچمو ببینم
بعدم سرشو انداخت پایین
منم بهش گفتم:تو تموم حقیقتو بگو منم قول میدم

منوچهر تموم چیزایی که مربوط به قراراشون بود رو گفت وقرار شد با هماهنگی ما باهاشون قرار بزاره و یه معامله ترتیب بده تا ما بتونیم
این باندو دستگیر کنیم!
بازجویی که تموم شد سروان قاسمی رو صدا زدم اومد منوچهرو برد بازداشتگاه!
از اتاق اومدم بیرون،،سردرد عجیبی گرفته بودم
داشتم با رضا صحبت میکردم که در اسرع وقت باید این قرارو ترتیب بدیم که یه دفه گوشیم زنگ خورد
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الو بفرمایید؟
_جناب سرهنگ فرهمند؟
بله خودم هستم!

_ببخشید خانمی که بیهوش بودند از وقتی به هوش اومدن حالشون مساعد نیست لطفا زودتر خودتونو برسونید بیمارستان!
بله بله،،حتما!
االن میام
_پس لطفا سریعتر بیاید چون باید ایشونو از محیط بیمارستان دور کنید!
_ باشه خیلی ممنون که تماس گرفتید
از وقتی اومده بودم اداره سه چهار ساعتی میشد
بقیه کارارو به رضا سپردم همین که اومدم از اداره بزنم بیرون خانم محمدی صدام زد
بله بفرمایید؟؟
_ببخشید میتونم یه سوال بپرسم؟
لطفا سریعتر خیلی عجله دارم!
_براچی اون دختر انقدر براتون مهمه.؟
اخمامو کشیدم تو همو گفتم:خانم محمدی فکر نمیکنم این موضوع به شما ربط داشته باشه!
در ضمن من االن باید خودمو زودتر برسونم بیمارستان
اینو گفتمو بدون اینکه بهش توجه کنم به سمت بیرون رفتم وخودمو رسوندم بیمارستان!!
توراه چند بار نزدیک بود تصادف کنم
چون همش فکرم درگیر آوا وخانم محمدی بود
حتما رفتارم خیلی تابلو بوده که محمدی متوجه شده ارتباطی بین ما هست!!
وارد بیمارستان شدم ک
دیدم آوا کل بیمارستانو گذاشته بود روسرشو جیغ و داد میکرد!
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پرستار به سمتم اومدوگفت:من باهاتون تماس گرفتم خوب شد اومدید جناب سرهنگ
االن کجاست؟؟؟
پرستار:از اون موقع فقط گریه میکرد ولی االن دیگه نمیتونیم ارومشون کنیم
خانم االن ایشون کجا هستند؟؟؟؟
پرستار:پشت در آی سی یو!!
بدو بدو رفتم که دیدم بله دوتا پرستار دارن آرومش میکنن ولی آوا داره داد میزنه و میگه ولم کنین،،کاوه،،کاوه بلند شو،،ببین خانمت
اومده!
یادته بهم میگفتی خانمم پاشو پاشو مگه نمیبینی حالمو،،تو میگفتی نمیتونم گریتو ببینم ولی چرا االن که گریه میکنم بلند نمیشی!
رفتم به سمتش،،پرستارا تا منو دیدن اومدن کنار
دستاشو گرفتم و گفتم چرا داری خودتو نابود میکنی؟
یه کم صبر داشته باش تو فقط داری خودتو اذیت میکنی!
یه دفه ساکت شد و بهم نگا کردوگفت:براچی اومدید؟
دستاشو که گرفته بودم محکم از دستم کشید بیرون بعد دوتا دستشو به سمتم گرفت و گفت:بیاید زودتر منو دستگیر کنیدوتا خیالتون
راحت بشه!
این چه حرفیه؟؟؟
آوا داد زدو گفت:مگه منتظر نیستی کاوه به هوش بیاد دوتامونو دستگیر کنی؟
سرمو تکون دادمو گفتم:نه!
عصبی شد وگفت:پس چرا دست از سرم برنمیدارید؟؟
چرا همش تو بیمارستانید؟؟؟
اومدم ببرمت بیرون تا حالو هوات عوض بشه!
آوا:هه من از اینجا تکون نمیخورم،،تا وقتی کاوه من رو اون تخته منم باید پشت این در باشم!
این یه دستوره اگه اطاعت نکنی به جرمت اضافه میشه!
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یه دفه با تعجب نگام کردوگفت:معلومه چه خبره؟؟
دستشو گرفتمو بدون اینکه بهش توجه کنم چی میگه به سمت ماشینم بردمش
داشت با خودش غرغر میکرد منم اصال بهش توجهی نداشتم!
همه تو بیمارستان داشتند به ما دوتا نگا میکردن
در ماشینمو باز کردمو گفتم:بشین
آوا:هیچ اجباری نیست حرفتونو گوش کنم!
پس که اینطور بعد به زور نشوندمش تو ماشینو قفل مرکزی رو زدم بعد رفتم خودم سوار ماشین شدم و دوباره تا دستش به سمت
دستگیره رفت قفلو زدم
آوا:من میخوام پیش کاوه باشم من نمیتونم یه لحظه هم ازش دور باشم!!
باشه دندون رو جیگر بزار بزا یه کم از فضای بیمارستان دورشی تا حالت بهتر بشه!!
به پرستارا گفتم اگه خبری شد حتما بهمون اطالع بدن
یه دفه داد زد:من اگه نخوام باهاتون بیام کیو باید ببینم؟؟
خیلی لجبازی اما منم از تو لجبازترم حرف نباشه!
ماشینو روشن کردمو به سمت خونه راه افتادم
نمیدونم قبول میکنه بیاد خونم یا نه!
وجدان:خب مسلمه که قبول نمیکنه!
آره درست میگی وجدان جون مجبورم خودمو معرفی کنم،،وگرنه قبول نمیکنه!
نگاش کردم از وقتی راه افتادم روشو کرده سمته پنجره و اصال بهم نگا نمیکنه و همینجوری فین فین میکنه
معلومه داره گریه میکنه
نمیدونم چرا انقدر دلم براش میسوزه!
منی که هیچ دختری برام اهمیتی نداشت نمیدونم چرا آوا انقدر برام مهم شده بود
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گفتم:آوا خانم
دیدم جوابمو نمیده
نمیخوای جواب بدی؟
به من نگا کن!
پس نمیخوای بدونی من با آرش فرهمند چه نسبتی دارم!
یه دفه ساکت شد و با تعجب به سمتم برگشت

عجب حرفی زدم ها بالخره دست از گریه کردن برداشتو نگام کردو با تته پته گفت:ش شما آرآرش ف فره فرهمندو می میشنا
میشناسید؟؟
_آوا
از وقتی به هوش اومدم دیدم وضعیت کاوه تغییری نکرده اصال تو حال خودم نبودم!
رفتم نمازخونه و نماز خوندم و سالمتیشو از خدا خواستم!
انقدر گریه کردم که دیگه به هق هق افتاده بودم
طاقت نیاوردمو رفتم به سمت آی سی یو
از پشت شیشه نگاش میکردم یه دفه کنترلمو از دست دادمو شروع کردم دادو بیداد کردن
اصال نمیفهیدم چی میگم!
فقط وقتی پرستارا دستامو گرفته بودن تا آرومم کنن گفتم:ولم کنین ولم کنین کاوه کاوه بلند شو،،ببین خانمت اومده!
داشتم دق میکردم هر موقع اشکم میومد میگفت:خانمم من طاقت ندارم اشکتو ببینم،،اما االن کی میخواد اشکمو پاک کنه؟؟
امید داشتم حداقل کاوه رو تو این دنیا دارم حاال دیگه به چه امیدی زنده باشم؟؟
داشتم جیغ و داد میکردم که یه دفه اون جناب سرهنگه دوباره پیداش شد
چه قدر سیریشه!
سرهنگم انقدر بیکار،،خودش گفت نمیخواد مارو دستگیر کنه اما معلوم نیست چرا همش تو بیمارستانه
دوباره اومده منو نصیحت میکنه یکی نیس بهش بگه آخه تو از عاشقی چی میفهمی ها؟؟
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هر چی بهش گفتم یه جوابی براش داشت آخر سرم دستمو به زور گرفت و منو از بیمارستان بیرون برد
هر چی داد و بیداد کردم نمیام و هر چی تالش کردم دستمو از دستش در بیارم نتونستم!
ماشااهلل غولیه برا خودش
چقدرم زورگوعه آخه بگو به من چی کار داری ولم کن بزار به درده خودم بمیرم ولی گوشش بدهکار نبود
به زور منو سوار ماشین کردو قفلو زد
منم چاره ای نداشتم پشتم بهش کردم و شروع کردم آروم گریه کردن
نمیدونم این همه اشک از کجا میومد اصال تمومی نداشت
تا اینکه صدام زد
منم بهش محل ندادم
یه ذره دلم خنک شد بزار حرص بخوره
یه دفه گفت:نمیخوای بدونی من با آرش فرهمند چه نسبتی دارم؟؟
چشام داشت از حدقه میزد بیرون،،پس میشناسش!
با تته پته گفتم:شما آارش ف فره فرهمندو می میشنا میشناسید؟؟
جونم به لبم رسید تا اینو گفتم
ماشینو یه گوشه پارک کردو روشو به طرف من کرد
داشتم همونجوری تو چشماش نگا میکردم که گفت:شباهت خیلی زیادی بهش داری!
گفتم:به کی؟؟؟
آراد:به..
جون به لبم کردی بگو دیگه،،میخوام بببینم شما چه ربطی به اون آقا دارید؟؟؟؟
آراد:باشه باشه من تسلیم دارم میگم دیگه
خندیدو گفت:من پسر خالتم،،شباهت زیادی به مادرم داری!
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یه دفه داد زدم:چی؟؟
آراد:دختر چرا داد میزنی درست شنیدی!
همونجور با;داد و بیداد گفتم:دروغ میگی دروغ میگی پس این همه سال کجا بودی؟؟
چرا چرا نیومدی یه سراغی از خالتو منه بدبخت بگیری؟؟
خیلی نامردی اصال یه لحظه نپرسیدی از خودت که اینا چی کار میکنن؟؟
کجا هستن.؟؟
بابغض گفتم:ازت بدم میاد چند ساله ایرانی بعد نیومدی یه سر به دختر خاله بیچارت بزنی؟؟
بعدم سرمو انداختم پایینو شروع کردم گریه کردن!!
آراد دستمو گرفت و گفت:تو اشتباه میکنی!!
گفتم:ولم کن چه اشتباهی ها چه اشتباهی؟؟
من از بی کسی داشتم جون میدادم تا خدا کاوه رو برام رسوند!
تو چه میدونی چه بالهایی سر من اومده؟؟
همینجور داشتم درد و دالمو با فریاد میگفتم!
اونم هیچی نمیگفتو فقط نگام میکرد
چیه؟؟
ها؟؟
چیه؟؟
بله حرفی نداری بزنی درو باز کن میخوام برم به درد خودم بمیرم!!
آراد:دختر تو چقدر عجولی نمیخوای بزاری منم حرف بزنم خوب منو به رگبار بستی ها!!
خب بگو ببینم چه دفاعیه ای داری!!
منم چقدر پرو بودم ها بابای خودم که باهام اون کارو کرد دیگه از خاله و پسر خاله چه انتظاری میشه داشته باشی؟
ولی اتفاقایی که برام افتاده بود طاقتمو طاق کرده بود دلم میخواست سر یکی خالی کنم!
آراد:میدونی من چقدر دنبالتون گشتم خونتونو پیدا کردم فهمیدم خاله فوت کرده بعدم شما از اونجا رفتید
البته تسلیت میگم خیلی ناراحت شدم،،منم مثل تو مادرمو از دست دادم.
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نه راست میگی؟؟
آراد:بله چند سال پیش سکته کرد!
متاسفم منم تسلیت میگم از اون موقع امید داشتم حداقل خالمو ببینم،،من چه قدر بدبختم که هیچکس تو این دنیا برام نمونده
یه دفه گفت:پس من چیم؟؟
تو تو..
راستش االن دارم امیدوار میشم که یکی هست که پشتمه!
این دوروزه همش بیمارستان بودی!
اصال باورم نمیشه که اومدی ایران و من میتونم بهت تکیه کنم!
همیشه به تو و خاله فکر میکردم خیلی دوست داشتم ببینمتون!!
حیف شد که دیگه خاله زنده نیست
آراد:خیلی خوشحال شدم وقتی آوا این حرفا رو زد حداقل امیدوار شدم از من بدش نمیاد
چی شد ساکت شدید جناب سرهنگ؟؟
آراد :هیچی هیچی پس بریم خونه من تا تو یه کم استراحت کنی؟؟
اونوقت خانمت نمیگه این کیه با خودت آوردی!
اراد:من که زن ندارم!
عه یعنی هنوز ازدواج نکردی؟؟؟
آراد:نه فرصت نشده!
آراد:بریم؟
نمیشه منو ببری بیمارستان من حالم بهتره،،قول میدم دیگه حالم بد نشه
آراد:معلومه خیلی عاشقشی!!
آره راستش کاوه،،کاوه همه کسمه!
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آراد;دلم یه جوری شد حالم عوض شد نمیدونم چرا وقتی توجه آوارو به کاوه میدیدم حالم بد میشد!
اخمامو توهم کشیدمو وگفتم:حرف نباشه همین که من میگم فعال باید استراحت کنی!
آباشه پس قول بده منو ببری بیمارستان!
آراد:االن که شبه حاال تا فردا ببینیم چی میشه!
تا برسیم خونش من یه سری از بد بختیام..از اینکه بابام منو ول کرده و تموم داراییمو برده رو براش گفتم
فقط قسمت تجاوز بابامو نگفتم آخه مگه آدم روش میشه به پسر خالش بگه که باباش بهش تجاوز کرده!!
اونم از خودش و از اینکه دو ساله اومده تهران و از اینکه منو در حال دست فروشی دیده وتعقیبم کرده تموم جریانا رو برام گفت
تا اینکه جلوی یه درب ویالیی نگه داشت
_آوا
در رو با ریموت باز کرد
وارد حیاط شدیم از رو سنگفرش حیاط گذشتیم
دورتا دور پر دارو درخت بود خیلی قشنگ بود مثل یه تیکه از بهشت بود
جلو ساختمون نگه داشت و گفت:بفرما آوا خانم اینم کلبه درویشی من!
گفتم:ممنون و پیاده شدم
رفتیم از پله ها باال
درو باز کردو گفت:بفرما
سرمو انداختم پایینو گفتم:مرسی
رفتم داخل وای چه قدر قشنگه و با کالس
اول که وارد میشدی روبه رو پله های مارپیچی بود که فک کنم اتاق خواباش باال بود
سمت راستمو نگا کردم یه سالن بزرگ بود که با وسایل خیلی شیکی تزیین شده بود
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یه میز نهار خوری دوازده نفره و اون سمت سالن یه دست مبل سلطنتی و یه دست کاناپه همه به رنگ کرم شکالتی،،چه همه رو هم ست
کرده!
سمت چپ نگا کردم یه آشپزخونه فک کنم بیست متر میشد چون دور تا دور کابینت داشت یه اپن بزرگ که همه آشپزخونه رو میشد
دید زد
وای چه قدر خونش خوشگله و تمیزه!
در حال آنالیز خونش بودم که یه دفه دم گوشم آروم گفت:خوشت اومد؟؟
خیلی نزدیکم شده بود مور مورم شد گفتم:ها؟
ها؟
آره خونت قشنگه!
اگه دید زدنت تموم شد برو باال تو یکی از اتاقا استراحت کن تا زنگ بزنم شام بیارن
یه کم خجالت کشیدم برا حرفش وگفتم :ممنون من میل ندارم!
آراد:دختر خوب با کی داری لج میکنی؟؟ باید به خودت برسی که سرپا باشی!
تو بیمارستانم پرستارا گفتن چیزی نخوردی!
بعد که کاوه به هوش بیاد من چه جوری جوابشو بدم؟؟
تا گفت کاوه دوباره دلم هواشو کرد واشک تو چشمام جمع شد
آراد:ببخشید تورو خدا گریه نکن فقط برو باال استراحت کن
سرمو انداختم پایین وگفتم:چشم و رفتم باال،،فقط من بعد از کار بابام به هیچ مردی اعتماد نداشتم ولی نمیدونم برا چی به آراد اعتماد
کردم
شاید به خاطر اینکه پلیسه یا شایدم به خاطر اینکه االن غیر آراد کسی رو ندارم!!
رفتم باال دیگه حوصله دید زدن اتاقای باال رو نداشتم روبه روی پله ها دوتا در بود یه در انتهای سمت راست یه در هم انتهای سمت چپ
راهرو بود!!
از اتاقای رو به روم سمت راستی رو باز کردم و رفتم تو اتاق..
وای انگار اتاق خودشه چون رو به روی تخت یه عکس بزرگ از خودش زده بود
یه پوزخند زدم چه خود شیفته!!
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اما خداییش چه پسر خاله خوشگلی داشتم اما نباید به روش بیارم پرو میشه!
دلم طاقت نیاورد و اتاقشو دید زدم
اتاقش ست سفید مشکی بود یه تخت دونفره،،یه میز کامپیوتر،،گوشه اتاق یه در بود باز کردم سرویس حموم و توالت بود
حوصلم نکشید بقیه اتاقو نگا کنم و اومدم بیرون
تا اومدم بیرون اومد باال
آراد:برا چی استراحت نکردی؟؟
شرمنده ازت نپرسیدم برم کدوم اتاق!
نمیدونستم اتاقته!
آراد:مشکلی نداره،،منم خودم بهت نگفتم مقصر خودم بودم!
حاالهم برو استراحت کن
تو دلم گفتم:چه پرو خیلی زود صمیمی شده!
ممنون میرم اتاق بغلی شما هم برو تو اتاقت استراحت کن
آراد:باشه هر جور مایلی!
دیگه واینستادم و رفتم تو اتاقو درو بستم
پشت در واستادم وای یه جوری نگا میکنه نگاهاش معنی داره
نه بابا،،آوا خلی ها،،چه منظوری میتونه داشته باشه برا خودت خیال بافی نکن!
آره بابا اون فقط نگرانمه اما چون تازه باهاش آشنا شدم بازم یه ترسی تو وجودمه

به ترسم اعتنا نکردمو یه نفس عمیق کشیدم و خودمو رو تخت دو"نفره ای که تو اتاق بود پرت کردم به ثانیه نکشید که خوابم برد!
_آراد
آوا رو فرستادم بره باال که استراحت کنه
خودمم رفتم رو کاناپه دراز کشیدمو چشمامو بستم
انقد فکرم مشغول بود ک سردرد امونمو بریده بود
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بلند شدم به سمته آشپزخونه رفتمو یه قهوه برا خودم درست کردم
نشستم رو مبلو همونطور ک قهوه میخوردم رفتم تو فکر
به ساعت نگاهی کردم،،اوه اوه یعنی یه ساعت من بیکار نشستم!
از پله ها رفتم باال به سمته اتاقم رفتمو شروع کردم به نوشتن پرونده هام
بعد که تموم شد دستی به گردنم کشیدمو سرمو به پشتی صندلی تکیه دادم
آخ خدا چقد خسته شدم
ساعت نزدیکای ده شب بود
زنگ زدم برا خودمو آوا غذا سفارش دادم
البته خودم بلد بودم درست کنم اما االن حسش نبود!
خوشمم نمیومد برا خونم کارگرو اینا بگیرم
سفارشارو که آوردن پولشو حساب کردمو گذاشتم رو میز
به سمته باال رفتم که آوا رو صدا کنم!
جلوی دره اتاقش بودم ک صدای آه و نالش توجهمو جلب کرد!
همونجوری گریه میکردو میگفت:بابا بابا توروخدا،،بابا من میترسم،،بابا درد داره
بابا!!.
بعدش یهو گفت:کاوه تنهام نزار،،تو بهم قول دادی تا آخرش باهام باشی!
تو قول دادی نزاری کسی اذیتم کنه!
کاوه کاوه،،ولم نکن!!
درو اتاقو باز کردم رفتم پیشش
صورتش خیس عرق بود
دستشو گرفتم که دیدم یخ کرده
ترس تموم وجودمو گرفت
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با دست و پاچگی
دستشو سفت گرفتمو گفتم:آوا آوا،،آوا پاشو داری خواب میبینی!
چند بار زدم رو صورتش اما انگار نه انگار
لیوان آبی ک روی میز کنار تخت بودو برداشتمو
یه ذره ریختم رو صورتش
یهو از خواب پریدو گفت:هی!!
صورتشو تو دستام گرفتمو گفتم:آوا آوا خوبی؟!
بهم نگاه کردو زد زیر گریه
بلند بلند گریه میکرد،،نگاش کردمو گفتم:خواب دیدی نترس...من پیشتم،،نترس!
یهو خودشو انداخت بغلم
داشتم شاخ درمیاوردم
سفت بغلم کرده بود،،باز شروع کرد هذیون گفتن
واقعا ترسیده بودم سرشو نوازش کردمو گفتم:آوا نترس نترس من پیشتم
یه دفه خودشو ازم جدا کرد وهمینجور که گریه میکرد گفت:وای ببخشید یه لحظه کاوه رو به جای تو دیدم
آب دهنمو با سرو صدا قورت دادم و گفتم:اشکالی نداره داشتی خواب بد میدیدی و هذیون میگفتی!
آوا:نمیدونم چرا این کابوسا تمومی نداره
کدوم کابوسا؟؟؟
آوا:هیچی هیچی ولش کن
ببخشید من برم یه لیوان آب بخورم
باشه هر جور راحتی ولی دوست دارم هر چی اذیتت میکنه به من بگی!
شام گرفتم بریم شامم بخوریم
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آوا لبخندی زدو گفت:بریم
خدای من یعنی چه مسئله ای داره اذیتش میکنه؟
هر جور شده باید کمکش کنم!
رفتیم با هم سر میزی که آماده کرده بودم وبا هم شام خوردیم که گفت:راستی از سپهر و باران و بچه ها چه خبر؟؟
آسپهر که اعتراف کرد که فقط دزدی میکرده البته ما خودمونم میدونیم که به غیر از دزدی کار دیگه انجام نمیداده!

و اینم میدونیم به اجباره منوچهر بوده به خاطر همین فعال میخوام بفرستمش یه چند ماهی زندان تا اگه جای دیگه هم مجبور شد این
کارو نکنه!
بچه ها رو فرستادیم جایی برای کار اونجا هم تربیت میشن هم کار مفید انجام میدن
اما باران دوستت
آوا:خب؟
فرستادیمش سرای خوشبختی
آوا:اونجا کجاست دیگه؟؟؟
یه جایی که دخترای سیزده تا بیست و دو ساله رو اونجا میمونن و کارهای هنری انجام میدن!!
هم کار یاد میگیرن هم درآمد زایی میکنن
آوا:پس خداروشکر جاش خوبه!
آره خیالت راحت اینا که گناهی نداشتن!!
و اما منوچهر قراره باهامون همکاری کنه تا زودتر مسبب اصلی رو دستگیر کنیم
و مهنازم تو بازداشته وتحت مراقبت تا وقتی بچه رو به دنیا بیاره و بعد بره زندان
آوا:پس خداروشکر بالخره به مجازات اعمالشون میرسن
آوا به نظرت چه بالیی سر کاوه میاد؟
به امید خدا خوب میشه نگران نباش!
اما تو دلم گفتم کم کسی هست که از کما برگرده!
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آوا:با کاوه چی کار میکنین؟
بهتر که شد یه مدت اونم باید بره زندان!
آوا سرشو انداخت پایین واشکاش ریخت رو گونه هاش و گفت:عیب نداره فقط به هوش بیاد!
با زندان رفتنش کنار میام،،بالخره که میاد بیرون،،باهم زندگیمون شروع میکنیم!
آ خب دیگه باید بری استراحت کنی!
آوا:میتونم بپرسم کی منو میبری بیمارستان؟
اگه قول بدی خوب بخوابی فردا صبح حتما میبرمت!
آوا:قول میدم
آوا رفت باال و منم میزو جمع کردمو رفتم که بخوابم
رفتم دم اتاقش دیدم داره حرف میزنه
داشت میگفت
_آوا
وقتی کارایی که کرده بود رو برام گفت خیلی برای باران خوشحال شدم!

دلم براش یه ذره شده بود همش نگرانش بودم ولی چون برای کاوه این اتفاق افتاد فقط و فقط ذهنم درگیر کاوه شده بود
وقتی گفت کاوه هم باید بره زندان هم خوشحال شدم هم ناراحت!
از فکر اینکه قراره به هوش بیاد خوشحال شدم!
و از فکر اینکه باید بره زندان ناراحت ولی زود میگذره فقط دعا میکنم تا زودتر به هوش بیاد
رفتم باال ولی فکر کاوه داشت دیوونم میکرد داشتم از پا میفتادم!
در اتاقو باز کردم این اتاق که فکر کنم اتاق مهمان بود به رنگ یاسی صورتی تزیین شده بود
ترکیبش قشنگ بود ولی زیباییهای این خونه به خاطر حال بدم به چشمم نمیومد!
رفتم تو سرویس حموم وتوالتش وضو گرفتم و اومدم با مهری که داشتم شروع کردم نماز خوندن
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بعد نماز سرمو به سجده گذاشتمو زار زدمو و با خدای خودم درد و دل کردم!
خدایا خودت به من و کاوه رحم کن
به من که دیوونه کاوه هستم من بدون کاوه زنده نمیمونم
به جوونی کاوه رحم کن مگه کاوه چند سالشه؟؟؟
به خاطر عشقی که بین ما دوتاست زودتر شفاش بده
خدایا مگه من به کی میتونم اعتماد کنم تو این دنیا؟؟
خدایا خودت دیدی پدرم با جیگر گوشش چی کار کر!
دیدی چه بالیی سرم آورد!
مگه من چه قدر باید طاقت داشته باشم چه قدر باید صبور باشم؟؟
بنده ناشکری نیستم ولی دیگه صبرم لبریز شده
حاضرم جون منو بگیری ولی جون کاوه رو بهش برگردونی

کفر نمیگم ولی اول مادرمو از دست دادم،،به یه سال نکشیده پدرم اون بال رو سرم آورد بعدم همه مالو اموالو با خودش برد
بعدم که به گدایی و دست فروشی افتادم
یه دختر پانزده و شانزده ساله نمیتونه جلو این همه مشکل دووم بیاره ولی من تا االن دووم آوردم!
فقط این وسط کاوه یه نقطه مثبت تو زندگیم بود
دیگه نمیتونم دووم بیارم کاومو به من برگردونش
همونجوری که سرم رو سجده بود داشت خوابم میبرد که تقه ای به در خورد
_آراد
داشت میگفت
بابا خیلی نامردی!
چطور دلت اومد این کارو با دختر یکی یدونت کنی؟؟
بابا ازت متنفر شدم،،خیلی بدی!
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خودم به در چسبوندم و گوشامو تیز کردم
با گریه میگفت:مامان چرا انقد زود رفتی؟؟
چرا من انقد بدبختم؟
خدا
خدایا مامانمو زود گرفتی،،بابام که ولم کرد،،کاوه رو نگیر ازم!!
اون همه کسه من،،من بدون اون نمیتونم،،خدا جونم ناشکر نیستم اما بسه!
من دیگه طاقت ندارم
همینجوری که به درد و دالش گوش میدادم که در مورد باباشو مامانشو و کاوه میگفت
خدایا یعنی باباش باهاش چی کار کرده؟؟
چرا باید یه دختر انقد از باباش گله کنه؟؟
تو همین افکار بودم،،به خودم که اومدم دیدم صداش قطع شد
ترسیدم که دوباره از حال رفته باشه
تقه ای به در زدم،،که بعد از چند ثانیه با صدای گرفتی گفت:بله؟
چیزی الزم نداری؟
آوا:نه ممنونم
هر چی خواستی بگو،،غریبی هم نکن اینجا خونه خودته!
آوا:دستتون درد نکنه،،راحتم همینجوری!
خب باشه من مزاحم نشم
فقط خوب بخواب تا فردا ببرمت بیمارستان
آوا با خوشحالی جواب داد:باشه حتما
شب بخیر،،خوب بخوابی!
آوا:ممنون،،شب بخیر
از پله ها رفتم پایین،،به سمته اشپزخونه رفتمو یه لیوان اب از شیر پر کردمو خوردم!
بعد برق اشپزخونه خاموش کردمو به سمته اتاقم رفتم
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اونقدر این چند روز خسته شده بودم که سرم به بالش نرسیده خوابم برد
با صدای آالرم گوشیم از خواب بلند شدم
چشمامو با دستم مالیدم،،از رو تختم بلند شدمو به سمته حمومی که گوشه اتاقم بود رفتم
بعد از یه دوش پنج دقیقه ای اومدم بیرون
جلوی اینه وایسادمو با حوله ی کوچیکی مشغول خشک کردن موهام شدم
به سمته کمدم رفتمو یه لباس سفید با یه کت تک سورمه ای برداشتم
شلوار جذب سورمه ایم هم از تو کمدم برداشتمو انداختم رو تخت
لباسامو که تنم کردم،،رفتم جلوی اینه و موهامو شونه کردم،،بعدم کمی از عطر مورد عالقم زدم!
گوشیو سویچ ماشینو برداشتم گزاشتم تو جیبم
ساعت مچیمم بستم
از اتاق رفتم بیرون
به سمته آشپزخونه رفتمو میز صبحونه رو آماده کردم
از پله ها رفتم باال که آوا رو صدا کنم
تق تق تق
تق تق تق
وا چرا جواب نمیده؟؟
آوا آوا بیداری؟؟
پاشو میخوام ببرمت پیش کاوه!
بازم صدایی نشنیدم،،ترسیدمو بیخیال عذاب وجدانم شدمو دره اتاقو باز کردم
رفتم داخلو نگاهی کردم اما آوا نبود
سریع از پله ها اومدم پایینو به سمته بیرون رفتم
بعد از کمی دید زدن
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آوا رو دیدم که رو تاپ کنار باغ نشسته و آروم تاب میخوره
لبخندی زدمو به سمتش رفتم
با خوشحالی از تاب پرید پایینو گفت:بیدار شدی؟؟
نگاش کردمو گفتم:سالم صبح بخیر یادت رفت!
آوا:ببخشید،،سالم،،صبح بخیر!
خیلی ذوق دارم برا همون یادم رفت
خخخخ مهم نیس!
چرا انقد زود بیدار شدی؟؟
آوا:از خوشحالی که میخوام برم پیش کاوه نتونستم بخوابم،،از دیشب بیدارم!
دختر خوب اینجوری ک نمیشه
چرا نخوابیدی؟؟
ببخشید،،نتونستم!
اشکال نداره،،اما برا دفعه بعد نبینم اینجوری کنی!
خودت خوبی؟؟
آوا:مرسی ممنون
میشه زود تر بریم بیمارستان؟؟
باشه اول بیا بریم صبحونه بخوریم بعد میریم
آوا:خیلی ممنون
لبخندی بهش زدمو با هم رفتیم تو خونه
سرمیز نشستیم و شروع کردین صبحونه خوردن
آوا:خیلی ممنونم عالی بود،،من برم اماده شم
خواهش میکنم،،نوش جان!
باال تو کمدی ک تو اتاقه لباس هست،،به دوستم سفارش دادم از بوتیک دیروز اورد
آوا:دستتون درد نکنه!
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آوا رفت باال ک آماده شه منم میزو جمع کردم،،بعد رفتم سمته مبلو نشستم تا آوا بیاد
بعد از ده مین آوا اومدو با هم رفتیم از خونه بریم
سوار ماشین شدیمو به سمته بیمارستان راه افتادم
بعد از سی مین رسیدیم،،ماشینو جلوی بیمارستان پارک کردمو با آوا پیاده شدیمو به سمته بیمارستان رفتیم
_آوا
با سرعت به سمته بیمارستان رفتم
آرادم پشتم تند تند میومد
با دو به طرف بخش آی سی یو رفتم
به سمته شیشه ای که عشقم پشتش بود هجوم بردم
آرادم با فاصله ازم وایسادو چیزی نگف
با چشمایی که اشکی شده بودن به کاوم زل زدم که کلی دستگاه بهش وصل بودنو بی جون رو تخت افتاده بود
چند دقیقه ای نگاهش کردم
طاقت نیاوردمو به سمته آراد رفتم
کتشو تو دستم گرفتم و گفتم:خواهش میکنم با دکترا صحبت کن برم ده دقیقه ببینمش،،خواهش میکنم!
آراد:باشه باشه،،آروم باش!
مرسی ممنون!
روی صندلی منتطر آراد نشستم آرادم رفته بود اجازه بگیره.
بعد پنج مین اومدو گفت:آوا
بله؟
آراد:دکتر میگه بگو خودش بیاد،،کارش دارم!
باشه من االن میرم،،شما برید به کاراتون برسید،،ببخشید این چند روزه عالف من بودید!
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آراد:نه من امروز نمیرم ستاد،،کارارو به رضا سپردم
خب اینجوری که نمیشه،،به خاطر من از کارتون عقب میمونین
آراد:مهم نیس!
باشه هر جور راحتید من میرم با دکتر صحبت کنم زود میام
آراد:باشه امیدوارم بزاره
امیدوارم
به سمته اتاق دکتر رفتم
به سمته اتاق دکتر رفتم که همون لحظه دکتر از اتاق اومد بیرون!
دکتر
دکتر:بله؟؟
میتونم ببینمش؟؟
خواهش میکنم ازتون فقط پنج دقیقه
دکتر:باشه دخترم فقط برو لباس مخصوص تنت کن،،بعدم حواست باشه االن نامزدت با اون که تو کما همه ی حرفا رو میشنوه و میفهمه!
حرفای ناراحت کننده نزن،،گریه هم نکن،،سعی کن امیدوار کننده صحبت کنی!
چشم
دکتر:لطفا بیشتر از ده دقیقه نشه
چشم،،ممنون
به سمته آی سی یو رفتمو گفتم:آراد اجازه داد...
آراد:خب خوبه!
برو ببینش یکم آروم شی
به سمته پرستار رفتمو لباسای مخصوصشو گرفتمو پوشیدم
دره اتاقی که کاوه توش بودو باز کردمو با پاهای سست و بی جون شدم به سمته تختش رفتم
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رو صندلی کنار تختش نشستمو دستشو گرفتم
.
اشکام رو گونه هام می غلتیدو منم تالشی برای نگه داشتنشون نداشتم
با بغض گفتم:سالم آقایی،،سالم آقای خوشگل من،،سالم آقای خوشتیپ من؟،سالم مرد من!
پاشو ببین خانومت اومده پیشت
پاشو کاوه جونم،،میدونی این چند روزه چقد بهم بد گذشت؟؟
پاشو عشقم،،پاشو نفسم!
پسرخالمو پیدا کردم،،اون کمکمون میکنه!
جشن میگیریم،،عروسی میگیریم،،بچه دار میشیم،،ما خیلی خوشبخت میشیم،،اینو بهت قول میدم!
فقط کافیه تو پاشی
میدونی چقد دلم برا آغوش گرمت تنگ شده؟؟
میدونی چقد دلم برا خانومم خانومم گفتنات تنگ شده؟؟
میدونی چقد دلم برا نگاهات تنگ شده؟؟
میدونی....
نتونستم ادامه بدمو بی هوا بغضم ترکید
خم شدمو پیشونیشو بوسیدم،،سرمو رو سینش گذاشتمو چشمامو بستم
کاوه،،عشقم،،آقایی،،هر جا بری منم میام!
اینو بدون
خیلی دوستت دارم
پاشو بریم بیرون،،پاشو دیگه،،چقد لوسی!!
همونطوری چشمام بسته بودو باهاش حرف میزدم که یدفه
یدفه دیدم صدای دستگاه بلند شد!
با ترس سرمو از رو سینش برداشتمو به پشتم نگاه کردم که خط دستگاه صاف شده بود
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جیغ زدم:نه!
نه نه نه نه!
بلند بلند گریه میکردم،،به خط سفیدی که روی دستگاه بود نگاهی انداختم
صدای دستگاهه دیوونم کرده بود
یقه ی کاوه رو تو مشتم گرفتمو گفتم:نه نه،،تو حق نداری بری!
تو به من قول دادی لعنتی!
حق نداری تنهام بزاری....می فهمی؟؟؟
کاوه کاوه کاوه پاشو،،توروخدا..من بی تو می میرم!
کاوه
دستاشو تو دستم گرفتم یخ یخ بود
وای نه،،کاوه،،جون هر کی دوس داری نرو!
اگه بری منم خودمو می کشم،،اینو مطمئن باش!!
خدا داری چی کار می کنی؟؟
چقد باید عذاب بکشم..؟؟
دلم برای چشات تنگ شده لعنتی....دلم برات تنگ شده!!
دلم برا دستای گرمت تنگ شده
خودمو بهش نزدیک کردمو سفت بغلش کردم،،بوسه ای روی گونش زدم
پاشو آقایی،،پاشو،،خیلی بدی چرا سر قولت نموندی؟؟؟
مگه نگفتی طاقت نداری اشکامو ببینی؟؟
االن دارم تیکه تیکه میشم!
کاوه
با صدای جیغ جیغم و صدای دستگاه پرستارا و دکترا ریختن تو اتاق!!
به سمتم اومدن و خواستن از کاوه جدام کنن
ولم کن،،ولم کن لعنتی،،ولم کن عشقم داره از دستم میره،،خدا بسه
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سرم داد زدن برو بیرون تا نجاتش بدیم
به زور منو بردن بیرون ولی من همینجور جیغ و داد می کردم و های های گریه میکردم
خدایایه دختر شانزده ساله مگه چقد ظرفیت داره..ها؟
پرستار:عزیزم آروم باش!!
.
پرستارا هر کاری کردن نتونستن آرومم کنن!
همینجور چسبیده بودم به شیشه و نگاش می کردم ک
یدفه پرستار داد زد:جناب سرهنگ،،جناب سرهنگ،،توروخدا بیاین آرومش کنین!!
آراد به سمتم اومدو دستمو کشید
داد زدم
ولم کن،،ولم کنین،،خستم کردین،،از همتون بدم میاد،،متنفرم ازتون،،متنفر!!
صدای هق هقم تو بیمارستان میپیچید
آراد:آروم باش،،آروم
د چیو آروم باشم لعنتی.؟؟
کاوم داره از دست میره!
به طرف شیشه دستمو دراز کردمو گفتم:نگا کن
نگاه کن
خودم رومو کردم طرفه شیشه و به دکترایی که باال سره کاوه جمع شده بودنو دستگاه شک بهش میزدن زل زدم
پرستار پرده رو:کشید و دیگه چیزی ندیدم فقط صداشونو میشنیدم
آراد:کاوه برمیگرده بهت قول میدم
با اخم نگاش کردمو همه ی نفرتمو ریختم تو چشمام
رو کردم بهش و گفتم:اصن تقصیر توعه لعنتی!
تو باعث شدی کاوه ی من بره تو کما!
خیلی بدی!
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ازت بدم میاد
آراد:حالت خوب نیس،،بس کن
بتوچه حال من چجوریه؟؟
دستمو ول کن
با صدای دکترا با ترس برگشتم
دکتر:ولتاژ دستگاه رو ببر باال،،بدو!
مریض داره از دست میره
پرستار:آقای دکتر تالش نکنین بیمارو از دست دادیم
وای خدای من چی میشنیدم؟
حرف پرستار تو ذهنم اکو میشد
(آقای دکتر تالش نکنین بیمارو از دست دادیم...آقای دکتر تالش نکنین بیمارو از دست دادیم)
جیغ زدم:نه
و بعد هم جز سیاهی چیزی ندیدم
چشمامو اروم باز کردم
سر درد عجیبی سراغم اومده بود
نور مهتابی باالی سرم اذیتم میکردو اجازه نمیداد کامل چشمامو باز کنم
پرستار:عزیزم،،خوبی؟؟
دستمو گذاشتم رو چشمام ک پرستار گفت:نور اذیتت میکنه؟؟
سرمو تکون دادم که پرستار چراغو خاموش کرد
با فکر کاوه به خودم اومدم،،از رو تخت بلند شدم که پرستار گفت:عزیزم بلند نشو،،باید بخوابی،،هنوز سرمت تموم نشده!
با تشر بهش گفتم:سرمو درش بیار،،زود باش!!
پرستار:نمیتونم،،
باید وایسی تا تموم شه!
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بهت میگم درش بیار،،کاوه منتظرمه باید برم،،زود باش!
پرستار:عزیزم آروم باش
سرمو از تو دستم کشیدم که خون زیادی از دستم اومد
پرستار:وای چی کار کردی؟؟
ولم کن!
از رو تخت اومدم پایینو دره اتاقو باز کردمو اومدم بیرون
پرستار:کجا میری.؟
وایسا،،دستت داره خون میاد!!
به حرفاش توجهی نکردم
سرم پایین بودو تند تند داشتم به سمته اتاقی که کاوه و توش گزاشته بودن میرفتم،،که یهو محکم به یه چیزی برخوردم!
ای آخ دماغم.،،
وای دماغم،،آخ
سرمو بلند کردم که چهره غمناک آرادو دیدم
آراد:دستت چی شده؟؟
پرستار به سمته آراد اومدو ماجرارو براش مو به مو تعریف کرد!
آراد اخمی کردو گفت:برو پرستار دستتو ببنده.
با عصانیت نگاش کردمو گفتم:بتوچه،،چرا انقد تو کارا من دخالت میکنی؟؟هان؟؟
نمیفهمی؟؟میگم ازت بدم میاد لعنتی!!
دیگه پیش من نیا
بدو بدو از کنارش رد شدمو به سمته همون اتاقه رفتم،،دره اتاقو باز کردم
وای خدای من چرا کاوه نیست؟؟
امکان نداره!
داد زدم:کاوه کجاست؟؟
نامزدمو کجا بردین؟؟
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همون لحظه یهو صحنه هایی از جلو چشمم به صورت فیلمی رد شدن
و حرف پرستار دوباره تو ذهنم اکو شد..
(دکتر تالش نکنین بیمارو از دست دادیم...دکتر تالش نکنین بیمارو از دست دادیم!!)
ک کاوه کا کاوا ی من مرده؟
با حالت جیغ گفتم:کاوه مرده؟؟کاوه مرده؟؟
رفتم سمته آرادو یقشو گرفتمو گفتم:تو تو یه کاری کردی اون بمیره!
لعنتی تو یه کاری کردی!!
پرستار:توروخدا آروم باش،،جناب سرهنگ یه کاری کنین!
نه نه امکان نداره کاوه ی من مرده باشه.
عشقه من مثل خودم بد قول نیست،،نمیزنه زیر قولش!
به من قول داده بود همیشه باهام باشه
به من قول داده بود تنهام نزاره
عین دیوونه ها طول و عرض بیمارستان و طی میکردمو با خودم حرف میزدم
پرستار:جناب سرهنگ جنازه رو گزاشتیم تو سردخونه
با این حرفش عصبانی شدمو به سمتش رفتم
چی میگی؟؟
میفهمی داری چی میگی آشغال؟؟
کاوه ی من زندست،،کاوه ی من زندست
اینو تو کله پوکت فرو کن
آراد به سمتم اومدو بازومو گرفتو کشیدم کنار
با اخم زل زد بهم گفت:بس کن..
بتوچه،،دوست ندارم،،مگه نگفتم دیگ نمیخوام ببینمت!
هان؟؟
ولم کن چرا دست از سرم بر نمیداری لعنتی!
دیگه جونی برام نمونده بود
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یدفه با دو تا زانو هام افتادم روی سرامیکای کف بیمارستانو دستامو گزاشتم رو صورتمو شروع کردم به گریه کردن
همونجوری
همونجوری که روی زمین زانو زده بودم با هق هق گریه میکردم!
صدای بلندم تو کل راهرو میپیچید
ناله میزدمو میگفتم;دروغه دروغه من کاومو میخوام!
کاوه ی من منو تنها نمیزاره،،اون نمیتونه منو ول کنه بره!
دستم رو صورتم بود که دستایی بازومو گرف
برگشتم دیدم پرستارا هستن
دادزدمو گفتم:مثل اینکه شما نمیخواید دست از سرم بردارید!
نه؟؟
منو به حال خودم بزارید..می خوام به درده خودم بمیرم!
آراد:آروم باش باید االن به فکر مراسم کاوه باشی ما باید کمکت کنیم

خشممو ریختم تو صورتم و بلند شدم یقشو گرفتم تو دستم و گفتم:حالم ازت به هم میخوره یادته منو از بیمارستان بردی نزاشتی پیش
کاوه بمونم؟؟
یادته گفتی زنده میمونه؟؟
یادته؟
آره یادته لعنتی؟!
داد میزدم مثل دیووونه ها شده بودم
پرستارا اومدن منو جدا کردن به زور بردنم توی اتاق و بهم آرام بخش زدن
انقدر اشک ریختم تا بالخره خوابم برد
نمیدونم چه قدر خوابیده بودم که چشمامو باز کردم دیدم یه پرستار باال سرمه
_عزیزم بهتری؟؟؟
نه من دیگه حالم خوب نمیشه،،من دیگه دلخوشی ندارم تو این دنیا!

233

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
یه قطره اشک از گوشه چشمم چکید و پشت سرش اشکای سمجی که دیدمو تار کرده بود
در اتاق باز شد وقامت آراد نمایان شد
آراد:خوبی آوا؟؟
شاید اگه موقعی دیگه بود خیلی باهاش بهتر برخورد میکردم!
ولی رومو برگردوندمو جوابشو ندادم
پرستار رفت بیرون
آراد اومد جلو و گفت:کاوه رو میتونیم فردا صبح تحویل بگیریم ب برا برای ک کفن و دف دفنش!
آراد گفت و من اشک ریختم و به بدبختی خودم زار زدم
اومد سمتم که
_آراد
رفتم سمتش که دستشو بگیرم و بهش دلداری بدم که اجازه نداد
غرور منم خورد شد و شکستم ولی نباید تنها میزاشتمش!
بهم نگا نکرد و از تخت اومد پایین.
بهش گفتم االن که بهتر شدی اجازه نمیدن ما تو بیمارستان بمونیم
باید بریم خونه تا فردا
برگشت و با چشمای به خون نشسته نگام کرد
دست من نیست تا فردا باید صبر کنی
هیچی نگفت و آروم آروم به سمت خروجی بیمارستان رفت
اشکاش تمومی نداشت دلم خیلی براش سوخت جلو من داشت پر پر میشدو اجازه نمیداد کنارش باشم!
باید فکری میکردم
یه دفه یاد باران افتادم اون حتما میتونه آرومش کنه
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داشت از پله هامی رفت پایین که نزدیک بود بیفته
دستمو به سمتش بردم و بازوشو گرفتمو نزاشتم بیفته
باعصبانیت بازوشو کشیدو بازم هیچی نگفتو به راهش ادامه داد
در ماشینو باز کردم و سوار ماشین شد وبه سمت خونه رفتم
رسیدیم خونه بدون توجه به من از پله ها رفت باال
تو کل مسیر یه کلمه هم حرف نزد فقط سرشو به شیشه تکیه داده بودو اشک ریخت
خدای من این دختر داره خودشو از بین میبره!!
وقتی دیدم رفت سمت اتاقش منم به سرعت از پله ها پایین اومدمو به سمت سرای خوشبختی رفتم
تو راه زنگ زدم به تیمسارو بهش گفتم برام مرخصی یه هفته ای رد کنه!
کارای منوچم به رضا سپردم
باید فقط دورو بره آوا باشم و تنهاش نزارم
رسیدم و سریع به سمت اتاق مدیر رفتمو اجازه بارانو گرفتم
بارانو با خودم بردم خونه و تو راه تموم جریانا رو براش گفتم
چون از اول براش گفتم و خومم معرفی کردم خیلی تعجب کرده بود،،بعدم قضیه فوت کاوه رو گفتم!
اونم کلی گریه کرد و نگرانه آوا شده بود
میگفت جونه آوا به جون کاوه بسته بوده،،نمیتونه غم به این بزرگی رو تحمل کنه!
رسیدیم خونه که
رسیدیم خونه که دلشوره عجیبی اومد سراغم
به باران گفتم بیا سریع بریم باال
یه دفه خیلی استرس گرفتم
از پله ها رفتیم باال در اتاقشو زدم ولی صدایی نیومد
باران:شاید خوابیده!
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نه اون نمیخوابه شاید دوباره از حال رفته باشه!
سریع درو باز کردم دیدم خبری از آوا نیست
آوا آوا کجایی؟؟؟
از حموم صدای شر شر آب میومد
زدم به در حموم و گفتم آوا رفتی حموم؟؟
آوا آوا جواب بده!!
باران خانم لطفا برید تو حموم
باران:آخه
آخه نداره گفتم برید!
ببخشید میترسم بالیی سرش اومده باشه
باران رفت داخل و یه دفه جیغ زد:جناب سرهنگ
با شتاب رفتم تو حموم و دیدم آوا از حال رفته و دستش داره خون میاد!!
با لباس رفته بود تو حموم رفتم سمتشو بغلش کردمو آوردمش بیرون
گذاشتمش رو تخت و سریع وسایل پانسمانو آوردم
خدا رو شکر خونریزی دستش خیلی زیاد نبود
با کمک باران دستشو پانسمان کردیم و به باران گفتم:من میرم بیرون!
لباس گذاشتم داخل کمدش لطفا لبالساشو عوض کنید تا من دکتر خبر کنم
بارانم همونجوری که گریه میکرد گفت :چشم شما خیالتون راحت!
برید سریع تر دکترو خبر کنید
با دکتر فالحی تماس گرفتم اونم گفت سریع خودمو میرسونم!!
منم تا دکتر بیاد رفتم یه آب قند غلیظ با گالب درست کردم و بردم باال
چه اشتباهی کردم تنهاش گذاشتم وای اگه میمرد چی من میخواستم چیکار کنم؟؟
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رفتم درو اتاقو زدم که
دیدم صدای گریه باران میاد!
سریع رفتم تو اتاق
باران:جناب سرهنگ دستاش یخ کرده!!
حتما فشارش پایینه وگرنه بریدگی دستش خیلی عمیق نیست دکترم تو راهه داره میاد!
کمک کن بهش یه کم آب قند بدیم
آب قندو دادم به باران و خودم زیر سرشو بلند کردم و کمی بهش دادیم
یه دفه یه نفس عمیق کشید
یه دستم زیر سرش بود یه دستم هم رو دستش
آوا دستمو گرفتو گفت:بالخره اومدی عشقم؟
عزیز دلم!
خجالت کشیدم و باخودم گفتم االن باران چه فکری میکنه
آوا:من میدونستم منو تنها نمیزاری!
باران یه نگاه به من کرد
بهش گفتم:داره هذیون میگه،،حالش خوب نیست!
چون چشماشم بسته بود
آروم گذاشتمش رو تخت و دستمو گذاشتم رو پیشونیش که دیدم بله تب کرده که داره هذیون میگه!
تا گذاشتمش بدنش شروع کرد به لرزیدن و دوباره دستمو گرفت
آوا:سردمه تنهام نزار،،تو قول دادی پیشم باشی!
بی وفایی نکن،،پیشم بمون
گذاشتم دستم تو دستش بمونه،،به باران گفتم پتو آورد و روش انداختیم
اعصابم به هم ریخته بود،،داغون بودم،،نمیدونم تا کی میخواد حالش بد باشه!
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حال خودمم بهتر از آوا نبود...ولی به روی خودم نمیاوردم!!
نمیدونم یه حسی نسبت بهش داشتم،،نمیدونم چی بود حس ترحم بود یا...
بالخره دکتر اومد،،آروم دستمو از دستش در آوردم و رفتم درو باز کردم
دکتر اومد و معاینش کرد و بهش سرم وصل کرد
دستشم نگا کردو گفت:زخم دستش عمیق نیست که بخیه بخواد فقط باید پانسمان بشه
بعد یه سری دارو نوشت وگفت:این تب و لرز هم برای ضعیف بودن و شکیه که بهش وارد شده
باید بیشتر هواشو داشته باشید!
دکتر رفتو منم بدرقش کردم،،بارانم موند پیش آوا که مواظبش باشه
یه ساعتی تو پذیرایی بودم بالخره طاقت نیاوردم و رفتم باال
_باران
خیلی دلم برا آوا تنگ شده بود
از وقتی اومدم سرای خوشبختی دلم برا سپهر و آوا خیلی تنگ شده بود!
اما چاره ای ندارم باید تحمل کنم تا دوره محکومیت سپهر تموم بشه
ولی هر جور شده باید از آوا خبر بگیرم!

امروز از صبح که پاشدم خیلی بیشتر دلتنگم تا اینکه نزدیکای بعد از ظهر بود که جناب سرهنگ اومد و منو با خودش برد
تموم جریانا رو برام تعریف کرد منم از تعجب داشتم شاخ در میاوردم که پسر خاله آواست!
وقتی گفت کاوه مرده نتونستم طاقت بیارمو تا خونه گریه کردم
یعنی چه بالیی سره آوا میاد؟
اون دیوونه وار کاوه رو دوس داشت!
آراد خیلی استرس داشت
حالتش نسبت به آوا طبیعی نبود
مثل اینکه خیلی دوسش داره چون از رفتاراش پیدا بود
رفتیم باال
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آوا رو صدا زد اما آوا جواب نداد
رفتیم تو اتاق،،وقتی تو اتاق نبود دیگه آراد خیلی کالفه شد،،بلند بلند صداش میزد!
تا اینکه فهمیدیم تو حمومه،،ولی بازم جواب نداد!
از من خواست برم تو حموم میخواستم بگم نه که دیدم داره عصبی میشه
برا همین خودمم ترسیدم بالیی سر آوا اومده باشه رفتم تو حموم
وای خدای من آوا میخواست خودکشی کنه؟؟
خدایا شکرت که نجات پیدا کرد!
بالخره حالش بعد از یکی دوساعت بهتر شد
داشت چشماشو باز میکرد که گفتم:آوا جونم خواهری!
چشماشو باز کرد و منو نگا کرد و همزمان همدیگه رو بغل کردیمو با های های بلند گریه کردیم!
قربونت برم عزیز دلم،،خواهر گلم من اینجام
نبینم خواهرم غم ببینه!
آوادیدی بارانی دیدی چی شد؟
عشقم رفت و منو تنها گذاشت!
منم مردم،،من دیگه نمیتونم زنده بمونم!
این حرفو نزن قربونت برم خودم پیشت میمونم
تازه پسر خالتم که هست
یه دفه عصبی شدو گفت:همش تقصیر آراده اون تو این قضیه مقصره اگه سرو کلش پیدا نشده بود االن کاوه من زنده بود
داشتیم دردودل می کردیم که در با شتاب باز شد
_آراد
درو باز کردمو با شتاب رفتم تو اتاق!
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یه دفه جفتشون برگشتن منو نگا کردن
گفتم:آره،،آره بگو تقصیر منه؟؟
تقصیر منه که از اون کثافت خونه نجاتت دادم؟؟
انقدر نمک نشناسی که هر چی بهت هیچی نمیگم هی داری پرو تر میشی!
من اگه طاقت میارمو چیزی نمیگم فقط به خاطر اینه که االن داغ داری
وگرنه میدونستم چه جوری باهات برخورد کنم
هی من کوتاه میام هیچی نمیگم اما انگار فایده ای نداره
اصال تو به چه اجازه ای میخواستی خودکشی کنی؟؟
هان؟
آخه من به تو چی بگم با خودکشی تو کاوه بر میگرده؟؟
باید قبول کنی خدا اینجور خواسته!
قاطی کرده بودم حسابی و همه اینارو با داد و بیداد میگفتم
آوا و بارانم شک زده نگام میکردن!
دستمو الی موهام بردمو گفتم:همش تقصیر خودته که باهات اینجوری برخورد کردم!!
آوا:ولی من،،من
تو چی؟؟
تو چی ها؟؟
آراد:من خودکشی نکردم تر ترسید ترسیدمو تیغ رو دس دستم کشیده شد!
تو اگه نمیخواستی خودکشی کنی پس چرا تیغ دستت باشه؟؟
آوا:خب اولش به سرم زد ولی بعد از اون دنیام ترسیدم!
داد زدو گفت:بعدشم انقدر سر من دادو بیداد نکن،،مگه من بردتم که با من اینجوری حرف میزنی؟؟
اصال من میخوام از اینجا برم،،پاشو پاشو باران جونم دیگه جای ما اینحا نیست
چشم غره رفتم بهشو گفتم:دوباره بلبل زبون شدی!
حرف نباشه،،همینجا میمونی!
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االنم دیگه چیزی بهت نمیگم ولی خوش ندارم حرف رفتن بزنی
اختیار تو دست منه و االن جایی نداری که بری
بعد بدون اینکه بهش نگا کنم از اتاق اومدم بیرون و درو محکم بستم
عصبی تر شده بودم نباید باهاش اینجوری برخورد میکردم ولی چی کار میکردم همش داره خودشو اذیت میکنه!
باید یه ذره قاطع باهاش حرف میزدم که بفهمه اینا همه تقدیر الهیه و نمیشه باهاش جنگید
کالفه شده بودم رفتم پایینو گوشی تلفنو برداشتم و زنگ زدم به
رستوران و غذا سفارش دادم!
غذاهارو که آوردن تویه سینی بزرگ گذاشتمو بردم باال
باید یه کم بهش بی محلی کنم تا یاد بگیره با:کسی که انقدر براش زحمت کشیده درست صحبت کنه!
ولی از یه طرفم نمیتونستم خیلی بهش سخت بگیرم االن موقعیتش مناسب نبود
دلم نمیومد باهاش بد برخورد کنم تو دلم آشوبی به پا میشد ولی چاره نداشتم
رفتم در زدمو غذا رو بردم تو اتاق
باران:ممنونم چرا زحمت کشیدید؟
خواهش میکنم وظیفمه
باران :سالمت باشید لطف کردید
غذاتونو بخوریدو بعد استراحت کنید
آوا روشو برگردوندو گفت:من نمیخورم بگو غذای منو ببره!
مگه دست خودته نخوری؟؟
باید بخوری تا جون بگیری!
این چند روزه چیزی نخوردی!!
آوا:مگه زوره؟؟
از گلوم پایین نمیره
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آره زوره!
تازه اگه نخوری به زور خودم بهت میدم،،رفتم به سمتش ک
آوا:اه اه میشه انقدر به من لطف نکنی؟

اخمامو کشیدم تو همو رو به باران گفتم:باران خانم من میرم پایین خودتون راضیش کنید غذاشو بخوره وگرنه به ضررش تموم میشه
بعدم سریع از اتاق اومدم بیرون
پشت در بودم که شنیدم آوا گفت:پسره زورگو،،همش زور میگه مگه من میتونم چیزی بخورم؟!
باران:عزیز دلم خواهری اگه نخوری که نمیتونی برا مراسم کاوه سر پا باشی قربونت برم!
صدای فین فین اومد و بعد آوا گفت:یعنی من کاومو از دست دادم باید باور کنم؟؟
باران:دهنتو باز کن یه قاشق بخور قربونت برم گریه نکن
انگار داشت غذا رو بهش میداد،،خیالم راحت شد!
شنیدم که باران گفت:به نظر من آراد خیلی بهت توجه داره که این کارا رو میکنه،،خیلی نگرانته!
آوا:اصلنم این طور نیست،،هر کی خودش دوست داره میکنه!
خندیدمو رفتم پایین
_آوا
چندلقمه به زور باران بهم داد ولی مگه از گلوم پایین میرفت!
بالخره روتخت دراز کشیدیم و خوابیدیم
ولی انقدر حالم بد بود که تاصبح بارانم به خاطر من اذیت شد
صبح شد بلند شدم و نماز صبحمو خوندم تا برم پایین
نماز خوندم باران طفلکی انقدر خسته بود خوابش برده بود!
منم صداش نزدم و اومدم برم پایین که
آراد:بیدار شدی؟؟
بله
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آراد:صبح به خیر
یه نگاه چپ بهش انداختم و گفتم:صبح شما هم به خیر!
آراد:دیشب نخوابیدی؟؟
مهم نیست
آراد:بریم صبحونه بخوریم تا بتونی سر پا باشی برا مراسم
باز تا اسم مراسم اومد اشکای سمجی بود که از چشمام اومدن پایین
وای خدا من طاقتشو ندارم
آراد:باید به خودت مسلط باشی و تحمل کنی!
رفتیم تو آشپزخونه آراد صبحونه رو آماده کرد من به زور برای اینکه باز گیر نده دو لقمه خوردم ولی آراد صبحونشو خورد
گوشیش زنگ خورد
آراد:سالم جانم رضا؟؟
چی کار کردی؟؟؟؟؟
آها باشه
پس ما میریم بهشت زهرا شماهم با آمبوالنس بیاید
نه عزیزم دوباره با هم هماهنگ میکنیم
خدانگهدارت!
گوشی رو قطع کردو گفت:رضا جنازه رو تحویل میگیره و میاد بهشت زهرا
ماهم از اینجا با هم میریم
لباس مشکی هم برات تو کمد گذاشتم
یه دفه باران اومد تو آشپزخونه
سالم کردو با اجازه ای گفت و نشست
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آراد:باران خانوم لطفا صبحونتونو بخورید بعد کمک کنید آوا آماده بشه
باران:باشه چشم!
آماده شدیم و به سمت بهشت زهرا رفتیم
_آراد
خدایا بهش صبر بده بتونه تحمل کنه!
خودم بهش میگفتم باید کنار بیای ولی خیلی سخته
مخصوصا وقتی عاشق باشی
با اونکه عاشق نشدم ولی درکش میکنم
باهم رفتیم بهشت زهرا
جنازه رو برده بودن سر قطعه
همه کارارو سپرده بودم به رضا
خودمم حواسم به آوا بود!
منتظر ما بودن که جنازشو دفن کنیم
رسیدیم اونجا فکر کردم اشتباه اومدم ولی وقتی دوستانمو اونجا دیدم فهمیدم درست اومدیم!
دستشون درد نکنه چون کاوه کسی رو نداشت خیلی خوب بود که برا مراسمش اومدن
آوا با چشمای غمگین وگریون جلو میرفت و بارانم زیر بغلشو گرفته بود تارسیدند به جنازه
اشاره کرد که روشو کنار بزنن تا ببینش
روی صورت کاوه رو کنار زدن
آوا افتاد کنار جنازه و همونجوری زل زده بود به جنازه
پلک نمیزد و صورتش عین گچ سفید شده بود
باران تکونش داد گفت:آوا خوبی؟
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دستشو گرفت و گفت:دستاش یخ کرده!!
باران آروم صورتشو تکون داد و گفت:آوا آوا خوبی عزیزم؟؟
باران به من نگا کرد و گفت:کمک کنید جناب سرهنگ
رفتم جلو و زدم رو صورتش و تکونش دادمو گفتم:آوا گریه کن،،داد بزن،،ساکت نباش!
آوا آوا
فک کنم باورش نمیشد چون انگار شک بهش وارد شده بود،،ترسیدم سکته کنه!
یه دفه یه تکون شدید خوردو جیغ زدو شروع کرد های های بلند گریه کردن
خودشو انداخت رو جنازه و کاوه رو میبوسید و گریه میکرد!
اشاره کردم به باران و خانم محمدی که بلندش کنن تا جنازرو دفن کنیم!!
رفتن سمتش
آوا:ولم کنین ولم کنین
کاوه بلند شو کاوه من باورم نمیشه تو دیگه تواین دنیا نباشی
کاوه چرا منو تنها گذاشتی؟؟
چرا چرا چرا؟؟
دیگه خیلی داشت خودشو اذیت میکرد
آوا خواهش میکنم باید جنازرو دفن کنیم
بلند شو تو که دوست نداری کاوه اذیت بشه
آوا:پس من چی؟
من اذیت شم؟؟
کاوه ببین خانمت داره گریه میکنه
تو خودت گفتی نمیتونم اشکتو ببینم
با حرفایی که میزد همه گریه میکردن
هیچ کس نمیتونست خودشو کنترل کنه
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بالخره از جنازه جداش کردن و کاوه رو دفنش کردیم!!
_آراد
باالخره مراسم تموم شد و آوا چند بار حالش خیلی بد شد ولی من و باران دورو برش بودیم!
یه هفته گذشته بود و تقریبا هر روز اوا رو میبردم بهشت زهرا!
از بهشت زهرا که اومدیم باران گفت:ببخشید جناب سرهنگ
بله؟
باران:میشه منو ببرید سرای خوشبختی؟!
چرا مگه اینجا اذیت میشی؟
باران:نه ولی من سربارتونم
االن من هیچ پولی ندارم که خرج کنم و شما خرج منوتو این یه هفته دادید
پس بهتره منو ببرید من اینجوری راحت ترم و خجالت زده شما هم نمیشم!
یه دفه آوا گفت:باران درست میگه منم باهاش میرم!
از حرف آوا عصبی شدمو وگفتم:چی؟؟؟؟؟
یه بار دیگه حرفتو تکرار کن چی گفتی؟؟؟
آوا:ببین آراد فرصت نشد ازت تشکر کنم ممنونم برای کارایی که برام انجام دادی
ولی درک کن که من اینجا نباشم بهتره
ساکت،،اصال نمیخوام چیزی بشنوم!
همینم مونده این کارو کنم مگه من بی غیرت شدم؟
اونجا جایه کسایی که کسی رو ندارن فهمیدی؟؟؟
جفتشون دهنشون بسته شد و نگام میکردن!
باران گفت:حاال آوا دخترخاله شماست ولی من که...
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شما میتونید اینجا بمونید،،هم پیش اوا باشید و هم کارای اینجا رو به عهده بگیرید!
منم بهتون حقوق میدم اینجوری شما هم شرمنده نمیشین
رفتم سمت آوا گفتم
و اما شما
دیگه نبینم و نشنوم که بخوای از این چرندیات بگی!!
پس اینو خوب تو گوشت فرو کن!
آوا با اخم و تخم گفت:باشه من دیگه این حرفو نمیزنم ولی شما هم درست صحبت کن!
بهت اجازه نمیدم هر جور دلت میخواد بامن حرف بزنی!
بعدهم پشتشو کرد به من و به سمت پله ها رفت
باران هم با اجازه ای گفت و دنبالش رفت!
خندم گرفته بود دختره مغرور لنگه خودمه حرف زور تو کتش نمیره
باران نهار درست کردو دور هم خوردیم ولی آوا کم غذا شده بود!
نگرانش بودم با این وضع روز به روز ضعیف تر میشه
بعد نهار گفتم:من برم یه سر اداره
باران:بفرمایید خیالتون راحت!
من حواسم به همه چی هست
آوا هم هیچی نگفت فقط از باران تشکر کردو دوباره رفت باال!
به باران گفتم:سعی کنید بیشتر دوروبرش باشید
تنهاش نزارید بهش روحیه بدیدو باهاش حرف بزنید تا کمتر به کاوه فکر کنه
باران:چشم حتما!
گفتم که حواسم به همه چی مخصوصا آوا هست
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رفتم لباسم عوض کردمو به سمت اداره رفتم
بعد از یه هفته مرخصی رفتم تو اتاق و به سرباز گفتم خآنم محمدی رو صدا بزنه
با صدای در گفتم:بفرمایید!
خانم محمدی اومد داخل اتاق وسالم نظامی داد!
میتونید بشینید!
نشست و اتفاقای این یه هفته رو برام توضیح داد
وقتی منو در جریان قرار داد میخواست بره بیرون که گفت:راستی از دختر خالتون چه خبر؟؟؟
انگار با طعنه حرف میزد،،چون پشت چشم نازک کرده بود!
منم اخمامو کشیدم تو همو گفتم:بهتره
خانم محمدی:خونه خودتون هستند؟؟
از نظر شما اشکالی داره؟؟؟
سرشو انداخت پایینو وگفت:نه ببخشید!
پا کوبوندو از در بیرون رفت
چند ساعت تو اداره بودم!
کارامو راست و ریست کردم!
با:رضا هم صحبت کردم خداروشکر
چنگیز خان و:دارو دستشو دستگیر کردن
سپهر هم باید شش ماه تو زندان بمونه
با تیمسار صحبت کردم که غیر از دزدی کاری نکرده
فقط باید منتظر رای دادگاه برا بقیه باشیم!
کارام که تموم شد تقریبا سر شب شده بود
از اداره اومدم بیرون ک
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جناب سرهنگ...برگشتم و چشم تو چشم سروان محمدی شدم
ای بابا باز چی کار داره؟
گفتم:بله؟
محمدی:میتونم وقتتونو بگیرم؟
من باید زودتر برم خونه!
محمدی:هه اتفاقی نمیفته منم زیاد مزاحمتون نمیشم!
اینجا که بده بفرمایید سوار ماشینم بشید
نمیخوام کسی ببینه حرف در میارن!
اومدو سوار ماشین شدو راه افتادم
یه مقدار که از اداره دور شدیم یه گوشه پارک کردمو گفتم:خب میشنوم؟
یه دفه زد زیر گریه
خانم محمدی حالتون خوبه؟
خانم محمدی:مگه برات فرقی هم میکنه؟؟
فک میکنی ندیدم که برای اون دختر چه کارا که نمیکنی؟؟
اونوقت به من که میرسه هیچ توجهی نداری!
داشتم شاخ درمیاوردم گفتم:ببخشید من چه تعهدی به شما دارم؟
خانم محمدی:اخه نامرد من تورو دوست دارم به چه زبونی باید بگم؟؟
من واقعا نمیدونم چی بگم ولی من که گفتم
_آوا
پنج ماه گذشت
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پنج ماهی که هر روز و هر شبش عین هزار سال بود برام!
یه دقیقه نبود که به فکرش نباشم،،هر لحضه،هر دقیقه،هر ساعت،کاوه تو ذهنم بود!
همه جا کاوه رو میدیدم
گاهی اوقاتم خواب کاوه رو میدیدم تو خواب بهم میگفت:من جام خوبه خانمم!
یوقت ناراحت نباشیا
عزیز"دلم به فکر زندگیت باش،،نبینم گریه کنیا،،ناراحت میشم!
منم از خواب که پا میشدم حس خوبی داشتم ولی دلتنگیم شدید تر میشد
تو این مدت باران همیشه دوروبرم بود مثل یه خواهر دلسوز نمیزاشت یه لحظه تو فکر باشم
همیشه بهم آرامش میداد،،گاهی اوقات باهم بیرون میرفتیم!
گاهی اوقاتم آراد مارو میبرد بیرون ولی من زیاد بهش محل نمیدادم
با آراد خیلی سرد برخورد میکردم با اون که خیلی هوامو داشت ولی چند دفه با هم جرو بحث کردیم
آراد اکثرا دیر میومد خونه می گفت:کارم زیاده،،ولی من میفهمیدم برا راحتی ما این کارو میکرد
منوچهر و چنگیز دادگاهی شدند و به حبس ابد محکوم شدند
مهناز چون همدست منوچهر بوده بعد از زایمان باید مدتی تو زندان بمونه
بچشون تحت نظر تو پرورشگاهه تا مهناز آزاد بشه!
کامی و سیاوشم تو زندانن دوره محکومیتشون سه ساله!
باران چند دفه مالقات سپهر رفته و قراره سپهر یه ماه دیگه آزاد بشه
منم تا وقت دارم میرم سر خاک کاوه و باهاش دردل میکنم
تصمیم گرفتم درس بخونم تا فکرم مشغول بشه و کمتر فکروخیال کنم
امروز صبح که رفتم پایین صبحونه بخورم آراد گفت:بعداز ظهر زودتر میام میخوام ببرمت بیرون
اخمامو توهم کشیدموگفتم:من نمیام
آراد:باید بیای بیرون کار مهمی دارم
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گفتم:خب همینجا بگو
آراد:همین که گفتم ساعت چهار اماده ای
بعدم بدون اینکه جواب منو بشنوه بلند شدو رفت
اه زورگو من نخوام باهاش برم بیرون کیو باید ببینم
تو افکارم بودم که
تو این افکارم بودم که یهو آراد برگشتو گفت:چیزی گفتی؟؟
با اخم نگاش کردمو همونطوری که از حرص دندونامو میساییدم گفتم:نخیر!
بعدم پشتمو کردمو به سمته اتاقم رفتم
وجدان:اوه اوه چه زود صاحب اتاق شدی؟
وا اصن بتوچه؟
خونه پسرخالمه،،خودش گفته اینجا اتاقه تو!
وجدان:ایش!
مرگ!
وجدان:بی ادب
خودتی
بیخیال سرو کله زدن با وجدانم شدمو وارد اتاق شدم!
باران رفته بود حموم
رو تخت نشستمو منتظر شدم باران بیاد
همونطوری که نشسته بودم دستمو گزاشتم زیر چونمو به یه جا خیره شدمو رفتم تو فکر
هوف،،خدایا،،یعنی کاوه رو هم ازم گرفتی؟؟
دلت اومد؟؟
یه ثانیه هم با خودت نگفتی که این دختر گناه داره؟؟
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نگفتی انقد بهش عذاب دادم دیگه بسه؟؟
مادرمو که بردی پیش خودت!
بابام که،،اصن حرفشو نزن!
کا کاوه،،عشقم،،شوهرم،،اونم گرفتی؟
تازه داشتم طعم خوش زندگیو میچشیدم
تازه داشت حالم خوب میشد
تازه داشت...
با صدای باران که با دستش میزد رو شونمو صدام میزد از فکر اومدم بیرون
باران:آوا آوا کجایی؟؟
خوبی اجی؟؟
چرا دوباره گریه کردی؟،
منگریه کردم؟
به صورتم دست زدم که دیدم خیسه
هه!
اصال نفهمیدم کی اشکام اومدن
به باران نگاهی کردم که گفت:چی شده خواهری؟؟
همون لحظه بغضم ترکیده و خودمو پرت کردم تو بغلش
که
باران دستشو گذاشت پشتمونو نوازشم کردو گفت:آوا جونم اگه قرار باشه تو با این قضیه کنار نیای که نمیشه!
فقط روز به روز حالت از اینی که هست بدتر میشه
یعنی من اگه تنهات بزارم تو میخوای بشینی و بری تو فکرو مدام گریه کنی!؟
با هق هق گفتم:آخه باران نمیتونم واقعا نمیتونم!
باورم نمیشه!
به هر قسمت از زندگیم نگا میکنم جز بدبختی چیزی نمیبینم

252

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
باران:آوا اصال ازت انتظار این حرفو نداشتم درسته ما سختی کشیدیم،،
ولی اینجوری بگی خدا قهرش میاد!
میدونم باران جونم خودمم دوست ندارم اینا رو بگم ولی دیگه تحمل ندارم
االنم تو خونه آراد راحت نیستم
همش زور میگه
باران:نه دیگه نشد بی انصافیه!
من خودم دیدم که چه قدر بهت توجه میکنه ولی تو نمیخوای قبول کنی اون همیشه حواسش به توعه!
اصال نمیخوام توجه کنه،،توجهش بخوره تو سرش!
تو به زور گویی میگی توجه؟؟
خودت دیدی که گفت:بعد از ظهر آماده باش
اصال من نخوام با این آقا برم بیرون کیو باید ببینم؟؟
خسته ام خیلی خسته!
باران:اما خیلی داری تند میری ها
یه کم نفس بکش آجی جون تو خودتم دست کمی از اون نداری
جفتتون مغرورو لجباز،،
تو هم کم نمیاری!
باهاش خوب رفتار نمیکنی ولی من خودم بارها دیدم کوتاه میاد
باشه باشه طرف اونو بگیر
باران بوسم کردو گفت:عزیزدلم آخه اون که االن اینجا نیست تو حسودی میکنی؟؟
ولی خودت کالهتو قاضی کن ببین من درست میگم یا نه!
رفتم تو فکر دیدم باران راست میگه آراد خیلی به من محبت کرده ولی من همش اذیتش کردم
به ساعت نگاهی انداختم ساعت نزدیکای سه بود!
خیلی کالفه بودم
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وجدان:برو حموم شاید خوب شی!
اره راست میگی
دمت گرم وجدان جون
االن یه دوش آب گرم فقط الزمه
.
وجدان:خواهش میکنم،،وظیفه بود!
بدو زود برو که دیرتم نشه
سریع لباسامو دراوردمو پریدم تو حموم
وان پر آب کردمو
پامو گزاشتم تو وان
اوف،،چقد داغه!
پامو سریع کشیدمو یکم از آب وانو خالی کردمو
آب سردو باز کردم
دست زدم به آب،،وقتی دیدم خوب شده رفتم تو وان نشستم!
تقریبا یک ساعتی تو حموم بودمو خودمو میشستم
کارم که تموم شد حوله ای که آویزون بودو برداشتمو پوشیدم
اومدم بیرونو جلو آینه ایستادمو مشغول خشک کردن موهام شدم
تو آینه به خودم نگاهی کردم
با اون که بر اثر کم غذا خوردن الغر شده بودم،،اما هنوز همون زیبایی رو داشتم!
این مدتی که پیش منوچ کار میکردم کثیف شده بودمو قیافم عوض شده بود
ولی زیبایی خودمو داشتم
کاوه همیشه میگفت چشمات دیوونم میکنه!!
بغض گلومو گرفت اما زودی پسش زدم
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از فکر کاوه اومدم بیرون که باز حالم بد نشه و دوباره رفتم به بازرسی کردن صورتم
االن که رفتم حموم قیافم باز مثل سابق شده بود
چشای درشته طوسی،،پوست سفید،،دماغ قلمی و لبای قلوه ای!
به لوازم آرایشی که روی میز بودن نگاهی کردم
خیلی وقت بود که ازشون استفاده نکردم
وجدان:خو االن استفاده کن
نه نه،،حال ندارم!
بیخیال
با بی حوصلگی لباسامو پوشیدم
ساعت چهار شده بود،،از پله ها پایین رفتمو منتظر شدم آراد گودزیال بیاد
بعد از ده مین آراد اومد
بهش نگاهی کردم
یه کت مشکی تک با بلوز سورمه ای پوشیده بود
شلوارشم که کتون مشکی بود
موهاشو داده بود باال
و
ته ریشم گزاشته بود
تو این مدت زیاد به چهرش دقت نکرده بودم
خدایی از حق نگذریم اینم خوشگله ولی به پای کاوه نمیرسه!
وجدان:باز این حرف زد
ببند
آراد:تموم شدما..
رومو برگردوندمو گفتم:جایی میخوایم بریم؟
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آراد خندیدو گفت:بله خانوم محترم!
پاشو بریم
با بیحالی از رو مبل پاشدمو پشتش راه افتادم
تو ماشین هیچ حرفی نزدیم
حوصلم سر رفته بود،،کالفه بودم بدجور
یهوگفتم:نمیخوای بگی داریم کجا میریم؟
آراد:میریم یه دوری بزنیم!
با چشایی که اندازه ی سکه پونصد تومنی شده بود بهش نگاهی کردمو گفتم:مگه من بیکارم؟؟
آراد:نمیدونم
حرصم درومدو گفتم:منو ببر خونه!
آراد:نچ
گفتم:منو ببر خونه
آراد:تا فردا صبحم بگی نمیبرمت!
به درک
آراد:چیزی گفتی؟؟
به شما مربوط نیس
آراد:باز چت شد؟؟
تقصیر منه؟
آراد:باز بهت رو دادم پرو شدی!
اشک تو چشمام حلقه بست
انتظار نداشتم اینجوری باهام حرف بزنه!
رومو کردم سمته پنجره و با بغض گفتم:اصال دیگه هیچی به من ربطی نداره هر کاری دوست داری بکن

256

https://telegram.me/romancity

رمان سرنوشت

Roman-City.ir

یهو ماشینو ترمز کردو نگه داشت
دستشو گزاشت زیر چونمو صورتمو برگردوند
آراد:باز چرا گریه میکنی؟
دستشو از زیر چونم برداشتمو پسش زدم
آراد:خب منو عصبانی میکنی،،هر چی میگم یه چیزی برا جواب دادن داری!
خسته شدم بس که باهات کل کل کردم
همش داری باهام لج میکنی
مگه من بدتو میخوام؟
مگه من ازت بدم میاد؟؟
مگه من دشمنتم؟؟
دختر خوب انقدر با من بحث نکن که هم خودت اذیت شی هم من
باشه؟؟
خدایی راست میگفت،،من خیلی لجبازم!
برای اینکه باز باهاش بحث نکنم گفتم باشه
آرادم لبخندی زدو راه افتاد
بعد از بیست مین جلوی یه کافی شاپ نگه داشتو گفت:پیاده شو!
منم بدون اینکه چیزی بگم پیاده شدم
با آراد به سمته کافی شاپ رفتیمو
رفتیم تو کافی شاپو آراد به سمته یه آقایی رفتو بهش دست داد
آراد:سالم
به به آراد جون،،چه عجب اومدی!آراد:بخدا انقدر سرم شلوغه که نتونستم داداش زود تر بیام به خدا
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فدا سرت داداشخانومو معرفی نمیکنین؟؟آراد:اها آوا خانوم،،دختر خالمه!
آوا جان آقا مهدی یکی از دوستان صمیمی منه
سرمو بلند کردمو گفتم:سالم
مهدی:سالم
خوبین؟
ممنون
آراد:خب داداش ما بریم؟؟
مهدی:آره داداش همون جایی که رزرو کردی آمادست
آراد:دستت طال
مهدی:قربانت
با آراد از پله هایی که وسط کافی شاپ بود باال رفتیم
پایین خیلی شلوغ بود ولی طبقه ی باال
فقط چند نفر بودن
آراد به سمته بهترین جای کافی شاپ رفتو منم پشت سرش راه افتادم
جای خیلی قشنگی بود
یه میز کوچیک و دو تا صندلی کنار یه پنجری بزرگ بود که از پنجره فضای زیبایی دیده میشد
وسرسبز بود
آراد رو صندلی نشست و به منم اشاره کرد که بشینم
تقریبا با بقیه خیلی فاصله داشتیم
یهو آراد گفت:خب
گفتم:خب چی؟؟
آراد258
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نمیدونستم چه جوری بهش بگم!
اگه ضایعم کنه چی؟؟؟
اگه غرورمو خورد کنه چی؟؟؟
برا همین وقتی نشستیم یه دفه از دهنم پرید گفتم:خب
آوا:خب چی؟؟
حالت بهتره؟؟
آوا:خوب،،اما به نظرم تو خوب نیستی
نه م منم خوبم،،فقط
آوا:فقط چی؟؟؟
میخوام یه مطلبی رو باهات در میون بزارم ولی
آوا:ولی چی؟
آراد چرانصف و نیمه حرف میزنی؟
درست حرف بزن من اصال حالو حوصله ندارم!
شانس ما رو ببین یه روزم که تنهایی اومدیم بیرون حالمونو خراب میکنی.
اصال هیچی نمیگم یه چی بخوریم بریم
یه دفه گارسون اومد سر میزمونو گفت :خوش اومدید چی میل دارید؟؟
گفتم:من که همون همیشگی،،آوا خانم چی میخوری؟
آوا:برام فرقی نمیکنه،،هر چی برا خودت سفارش دادی!
یه نیشخند زدمو گفتم:اسپرسو دوست داری؟
آوا:گفتم که برام فرقی نمیکنه
گارسون که رفت آوا گفت:نشد که بگم ببخشید
سرمو گرفتم بین دستامو گفتم:مهم نیست
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آوا:دیدم داره خیلی بد میشه همش میزنم تو ذوقش
وقتی سرشو بین دستاش گرفت یه لحظه دلم براش سوخت
با خودم گفتم باید یه جوری باهاش حرف بزنم که ببینم براچی منو آورده بیرون
وگرنه این آرادی که من میشناسم به غرورش برخورد دیگه هیچی نمیگه
صورتمو مظلوم کردم و گفتم:حاال که اومدیم بیرون بگو دیگه چی میخواستی بهم بگی!
سرشو بلند کردو تو چشمام نگا کردو گفت:من دیگه حرفی ندارم
دوباره سرمو کج کردمو گفتم:آراد آراد بگو دیگه،،کنجکاوم کردی!
یه دفه پقی زد زیر خنده و گفت:چه قیافت بامزه میشه دختر،،چرا چشاتو اینجوری میکنی؟؟
یه دفه به خودم اومدم و صاف نشستم و گفتم:مگه چشامو چه جوری کردم؟
سرخ شده بودم چون فهمیدم صورتم گر گرفت
آراد خندیدو گفت:حاال چرا انقدر سرخ و سفید شدی؟
گفتم:بگذریم پس میگی چی کارم داری دیگه؟؟
آراد:پس خوب به حرفام گوش کن بعد نظرتو بگو،،باشه؟؟
گفتم:باشه
آراد:راستش...
تا چند روزه دیگه سپهر آزاد میشه!
وقتی آزاد بشه باران میره پیشش تا زندگیشونو شروع کنند
درسته؟؟؟
آوا:آره خب معلومه که میرن سر خونه و زندگیشون!
آوا:ولی طفلکی ها نه جایی رو دارند و نه پولی!
آوا:نمیدونم سپهر چه جوری میخواد یه سر پناه جور کنه
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نگران نباش من خودم بهشون کمک میکنم تا یه زندگی سالم رو شروع کنن!
آوا:وای آراد راست میگی؟؟
معلومه که راست میگم آوا خانم ما که یه خواهر بیشتر نداره!
آوا سرشو انداخت پایینو گفت:خیلی ازت ممنونم نمیدونم چه جوری این لطفتو جبران کنم
آوا:ولی من چی کار کنم تنها میشم؟
خندیدم و گفتم:جبران میکنی به همین زودی،،تنهام نیستی من هستم
آوا:آراد من چه کاری از دستم بر میاد بگو تا برات انجام بدم!
آوا:تو هم به من خیلی تا االن لطف داشتی هم به باران و سپهر که برا من عزیزند میخوای کمک کنی!
آوا:هر کاری بگی انجام میدم
یه دفه خیلی بی مقدمه گفتم:با من ازدواج کن!
آوا با چشمایی که داشت از حدقه بیرون میزد بهم نگا کردو بعد پقی زد زیر خنده!
حرف خنده داری زدم؟
آوا:جک خیلی باحالی بود!!.
اخمامو کشیدم تو همو گفتم:ولی من جدی گفتم!.
یه دفه ساکت شدو تو فکر فرو رفت
بعد کم کم صورتش سرخ شدو با عصبانیت بهم گفت:اصال ازت انتظار همچین حرفی رو نداشتم!
بعدم کیفشو برداشت و به سمت پله ها رفت!
دسته کیفشو کشیدمو گفتم:آوا صبر کن چرا عصبی میشی؟
وایسا باهم حرف بزنیم!
کیفشو از دستم جداکردو گفت:من با تو هیچ حرفی ندارم
داشت از پله ها پایین میرفت منم دنبالش که نگهش دارم دیدم گارسون قهوه هامونو آورد
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منم معذرت خواهی کردمو به سمت آوا رفتم میدونستم انقدر لجبازه که دیگه یه لحظه هم واینمیسته!
داشتم صداش میزدم که
داشتم صداش میزدم که دیدم همه دارن مارو نگاه میکنن
مهدی اومد سمتمو گفت:چیشد آراد؟؟؟
گفتم فعال باید برم داداش تا بعد!
آوا از کافی شاپ رفته بود بیرون
دختره سرتق آبرومو برد
منم کفری شدم دنبالش رفتم
داشت تو پیاده رو به سرعت میرفت
خودمو بهش رسوندمو صداش زدم ولی جواب نداد
اه تا آبرومو تو خیابونم نبره ول کن نیست
باشتاب خودمو رسوندم بهشو دستشو گرفتمو گفتم:وایسا کارت دارم!!
آوا:نمیخوام ولم کن من با تو کاری ندارم!
بیا بریم تو ماشین،،باهم حرف میزنیم!
آوا دادزدو گفت:نمیخوام مگه زوره؟
نکنه میخوای به زور زنت بشم؟
ها؟؟
داری با این کارات کالفم میکنی!
من دالیل خاص خودمو دارم بیا برایم تو ماشین تا برات توضیح بدم
دیگه نزاشتم حرفی بزنه دستشو کشیدمو بردمش به سمت ماشین
درو باز کردمو با دستم هلش دادم تو ماشین
آوا:زورگو که بود وحشی هم شده!
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رفتم از اون سمت نشستمو گفتم:فکر نکن نشنیدم ها!!
شنیدم ولی جوابت باشه برا بعد،،االن کار مهمتری دارم!
آوا :خب میشنوم؟
تا االنم حرف خیلی پشت سرمونه
وقتی باران بره سرزندگیش که دیگه بدتر!!

همه حرف در میارن،،بفهم آوا برا من بد میشه،،همین االن مردم دارن میگن که سرهنگ فرهمند با دو تا دختر نامحرم زندگی میکنه،،وای
به حال بعدش!
پس یه راه بیشتر نداریم،،ازدواج!
آوا:اونوقت تنها تنها به این نتیجه رسیدی؟؟
گفتم:خب تو راه حل دیگه ای داری؟؟
آوا:آره من از خونت میرم دیگه حرف و حدیثی هم پیش نمیاد
داد زدمو گفتم:مگه بهت نگفته بودم دوباره حق نداری این حرفو تکرار کنی؟؟
گفتم یا نگفتم؟؟؟
آوا:فکر کردی کی هستی که همش سرم دادو بیداد میکنی وزور میگی؟؟
من هر کاری دلم بخواد میکنم!
به تو هیچ ربطی نداره!
آراد:دستمو با عصبانیت بردم باال که
آوا جیغ کشیدو خودشو مچاله کردو سرشو مابین دستاش گرفت!
یه دفه دستمو مشت کردمو کوبیدم روفرمونو گفتم:اه،،اه،،لعنتی
اما منظورم به خودم بود!
من میخواستم چه غلطی بکنم؟؟
سرمو گذاشتم رو فرمون دیگه نمیدونستم چه جوری باهاش برخورد کنم که لج نکنه!
یه دفه صدای گریشو شنید
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سرمو بلند کردم که دیدم روشو کرده به سمت پنجره و داره میلرزه و گریه میکنه!
یه نفس عمیق کشیدمو:گفتم:آوا،،آوا
جوابمو بده،،منو نگا کن،،دختر تو چرا انقدر لج میکنی؟؟
مگه من بد تو رو میخوام؟؟
من نمیخوام پشت سرمون حرف باشه!
اینجوری برا هردومون بهتره
من و تو که غیر از هم کسی رو نداریم
در ضمن من نمیتونم به کسی دیگه اعتماد داشته باشم که خوشبختت کنه یا نه!
یه دفه برگشتو تو چشمام نگا کردو گفت:اونوقت از کجا مطمئنی با تو خوشبخت میشم؟؟
خب برا اینکه تو هر چی بخوای من میتونم برات فراهم کنم،،آسایش،،آرامش!
داشتم بهش میگفتم که پرید تو حرفمو گفت:عشق چی؟
اونم میتونی؟؟
آوا:وقتی من غیر از کاوه عشق هیچ کسو نمیتونم تو دلم راه بدم چی؟؟
ها؟؟
جواب بده!
به مرور زمان اونم درست میشه
آوا:من نمیتونم،،نمیتونم قبول کنم!
دنبال یه راه حل دیگه باش!
هیچ راه دیگه ای نداره،،تا وقتی باران بخواد از خونم بره فکراتو بکن
هر شرایطی هم بزاری من قبول میکنم
فقط باید جوابت مثبت باشه
آوا:باشه فکرامو میکنم ولی خودت خواستی
آراد:ماشینو روشن کردم و راه افتادمو تو فکر حرف آوا بودم
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دلیل محکمی که داشتم میخواستم به وصیت نامه مادرم عمل کنم
چون خیلی تاکید کرده بود که آوا و خالمو پیدا کنم و با آوا ازدواج کنم
اول بهش عالقه نداشتم ولی تو این چند ماه از جسور بودنش خوشم اومده بود!
و اینکه وقتی عشق به اون پاکی به کاوه داشته پس شاید منم بتونم عاشق خودم کنمش!
چه فکرای بیهوده ای میکردم،،راه سختی در پیش دارم،،ولی بازم نا امید نبودم!
تو فکر بودم آوا هم هیچ حرفی نزد مثل اینکه اونم بدجور تو فکر بود،،تا رسیدیم خونه که
سریع از ماشین پیاده شدو رفت داخل
بعدم رفت تو اتاقشو درو کوبید بهم
وای خدا چرا این انقد لجبازه؟
کتمو درآوردمو انداختم روی مبل
به سمته آشپزخونه رفتمو قهوه سازو روشن کردم
و بعد از چند دقیقه برای خودم قهوه ریختمو شروع کردم به خوردن
عاشق قهوه بودم،،اگه یه روز نمیخوردم اون روز حالم جا نمیومد،،بهش عادت کرده بودم بدجور!
با صدای گوشیم به خودم اومدمو گوشیمو جواب دادم
جانم؟؟
رضا:سالم داداش
سالم خوبی رضا جان؟؟
رضا:مرسی قربونت
داداش ببخشید این چند وقته همه ی زحمتا افتاد گردنت،،شرمندتم،،جبران میکنم!
رضل :نه بابا این چه حرفیه؟
اختیار دارید ما به شما بیشتر از اینا بدهکاریم
قربانت،،چه خبر؟؟
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رضا:سالمتی رهبر
به به رضا خان باز شوخ طبعیشون گل کرده
رضا:خخ!
رضا:داداش خبر خواستی نیس،،سیاوش و کامبیز که هنوز تو زندانن،،کامبیزم تو این مدت کشیدنه مواد و ترک کرده،،و تقریبا چند وقت
دیگه آزادن!
سپهرم که چند روزه دیگه آزاده
مهنازم که زایمان کرده و تو زندانه
منوچ و دارو دستشم که به حبس ابد محکوم شدن
اینا رو که گفته بودی
رضا خندیدو گفت:میدونم،،خواستم دوباره بگم!
از دست تو
رضا:داداش یه سر بعدا میتونی بیای ستاد؟؟
برا چی؟
رضا:راجع به یه موضوعی باید حرف بزنیم
باشه داداش فردا میام
رضا:قربونت،،فردا میبینمت،،خدافظ!
خدافظ
تلفونو قطع کردمو به سمته اتاقم رفتمو بعد از یه دوش ده دقیقه ای خودمو به خواب سپردم
با صدای جیغ باران و آوا از خواب پریدم
آوا:کمک،،کمک،،سوسک
آوا:آراد آراد آراد،،عه
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باران:آوا بکشش!
من میترسم!
آوا:من خودمم میترسم،،از این بالدارا،،کمک!
همونجوری ک میخندیدم رفتم پایینو گفتم:چی شده خونه رو گزاشتین رو سرتون؟؟
آوا بدو بدو به سمتم اومدو لباسمو گرفتو گفت:آراد آراد توروخدا بیا این گودزیال رو بکش
کدوم گودزیال؟؟
آوا:این سوسک بی شاخ و دم
باران:عه،،داره میاد سمته من،،کمک،،آوا!!
آراد به سمته سوسکه رفتو با پاش زد تو مالج سوسکه
بعدم گفت:شما از این میترسین؟؟
منو باران دوتایی سرمونو تکون دادیم
آرادم خندیدو گفت:ترسوها!
رومو کردم اونورو گفتم:راستی باران تو کجا بودی،؟
وقتی اومده بودیم نبودی
باران:میخواستم غذا درست کنم بعد یه چیزایی و نداشتیم منم رفتم خریدم
باران:ای وای،،فک کنم غذام سوخت!
منو آراد با هم زدیم زیر خنده
بارانم لباشو برچیدو گفت:تقصیر شماها بود،،اه!
بعدم رفت تو آشپزخونه و زیر غذا رو خاموش کرد
سه تایی رفتیم تو حال نشستیم
یدفه آراد گفت:
نظرتون چیه فیلم ترسناک ببینیم؟؟
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منو باران بهم نگاه کردیمو با هم گفتیم:نه!
آراد:میترسین؟؟
نه!
آراد:پس چرا میگید نه؟
باران:االن خسته ایم
آراد:خب مگه من گفتم کوه بکنید که میگی خسته ایم؟
میخواید رو مبل بشینید فیلم ببینید دیگه!
به باران نگاهی کردمو گفتم:باران بیا فیلمو ببینیم،،من موافقم!
باران:آوا
چیه؟؟
بیا ببینیم دیگه خیلی هم خوش میگذره!
باران:فک کنم تو حالت خوب نی؟
یهو چت شد؟؟
حالم خیلی هم خوبه،،االنم میخوام فیلم ببینم
باران:من که میترسم،،شما خودتون دو تا ببینید
باران:شب بخیر
شب بخیر
آراد:شب بخیر ولی کاش میموندین!
باران:ممنون،،خستم میرم بخوابم!
آراد بلند شد که بره تخمه بیاره
نباید جلوش کم بیارم
نمیخوام نقطه ضعفمم پیدا کنه
وجدان:ببند باو،،برای اینکه نمیخوای جلوش کم بیاری میخوای کاری کنی حالت بد شه؟
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خب دوست ندارم نقطه ضعفمو بدونه
وجدان:االن که فهمیده خیلی از سوسک میترسی!
بزار اینم بفهمه که از فیلمای ترسناک وحشت داری
نه نه من کم نمیارم
وجدان:به درک،،هر غلطی میخوای کن!
آراد:فیلمو بزارم؟؟
بزار
آراد اومد کنارم با فاصله ی کم رو مبل نشسته و شروع کرد به تخمه خوردن
منم متکا مبلو بغلم گرفتم به تلویزیون خیره شدم
فیلم که شروع شد آب دهنمو با سر و صدا قورت دادم
بسم اهلل!..
اول فیلم جوری بود که زامبیا از یه قبرستون تاریک اومدن بیرون
بعد شروع کردم به خوردن آدم ها!
بعد همه بهم حمله کردن،،یکی شمشیر میزد تو سر اون یکی،،یکی چاقو میزد!
خیلی قروقاطی بود
منم که وسطای فیلم هی جیغ میزدم
آراد:اینا که ترسناک نیس،،هنوز قسمتای مهمش مونده
با ترس به آراد نگاه کردم و گفتم:ع عا عالیه!
آراد خندیدو گفت:اوهوم
به صفحه تلویزون خیره شدم که
یه دفه یه مرده از پشت سر زنه با قیافه وحشتناکی دنبالش افتاده بود
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زنه هم میدوید و جیغ میزد
مرده پاهاش شبیه سم بود قیافشم خیلی وحشتناک بود،،دندوناش از دهنش زده بود بیرون
انقدر حالم بد شد و ترسیده بودم که داشتم سکته میکردم
همش خودمو جای زنه تصور میکردم
ترجیح دادم چشمامو ببندمو به روی خودم نیارم که ترسیدم
ولی داشتم از ترس میلرزیدم
همونجور که چشمام بسته بود احساس کردم یکی خیلی بهم نزدیکه
گفتم نکنه مرده اومده سراغ من که یکی گفت:پخ
چشمامو باز کردمو جیغ بلندی کشیدمو شروع کردم به گریه کردن
اما جلو چشمم آرادو دیدم که با نگرانی داره نگام میکنه
دستشو انداخت دور کمرمو بغلم کردو گفت:آوا منم آوا نترس من بودم ببخشید غلط کردم!!
اما من همونجور میلرزیدمو گریه میکردم
از تلویزیونم صداهای وحشتناک میومد وتموم صحنه ها جلو چشمم میومد
دادزدمو گفتم:خاموشش کن،،خاموشش کن!
آراد با یکی از دستاش کنترلو برداشتو گفت:باشه عزیزم االن خاموش میکنم
توروخدا آروم باش
منو ببخش فک کردم نمیترسی
همش سعی داشت منو آروم کنه
ولی من به هق هق افتاده بودم
دوباره منو سفت تو بغلش گرفتو سرمو نوازش میکرد
منم که انقدر حالم بد بود که دیگه برام مهم نبود که آراد منو بغل کرده فقط میخواستم آرامشم برگرده
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بلند شد گفت:من برم برات آب بیارم که
منم بلند شدم همراهش رفتم!
آراد گفت:تو کجا؟؟
میخوام برات آب بیارم
گفتم:ممنون من خودم میام میخورم!
میترسیدم تنها اونجا بشینم
یه پوزخند زدو گفت:میترسی تنها باشی؟
نه کی گفته؟؟
خداروشکر خدا بهم دستو پا داده خودم میام آب میخورم
رفتیم تو آشپزخونه آب خوردم و آرادم منوبا لبخند نگاه میکرد
دیدم خیلی جلوش ضایع شدم
گفتم چی بگم چی نگم که با اخم بهش گفتم:اصال تو به چه حقی منو بغل کردی؟
یه دفه لبخندشو جمع کردو گفت:خب میخواستم آرومت کنم ترسیده بودی
دادزدمو گفتم:آره ترسیدم اما نه از فیلم! ازحرکتی که تو کردی ترسیدم
خسته بودم چشممو بسته بودم تو هم که یه دفه نمیگی سکته کنم میای میگی پخ!
آره دیگه کارات همینجوری،،دوباره بابغض بهش گفتم:منو نمیبری سر خاک کاوه که من کاوه رو فراموش کنم؟
اما کور خوندی من تا عمر دارم عشق کاوه از یادم نمیره!
اصال چرا به من زور میگی چرا همش باید حرف تو باشه چرا نمیزاری من خودم تصمیم بگیرم؟!
داشتم پشت سر هم حرف میزدم به آرادم اجازه صحبت نمیدادم
اونم با تعجب داشت منو نگا میکرد
نمیدونم چم شده بود فقط برا اینکه فهمیده بود من ترسیدم احساس میکردم غرورم جلوش خورد شده
میخواستم با این حرفا خودمو آروم کنم ولی آروم نشدم
همونجا روی صندلی نشستمو سرمو گذاشتم رو میز
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آراد گفت:من فقط هر کاری کردم نیتم خیر بوده
فکر نمیکردم با کارای من عذاب بکشی!
از این به بعد دیگه بهت کاری ندارم تاخودت تصمیم بگیری
فردا هم آماده باش تا ببرمت سر خاک کاوه
سرمو بلند کردم دیدم یه غم بزرگ تو چشماشه
یه لحظه دلم براش سوخت چه قدر مظلوم شده بود
شب به خیر گفت و رفت باال
منم پشت سرش رفتم تو اتاقم و خودمو پرت کردم رو تخت و گریه کردم
من خیلی اذیتش میکنم ولی اون با من کنار میاد
نمیدونم چرا نمیتونم باهاش خوب برخورد کنم
اصالچرابا این همه سرو صدا باران نیومد ببینه چی شده؟
یه دفه باران گفت:من که اینجام آوا جونم چی شده؟
چرا گریه میکنی؟
ساکت شدمو گفتم:تو ازکجا اومدی؟؟
باران:آوا حالت خوبه؟؟
حموم بودم
آوا:پس بگو نیومدی ببینی منو آراد دعوامون شد!
باران :چی شد؟؟
چرا دعوا؟؟؟
فعال میخوام بخوابم سرم درد گرفته فردا برات میگم!
بعدم دوباره دراز کشیدمو خوابیدم
_آوا
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صبح که از خواب بلند شدم خیلی سرم درد میکرد
رفتم تو سرویس بهداشتی تا صورتمو بشورم که دیدم چشام شده یه کاسه خون
صورتمو شستم و رفتم پایین
نزدیک آشپزخونه بودم که دیدم صدای باران و آراد میاد
داشتند باهم صحبت میکردند
فک کنم آراد در مورد دیشب داشت میگفت ولی تا صدای پامو شنیدن ساکت شدن
وارد آشپزخونه شدمو و سالم صبح به خیر گفتم
باران با خوشرویی جوابمو داد ولی آراد خیلی سر سنگین!.
تا من نشستم آراد بلند شد که بره یه دفه گفت:بعد صبحونه آماده باش تا بریم بهشت زهرا
نگاش کردمو گفتم:ممنون
نگاش به چشام افتاد تعجب کرده بود ولی به روی خودش نیاورد
منم سریع رومو برگردوندم و رو به باران گفتم:توهم میای؟
باران :نه عزیزم میمونم تا نهار درست کنم
راستی آوا جان چراچشمات انقدر قرمزه؟؟؟
نمیدونم عزیزم مهم نیست
بعد آراد رفت و منم دولقمه خوردمو بلند شدم
رفتم باال آماده شدم و اومدم پایین که دیدم باران گفت:آراد تو ماشین منتظرته!
توراه بهشت زهرا نه من حرف زدم نه آراد فقط صدای ضبط بود که تو ماشین پخش میشد
منم با شروع آهنگ یاد کاوه افتاده بودمو اشک میریختم!!
آهنگی ازمحمد علیزاده بود
دلی رو زیر پا گذاشتی که قبل تو شکستگی داشت!
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حال منه عاشق به کی به جز تو بستگی داشت؟
تهش واسه منو تو چی داش
یه گوشه از تمام دنیا تو قلب تو برای من بود..
کفره ولی میگم چشای تو خدای من بود!
شروعت انتهای من بود!
عشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده!
یکی برات دوباره تب کرده!
باور کن!
عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهایی..
میبینمت هنوزم اینجایی..
باور کن!
دلتنگی یعنی تو دلشوره یعنی تو
تو بی من میمیری میمیرم من بی تو
عشقم این روزا هوای تو هوامو بد کرده
یکی برات دوباره تب کرده
باورکن
عشقم باور کن که باورم نمیشه تنهایی
میبینمت هنوزم اینجایی!
باورکن!..
_آراد
دیگه فک نکنم بتونم باهاش خوب برخورد کنم!
به غرورم برخورده بود با خودم قرار گذاشتم یه مدت کاری بهش نداشته باشم
صبح که بلند شدم رفتم صبحونه بخورم
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باران بیدار شده بودو صبحونه رو آماده کرده بود ولی آوا هنوز بیدار نشده بود
باران پرسید که شب قبل چیشده که آوا انقدر بهم ریخته
منم داشتم جریانو براش میگفتم که آوا اومد
باهاش سرد برخورد کردم ولی وقتی چشمم به چشماش افتادیه دفه دلم یه تکون حسابی خورد
اصال انتظار نداشتم چشماش اونقدر قرمز شده باشه انگار خیلی شب قبل عصبی بوده!
نمیدونم چرا اینجوری شده بود ولی جلو خودمو گرفتم و ازش نپرسیدم
بارانم که پرسید گفت:مهم نیست ولی برا من مهم بود
توراه بهشت زهرا هم باهاش حرف نزدم ولی پخشو روشن کردم
باید یه کم بی محلی کنم تا خودش بفهمه که بامن نباید اینجوری برخورد کنه
آخر آهنگ بود که صدای فین فینش رو شنیدم
وای خدای من دوباره گریشو درآوردم!
سریع دستمو بردم به سمتو ضبط ماشینو وخاموشش کردم
فک نکنم به این راحتی ها بتونه به من دل ببنده چون فک کنم دوباره یاد کاوه افتاده بود ولی امان از دل من که..
البته هنوز مطمئن نیستم ولی فک کنم یه حسی نسبت بهش دارم!
حاال نمیدونم ترحم یا دلسوزی یا دوست داشتن یا شایدم عشق...
ولی بدجور هوادارش بودم هر چی باهام بد برخورد میکرد بازم نمیتونستم ازش بگذرم
احساس مالکیت داشتم بهش
دلم نمیخواست بزارم مال کس دیگه ای بشه مخصوصا اینکه مادرمم ازم خواسته بود
ولی غرورمم اجازه نمیداد که بزارم بفهمه حسی بهش دارم
ضبطو که خاموش کردم بازم به گریه کردن ادامه داد
یه دفه دستمو محکم کوبیدم رو فرمونو گفتم:اه
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یه تکون خوردو خودشو جابه جا کردو روشو سمت شیشه کرد
فک کنم ترسید ولی خب چی کار کنم نمیتونم گریشو ببینم
سرعت ماشینو بردم باال که
یه کم بتونم خودمو آروم کنم
عصبی شده بودم!
تو اتوبان بودیم سرعت رفت رو صد،،صد و بیست،،صد و پنجاه..صدو..
یه دفه آوا گفت:یه کم آرومتر!
من میترسم
منم که اصال به حرفش توجه نمیکردم
میخواستم دق و دلمی و خالی کنم
داشتم همونجور با سرعت میرفتم که دستشو گذاشت رو بازوی راستمو گفت:نشنیدی چی گفتم؟!
سرعتتو کم کن،،داره حالم بد میشه
ناخودآگاه پامو از رو گاز برداشتم و گذاشتم رو ترمز که ماشین با صدای خیلی بدی ایستاد!
آوا هم جیغ زدو سرشو بین دستاش گرفت

ماشینو که نگه داشتم یه نفس عمیق کشیدمو رومو کردم به سمت آوا و با حالت مظلومی گفتم:چرا با من اینکارو میکنی؟؟؟
سرشو بلند کردو منو با یه حالت خاصی نگاه کرد
دلم زیرو رو شد
خدایا چه بالیی داره سرم میاد؟
من باید آوا رو عاشق خودم کنم نه اینکه عاشقش بشم!
اگه عاشق باشم نمیتونم خودمو جلوش نگه دارم
جلوش کم میارم،،نباید کم بیارم!
سریع اخمامو کشیدم تو هم و نگاهمو برگردوندم به سمت جلو ماشین
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آوا هم هیچی نگفت و فقط با نگاش دل منو آتیش زد
ماشینو روشن کردمو و رسیدیم بهشت زهرا
سر راه گلو گالب گرفتیم و رفتیم سر خاک کاوه
من یه فاتحه براش خوندمو آوا رو تنها گذاشتم
اونم شروع کرد شستن قبر کاوه و صحبت کردن با عشق از دست رفتش
در همون حال که ازش دور میشدم صداشو میشنیدم که داره از دلتنگیاش برا کاوه میگه
چه دل پر دردی داره؟؟؟
من باید دیگه چی کار کنم؟؟؟
کاش اصال با کاوه آشنا نشده بود
خدایا خودت کمکم کن
یه نیم ساعتی برا خودم چرخ زدمو بعد به سمتش رفتم
هنوز داره باهاش حرف میزنه
تاحاال یه عاشقو اینجوری ندیده بودم!
هنوزم بیتاب و بی قراره کاوه بود
باید بهش پیشنهاد یه مسافرتو بدم تا حال و هواش عوض بشه
تاچند روز دیگه سپهر آزاد میشه و منم این پیشنهادو میدم که با سپهرو باران بریم
تامنو دید خودش بدون هیچ حرفی بلند شدو به سمت ماشین رفت
وقتی سوار ماشین شدیم گفت:ببخشید اذیتت کردم ممنونم منو آوردی بهشت زهرا لطف کردی خیلی آروم شدم!
دوباره از این حرفش یه حالی بهم دست داد و خوشحال بودم که تونستم آرومش کنم و گفتم:وظیفمه کاری نکردم
ماشین و روشن کردمو به سمت خونه روندم
_آوا
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سرمو به شیشه ماشین چسبوندم
خدایا یعنی چه بالیی میخواد سرم بیاد؟
یعنی میخوام تا آخر عمرم اینجوری زندگی کنم؟
یعنی چی میخواد بشه؟؟
پوف،،خسته شدم دیگه!
آراد:آوا
بله؟
آراد:امشب تا آخر شب جوابتو بهم بگو باشه؟؟
در مورد؟؟؟
آراد:پیشنهادم دیگه؟؟
رومو برگندوندمو جوابشو ندادم
سرمو تکیه دادم به صندلی دستمو گزاشتم رو چشمام،،نمیدونم چی شد که خوابم برد
با احساس اینکه به یه جای نرم فرو رفتم
بیدار شدم ولی چشمامو باز نکردم
وای چقد بو عطرش آشنا یعنی آراد؟
منو بغل کرده و آورده تا باال!
تخت که تکون خورد فهمیدم کنارم نشست
دستمو ک گرفت یه لحظه یجوری شدم اومدم چشمامو باز کنم ولی باز منصرف شدم
آراد:نمیدونم چه حسی بهت دارم آوا!
آراد:ولی خدا خدا میکنم که اون حس هر چیزی باشه جز عشق
آراد:من نباید عاشق تو بشم
آراد:پوف!
وای این حرفا رو آراد داشت به من میزد؟
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آخی طفلکی فکر میکنه من خوابم!
ولی نمیدونه من دارم همه چیو میشنوم که
یهو آراد روم خم شدو پیشونیمو بوسید..
بعدم از اتاق رفت بیرون
قلبم به شدت داشت تند میزد
نمیدونم چم شده بود؟
چرا وقتی منو بوسید من اینجوری شدم؟!
من که االن باید عادی باشم
من که جز کاوه کسی برام مهم نیس
پس چی شد؟
چشمامو باز کردمو به فکر فرو رفتم
و دوباره خوابم برد
با صدای باران از خواب بیدار شدم
باران:آوا آوا جونم پاشو بیا نهار بخور
چشمامو باز کردم و تازه متوجه شدم چه قدر گرسنمه
ساعت چنده؟؟
باران :ساعت سه بعد از ظهر
چرا زودتر بیدارم نکردی؟؟
باران:آراد گفت حالت خوب نبوده بزارم یکم دیگه استراحت کنی
شما نهار خوردید؟؟؟
باران:نه منتظر بودیم بیدار شی
بارات:ببین آوا جونم آراد خیلی به فکرته تو هم سعی کن کمتر اذیتش کنی!
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یه نیشخند زدمو گفتم:باشه فکرامو میکنم
با باران رفتیم پایین
آراد رو کاناپه نشسته بود وقتی ما رو دید اومد جلو و گفت:بهتری؟؟
گفتم:آره بهترم،،بریم نهار بخوریم غذا سرد میشه!
رفتیم سر میز باران زرشک پلو با مرغ سخاری درست کرده بود
منم که گرسنه بودم حسابی خوردم
دوتاشون با تعجب داشتن بهم نگا میکردن
وا خب چیه گشنم شده بود یه بارم که خوش اشتها شدم اینا نمیزارن
وجدان:ای جانم خانوم خوش اشتها شدن
تو یکی ساکت
وجدان:اعصاب نداریا،،ایش!
قاشقمو گذاشتم تو بشقابو گفتم:مشکلیه؟؟
باران:نه عزیزم خوشحالم که اینجوری غذا میخوری!
باران:دیگه جونی برات نمونده بود این مدت خیلی کم غذا شده بود
آراد:آره باران درست میگه منم خوشحالم
آراد:حاال غذاتو بخور
آراد:راستی آماده باشید آخر این هفته سپهر آزاد میشه باهم بریم شمال!
گفتم:براچی؟؟؟
چه لزومی داره؟؟
باران:وا آوا جون مگه بده تازه روحیتم عوض میشه!
باران:به فکر خودت نیستی به فکر ما باش
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باران:دست جناب سرهنگ درد نکنه که انقدر به فکره
باشه اما فقط به خاطر تو و سپهر میام
آراد قاشقشو انداخت تو بشقابو گفت:باشه مسئله ای نیس خودتونو برا آخر هفته آماده کنید!
بعدم با ناراحتی از باران تشکر کردو رفت باال
باران:آخه تو چرا انقدر زبونت تلخه،،
باران:من که میدونم تو دلت انقدر از آراد بدت نمیاد چرا اذیتش میکنی؟؟
طفلکی غذاشم درستو حسابی نخورد!
نمیدونم اما وقتی میبینم زور میگه منم دلم میخواد اذیتش کنم!
خودش گفت بهت کاری ندارم باز دوباره میگه تا آخرشب جواب میخوام
االنم که میگه بریم شمال
باران:خب همه این کارو رو به خاطر خودت میکنه عزیز من!
باشه قبول من امشب جواب مثبت بهش میدم ولی شرط دارم
باران:چه شرطی؟؟
حاال میفهمی
بعد نهار از باران تشکر کردمو رفتم باال
تصمیمو گرفته بودم باید باهاش حرف میزدم
در زدم،،
ق تق تق
آراد:بفرمایید؟
در اتاقو باز کردم و رفتم تو اتاق
آراد رو تخت نشسته بودو سرشو انداخته بود پایین
تاسرشو بلند کرد و منو دید گفت:چیه حرفی مونده که بخوای باهاش منو آزار بدی؟
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بعدم بلند شدو دستشو تو موهاش کشید و طول و عرض اتاقو طی کرد!
اومدم جوابتو بدم!
یه دفه وسط اتاق خشکش زد واستاد و با تعجب نگام کرد!!
مگه جواب نمیخواستی؟؟
آراد:چ چرا بیا بشین
راحتم،،ممنون
فقط شرط دارم!
آراد:یعنی جوابت مثبته؟؟
اگه شرطمو قبول کنی!!
آراداخم کردو گفت:چه شرطی؟؟
اول اینکه بعد از اینکه باران و سپهر رفتن سر خونه و زندگیشون محرم بشیم!
آراد:خب باشه!
هنوز مونده
دوما محرم که شدیم فعال حق نداری سمتم بیای تا من بادشرایط کنار بیام!
سوما فعال فقط نامزد باشیم اگه به تفاهم رسیدیم بعد عقد دائم کنیم و عروسی بگیریم!!
یه کم سرشو تکون دادو دستشو تو موهاش فرو کردو گفت:گرچه نباید شرط میزاشتی ولی قبول!!
اما منم یه شرط دارم؟
یه نیشخند زدمو گفتم:هه من که بهت پیشنهاد ندادم که تو بخوای شرط بزاری
آراد دندوناشو روهم فشار دادو گفت:درسته ولی قرار نبود
تو هم انقدر شرط بزاری!
گفتم:حاال چه شرطی؟؟
آراد من من کردو گفت:جلو بقیه درست رفتار کن حتی اگه از من خوشت نمیاد!
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یه لحظه دلم براش سوخت..
ولی بازپرویی کردمو گفتم:میترسی غرورت خورد بشه؟؟
نه؟؟
آراد:هر جور دوست داری فک کن ولی بدم میاد وقتی محرم باشیم رفتارت مثل قبل باشه!..
باشه سعیمو میکنم!..
از اتاق اومدم بیرون و به اتاق خودم پناه بردم
تو این روزای آخر هفته خیلی ذهنم درگیر بود به بارانم گفتم چه شرطی برای آرادگذاشتم!
یه روز با باران میخواستیم بریم خرید
یعنی پیشنهاد آراد بود بهم پول دادو گفت:برید هر چی الزم دارید بخرید!
گفت شرمنده که من نمیتونم همراهتون بیام باید کارامو سرو سامون بدم تا بتونیم بریم مسافرت!
منو بارانم رفتیم حسابی خرید کردیم
ولی باران نزاشت از پولی که آراد بهم داده بود براش خرج کنم
میگفت من از پولی که برا حقوقش آراد داده پس انداز کرده
ولی من طاقت نیاوردمو یه سری از خریداشو حساب کردمو گفتم میخواستم برات کادو بگیرم
آخه این مدت باران خیلی هوامو داشت باید یه جوری ازش تشکر میکردم
بالخره آخر هفته شد
دل تو دل منو باران نبود!
قرار بود سپهر آزاد بشه
تا اینکه ظهر پنج شنبه بود که منو باران تو پذیرایی نشسته بودیم و صحبت میکردیم
یه دفه آراد با بی حالی وارد شدو سالم کرد
همزمان جفتمون بلند شدیمو بهش سالم کردیم ولی انتظار داشتیم با سپهر بیا
گفتم:پس سپهر کو؟؟
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باران که قربونش برم خجالت میکشید بپرسه!
آرادسرشو انداخت پایینو گفت:با آزادیش موافقت نشد!!..
یه دفه دوتامون داد زدیم:چی؟؟؟
آراد:یه مشکلی پیش اومده!
باران:توروخدا جناب سرهنگ زودتر بگید دارم سکته میکنم!
آراد:آخه چی بگم،،راستش راستش
عه آراد بگو دیگه جون به لبمون کردی!
مگه سپهر چی کار کرده؟؟؟
یه دفه گفت:بیا تو داداش و خودش بلند بلند خندید!
در باز شد و سپهر آراسته و مرتب وارد شد
حتما کار آراد بوده براش لباس گرفته واقعا ازش ممنونم به فکر همه هست
باران گوله گوله اشک میریخت منم دست کمی ازش نداشتم
رفتیم جلو و سالم کردیم
سپهر برق خوشحالی تو نگاهش بود دست بارانو گرفتو گفت:بالخره اومدم خانمم!
بارانم که انگار زبونش بند اومده بود فقط نگاهش میکرد
ولی من تا این کلمه رو شنیدم قلبم فشرده شد
سریع رومو برگردوندمو یه با اجازه گفتمو به سمت اتاقم رفتم
حس کردم آراد پشت سرم اومد
دوباره تموم خاطرات کاوه اومد جلو چشمم
خودمو رو تخت انداختمو هق هقمو تو بالشتم خفه کردم!!
_باران
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وقتی جناب سرهنگ گفت اجازه ندادن آزاد بشه قلبم بدجوری درد گرفت
تو دلم گفتم یعنی بازم باید صبر کنم
ولی جناب سرهنگ تا قیافه ی ناراحتمو دید خندیدو گفت بیا تو!
چشمام از خوشحالی برق زد
سپهر ک اومد به سمتش رفتم
که دستمو گرفت گفت:باالخره اومدم خانومم!!
نمیدونم یهو آوا چش شد که با اجازه ای گفتو رفت باال،،آرادم پشت سرش رفت
فک کنم برای راحتی منو سپهر رفتن،،و شایدم برای چیز دیگه!
دسته سپهرو گرفتمو به سمته اونطرف حال رفتیم
زبونم بند اومده بود نمیتونستم صحبت کنم،،و فقط نگاش میکردم
سپهر:دلم خیلی برات تنگ شده بود خانوم خوشگلم..دلم برا چشات،،برا صدات،،برا..
باران:نزاشتم ادامشو بگه و خودمو پرت کردم تو بغلشو شروع کردم به گریه
سپهر با دستش سرمو باال آوردو گفت:گریه میکنی؟؟؟
بعد با دستش اشکامو پاک کردو گفت:گریه نکن عزیزم،،قلبم بیشتر درد میگیره ها،،گریه نکن همه کسم،،ببین االن پیشتم!
سرمو گزاشتم رو سینش و سفت بغلش کردم
سپهر هم همونطور که موهامو نوازش میکرد بوسه ای روی سرم زد
سپهر:چه خبر؟؟
راحت بودی اینجا؟؟
خوش گذشت؟
آره،،باید بعدا حسابی از جناب سرهنگ تشکر کنیم..خیلی بهش مدیونیم!
سپهر:اوهوم
راستی کامبیزو و سیاوش چی شدن..؟؟
کامبیز که ترک کرده،،اما باید هنوز تو حبس باشه!
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سیاوشم همینیطور
مهنازم که تو حبسه،،بچشم چند وقتی هست به دنیا اومده!
منوچهرم با اون خالفکارای دیگه که باهاشون معامله میکردن به حبس ابد محکوم شدن
سپهر:آها،،حقشونه!
بچه ی مهناز کجاس؟
نمیدونم دقیق نفهمیدم اما فک کنم گزاشتنش پرورشگا
سپهر سرشو تکون دادو گفت:میدونی چقد برای این لحظه روز شماری میکردم؟
سرمو آوردم باال نگاهمو دوختم تو نگاهشو گفتم:منم،،خیلی منتظر این لحظه بودم!
سپهر پیشونیمو بوسیدو گفت:کنار تو همه چی خیلی خوبه!
و بعدش با قرار گرفتن لب هاش رو لبام چشمام بستم
د آروم شروع به همراهی کردم
داشتم نفس کم میاوردم که سرمو کشیدم عقب
همونطوری که نفس نفس میزدم گفتم:دو...س...دوست....دا....دارمممم
همون لحظه سپهر منو تو آغوش گرمش گرفتو گفت:من بیشتر زندگیم
بعد از چند دقیقه باهم بلند شدیم
رو بهش کردمو گفتم:بیا بریم برات غذا بکشم بخوری،،حتما گشنته!
سپهر:آخ آخ،،خوب شد گفتی،،دارم میمیرم از گشنگی!

سپهر:اوم،،غذای خونگی اونم با دستپخت خانومم،،نمیدونی چقد دلم برا غذا خونگی تنگ شده،،از اون غذاهایی که تو کارگاه دور هم با هم
میخوردیم،،ولی این غذا که دیگه فک کنم تکه چون فقط دستپخت خانوممه..مگه نه؟؟
لبخندی بهش زدمو غذا براش کشیدمو گزاشتم جلوش تا بخوره
گفتم:نوش جونت
خودمم رو به روش نشستمو چشم دوختم بهش
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سپهر:خودت نمیخوری عزیزم؟؟
نه من خوردم!
تو بخور یکم جون بگیری
سپهر:من فدای تو بشم
خدانکنه
وای خدا چقد این مرد خوبو شیرینه
_آراد
وقتی سپهر گفت:باالخره اومدم خانومم
به آوا نگاهی کردم،،برق اشکو تو چشماش حس کردم
با بغض گفت:با اجازه من میرم باال شما تنها باشید!
و بدو بدو باال رفت
پشته سرش رفتم
به باال ک رسیدیم صداش کردم
آوا،،آوا،،آوایی
ولی جوابی ندادو رفت تو اتاقشو درو بست
رفتم سمته اتاقشو در زدم ولی جواب نداد
اولش صدای گریش میومد ولی بعدش صداش قطع شد
نگرانش شده بودم بدجور
بارانو سپهرم که پایین بودن و اصال متوجه ما نبودن
در زدم
آوا،،آوا،،جواب بده توروخدا!
چت شد یهوو؟؟
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طاقت نیاوردمو درو باز کردم
با چشمم دنبالش میگشتم که دیدم گوشه ی تختش نشسته و زانوهاشو تو بغلش گرفته و به یه نقطه خیره شده و همونطوری بی صدا
اشک میریزه
به سمتش رفتمو دستشو گرفتم
آوا،،آوا خوبی؟؟؟
یه چیزی بگو دختر،،آوا با تو ام!
چند بار زدم تو صورتش ولی تکون که نخور هیچ حتی پلکم نزد
لیوان آبو از رو میز برداشتمو چند قطره ریختم رو صورتش،،ولی بازم بی فایده بود
یدفه
که یدفه بلند زد زیر گریه
خودمو بیشتر بهش نزدیک کردمو گفتم:آوا آوا،،چی شدی عزیزم؟؟
چیزی شده؟؟
با چشمای پر از اشکش بهم زل زدو گفت:آرار
ناخودآگاه از دهنم پریدو گفتم:جون آراد؟؟
آوا:دیدی سپهرم پای قولش وایساده بود؟
دیدی به باران گفت باالخره اومدم خانومم!
دیدی سپهر باران و ناامید نکرد
آوا:ولی کاوه چی؟؟
زد زیر قولش،،منو تنها گذاشتو رفت
کاوه ای ک همیشه میگفت پیشم میمونه،،رفت،،به همین راحتی رفت!
یدفه یجوری شدم
هم دلم براش سوخت،،همم یه حسه حسادت نسبت به کاوه بهم دست داد
سرشو گذاشتم رو سینمو گفتم:کاوه هم ک نباشه من که هستم
یدفه سرشو با عصبانیت بلند کردو گفت:چی؟
فک کردی میتونی جای کاوه رو بگیری؟؟
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آوا:فک کردی میتونی کاوه رو از قلب من بیرون کنیو خودتو تو قلبم جا کنی؟؟
آوا:هیچ کس نمیتونه جای کاوه رو بگیره،،اینو خوب تو گوشات فرو کن..فهمیدی؟!
آوا:هه
کورخوندی!...
اخمامو کشیدم تو همو بلند داد زدم:خ.ف.ه.ش.و
من چی میگم تو چی میگی؟
تو چی؟؟
تو فک کردی تحفه ای؟؟
فک کردی من عاشقتم؟؟
هه...پیش خودت چی فکر کردی؟؟
حتما با خودت گفتی این میخواد جای کاوه رو بگیره...نه؟؟
در صورتی ک اصال برا من مهم نیس!.
برو با همون کاوه جونت خوش باش
البته کاوه ک دیگ وجود نداره
من اگه تا االن باهات انقد خوب برخورد کردم فقط برای این بوده ک احساس تنهایی نکنی،،همین!!
بعد بلند تر از قبل داد زدم:کاوه مرده!
اینو میفهمی؟؟
اون دیگه مرده..اه
با عصبانیت بهش نگاه کردم که دیدم دستاشو گزاشته رو گوششو خودشو بیشتر جمع کرده و داره گریه میکنه
بلند شدم از اتاق رفتم بیرونو درم کوبیدم بهم
از رفتارم پشیمون بودم ولی خب خیلی دیگه داشت بهم توهین میکرد
از پله ها رفتم پایین که دیدم باران و سپهر دارن میرن بیرون
باران که قیافه منو دید گفت:چیزی شده؟
آوا کو؟؟.
بهش نگاه کردمو لبخندی زدمو گفتم:نه
آوا هم باال خوابیده
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باران:آها،،ما میریم بیرون یکم بچرخیم!
باشه،،خوش بگذره!
سپهر:ممنون
سپهرو باران که رفتند
منم رفتم رو کاناپه دراز کشیدمو چشمامو بستم
با صدای
با صدای گوشیم بلند شدم و برش داشتم
با صدای گرفته و خش داری گفتم:بله؟
رضا:سالم...چطوری داداش؟؟
سالم به به داش رضای خودم..
میبینم که داداش رضامون یادی از ما کرده!
رضا:عجب نامردی هستی تو
منکه همیشه به تو زنگ میزنم
قربونت برم،،چه خبر؟؟
رضا:سالمتی
تو چه خبر؟،
چی شد..؟؟
اوضاع خوبه؟؟
واال چی بگم،،همونجوری که خودت میدونی دیگه،،سرو کله زدن با آوا خانوم!
رضا:خخ..هنوز نتونستی دلش و بدست بیاری...راضیش کنی؟
نه بابا،،قبل از اینکه دلشو بدست بیارم باید کاری کنم تا کاوه رو فراموش کنه
رضا:چی بگم؟.
ایشاال کی میای ستاد؟؟
نمیدونم داداش..بزار یکم کارا رو سروسامون بدم..االن میخوام یه خونه برای باران و سپهر بگیرم،،تا حداقل اونا به زندگیشون برسن!
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بعدشم که با آوا عقد کردم میام به کارای ستاد میرسم
رضا:باشه داداش،،خواستم از حالت خبردار شم
رضا:کاری باری؟؟
نه قربونت،،خدافظ!
رضا:خداحافظ
تلفونو که قطع کردم رفتم باال
رفتم تو اتاقمو بعد از یه دوش ده دقیقه ای اومدم بیرون
یه تیشرت سبز با یه گرمکن سفید پوشیدمو از اتاقم زدم بیرون.
به سمته اتاق آوا رفتم تا یکمی باهاش حرف بزنمو از دلش درارم
اومدم در بزنم که پشیمون شدم و با خودم گفتم چرا همیشه من پیشقدم بشم؟؟
بزار یه بارم که شده به خودش بیاد که بفهمه داره اشتباه میکنه!
مگه من غیر از خوبی چی کارش کردم که انقدر باید اذیت بشم؟
ولی تو دلم غوغایی به پا بود!
خیلی دلم گرفته بود
تا اومدم رومو برگردونم که برم پایین در اتاقش باز شد
چشم تو چشمش شدم یه دفه یاد حرفاش افتادم و دوباره رگ گردنم زد بیرون
اخمامو تو هم کشیدمو اومدم برم پایین که بازومو گرفتو گفت:آراد
نگاش کردم دیدم چشماش دوباره پر اشکه
لعنتی بادل من این کارو نکن اصال مثل قبل نمیتونستم اشکشو ببینم!
سرمو انداختم پایین و گفتم:کاری داشتی؟؟؟
آوا:یعنی دیگه ارزش نگا کردنم ندارم؟
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من عذر میخوام میدونم بد صحبت کردم
بازومو از دستش کشیدم بیرونو گفتم:مهم نیست
بعدم به سرعت به سمت پله ها رفتمو رفتم تو آشپزخونه
یه لیوان آب سرد برای خودم ریختمو یه نفس سر کشیدم
خدای من دارم دیوونه میشم یاد حرفاش میفتم به غرورم برمیخوره ولی یاد اشکاش که میفتم دلم میخواد بترکه!
دیگه نمیتونم ناراحتیشو ببینم ولی نباید بفهمه که انقدر برام مهمه
هه چی فکر میکردم چی شد مثال قرار بود بریم مسافرت تا بتونم خودمو بیشتر بهش نزدیک کنم!
ولی االن خودم که نمیتونم برم طرفش اونم که اومد من بهش بی محلی کردم
یکی دوساعتی تو آشپزخونه سرمو گذاشته بودم رو میز آوا هم نیومد پایین تا اینکه سپهر وباران اومدند
_آوا
تازه اونروز فهمیدم بی محلی کردن من به آراد چه قدر براش گرون تموم میشه!
چون با رفتاراش اذیت میشدم
حاال که قضیه برعکس شده بودو هر چی من میخواستم باهاش خوب برخورد کنم خودشو برام میگرفت
یعنی حقم داشت این مدت من خیلی اذیتش کردم
یه هفته از اون جریان گذشت
سپهرو باران تقریبا هر روز با هم میرفتن بیرون
خیلی شادو خوشحال بودند ولی من وآراد خیلی باهم سر سنگین بودیم
قضیه مسافرتم به کل فراموش کرده بودیم و کسی هم در این رابطه چیزی نمیگفت
آرادم مثل اینکه بیخیال جواب مثبت من شده بود
چه بهتر پسره از خود راضی
خبر نداشت بعد از محرم شدن میخوام چه بالیی سرش بیارم وگرنه اصال پیشنهادشو به زور تحمیل نمیکرد
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بعد از یه هفته هممون بعد از شام نشسته بودیم که سپهر گفت:فردا منو باران از اینجا میریم!
خیلی ازتون ممنونم جناب سرهنگ اگه شما نبودید باران معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظارش بود!!
آراد:این حرفا چیه کاری نکردم بارانم مثل خواهر نداشتم میمونه ولی حیف که
سپهر:حیف که چی؟؟؟
آرادچپ چپ نگام کردو زیر لب آروم گفت:بعضیها قدرمو نمیدونن
من چون نزدیکتر بودم بهش شنیدم ولی فک کنم سپهرو باران متوجه نشدند
آراد:بگذریم
سپهر جان من بهت گفتم که یه خونه براتون آماده کردم تا بعد از یه جشن مختصر با باران برید سر خونه وزندگیتون
سپهر:آخه تا االنم خیلی شرمندتون شدم
آرادخندیدوگفت:خیالت راحت تا قرون آخرشو ازت میگیرم
مغازه ای که بهت پیشنهاد دادم و میگردونی و هر چه قدر در توانت بود بابت خونه بهم اجاره میدی
باران:میشه برای ما هم بگید جریان چیه؟؟؟
آراد:یه مغازه دارم که مال پدرم بوده تا یه ماه پیش اجاره داده بودم کسی برای خودش کار میکرد!
اون آقا گفت جای دیگه مغازه گرفته منم گفتم چه بهتر سپهر که آزاد شد سرمایه از من کار از سپهر
با خود سپهر که مشورت کردیم قرار شد مغازه لباس و پوشاک باشه
فردا همه با هم میریم که هم مغازه و هم خونه رو ببینید
باران اشک تو چشماش جمع شدو گفت:وای جناب سرهنگ نمیدونم چه جوری این همه لطفتونو جبران کنیم!!
آراد دوباره یه نگا به من کردو گفت:خواهش میکنم کاری نکردم
دیگه نمیتونستم زیر نگاه آراد باشم
میفهمیدم که داره با زبون بی زبونی بهم میفهمونه که به تو هم زیاد خوبی کردم ولی تو قدر ندونستی!
بلند شدم و گفتم:شرمنده من خوابم گرفته شبتون خوش!
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باران گفت:عزیزم هنوز که سر شبه
ببخشید حالم خوب نیست میرم استراحت کنم

دلم طاقت نیاوردو باحرص گفتم:آقا سپهر،،باران جون خیلی براتون خوشحالم فقط یادتون نره که حتما خوبیه جناب سرهنگو تالفی کنید!
بعدم چپ چپ به آراد نگاه کردمو رام کشیدمو رفتم باال
شنیدم که آرادبا عصبانیت گفت:نمیدونم آوا چشه ولی من هر کاری کردم انتظار جبران ندارم
تو دلم گفتم:آخیش پسره پرو هی کنایه میزنه بعد االن واسه اونا کالس میاد!
تو که انقدر دلت پره که من خوبیاتو جبران نکردم پس چرا خودتو جلو اونا خوب جلوه میدی!
پام رسید به اتاق که
برم داخل یه دفه از پشت دستم کشیده شد!
ناخودآگاه داد زدم:وای
چون حواسم نبود با شدت تموم صورتم به یه جای سفت برخورد کرد!
هنوز اومدم چشمم باز کنم و ببینم چی شده بوی ادکلن تلخ آراد رو زیر بینیم حس کردم
اومدم خودمو ازش جدا کنم که گفت:وایسا ببینم جریمت اینه که تکون نخوری وگرنه معلوم نیست چه بالیی سرت بیاد
با ناله گفتم:زدی دماغمو داغون کردی بعد پرو پرو بغلم کردی نمیزاری برم؟
آزاد:حقته تا تو باشی بلبل زبونی نکنی!
این حرفا چی بود زدی آبرومو بردی؟؟
یه دفه سرتق شدمو گفتم:دوست داشتم اصال دلم خواست االنم ولم کن میخوام برم تو اتاقم!
آراد سفت تر نگهم داشتو گفت:فکر کردی به همین راحتی میزارم بری؟
باید بگی غلط کردم تا بزارم بری!!
دیگه داشت اشکم درمیومد دستاشو انقدر سفت دور بدنم نگه داشته بود که بدنم درد گرفته بود
هر چی تقال کردم خودمو از دستش خالص کنم نمیشد!!
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آزاد چونمو تو دستش فشرد و گفت:میگی یا نه؟؟
آی آخ ول ولم کن چ چونم
آراد فشار دستشو بیشتر کرد که
با بغض گفتم:آراد
یه قطره اشک از چشمم ریخت و قطره های دیگه پشت سرش
فک کنم از خیسی اشکم رو لباسش بود که یه دفه آراد دستش شل شد ومنو رها کرد
یه دفه آرادداد زدو گفت:اه اه اه
بعدم گفت:تقصیر خودت بود باید معذرت خواهی میکردی!
ببخشید یه کم تند رفتم!
رفت تو اتاقشو درو محکم بهم زد!
منم دراتاقمو باز کردمو رفتم تو اتاق
تا نزدیک صبح خوابم نمیبرد تو فکر آرادو کاراش بودم...
یعنی کار منو آراد دمیخواد به کجا کشیده بشه؟
بزار صبح بشه میدونم بهش چی بگم!
_آراد
داشتم دیوونه میشدم تو این یه هفته!
مثل یه قرن برام گذشت،،چون سعی میکردم ازش دوری کنم و بهش بی توجه باشم!
آوا هم مثل خودم شده بود نه حرفی باهام میزد و نه کاری به کارم داشت
تا امشب که دور هم جمع شدیم
اولش آرامش داشتم چون نزدیکم بود ولی وقتی آخرش منو ضایع کرد خیلی عصبی شدم

پشت سرش رفتم باال میخواستم تنبیهش کنم دستشو گرفتم که بهش بتوپم ولی وقتی تعادلشو ازدست دادو افتاد تو بغلم
منم نتونستم از خودم جداش کنم
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چه حس خوبیه وقتی که تو اوج عصبانیتی عشقتو بغل کنیو آروم بشی
عشق عشقم؟
من گفتم عشقم؟؟!
واژه عجیبی بود برام ولی!
انگار واقعا عاشقش شده بودم!
نمیدونم احساسم بهم اینو میگفت چون وقتی سرش رو سینم بود قلبم بازی درآورده بود و داشت سینمو میدرید
دلم میخواست زمان بایسته و احساسمو بهش بیشتر درک کنم ولی آوا چموشه و مغرور

برای اینکه بتونم بیشتر تو بغلم نگهش دارم بهش گفتم:معذرت خواهی کنه بعدم هر چی تالش کرد نزاشتم از بغلم بیاد بیرون
خودخواه شده بودمو عصبی!
چونشو بی اختیار فشردم،،
تااینکه اسممو با اون حال گفتو بعدم اشکش لباسمو خیس کرد!
وای مثل اینکه خراب کردم وباعث آزارش شدم
رهاش کردم ولی کالفه شدم آخه چرا گریه؟؟
چرا چرا چرا؟؟؟
کارم سخت شده بودو منم باید انقدر روش کار کنم تا بتونم به دستش بیارم
_آراد
صبح زود از خواب بیدار شدم گرچه شبم با مصیبت خوابم برد همش فکرم درگیر بود
تموم شبو به این فکر کردم که چه کارایی انجام بدم که آوا به سمتم جذب بشه!
رفتم تو آشپزخونه صدای سپهرو باران میومد
اهم اهم کردم که متوجه بشن
خوش به حالشون که کنار هم انقدر خوشحال و شادن
سالم کردمو نشستم رو صندلی
باران بلند شد برام چای بریزه بهش گفتم :آوا بیدار نشده؟
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باران:نه هنوز خوابه تا دم دمای صبح خوابش نبرد
سرمو انداختم پایین و تو فکر فرو رفتم
دوباره فکر دیشب که به زور بغلش کردم افتادم حتما اذیت شده که نتونسته بخوابه
خدایا کمکم کن
یکی دو لقمه خوردمو تشکر کردم!
به باران و سپهر گفتم:منتظر میشیم آوا که بیدار شد بریم خونه و مغازه رو بهتون نشون بدم
یکی دو ساعت گذشته بودو من وسپهر با هم تو پذیرایی صحبت میکردیم تا اینکه از پله ها اومد پایین
سرش پایین بود مارو ندید رفت تو آشپزخونه
بعد از نیم ساعت با باران اومدنو آوا سالم کرد
گفتم:زودتر آماده شید بریم خونه رو ببینیم
آوا:آره دوست دارم زودتر خونه رو ببینم!
بعدرو به سپهر گفت:اگه براتون مشکلی نیست من میخوام بیام پیش شما!!
سپهر با ابروهای باال رفته گفت:این چه حرفیه؟
مشکلی نیست تو هم مثل خواهرمی!
دندونامو رو هم فشردمو با غرش گفتم:کی گفته مشکلی نیست تو خودت خونه و زندگی داری!
مگه بهت نگفتم دیگه این حرفو نشنوم؟؟
آوا این دفه با مالیمت گفت:آراد بزار به حال خودم باشم بزار خودم تصمیم بگیرم من اونجا راحت ترم
اوال تو به من قول دادی دوما اون خونه یه اتاق خواب داره
آوا سرشو انداخت پایینو
_آوا
به آراد گفته بودم قبوله باهات نامزد میکنم و خونه سپهرم که یه اتاق خواب داشت برای همین بهشون گفتم:باشه مزاحمتون نمیشم!
سپهر و باران باهم گفتن:این چه حرفیه؟؟
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مراحمی!
منم سریع به سمت پله ها رفتم و دیگه به این مسئله فکر نکردم
باید خودمو آماده کنم که همین روزا با هم نامزد کنیم ولی آراد نمیدونه چه بالیی سرش میاد!
آماده شدمو رفتم دیدم بقیه هم آماده شدند!
باهم سوار ماشین شدیم

البته سپهر میخواست عقب بشینه که من زودتر رفتم نشستم اما از شانس بدم باران اومد سوار شد مجبور شدم برم پشت سر آراد!!
آراد دستشو به سمت پخش بردو روشنش کرد یه نیم نگاهی هم به من انداخت
آهنگی که میخوند فکرمو مشغول کرد
دوباره یاد کاوه
نباشی کل این دنیا واسم قده یه تابوته!
نبودت مثل کبریت و دلم انبار باروته
نباشی روز تاریکم یه اقیانوس آتیشه!
تموم غصه دنیا تو قلبم ته نشین میشه
دنیارو بی تو نمیخوام یه لحظه..
دنیا بی چشمات یه دروغه محضه!
نباشی هر شب و هر روز همش ویلون و آوارم..
با فکرت زنده میمونم تا وقتی که نفس دارم..
تاوقتی که نبود تو یه روزکاری بده دستم..
بمون تا آخر دنیا بمونی تا تهش هستم!
به این جا که رسید من چشام پر اشک شده بود ولی آراد با یه غم خاصی نگام میکرد
انگار میخواست با نگاهش یه چیو بهم بفهمونه
تو آینه داشتم نگاش میکردم یه نگا به جلو مینداختو یه نگا به من
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احساس میکردم کلی التماس تو چشاش جمع شده بود
اما من از موضعم کوتاه نمیومدم
دوسه بار تکرار آهنگو گذاشت!
فک کنم سپهرو بارانم شک کردند
چون یه جور خاصی نگا میکردن تا اینکه جلوی یه مغازه نگه داشت
رفتیم مغازه رو دیدیم و اونجا یه مقدار درمورد کار صحبت کردند
بعد آراد مارو برد خونه رو هم دیدیم یه خونه تو یه آپا رتمان شیک
طبقه پنجم بود با آسانسور رفتیم باال
از در ورودی که وارد میشدی یه پذیرایی سی متری بود که آشپزخونه اپن پانزده متری دست راست بود!
یه اتاق دوازده متری هم دست چپ بود یه راهرو باریکی هم کنار اتاق خواب بود که سرویس بهداشتی اونجا بود
انتهای پذیرایی هم یه بالکن داشت
خونه نقلی و جمع و جوری بود
انقدر شادی و سرور تو نگاه سپهر وباران بود که حد نداشت!
با شادی اونا منم خیلی حالم خوب شد و براشون آرزوی خوشبختی کردم
دوباره کلی از آراد تشکر کردند
نمیدونم چرا تو دلم ولوله به پا بود
همش خودمو کاوه رو میدیدم
خدایا کمکم کن که بتونم کمتر به کاوه فک کنم!
چون دارم رنج و عذاب زیادی رو تحمل میکنم
بالخره رفتیم خونه و قرار شد تو این هفته یه سری وسایل بخرن برا شروع زندگی
تا آخر هفته کاراشونو انجام بدن بعدیه جشن مختصر بگیریمو برن سر خونه زندگیشون
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وقتی رسیدیم آراد یه چک نوشتو بهشون داد اول سپهر قبول نمیکرد ولی بعد آراد به زور راضیش کرد که همه رو باهاش حساب میکنه
سپهرو باران هر روز میرفتن دنبال خرید وسایل
بعضی روزا یا من یا منو آرادم میرفتیم باهاشون تا اینکه همه وسایلشون رو خریدند و خونه آماده شد
بالخره روز جشنم فرا رسید
آوا
روز جشن باران و سپهر بود!
خیلی خوشحال بودم و براشون آرزوی خوشبختی میکردم
از صبح که بلند شدیم سپهر منو بارانو برد آرایشگاه
قرار بود تا بعداز ظهر همه کارا رو خودش با آراد انجام بده و بعد بیاد دنبالمون
جشن مختصری آراد ترتیب داده بود چون ما کسی رو نداشتیم آراد قرار بود چند تا از دوستاشو دعوت کنه.
رفتیم آرایشگاه
خداییش خانم خیلی خوبی بود هم مهربون بود هم کلی رو صورتامون کار کرد
وقتی گفت تموم شد بلند شدمو خودمو تو آیینه دیدم ماه شده بودم
ابروهامو دخترونه برداشته بود و آرایش مات کار کرده بود موهامم مدل ترکیبی جمع و باز درست کرده بود موهای بازمو فر کرده بود
خیلی قشنگ شده بود فکر نمی کردم انقدر تغییر کنم حسابی قیافم عوض شده بود!
بارانم یه خانم دیگه که اونجا بود آرایش کرده بود
وای چه قدر ناز شده بود رفتم جلو و بهش گفتم:میخوای امشب سپهرو بکشی چه قدر خوشگل شدی دختر!
اونم گفت:تو هم خیلی ناز شدی چه قدر عوض شدی!
چه قدر لباست با آرایش توتنت قشنگه!!
آره خداییش لباسامونم خیلی قشنگ شد
وقتی رفتیم خرید دو دست لباس خریدیم..
لباس باران پیراهن آستین بلند جذب نباتی رنگ که از باال تا کمر تنگ بود و تموش گیپور کار شده بود قسمت پایین لباسشم پف دار بود
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لباس منم که ماکسی آستین بلند پایینشم مدل ماهی به رنگ مشکی قسمت باالی لباس سنگ دوزی شده بود و خیلی جلوه داشت
گفتم:فقط حیف که کاوه نیست منو ببینه!
باران گفت:وای آوا باز میگی کاوه!
دیگه باید فراموشش کنی االن باید به فکر آراد باشی تو دیگه بهش جواب مثبت دادی!
تو دلم گفتم خبر نداری میخوام باهاش چی کار کنم
خندیدمو گفتم:باشه
از اون دوتا خانم تشکر کردیم پولشم که آراد باهاشون حساب کرده بود
بهشون خیلی سفارش کرده بود معلوم بود پول زیادی هم پرداخت کرده
خیلی به فکرمونه ولی من هنوزم احساسی بهش ندارم
تو همین افکار بودم که صدا زدند اومدند دنبالمون
شالمو رو سرم انداختم و مانتو هم تنم کردم بارانم هم همینطور
باهم از آرایشگاه اومدیم بیرون که
از آرایشگاه که اومدیم بیرون آرادو و سپهرو دیدیم که دست به سینه به ماشین تکیه داده بودن
سپهر به سمته باران اومدو دستشو گرفته و آروم تو گوش باران چیزی گفت
آرادم به سمتم من اومد،،برق خوشحالی و تحسین تو چشاش موج میزد!
به آراد نگاهی کردم یه کت و شلوار جذب براق سورمه ای پوشیده بود،،که خیلی بهش میومد!
پیرهن زیر کتشم سفید بود
با یه پاپیون سورمه ای،،موهاشم داده بود باال،،صورتشم شیش تیغ کرده بود
خدایی خیلی ناز شده بود
سپهرم یه کت و شلوار مشکی جذب پوشیده بود با کروات مشکی
لباس زیر کتشم رنگ نباتی بود
اخی با باران ست کرده بود
موهاشم که کج ریخته بود تو صورتشو..ته ریشم که گذاشته بود خیلی بهش میومد!
بعد از بررسی آقایون به ماشین عروس نگاهی کردم..که همون ماشین آراد بود،،یخورده تزئین هم شده بود..
آراد:بفرمایید سوار شید!
به خودم که اومدم دیدم در ماشینو برام باز کرده
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رفتم جلو سوار ماشین شدم
سپهر و باران هم عقب نشستن
انگار که آراد رانندشون بود،،خخ
آراد دستشو برد سمته ضبط و یه آهنگ شاد پلی کرد
آهنگ(ای جان از حامد همایون)
ای جان ای جان
قلب منه آشفته ی دل داده مرنجان...ای جان!
دستی بزنو گردش تقدیر بگردان...ای جان
ردی خبری پیک امیدی بفرستم
تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان
دلبرا جان جان جان جان جان جان
مطربا وای وای وای وای وای وای
های من هی هی هی هی هی هی
هوی من های های های های های های
یارب به سمته من یارم روانه کن صبرم به سر رسیده!
با من بگو بگو از راز قلب او رنگ از رخم پریده
وای از شبی که بی یادش سحر شود هرگز چنین نباشد
با تار گیسویش دامی به وسعتم بر قامتم تنیده
دلبرا جان جان جان جان جان جان
مطربا وای وای وای وای وای وای
های من هی هی هی هی هی هی
هوی من های های های های های های
آراد با آهنگ زیر لب میخوندو با دستش رو فرمون ضربه میزد
منو باران سپهرم هی میخندیدیم
آخی آراد فک کرده بود من به خاطر اینکه کنارشم انقد خوشحالم،،در صورتی که من فقط به خاطر اینکه عروسی بارانه خیلی خوشحال
بودم
یه ربعی تو راه بودیم..تا اینکه به خونه رسیدیم!
سپهر سریع از ماشین پیاده شدو رفت درو برای باران باز کردو دستشو گرفت..به سمته خونه رفتن
ولی من قبل از اینکه آراد بیاد خودم سریع پیاده شدم
312

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

بارانو سپهر جلو رفتن منو آرادم پشته سرشون وارد باغ خونه شدیم
با وارد شدن سپهر و باران به باغ
همه براشون دست زدنو کل کشیدن
آراد دوستاشو یکی یکی معرفی کرددهمه با روی خوش احوال پرسی میکردن تا رسیدیم به خانم محمدی که احساس کردم برام پشت
چشم نازک کرد
روبه آرادگفتم:مشکلی دارن؟؟؟
یه نیشخند زدو گفت:مهم نیست!!...
نگا کردم دیدم به تعداد مهمونا میزو صندلی چیدن،،مهمونا حدودا پنجاه تایی میشدن
آراد به سپهر گفت :االن عاقد میاد بریم تو پذیرایی!
رفتیم تو پذیرایی سفره عقد کوچیکی ترتیب داده بودن
وای اصال فکرشو نمیکردم این کارا رو آرادو سپهر انجام داده باشن
دوسه تا خدمتکار هم اومده بودن که مراسمو بگردونند و پذیرایی کنن
سپهر نشست رو صندلی منو بارانم رفتیم تا آماده بشیم
رفتیم تو اتاق مانتوهامونو درآوردیم و شال همرنگ لباسامون رو روسرمون انداختیم
باران گفت:واقعا نمیدونم چه جوری از آراد تشکر کنم!
باران:من اگه تورو نداشتم چی کار میکردم؟
تموم این کارارو آراد به خاطر تو برای ما انجام میده
خندیدمو گفتم:نه بابا چه ربطی داره؟؟
باران:خودتو گول نزن رفتاراشو نگا کن این همه بهت توجه داره اونوقت تو..
نزاشتم ادامه بده و بهش گفتم:مهمونا منتظرن باشه برا بعد دستشو گرفتم و بردمش پایین!
از پله هاکه پایین رفتیم دوباره دست زدندو کل کشیدن
بارانو بردم رو صندلی نشوندم
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عاقد اومد من رفتم پارچه سفید و برداشتم و نگا کردم به آرادکه بگه یکی بیاد اونور پارچه رو بگیره
آرادم رفت سمت خانم محمدی و بهش گفت بیاد پارچه رو بگیره
نمیدونم چرا ازش خوشم نمیاد
یه جوریه مشکوک میزنه.
بالخره بعد از سه بار باران جواب بله رو دادو بعدم سپهر
همه دست زدنو اضحار خوشحالی و آرزوی خوشبختی کردن!
منم که زیر نگاههای مرموز خانم محمدی کالفه شده بودم
همه کادوهاشونو دادن
وای خدا خیرش بده آرادو خودش یه سکه تمام داد از طرف من هم یه گردنبند براش گرفته بود
آراد اعالم کرد که همه برن تو باغ
با عروس و داماد رفتیم و خدمتکارا مشغول پذیرایی شدن
داشتم با باران حرف میزدم که دیدم آراد به سمت میز خانم محمدی رفت
باخودم گفتم چرا تنها نشسته
حتما ازدواج نکرده چون اکثر دوستاش با همسراشون اومده بودن
خانم محمدی پشتش به من بود و روش به آراد
آراد باهاش حرف میزدو میخندید
هه فکر کرده برای من مهمه!
تا اینکه بلند شد از سر میز خانم محمدی هم به احترامش بلند شد
محمدی همزمان برگشت و به من نگاه کرد
منم خودمو زدم به اون راه که اصال حواسم به شما نبوده
آراد اومد پیش باران و سپهر،،منم بهش محل ندادم
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آراد:همه چی خوبه چیزی احتیاج ندارین؟؟؟
باران و سپهر خیلی ازش تشکر کردند ولی من اصال نگاشم نکردم
هه مثال که چی میخواد حرص منو در بیاره وقتی قراره با من نامزد کنه میره با یکی دیگه حرف میزنه و میخنده!
اونم کسی که نمیدونم چرا ازش خوشم نمیومد
بلند شدم برم تو باغ یه دور بزنم که آراد گفت:کجا چیزی میخوای؟؟
چپ چپ نگاش کردم که یعنی هیچی نگو بعدم رفتم
همین که از کنار میز محمدی رد شدم گفت:خوب راحتی تو خونش زندگی میکنی!
گفتم:بله؟!
فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه!
محمدی:یه دختر مجرد تو این دوروزمونه واال قباحت داره
با حالت چندش یه نگا به سر تاپاش انداختم!
یه آرایش غلیظ رو صورتش بود شالشم که نگو داشت از سرش میفتاد
موهاشون از زیر شالش پریشون بود
لباسشم دوبنده ماکسی بلند جذب که تموم هیکلشو به نمایش گذاشته بود
فکر کنم اگه با همکاراش خیلی راحت بود لباس بازتری میپوشید
میدونی که آراد پسرخاله منه در ضمن
_آوا
حرفم نیمه تموم موند چون آراد گفت:اتفاقی افتاده.؟؟
محمدی که انگار دست و پاشو گم کرده بود!
ولی من با عصبانیت بهش نگا کردمو گفتم:از ایشون بپرسید!
آراد:خانم محمدی چیزی شده؟؟
محمدی:چ چی ب بگم داشتم باهاشون گپ میزدم
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تودلم گفتم:آره جون عمت داشتی منو بی آبرو میکردی!!
آراد:ولی فک نمیکنم اینطور باشه
یهو گفتم:دقیقا!!
بعدش با عصبانیت رومو برگردوندمو اومدم برم که دستم توسط آراد کشیده شد
آراد:کجا؟
یدقه وایسا
بهش نگاه کردمو گفتم:دستمو ول کن
خانم محمدی داشت هنگ مارو نگاه میکرد
آراد:االن وقتشه!
وقت چی؟
آراد:االن میفهمی
آراد:خانم ها آقایون چند لحظه توجه کنید
همه روشونو به سمته ما کردنو به آراد نگاه کردن
بعد آراد با صدای بلند اعالم کرد
آراد:یه سورپرایز براتون دارم
آراد:من و آوا جان تصمیم گرفتیم امشب نامزدیمونو به همه اعالم کنیم
همه هاج و واج مارو نگاه میکردن
همه ی چشا شده بود قده یه سکه پونصد تومنی و دهناشونو عین اسب ابی باز شده بود
وجدان:بی ادب
وا خو راست میگم دیگه!
وجدان:ایش
با تعجب به آراد نگاه کردم که آراد لبخندی تحویلم داد
واقعا فکرشو نمیکردم که یهو اینجوری اعالم کنه!
316

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
وای!
بعد از چند دقیقه همه از شک در اومدندو بهمون تبریک گفتن
منم بر حسب قولی که داده بودم با خوش رویی با همه برخورد کردم
دوباره نگام به محمدی افتاد که دیدم با نفرت بهم زل زده
بعد اومد سمتمونو گفت:امیدوارم خوشبخت شید جناب سرهنگ!
بعدم ادامه داد
محمدی:با اجازتون
و بعد سریع لباساشو برداشتو بدون اینکه اجازه بده ما حرفی بزنیم مجلسو ترک کرد
قشنگ معلوم بود بغض کرده
وجدان:عخی
با صدای آراد از فکر بیرون اومدم
آراد:بفرمایید شام
نتونستم خودمو نگه دارم داشتم از فضولی میمردم

پشت چشم برای آراد نازک کردمو رو بهش گفتم:اونوقت نمیخواید برام توضیح بدید که این رفتارای خانم محمدی دلیلش چی بود.؟؟
آراد:امشب نه حال خوشمو با هیچی عوض نمیکنم ولی تو یه فرصت مناسب حتما بهت میگم!
تودلم گفتم:وا این یه چیش میشه ها
یعنی انقدر از نامزدیمون خوشحاله؟؟
همه مهمونا شامو که خوردند آراد جلو همه صیغه محرمیت خوندو منم بهش محرم شدم!
دوباره همه بهمون تبریک گفتند و آرزوی خوشبختی برای ما و عروس دوماد کردند!
آخر شب باران وسپهرو تا خونشون همراهی کردیم!
آراد که خیلی سر خوش شده بود بوق میزدو با آهنگی که تو ماشین گذاشته بود هی خودشو تکون میداد
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هی به من نگا میکردو لبخند میزد
منم دلم نیومد گاهی اوقات نگاش میکردمو لبخند میزدم
آخی فکر میکنه میتونه به من نزدیک بشه انگار شرطمو یادش رفته!
به اهنگی ک توی ماشین پخش میشد دقت کردم،،چقد قشنگ بود،،اخی!
(یوسف زمانی آهنگ مهربونی)..
تقصیر من نیست اگه اینجوری دوست دارم
دست من نیست به قلب تو بدهکارم
که زندگیمو رویایی کرده مهربونیت،،مهربونیت
آی مهربونم این روزا بدجوری شدی آروم جونم!!
ببین چی کار کردی که بی تو نمیتونم
با تو میخوام عشقو به معنا برسونم
هر چی دارم از وجودته همه دنیای من
هر چی غصه داری ماله من بشه فقط بخند
از روزایی که در انتظارمونن حرف بزن عشقم..مهربونم
ای مهربونم نیاد یه روز بری منو تنهام بزاری
درد نبودتو تو قلبم جا بزاری!!
اگه بری غم رفتنت میمونه یادگاری
مهربونم
تقصیر من نیست اگه بایدهر روز چشماتو ببینم
اگه باید هرروز دستاتو بگیرم
خودت میدونی تو نباشی من میمیرم!..
انقد عزیزی وقتی که حالت بده قلبمو میریزی
318

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

خودت که بهتر از همه اینو میدونی
تو باهمه فرق داری تو عزیز جونی
هر چی دارم از وجودته همه دنیای من
هر چی غصه داری ماله من بشه فقط بخند
از روزایی که در انتظارمونن حرف بزن عشقم مهربونم
ای مهربونم نیاد یه روز بری منو تنهام بزاری!
درد نبودتو تو قلبم جا بزاری
اگه بری غم رفتنت میمونه یادگاری مهربونم
همونجور که به آهنگ گوش میکردم تو فکر رفته بودم
یعنی منظور داشت که این آهنگو گذاشته بود و منو نگاه میکردو لبخند تحویلم میداد؟
نه فکر نکنم چون من اصال با مهربونی باهاش برخورد نکرده بودم!
شاید چون این چندروزه زیاد اذیتش نکردم و باهاش خوب برخورد کردم فکر دیگه ای در موردم کرده
واقعا براش عزیز شدم یا خیال بافی میکنم؟؟
گیج شده بودم اگه اینجورم باشه که من اصال احساسی بهش ندارم
بالخره باران و سپهر وارد خونه شدندو ماهم از بقیه خداحافظی کردیم و به سمت خونه راه افتادیم
تو ماشین که نشستیم دوباره آهنگ و لبخند آراد
ولی نمیدونم چرا استرس گرفته بودم
دلشوره عجیبی بهم وارد شده بود
باید یه فکری میکردم لم دادم و چشامو بستم که آراد فکر کنه خوابم
آراد:آوا،،آوا،،خانمی،،خانمم!
چه زود خوابش بر دحتما خستگی زیاد باعث شده خوابش ببره
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چه نازم خوابیده
خیلی خودمو کنترل کردم که خندم نگیره الکی خودمو زده بودم به خواب
آرادم آهنگو کم کرد که من راحت بخوابم
انگار رسیدیم چون دوباره صدام زد آواجان،،آوایی
وای چه قشنگ صدام میزنه ولی من نباید بهش دل ببندم!
با خودم گفتم بزار چشمامو باز کنم تاکاری ازش سر نزده
احساس کردم نزدیک تر شده چون بوی عطر تلخشو کامل حس میکردم
یه نفس عمیق کشیدمو از بوی خوش عطرش یه لبخند رو لبم اومد
یه دفه آراد با صدای کشداری گفت:عزیزم چطوره؟؟؟
چشمامو آروم باز کردمو باترس گفتم:هین!
چون انقدر بهم نزدیک بود که تو چند سانتی متری صورتم بود
یه دفه خودشو عقب کشیدو گفت:آخ ببخشید ترسوندمت
اخمامو کشیدم توهمو گفتم:مهم نیست
دستگیره در ماشینو گرفتم و:درو باز کردموهمین که خواستم پیاده شم گفت:حداقل دلم به این خوشه که بوی عطرم به مذاقت خوش
اومده
گفتم:ای بدک نبود شرمنده من خیلی خسته ام میرم بخوابم
رفتم به سمت ساختمون که
_آراد
تو جشن به سرم زد برم سمت محمدی تا ببینم واکنش آوارو!
درست حدس زدم کنجکاو شده بود
یعنی براش مهم شده بودم؟!
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نمیدونم چه حسی بهم داره ولی من که دارم دیوونه میشم
روز به روز بیشتر شیفتش میشم
نشستم با محمدی در مورد کار صحبت کردن تا محمدی حواسش نبود لبخند میزدم
آوارو هم زیر چشمی میپاییدم
تا اینکه وقتی آوا با محمدی حرف میزد احساس کردم خیلی عصبی شده
رفتم به سمتشون و در یه آن تصمیم گرفتم نامزدیمونو اعالم کنم
خالصه رو ابرا سیر میکردم بالخره بهم محرم شدیم
تو ماشین میخواستم تموم حسمو با آهنگی که گذاشته بودم بهش بگم
دلم میخواست حاال که محرمیم و تنها شدیم باهام حرف بزنه
ولی از خستگی خوابش برد
وقتی رسیدیم اومدم بیدارش کنم نزدیکش شدم
چقدر امشب زیباتر شده بود احساس کردم داره عطرمو بو میکشه
تا گفتم:عزیزم چطوره؟
چشماشو باز کرد فکر کنم از نزدیکی خیلی زیاد ترسید!
وای باز خراب کردم باز اخماش تو هم رفت و گفت:خسته ام میرم بخوابم
آخه من چه گناهی کردم یعنی میخواد باهام بد برخورد کنه؟؟
وای خدا من طاقتشو ندارم نه حاال که به دستش آوردم
ولی تقصیر خودمه قبول کردنه شرطش که نباید نزدیکش بشم
ولی همین که داشت از پله ها باال میرفت پاش سر خوردو از دودسه تا پله افتاد!!
دادزدم:آوا
سریع خودمو بهش رسوندم که دیدم داره درد میکشه
چشماشو بسته بودو ناله میکرد
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دستمو به پاش زدم که ببینم چی شده
چشماشو باز کردو با اخم گفت:به من دست نزن!
بزار کمکت کنم ببینم چی کار کردی با خودت
همونجور ناله کنون بلند شد ک
_آوا
خاک تو سرم کنن که نمیتونم عین آدم راه برم از ترسم که نکنه حاال که محرمیم بیاد طرفم انقدر با هول و وال رفتم که از پله افتادم!
آراد با نگرانی به سمتم اومدو خواست به پام دست بزنه که سرش داد زدم به من دست نزن!
از صورتش معلوم بود خیلی نگرانم شده
اومدم بلند شم که دوباره از درد نتونستم رو پام بایستمو داشتم میفتادم که منو بغل کردو نشوند رو پله
آراد گفت:آخه دختره لجباز من که االن بهت محرمم چرا نمیزاری کمکت کنم؟
بعدم بدون اینکه بزاره من تصمیم بگیرم دست انداخت زیر پاهامو عین پر کاه از زمین بلندم کردو منو بغل کرد
سرمو به سینش چسبونده بود نفسم باال نمیومد!
نمیدونم ازش میترسیدم یا خجالت میکشم ولی خیلی حالم بد بود
تازه درد پامم شده بود قوزه باال قوز
وای خدای من چه قدر قلبش تاالپ و تلوپ میکنه!!
انگار قلبش میخواد سینشو بشکافه و بزنه بیرون..
یعنی من وزنم سنگینه یا به خاطر نزدیکی من بهش اینجوری شده؟!
منو برد رو تخت اتاق خوابوندو منم چشمامو بسته بودم که چشم تو چشمش نشم
آراد:آوا جان بهتری؟؟؟
دستش به سمت پام رفت که ببینه چی شده تا به پام دست زد مور مورم شد به جای اینکه بخواد دردم بگیره
آراد:قربونت برم از درد صورتت عین لبو شده!!
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تو دلم گفتم نمیدونه که از خجالته وگرنه دردشو میتونم تحمل کنم
آراد:االن میرم یه بانداژ میارم که پاتو بببندم بعد اگه بهتر نشدی بریم دکتر
رفت بانداژ بیاره که چشممو باز کردم دیدم تو اتاق آرادم
وای خدا حاال من چی کار کنم چرا منو آورده تو اتاق خودش؟
خیر سرم مثال داشتم زود از دستش در میرفتم که برم اتاقمو درو قفل کنم که افتادم
اومدم از رو تخت بلند شم که اومد تو اتاق!!
آراد:چرا نشستی درد داری؟؟؟
بریم دکتر؟؟؟
یه نفس عمیق کشیدمو گفتم:نه بهترم میخواستم برم تو اتاقم
آراد یه اخم ریز اومد رو پیشونیشو
آراد:تو شرایطی که برام گذاشتی حرفی از اینکه تو اتاقم نیای نبود،،درسته؟؟
آراد:پس االنم دختر خوبی باش و بزار پاتو ببندم!
سرمو کج کردمو باحالت مظلومی گفتم:پس بی زحمت تو برو تو اتاق من بخواب!
یه نیشخند زدو گفت:من فقط تو اتاق خودمو رو تخت خودم خوابم میبره!
گفتم:خب من خوابم نمیبره!
خندیدو گفت:باید عادت کنی از این به بعد باید اینجا بخوابی
خب حاال امشب چون نمیتونم برم اتاقم میخوابم ولی از فردا شب میرم اتاق خودم
آراد:همین که گفتم دیگه هم حرفی نشنوم
چرا زور میگی مگه قول ندادی کاری به کارم نداشته باشی؟؟
آراد:االنم کاری بهت ندارم میگم فقط باید تو اتاق من و پیش من بخوابی!
باحرص مشتمو به تخت کوبوندمو گفتم :اه زورگو!
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نگاش کردم با کمال آرامش داشت پامو میبست و نیشخند میزد
بعد از بستن پام از اتاق رفت بیرون و یه دست لباس برام آورد
آرادبا یه لحن شیطونی گفت:خودم کمکت کنم یا خودت میتونی بپوشی.؟؟؟
چشمام گرد شدو گفتم:اگه شما لطف کنی از اتاق بری بیرون خودم میپوشم!
آراد:خب من پشتمو بهت میکنم تا اگه نتونستی کمکت کنم
یه دفه با حرص دادزدم:آراد
آراددخندیدو دستاشو آورد باال و گفت:باشه بابا من تسلیم!
از اتاق رفت بیرون و یه ربع بعد اومد تواتاق
یه لیوان شیر عسل برام آورده بود
لیوان شیرو داد دستمو گفت:بفرما اینو بخور حتما خیلی ضعف کردی!
اومدم بگم نمیخورم دیدم خیلی بد میشه
از دستش گرفتمو تشکر کردمو خوردم
سمت کمدش رفت که لباساشو عوض کنه!!!
پیراهنشو درآورد که سریع چشممو بستمو گفتم:وویی!
همونجور که چشام بسته بود بهش گفتم:ببخشیدا من اینجام ها
آراد پقی زد زیر خنده و با یه حالت لوسی گفت:ببخشیدا مثل اینکه من شوهرتم ها!!
بعدم گفت :میتونی چشماتو باز کنی!
چشممو باز کردم که برقو خاموش کردو اومد رو تخت
_آوا
آراد اومد رو تخت قلبم داشت از حلقم میزد بیرون!
دستشو گذاشت زیر سرم و چشماشو بست و سفت بغلم کرد
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اما من عین این مسخ شده ها تکون نمیخوردم
تپش قلبم رفته بود باال
آرادم سرشو نزدیک موهام کرده بودو نفس عمیق میکشید
وای خدا دارم سکته میکنم
دست و پام خشک شده بود هیچ عکس العملی نمیتونستم انجام بدم
یه دفه آراد زیر گوشمو بوس کردو گفت:خانمم بگیر بخواب انقدر خودتو اذیت نکن کاریت ندارم!
آراد خدا لعنتت نکنه این چه کاری بود کردی حالم بدتر شد
تصمیم گرفتم پشتمو بهش کنمو بخوابم
تا پشتمو بهش کردم دستشو حلقه کرد دور کمرم
دیگه داشت اشکم درمیومد گفتم:آراد بزار بخوابم!
آراد:من که کاریت ندارم فقط باید تو بغلم بخوابی
نمیشه که از محرم بودن فقط اسمشو یدک کشید..مگه نه؟
جوابی ندادم
یه نیم ساعتی گذشت
چشامو از زور خستگی نمیتونستم باز نگه دارم
خیلی کلنجار رفتم تا اینکه احساس کردم خوابش برده!
نفساش منظم بود همین که خواستم خودمو ازش جدا کنم و برم تو اتاقم،
دوباره منو سفت بغل کردو گفت:کجا؟؟؟
آراد:جات خیلی خوبه بگیر بخواب دیگه تکرار نمیکنم!
خیلی زور گویی آراد،،چرا اذیتم میکنی؟؟؟
میخوام بخوابم ولی خوابم نمیبره
آراد:امشب میخوابی تا عادت کنی!!!
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بالخره انگار باهر جون کندنی بود خوابم برد
دم دمای صبح بود که احساس کردم صدایی میاد
گفتم شاید دارم خواب میبینم
وای چه صدای دلنشینی!!!.
آروم پلکمو باز کردم دیدم آراد داره نماز میخونه!!
چه قدر آروم و:باطمأنینه نماز میخوند!
خیلی خسته بودم ولی منم بلند شدم تا نمازمو بخونم
اومدم از در برم بیرون که نمازش تموم شد
آراد:سالم خانمی چیزی میخوای؟؟؟
سالم قبول باشه میخوام نماز بخونم!!!.
به سمته در رفتم که دیدم در قفله
آراد:خدا قبول کنه
چادر نمازتو آوردم کنار تخت گذاشتم
بعد خودش رفت رو تخت و خوابید
درو قفل کرده که من نرم وای خدا من با این مرد چی کار کنم؟؟؟
پوف
رفتم سمته سجاده و منم نمازمو خوندمو خوابیدم
_آراد
صبح از خواب بلند شدم
وای چه حس خوبی داشتم االن دیگه مطمئنم عاشقشم،،حسایی که بهش دارم عالمتای عشقه
وجدان:مثال چه حسایی دارین؟؟

همین که وقتی بهش نزدیک میشم تپش قلبم میره باال،،همین که دوست دارم همیشه پیشم باشه و بغلش کنم..همین که...
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وجدان:باشه بابا،،بس کن آقای عاشق
بروبابا
حس خیلی خوبیه شب عشقتو بغل کنی و بخوابی
ولی خیلی خودخواهم آوا معلوم بود خوابش نمیبره
خب من چی کار کنم باید عادت کنه من چه گناهی دارم منم دل دارم نمیشه هر چی اون بگه بگم چشم!
چه ناز خوابیده بود آروم از رو تخت اومدم پایین
رفتم صبحونه مفصلی آماده کردم و منتظرش شدم تا باهم صبحونه بخوریم
یه ساعتی گذشت ولی خبری نشد
با خودم گفتم نکنه بیداره و باهام قهره؟؟؟
یا شایدم پاش درد میکنه و نمیتونه بیاد پایین
اما نه اگه پاش درد میکرد صبح نمیتونست به اون راحتی نماز بخونه
وای چه شیرین بود نگاه کردن به آوا
وقتی با اون چادر نماز داشت نماز میخوند عین فرشته ها شده بود
تو همین افکار بودم که دیدم اومد تو آشپزخونه
سالم صبح به خیر
سرشو پایین انداخته بودو زمینو نگاه میکرد
آوا:سالم
خوب خوابیدی؟؟؟
یه دفه سرشو بلند کردو تو چشام زل زدباحرص گفت:اگه شیطونیاتو فاکتور بگیرم بدک نبود
خندیدموگفتم:منو شیطونی؟؟
دلت میاد شوهر به این خوبی
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آوا زیر لب گفت :پخودخواهی و زورگویی کجاش خوبه اونوقت.؟
فکر نکن نشنیدم ها!
شنیدم،،خوبم شنیدم!
آوا:خب منم گفتم که بشنوی جناب
یه کم بهم برخوردگفتم:بگذریم پات بهتر شد.؟؟
آوا:بهتره!
باهم صبحونه خوردیم از سر میز بلند شدمو بهش گفتم
_آراد
من امروز دربست در اختیار خانمم!
آوا دستشو زد زیر چونشو با یه پوزخند گفت:هه شما مارو اذیت نکن در بست بودن در خدمتم پیشکش!
آراد:تو مثل اینکه شمشیرو از رو بستی نه؟؟؟
آوا:پس چی فکر کردی؟
انتظار داری باهات چه طور برخورد کنم؟؟؟
آوا:وقتی فقط زورگویی رو یاد گرفتی منم بهتر از این باهات نمیتونم برخورد کنم
رگ گردنم زد باال و عصبی شدم
هر کاری کردم به خاطر این بوده که بتونم رابطمونو بهتر کنم حاال داره برا من اراجیف ردیف میکنه
رفتم جلوشو چونشو محکم گرفتم تو دستم و گفتم:من همیشه انقدر مهربون نیستم نزار اون روی سگم باال بیاد!!
آوا:مثال باال بیاد چی میشه؟؟؟
آراد:پس همینو میخوای دیگه بگرد تا بگردیم
اشک تو چشمش حلقه زده بود نمیدونم به خاطر فشار دستم رو چونش بود یا به خاطر حرفم
چونشو با عصبانیت رها کردم که دیدم بله چه قدر قرمز شده ولی چشممو بستم و از آشپزخونه زدم بیرون
رفتم رو مبل و تی وی رو روشن کردم
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چشمم به تی وی بود ولی فکرم درگیر آوا
دلم نمیخواست برنجونمش
ولی خب منم غرور دارم دختره باهام خوب برخورد نمیکنه منم نمیتونم جلو خودمو بگیرم
حالم دگرگون بود که صدای زنگ در اومد
رفتم تو آیفون تصویری دیدم که بارانو سپهر اومدن
درو باز کردم و رفتم تو آشپزخونه
آوا رو دیدم که سرشو گذاشته بود رو میز بهش گفتم:بلندشو باران و سپهر اومدن
فقط قولت یادت نره قرار بود جلو بقیه آبرو داری کنی!
یه نگاه غمگین بهم انداخت که تا ته دلمو سوزوند
نتونستم تحمل کنمو رفتم تو پذیرایی
_آوا
خب خدا من باید چی کار کنم میخوام باهاش رفتارمو خوب کنم ولی وقتی یاد زور گوییاش میفتم حرصم میگیره!
خودم هر رفتاری ازم سر میزد ولی جدیدا تا آراد باهام بد برخورد میکرد این بغض لعنتی میومد سراغم
دوست نداشتم باهام بد برخورد کنه هر چند من باهاش خوب رفتار نکنم
سرمو گذاشته بودم رو میزو بغض بد جوری گلومو فشار میداد
آراد اومد تو آشپزخونه و گفت که باران و سپهر اومدن و یاد آوری کرد جلوشون آبرو داری کنم
اما مگه این بغض لعنتی میزاره..؟؟
پاشدم یه لیوان آب خنک خوردمو یه آب به صورتم زدمو رفتم تو پذیرایی
شالم رو سرم بود صبح برای اینکه حرص آرادو در بیارم شالمو سرم کرده بودم
باران و سپهر با یه دسته گل شادو خندون اومدن
احوال پرسی کردیمو آرادم ازشون تشکر کرد
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سپهر:ما باید ازت تشکر کنیم آراد جان خیلی برامون زحمت کشیدی این دسته گلم بابت زحماتته گرچه ناقابله!
باران با شیطنت و با صدای آروم رو به من گفت:خب خانمی خوش میگذره؟؟؟
منم مثل خودش گفتم:به شما باید بیشتر خوش بگذره باران جون چه خبر؟؟
بعد یه دفه باهم خندیدیم
آراد:خانما به ما هم بگید بخندیم
آوا:به درد سنتون نمیخوره،،اینو و گفتمو دوباره زدیم زیر خنده
سپهر:باران،،خانمی،،داشتیم شما مگه غیر از ما دو تا کیو دارید؟؟؟
باران:ای بابا همه حرفارو که نباید جلو آقایون زد
سپهر:باشه بگذریم ما اومدیم هم برا تشکر هم برای اینکه اگه مایل باشید باهم بریم بیرون؟؟
روز جمعه بودو روز گردش
منم دلم میخواست برم بیرون ولی وقتی آرادگفت در اختیارتم گفتم بزار اذیتش کنم
خالصه ما هم اعالم آمادگی کردیمو قرار شد بریم شهربازی
منو باران رفتیم تو اتاقم و آرایش کردم وآماده شدیم
همین که رفتیم پایین
_آوا
همین که رفتیم پایین آراد لباساشو پوشیده بودو نشسته بذ رو مبل نگاش که به من افتاد اخماشو کشید تو هم
وا این چشه؟؟؟
خود درگیری داره ها؟؟؟
به من میگه جلو بقیه آبرو داری کن بعد خودش اخماشو میکشه تو هم
آرادورو به سپهر گفت:این سوییچ و بی زحمت بگیر ماشینو ببر بیرون تا من و آوا بیایم
بارانم تا حرف آرادو شنید جایز ندونستو دنبال سپهر رفت بیرون
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باحالت کنایه بهش گفتم:حالت خوشه؟؟ چرا خب نمیای بریم؟؟؟
آراد:اگه تو بزاری!!!
بعدم همونجور با اخم داشت به من نزدیک میشد
اون میومد جلو منم همینطور عقب عقب میرفتم
تا اینکه انقدر نزدیک شد که من چسبیدم به دیوار پشت سرم
فاصلمون چند سانتی بیشتر نبود
اخماشم هر لحظه بیشتر میشد
باتته پته گفتم:مم معل معلومه دد دار ییی چ چی ک کار می میکنی؟؟؟
یه نگا به چشام کرد بعد یه نگا به لبم
چشماش بین لبامو چشام در گردش بود
یه نفس عمیقی کشیدو بعد با صدای خش داری گفت:رژتو پاک کن!
اخمی کردمو گفتم:به رژ من چی کار داری؟؟
آراد:گفتم پاکش کن،،زود..یعنی من انقدر بی غیرت شدم که بزارم تو با این رژ پر رنگ بری بیرون؟آره؟؟
یدفه گفتم:اصال دستمال ندارم که پاکش کنم!
آراد:پس دستمال نداری؟؟
باشه خودم پاکش میکنم
با قرار گفتن لباش رو لبام چشمام اندازه سکه پونصد تومنی باز شد
ولی آراد چشماشو بسته بود
هر چقدر تقال کردمو زور زدم فایده نداشت
دستامو رو سینش گزاشتمو هلش دادم ولی یه میلی مترم تکون نخورد
قطره اشک سمجی از گوشه چشمم چکید
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قطره اشکم که به صورت آراد برخورد کرد،،یدفه..
یدفه کنار کشیدو محکم با کف دستش خوابوند تو پیشونیش
زبونم بند اومده بود،،چشمامو بستم و آروم اشک میریختم
احساس کردم یکی داره بهم نزدیک میشه سریع چشمامو باز کردمو بدو بدو رفتم اونور حالو گفتم:به من نزدیک نشو!
آراد:ببخشید دسته خودم نبود،،بعدم تقصیر خودت بود،،چند دفعه گفتم رو مخ من راه نرو؟؟هان؟؟
جواب بده لعنتی؟؟
همونجوری اینور اونور میرفت دادو بیداد میکرد
اومدم برم که یهو داد زد:جواب منو بدهههه؟؟
یهو برگشتم سمتشو گفتم:
طلبکارم شدم؟آره؟
منم مگه به تو نگفتم بهم نزدیک نشو
حالم ازت بهم میخوره،،خیلی اخالق گندی داری،،اه،،زندگیمو بهم زدی لعنتی!
همونجوری اخم کرده بودمو سرش دادو بیداد میکردمو گریه میکردم
یدفه نتونستم ادامه بدمو صدای هق هقم بلند شد دستمو جلو صورتم گرفتمو از خونه زدم بیرون
آرادم پشت سرم اومدو چند بار اسممو صدا زد
ولی من جوابشو ندادمو سریع رفتم بیرونو سوار ماشین شدم
سپهر با دیدن من و آراد اومد پیاده شه که آراد گفت:داداش خودت رانندگی کن حوصله ندارم!
سپهرو باران جلو بودن
منم عقب نشسته بودم بعد آراد در عقب باز کردو اومد با فاصله ی خیلی کم پیش من عقب نشست
منم رو کرده بودم به شیشه که باران و سپهر نتونن قیافمو ببینن
چون اگه میدیدن میفهمیدن گریه کردمو بعدش باید به سواالتشون پاسخ میدادم
سرمو به شیشه تکیه دادمو چشمامو بستم
با صدای آراد چشمامو باز کردم
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آراد:خانومی خوابیدی؟؟
پاشو رسیدیما،،عزیزم
بهش نگاه کردمو پوزخندی تحویلش دادم
بعدم از ماشین اومدم پایین
باران و سپهر دست تو دست هم جلو رفتن
منم قدمامو تند کردمو خودم رفتم
که آراد دویدو بهم رسیدو گفت:شب با هم حرف میزنیم،،جلو اینا ضایع بازی نکن!
باز دوباره پوزخندی بهش زدمو رامو کشیدمو رفتم تو شهربازی
هممون جلوی شهربازی وایسادیم و با هم رفتیم سمته وسیله بازی هآ
_آراد
وقتی بوسیدمش انگار تموم لذت دنیا برام یک جا جمع شده بود!..
نمیدونم چم شد تا گفت دستمال ندارم منم این فکر به سرم زد
اما بعدش حالم از خودم بهم خورد چون گریش گرفت منم نتونستم آرومش کنم
خب منم غیرت دارم نمیتونستم بزارم با اون رژ بیاد بیرون.
رسیدیم شهربازی
میدونستم دیگه بهم محل نمیده
همه با هم تصمیم گرفتیم ترن سوار شیم
رفتیم بلیط گرفتیمو سوار شدیم
باران و سپهر صندلیهای جلو نشستند من و آوا صندلیهای عقب...
سپهر از همون اول دست انداخت رو شونه بارانو بغلش کرد!
ولی من جرأت نزدیک شدن به آوا رو نداشتم
دست به سینه نشسته بودم نگاش کردم دیدم از ترس چشماش گرد شده
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به خاطر غرورش هم جیغ نمیزد احساس کردم داره میلرزه
همین که از سرازیری ترن خواستیم رد شیم دیدم داره بیحال میشه سریع گرفتمش تو بغلمو گفتم:نترس عزیزم آروم باش من پیشتم!
آوا هم لجبازی نکردو سرشو به سینم فشار داد
آخ که چه لذتی داره عشقتو بغل کنی
دیگه میدونستم که نفسم به نفسش بنده
بالخره ترن ایستادو آوا خودشو ازم جداکردو نیم نگاهی هم بهم ننداخت ولی خواست بیاد پایین که دیدم داره میفته
دستمو انداختم زیر بغلشو آوردمش بیرون
باران و سپهر میخندیدن و گفتن خیلی خوب بود ولی وقتی دیدن آوا حالش بده نگران شدن
رفتیم رو یه نیمکت نشوندمشو گفتم بهشون من االن میام
رفتمو سریع یه رانی براش گرفتمو اومدم
سرش تو بغل باران بود و باران نوازشش میکرد
رانی رو ریختم تو لیوان دادم به باران بهش بده
یه دفه به سپهر گفتم:عه عه شرمنده از بس نگران آوا شدم یادم رفت برای شما بگیرم
سپهر:مشکلی نیست عزیزم من االن میرم چهار تا بستنی توپ میگیرم!
سپهر رفت و دو زانو نشستم جلو آوا ودست سردشو تو دستم گرفتمو گفتم:بهتری عزیزم؟؟؟
آواهم یه لبخند محو زدو سرشو به نشونه آره تکون داد
خالصه سپهر بستنی هارو آوردو خوردیم و کلی چهارتایی قدم زدیم و خندیدیم
دیگه به خاطر آوا سوار هیچ وسیله ای نشدیم
بعدم رفتیم یه رستوران سنتی و نهار خوردیم و برگشتیم خونه...
اگه اول صبح و فاکتور بگیریم در کل روز خوبی بود و خیلی خوش گذشت
باران و سپهرو رسوندیم خونشونو من و آوا هم رفتیم به سمت خونه
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_آوا
نزدیک خونه بودیم که نه آراد حرف میزد و نه من
بازم یه آهنگ عاشقونه گذاشته بود
نمیدونم با این آهنگا میخواست چیو به من ثابت کنه؟
مگه میشه عاشق باشی و عشقتو اذیت کنی؟؟
من فکر میکنم فقط و فقط آراد نسبت به من احساس مسئولیت میکنه!
بالخره خودم سکوت رو شکستمو گفتم:به خاطر امروز خیلی ازت ممنونم
هم خیلی خوش گذشت هم واقعا وقتی ترسیدم تو بغلت آروم شدم!
آراد به سرعت ماشینو گوشه خیابون نگه داشتوباتعجب گفت:باورم نمیشه واقعا خودتی؟؟
این تویی که ازمن تشکر میکنه یا اشتباه شنیدم؟
باحالت شیطونی یه چشمک زدموگفتم :میخوای حرفمو پس میگیرم؟
آراد:نه این چه حرفیه؟؟؟
بی خود!!
یه بارم که خوشحالم کردی میخوای خرابش کنی!!!
شیطون شدو گفت:درضمن تشکر خشک و خالی رو قبول ندارم
چشمامو گرد کردمو گفتم:ببخشید دیگه چیزی تو بساطم ندارم!
آرادیه چشمک زدو گفت:تو اجازشو صادرکن من خودم از تو بساطت پیدا میکنم بعدم بلند بلند خندید
زیر لب زمزمه کردم پرو
رو بهش دادم ها!
بعدش گفتم نمیخوای بری خونه من خسته ام خوابم میاد!
آراد:چشم شما امر بفرما خونه هم میریم.
آوا:وا این چش شد؟
چه غلطی کردما!!
اصال نمیشه باهاش خوب برخورد کرد،،جنبه نداره..ایش
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ماشینو روشن کرد و به سمت خونه راه افتاد
تا رسیدیم خونه از ماشین پیاده شدمو رفتم تو خونه
تا بخواد آراد برسه توپذیرایی سریع رفتم تو اتاقمو درو قفل کردمو خودمو رو تخت انداختم
آخیش حاال با خیال راحت استراحت میکنم نه واال اصال اعتباری بهش نیست
صدای پاشو شنیدم که نزدیک میشد بعدم صدای خودش
آراد:آوا آوا کجا رفتی؟؟؟
دستگیره اتاقو کشید به سمت پایین منم تو دلم بهش میخندیدم
آراد:آوا درو قفل کردی؟؟
این چه کاریه؟؟؟
آوا:میخوام بخوابم
آراد:خب بخواب ولی چرا رفتی اونجا؟
بیا تو اتاق با هم میخوابیم!
آوا:نه جام خوبه تو همین اتاق راحت ترم!!
آراد:بی خود جای تو پیش شوهرته نه تو اون اتاق!!!
میرم تو اتاقم منتظرتم!
تو دلم گفتم:بشین تا بیام بعدم از بس خسته بودم همونجوری خوابم برد
_آراد
آوا برای شامم از اتاقش بیرون نیومد منم نرفتم دم در اتاقش!
نمیتونستم غرورمو بزارم زیر پامو برم دوباره دم در اتاقش..
منم تا نصفه شب خوابم نبرد فکرم بد جور درگیر بود از یه طرف از تشکرش حالم خیلی خوش بود از یه طرف با رفتن تو اتاقش ضد حال
خورده بودم
هنوزم وقتی بخواد حرف گوش نمیکنه و کار خودشو انجام میده!
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انقدر تو تختم غلط خوردم تا خوابم برد
صبح شد رفتم میز صبحونه رو چیدم و منتظر شدم تا بیاد پایین
یه ربعی گذشت تا بالخره خانم تشریف فرما شدن
اخمامو کشیده بودم تو هم
آوا:سالم صبح به خیر
با همون اخمم یه نیم نگاه بهش انداختمو گفتم:سالم
آوا:م من دیشب..
با عصبانیت گفتم:تو دیشب چی هان؟؟؟؟؟
مگه نگفتم منتظرتم؟؟
آوا:خب دیشب اصال نفهمیدم چه جوری خوابم برد
بعدم من به تو اصال اعتماد ندارم
با حالت مسخره رو بهش گفتم:نبایدم اعتماد داشته باشی آخه همش دو روزه اومدی تو خونه من!
من بهت گفته بودم جای تو از این به بعد تو اتاق منه!
نگفته بودم؟!
این کلما تو شمرده شمرده و با صدای بلند بهش گفتم
اونم سرشو انداخته بود پایینو نگام نمیکرد
دوست داری همش ازم فاصله بگیری؟ آره؟؟؟
باشه مشکلی نیست!
با عصبانیت از سر میز بلند شدمو رفتم لباس پوشیدمو رفتم سر کارم
دختره پرو هر چی دوست داره میگه اصال رعایت حال منو نمیکنه درسته عاشقشم ولی نباید جلوش کم بیارم
ذهنم سر کار خیلی درگیر بود با همه دعوا داشتم هیچ کس جرأت نداشت بیاد طرفم
محمدی هم که با اون نگاهاش کالفم کرده بود انگار شده بودم دشمنه خونیش از وقتی با آوا نامزد کردم
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اون از رفتنش از عروسی اینم از برخوردای امروزش
داشتم میرفتم خونه که
_آوا
آراد با عصبانیت از خونه زد بیرون
خب من چی کار میکردم؟
تازه اگه خوابمم نبرده بود نمیرفتم تو اتاقش چرا انقدر زور میگه؟؟
ولی از حق نگذریم من خیلی بی انصافم تو این مدتی که تو خونش بودم تا وقتی نامزد کردیم از حد خودش تجاوز نکرده بود
بالخره اونم یه مرده وقتی من بهش محرم شدم و زنش شدم دیگه بوسیدن که چیزی نیست که من ازش دریغ میکنم
منم مقصرم هیچ تالشی نمیکنم تا رابطمون بهتر بشه
دیروزم که خودم زدم خرابش کردم
صبحونمو خوردم و برای اینکه کمتر فکرو خیال کنم خونه رو مرتب کردم و نهارو درست کردم فکر کردم برا نهار میاد ولی نیومد
منم دو سه قاشق خوردمو بقیشو گذاشتم تو یخچال
بعد نهار رفتم حموم یه دوش آب سرد گرفتم سر حال تر شدم
اومدم بیرون لباسام پوشیدم
تلفن زنگ خورد گوشی رو برداشتم باران بود
باران:سالم خانم خانما
منم مثل خودش پر انرژی جواب دادم:سالم بر خواهر گلم
سپهر خوبه چه خبر؟؟؟
باران:خوبه ممنون خودت خوبی؟؟؟
جناب سرهنگ خوبه؟؟؟
ممنونم خوبیم خداروشکر
باران:تنها بودم گفتم یه زنگ بزنم حالتو بپرسم!
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خوب کاری کردی عزیزم سپهر رفته سرکار؟؟؟
باران:آره منم دوست داشتم برم مغازه کمکش ولی گفت هر موقع سرم شلوغ شد میبرمت االن بشین خونه و خانمی کن!
نمیدونی آوا وقتی این حرفو زد قند تو دلم آب شد!
اجی امیدوارم همیشه خوش و خرم باشی!!
از زندگی متاهلی راضی هستی؟؟؟
باران:آره آوا جونم خیلی از خدا ممنونم که با سپهر زیر یه سقف زندگی میکنم و به آرزوم رسیدم
سپهر مرد رویاهای منه
اشک تو چشمم حلقه زد بازیاد کاوه افتادم یاد کسی که هنوز که هنوزه تو ذهنم زندست و نمیتونم فراموشش کنم
ولی به خاطر تعهدم به آراد باید کم کم فراموشش کنم
باران:آوا آوا کجا رفتی میشنوی صدامو؟؟؟
باصدای باران به خودم اومدمو گفتم
_آوا
همینجام باران جون
فقط یه لحظه رفته بودم تو فکر!
باران:چه فکری عزیزم مشکلی پیش اومده؟؟؟
با جناب سرهنگ که مشکلی نداری؟؟؟
ای بابا باران جون دست رو دلم نزار که
باران:که چی؟؟
منو نصفه عمر کردی!!
بگو دیگه
یه دفه به خودم اومدم آراد دوست نداشت کسی بفهمه ما باهم خوب نیستیم حرفمو خوردمو تو جواب باران گفتم:من نمیتونم کاوه رو
فراموش کنم!
باران:وای آوا دوباره هم کاوه؟
کاوه مرده چرا نمیخوای زندگی کنی و به فکر زندگیت باشی
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به خدا جناب سرهنگم آدمه گناه داره مگه نمیبینی برای آسایشت چه قدر تالش میکنه؟!
گفتم:نمیدونم چی بگم خودمم خسته شدم فکرم همش درگیره
باران:اگه یه کم تو هم به آراد اهمیت بدی و خانمی کنی براش کم کم فکر کاوه از سرت بیرون میاد
خالصه باران یه کم دیگه آداب شوهر داری یادم دادو خداحافظی کردیم
تا شب خودمو سرگرم کردمو به حرفای باران فکر کردم
حوصلم سر رفته بود تو این خونه دراندشت
رفتم یه کم تو حیاط و رو تاب نشستمو کل خاطراتمو مرور کردم
خیلی دلم میخواست برم سر خاک مادرم
هر موقع رفتم بهشت زهرا سر خاک کاوه میرفتم با مادرمم دردل میکردم
ولی االن چند وقت بود بهشت زهرا نرفته بودم
باید به آراد بگم یا منو ببره یا خودم برم
اما باید یه جوری سرصحبتو باز کنم فکر کنم وقتی بیاد باهام حرف نزنه چون امروز نهارم خونه نیومد
وجدان :ببینم اصال آراد صیغه رو چند ماهه خونده؟؟؟
آها درسته باید اینو ازش بپرسم نمیدونم چرا زودتر ازش نپرسیدم!!!
وجدان:خب وقتی اومد بپرس ازش
آره حتما باید بپرسم تازه یادش رفته بگه خانم محمدی چرا اون شب اونجوری رفتار کرد
قرار بود برام توضیح بده!
وجدان:بله دیگه اذیت کردنات کم بود حاال نوبته باز خواست کردن آراد رسیده
عه اصال دوست دارم تو هم تو کارای من دخالت نکن
بلند شدمو رفتم تو خونه و منتظر شدم تا بیاد
آراد
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داشتم میرفتم خونه که رضا به گوشیم زنگ زد
جانم رضا جان؟
رضا:سالم آراد جان خوبی؟؟
سالم عزیز دل برادر ممنون خوبم تو خوبی؟؟؟
رضا:آره خوبم آوا خانم خوبه خوش میگذره؟؟
اونم خوبه سالم میرسونه.
رضا:راستش زنگ زدم یه کاری باهات داشتم
بگو رضا جان در خدمتم!
رضا:تا حاال چند بار تو اداره خانم ساحل تهرانی رو دیدم اونشبم تو جشن دیدمش!
خب چه کاری از دست من بر میاد؟
شیطون نکنه کلک عاشق شدی؟؟؟
رضا:حقیقتش اینه که ازش خوشم اومده فقط میخوام یه مقدار بیشتر در موردش بدونم
من که خودم خیلی ازش شناختی ندارم ولی میتونم از خانم محمدی پرس و جو کنم دوست صمیمیشه
رضا:دست گلت درد نکنه انشااهلل جبران کنم
قربونت برم قبال خیلی بهت زحمت دادم حاال هم باید من برات جبران کنم!
خداحافظی کردیمو تصمیم گرفتم همین امروز با خانم محمدی حرف بزنم
هنوز ساعت شیش بعدازظهر بود منم وقت داشتم منتظر شدم محمدی از اداره اومد بیرون
رفتم جلوو گفتم:سالم میتونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟
محمدی تعجب کردو گفت:مشکلی نیست اشاره کردم به ماشینم و با هم سوار شدیم!
اگه به خاطر رضا نبود عمرا باهاش هم کالم میشدم
ماشینو روشن کردمو راه افتادم
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نمیدونستم چه جوری شروع کنم که خودش به حرف اومد
عسل(محمدی)یه پشت چشم نازک کردو گفت:از نامزدتون چه خبر؟؟؟
منم همونجوری که رانندگی میکردم یه نیم نگا انداختمو گفتم:براتون مهمه؟
عسل:ایش نه کی گفته؟
اصلنم برام مهم نیست!
ولی آوا برای من خیلی مهمه االنم باهاش نامزد کردم اصال خوش ندارم حرف بی خودی در موردش از زبونتون بشنوم!
عسل با عصبانیت گفت:پس برای چی منو سوار ماشینتون کردین؟؟؟
میخواین منو عذاب بدین؟؟؟
من گفتم شاید
اه میدونستم فکرش منحرف میشه سریع حرفشو قطع کردموگفتم:یه خاطر دوستم!!!
عسل:دوستتون؟
خب چه ربطی به من داره؟؟؟
یه لحظه تامل کنید متوجه میشید
ماشینو یه گوشه نگه داشتموگفتم:راستش
میخواستم در مورد ساحل تهرانی یه مقدار اطالعات بهم بدید!
عسل:اونوقت دلیلش؟؟؟
شما بگید بعد متوجه میشید
عسل:شرمنده من نمیتونم اطالعات خصوصی دوستمو به هرکسی بدم!
میدونستم داره تالفی میکنه وگرنه تا قبل از این جریانات تا لب تر میکردم سریع کارمو انجام میداد
دندونامو روهم فشار دادمو گفتم:به نظرت من هر کسی هستم؟؟
من مافوقتم االنم زود جوابمو بده کار دارم باید برم

عسل:هه جناب سرهنگ محض اطالعتون میگم االن تو اداره نیستیم منم زیر دستت نیستم که باهام اینجوری حرف میزنی!
وای خدا بگم چی کارت نکنه رضا اینم کار بود ازم خواستی
یه نفس عمیق کشیدم تا آروم بشم
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ادامه دادم ببین من االن این اطالعاتو برای یکی از دوستای نزدیکم میخوام تو هم میشناسیش ازم کمک خواسته برا امر خیر وگرنه...
حرفمو خوردم که دوباره لج نکنه!میخواستم بگم وگرنه تو الیق اینم نیستی که بهت نگا کنم!
عسل:وگرنه چی؟؟؟
هیچی
میگید یا یه راه دیگه پیدا کنم؟
شما چون دوست صمیمیش هستی من گفتم بهتر میتونید کمکمون کنید!
حاال این دوستتون کی هست؟؟؟
قول میدی جوابمو بدی چون من شناختی ازشون ندارم
عسل:تا کی باشه
رضا احمدی
عسل:عه چه خوب!
فقط به خاطر ایشون جواب میدم چون من خیلی براشون احترام قائلم
خالصه از پدرو مادرش گفت و از اینکه یه خواهر برادر دیگه داره و از آداب معاشرتشون و اخالقیاتو اعتقاداتشون
هر چی گفت همه ایده ال بود خب خداروشکر رضا هم خوب کسی نصیبش شد
حرفامون که تموم شد آدرس خونشونو پرسیدمو رسوندمش درخونشون
اومد پیاده بشه که گفت:اینو باید بهت بگم جناب سرهنگ وگرنه تو دلم میمونه!
تو خیلی به دختر خالت سری!
حیف شدی برای اون
بعدم به سرعت پیاده شدو به سمت خونشون رفت
دختره پرو خوب بود گفتم رو آوا حساسم و حرفی نزنه وگرنه چی کار میکرد
معطل نکردمو ماشینو روشن کردمو به سمت خونه روندم
_آوا
لباسی که با باران خریده بودم پوشیدم یه پیراهن عروسکی قرمز رنگی که آستین پفکی کوتاهی داشت تا رو کمر تنگ بود بلندی دامنش
تا رو زانو دامنشم کلوش بود
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یه آرایش ملیحم رو صورتم نشوندم
منم باید یه کم بهتر برخورد میکردم
قبل از نامزدی تصمیم داشتم یه بالیی سرش بیارم تا پشیمون بشه ولی االن میبینم کسی رو غیر از آراد ندارم
رفتم تو آشپزخونه و غذارو گرم کردم داشتم وسایل شامو آماده میکردم که صدای در اومد
چون آشپزخونه اپن بود به پذیرایی دید داشتم از راه اومد مستقیم رفت رو مبل راحتی لم دادو دست چپشو گذاشت رو چشماش
چه قدر اخماش تو هم بود حتما به خاطر قضیه صبحه!
گوشیش زنگ خورد از جیبیش گوشیو درآوردو جواب داد...
آراد:به سالم عزیز دلم
_ممنون قربونت برم
آوا:گوشامو تیز کردم ببینم کیه بهش زنگ زده پشتمم به آراد کردم که مثال من مشغول کارامم
آراد:آره دیگه از دست کارای تو خل شدم رفت
_ فقط به خاطر تو وگرنه محال بود این کارو کنم بس که خاطرت عزیزه
_محمدی دیگه!
_عالیه عالی
_نه فدات پس تا بعد میام پیشت تا بیشتر در موردش حرف بزنیم
آوا:بغض گلومو گرفت اگه میخواست با کس دیگه ای باشه پس چرا با من نامزد کرد؟
درسته من اذیتش کردم ولی اون حق نداره وقتی من بهش محرمم حتی به کس دیگه ای فکر کنه
معلوم نیست این محمدی کیه که االنم اسمش اومد شایدم با محمدی حرف میزد!
یه چای براش ریختمو بردم جلوش گذاشتم و با بغض گفتم:سالم شامتو گرم کردم رو گازه!
سرشو بلند کرد و با تعجب منو نگاه کردو سالم کرد
باناراحتی گفتم:من خسته ام میرم بخوابم بعدم قبل از اینکه اشکم سرازیر بشه بدو بدو از پله ها باال رفتم!
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_آراد
کالفه و عصبی بودم هم از خودم هم از آوا هم از عسل با اون حرف آخرش!
وارد خونه شدم رفتم مستقیم رو مبل و لم دادم
خیلی خسته بودم هم به خاطر کارام که امروز خیلی سرم شلوغ بود هم به خاطر درگیری ذهنیم
تصمیم گرفته بودم یه کم با آوا سرد برخورد کنم تا به خودش بیاد
گوشیم زنگ خورد رضا بود ولی یه فکر شیطانی به سرم زد
طوری صحبت کردم که انگار دارم با یه خانم حرف میزنم
در حین صحبت یه نگا انداختم دیدم بله آواتو آشپزخونست ولی پشتش به من بود
پس حرفای منو میشنید
تا اینکه گوشیو قطع کردم آوا بایه سینی چای به سمتم اومدو سالم کرد
وای با این لباس چه جیگری شده بود داشتم شاخ در میاوردم یعنی به خاطر من به خودش رسیده بود؟
ولی دیدم بغض داره وقتی گفت خسته ام میرم بخوابم جیگرم آتیش گرفت..
دلم میخواست بپرم و بغلش کنم و یه ماچ آبدار از اون لپای قشنگش کنم ولی خودمو کنترل کردم
حتما به خاطر حرفای من بغض کرده بود و ناراحتی از صورت نازش میبارید
تا رفت باال منم بلند شدم کالفه تر از قبل دستمو الی موهام فرو بردمو رفتم تو آشپزخونه
دلم میخواست برم بغلش کنم و بهش بگم با رضا صحبت میکردم ولی از یه طرف گفتم نه باید چند روز بهش کم محلی کنم
یه لیوان آب خنک خوردمو یه کم غذا کشیدم
غذا هم از گلوم پایین نرفت تنهایی بدون آوا که لذتی نداشت
مابقی غذا رو گذاشتم تو یخچالو رفتم باالتو اتاقم
برقو اتاقو روشن کردم و اومدم برم سمت کمدم که دیدم آوا رو تخته و چشماشو بسته
وای الهی قربونش برم من چه قدر تو خواب چهرش مظلومه!
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سریع لباسمو عوض کردمو رفتم رو تخت...
اومدم دستمو بزارم زیر سرشو بغلش کنم
وجدان:مگه قرار نبود کم محلی کنی؟
عه خب من نمیتونم دارم جلوش کم میارم!
وجدان:همین کارارو میکنی که رفتارش همیشه باهات بده دیگه!
نمیدونم چی بگم آخه االن دارم از دوریش دق میکنم با اون که کنارمه
بالخره حرف وجدان به نفسم غلبه کردو دراز کشیدمو دستمو گذاشتم رو سرمو چشمامو بستم...
تاچند روز هم من بهش محل نمیزاشتم هم آوا خیلی ساکت شده بود همش تو خودش بود فقط سالم و خداحافظ بینمون ردو بدل میشد
من که داشتم دیوونه میشدم فقط میخواستم یه کاری کنم تا بهش نزدیک بشم ولی نه اون کاری میکرد نه من
ولی خوشم اومد از اون شب به بعد هر شب میومد تو اتاقو رو تحت من میخوابید دیگه سر این مسئله لج نکرد
همون که شبا کنارم بود آرامش میگرفتم
تااینکه آخر هفته بود که
_آوا
این یه هفته خیلی بهم سخت گذشت ولی منم آدمی نبودم که بخوام پاپیش بزارم و غرورمو بشکنم
فقط کارم شده بود خود خوری!
آرادم که مثل سابق بهم توجه نداشت تا اینکه صبح پنجشنبه بود که بعد از صبحونه گفت:تا بعداز ظهر وسایلتو جمع کن یکی دو روز با
بچه ها میریم شمال
پشت چشم نازک کردمو گفتم:اونوقت خودت تنهایی این تصمیمو گرفتی؟!
آراد:مگه تو مشکلی داری؟؟؟
گفتم حوصلمون سر رفته بریم مسافرت!!!
یه پوزخند زدم و گفتم:مشکلی ندارم ولی قبلش با منم هماهنگ میکردی بد نبود!!
آراد:عشقم کشید هماهنگ نکنم حاال حرفیه؟؟؟
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آوا:خون خونمو میخورد االن که دیگه من کاری بهش ندارم باهام بد حرف میزنه!
دوباره با غیض نگاش کردم که گفت:االنم دیگه نمیخوام چیزی بشنوم فقط عصر که اومدم آماده باش
بلند شد بره که گفت:باران وسپهرم میان خیالت راحت اونجا تنها نیستی!
تا بعد از ظهر با بی میلی وسایلمو جمع کردم و آماده گذاشتم
آراد اومد و نهار خوردیم قرار بود ساعت سع دوستاش بیان دم خونه ما بعد با هم بریم دنبال سپهر و باران
از در اومدم بیرون که اول از همه چشمم به یه پژو مشکی رنگ خورد که رضا اومد پایینو احوال پرسی کرد
تو ماشینو نگا کردم که همزمان دوتا دختر اومدن بیرون یکیشون که همون محمدی بود که تا دیدمش فقط دلم میخواست چشمشو از
کاسه در بیارم!
اون یکی هم فک کنم شب جشن که دیدمش اسمش ساحل بود دختر خوبی دیده میشد!
با اونام یه دست خشک و خالی دادمو برای محمدی یه پشت چشم نازک کردمو رفتم تو ماشین نشستم آرادم با سر بهشون سالم کردو یه
لبخند زدو سوار شد
راه افتادیم به سمت خونه سپهر
دیگه نتونستم طاقت بیارم که این دختره پرو رو دعوت کرده باصدای بلند بهش گفتم:برای چی من باید با این خانم برم مسافرت؟؟؟
خیلی ازش خوشم میاد مار از پونه بدش میاد در لونش سبز میشه!!
آراد:مگه چه هیزم تری بهت فروخته؟؟؟ اون که کاری بهت نداره!!
آوا:آخه آراد که نمیدونه اونشب چه قدر وقیحانه حرف زد...
براهمین گفتم:نمیدونم ازش خوشم نمیاد دیگه!
تو باید بهم میگفتی کیا میان
من اگه میدونستم اینم هست صد سال سیاه نمیومدم
آراد:حسودی میکنی؟
آوا:نه خیر مگه اون چی داره که من بخوام بهش حسودی کنم؟!
دختره نچسب
آراد یه پوزخند زدو گفت:باشه بابا قبول منم دل خوشی ازش ندارم ولی به خاطر رضا و ساحل اونو دعوت کردیم!
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آخه رضا و ساحل قراره بیشتر با هم آشنا بشند چون عسل دوست صمیمی ساحله اومده که اونم غریبی نکنه
آوا:هه چه جالب!
پس این عسل انقدر پرو هست که خودش غریبی نمیکنه نه؟
آراد زد زیر خنده و گفت:از دست تو دختر حاال کوتاه بیا رسیدیم
بعدم زیر لب گفت:خدا به خیر کنه
_آوا
باران و سپهرم اومدن سوار ماشین ما شدندو به سمت شمال حرکت کردیم
یه کم با باران گفتیم و خندیدیم آرادم چه قدر سیاست مداره کال اخالقش سیصد و شصت درجه تغییر کرد!
جلوی اونا میگفت و میخندید اصال به روی خودشم نیاورد که یه هفتس بهم بی محلی میکنه!
آراد دستشو به سمت پخش بردو یه آهنگ شاد پلی کرد
بعدش خودشم با آهنگ زمزمه میکردو رو فرمون ضرب گرفته بود!
نمیدونم شاید جلو بقیه میخواست بگه ما با هم مشکلی نداریم!
اما آهنگ قشنگی بود آهنگ از حامد همایون بود که وقتی گوش کردم دیدم انگار میخواد با آهنگ حرف دلشو بزنه!
جان جان یک دم بمان تا قلب من رامت کند
آنچه دارد جملگی یک باره بر نامت کند.
دیده ام در هر غروب و ساحل دریا تو را
من تورا،،اینجا تورا،،آنجا تورا،،تنها تورا
لعبت و شیرین دخ و ابرو کمندو نازنین
روی همچون ماه خود در جام چشمانم ببین
چشم اگر این است و ابرو اینو نازو عشوه ای
خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین
در دلم باید بخوانم فاتحه از دست تو
خواب چشمم را به هم زد ناز چشم مست تو
ای نگارا تن فدا و سر فدا و دل فدا...
بر تو هر دم ای پری رو جان نا قابل فدا
دل ببر از من که پر گیرم رها شم از زمین
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ای خدا پایان عمری قسمت ما رو ببین
چشم اگر این است و ابرو و اینو نازو عشوه ای
خالقا پروردگارا مرحبا ای بهترین
یه نیم نگاه بهش انداختم که دیدم زیر زیری هم میخنده

سرمو به شیشه تکیه دادم که از تو آینه بغل دیدم که باران سرشو گذاشته رو شونه سپهرو تو گوش هم آروم حرف میزنن و میخندند
خداروشکر که اینا خوشبخت شدن حتما سپهر داره حرفای عاشقونه میزنه که باران داره قند تو دلش آب میشه
بالخره بعد از سه ساعت رسیدیم ویالی رضا اینا،،قرار بود اونجا بریم
در ویال باز شدو ماشینامونو بردیم تو ویال
یه سنگ فرش خیلی زیبا که دوطرفش گل و گلکاری بود
پیاده شدیمو با ساکامون رفتیم داخل
از در که وارد میشدی یه سالن بزرگ به چشم میخورد انتهای سالن آشپزخونه بود
گوشه سمت چپ سالن پله میخورد به طبقه باال رفتم سه تا اتاق داشت منم رفتم وسایلمو تو اتاق وسطی گذاشتم
قرار شد من و آراد یه اتاق سپهرو باران یه اتاق ساحل و عسل هم یه اتاق رضا هم که طفلکی باید پایین میموندو رو کاناپه استراحت
میکرد
ما چه قدر پرو بودیم که تعارفشم نکردیم مثال ویالی اونا بود ولی معلوم بود واقعا دل باخته چون انگار اصال تو این دنیا نبود
تموم حواسش پیش ساحل بود منم که با این رفتاراش یاد عشقم میفتادم ولی زود از ذهنم بیرون میکردم!
هممون تو حال جمع بودیم و دور هم نشسته بودیم
دلم میخواست بزنم دهنه عسلو صاف کنما..
ایششش دختره چندش
از نگاهاش کفرم در اومده بود،،همش پشت چشم نازک میکردو ادا درمیورد!
میمون!
بلند شدمو با اجازه ای گفتمو خواستم برم که آراد گفت:کجا میری عزیزم؟؟
آخیش دلم خنک شد وقتی آراد گفت عزیزم عسل داشت خودشو خفه میکرد
به آراد نگاهی کردمو برای اینکه حرص عسلو درآرم لبخندی زدمو گفتم:عزیزم میرم تا لب دریا
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آراد:وایسا خوب با هم بریم خانومم
باز با لبخند جواب دادم:نه عزیزم میخوام تنها برم
آراد:باشه پس مواظب باش،،زودم برگرد!
کارد میزدی خون عسل در نمیومد
معلوم بود بدجور حرصش گرفته
خخ
وجدان:گناه داره،،اینجوری نگوو!
ببند باو...کجای این بشر گناه داره؟؟
وجدان:خب اونم آدمه دیگه عاشق شده!
البته فک کنما
چرت و پرت نگو..اگه عاشقم هست به درک به من چه؟؟
ایش
بی خیال بحث با وجدان جون شدمو رفتم تو اتاق خودمو و آرادو از تو ساکم یه شلوار لی لوله ای با یه شومیز سفید تا رو زانو پوشیدم
شال یخیمم انداختم رو سرمو دو طرفشو باز گذاشتم
هدفونی که از تهران آورده بودیمو برداشتمو گذاشتم رو گوشمم
بعدم از در پشتی ویال رفتم بیرون
بعد ده دقیقه رسیدم لب دریا
رو شن ها نشستمو همونجوری آروم با آهنگی ک تو گوشم پخش میشد زمزمه میکردم
آخ چقد دلم هوای یه آب بازی کرده
دلم میخواست برم تو آب
طاقت نیاوردمو
از رو شنا بلند شدمو
_آوا
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از رو شنا بلند شدمو آروم آروم رفتم جلو
آب خنکی که به پاهام میخورد احساس سبکی و پرواز بهم دست میداد
به انتهای دریا زل زدم به وسعتی که داره
یه آن احساس کردم کاوه رو به روم ایستاده و داره با لبخند منو نگاه میکنه
اما فاصلمون زیاد بود
دلم میخواست زودتر این فاصله رو کم کنم تا بتونم دستاشو بگیرم
اشک شوق تو چشمام حلقه زد وجلو رفتم
هر قدمی که بر میداشتم هم خنکی آب برام لذت بخش بود هم اینکه دارم به کاوه نزدیک و نزدیک تر میشم
آب رسیده بود به کمرم و من همونجور غرق نگاه کاوه بودم و تو عمق چشماش نفوذ کرده بودم
وای کجا بودی کاوه عزیزم نمیدونی از دلتنگی داشتم جون میدادم!
نگفتی من باید چه جوری این دردو تحمل کنم؟
نمیدونم چرا هر چی پیش میرفتم کاوه اخماش بیشتر تو هم میرفت
من دوست داشتم بهم بخنده اما لحظه به لحظه کاوه اخماش بیشتر میشد
زبونم بسته شده بود نه حرفی میزدم نه فکری میکردم فقط و فقط آروم آروم میرفتم جلو
آب به قفسه سینم رسید اما هنوز کف پام کف دریا رو لمس میکرد
کاوه خیلی عصبی شد و با دستش بهم نشون داد که جلوتر نرم
یه دفه قفل زبونم باز شد و فریاد کشیدم چرا چرا چرا؟؟
به پهنای صورت اشک میریختم اشکام دیدمو تار کرده بود
ایستادمو فریاد زدم کاوه چرا حاال که دارم بهت میرسم حاال که فاصله ای بینمون نیست چرا نیام؟
میخوام بیام و تو رو تو آغوشم بگیرم دلم برای آغوشت لک زده
خنکی آب پاهامو سست کرده بودو لرز عجیبی تموم وجودمو گرفت
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یه آن به خودم نگا کردم که دیدم تموم بدنم تا گردن زیر آبه
سرمو که بلند کردم کاوه نبود کاوه ی من کجا رفت؟؟
دوباره از اعماق وجودم و از ته دلم صداش زدم کاوه عزیز دلم کجا رفتی؟
کنترل صدامو و اشکام دست خودم نبود
نتونستم وایستم و نظاره گر دریای آبی بیکران باشم
یه قدم برداشتم که زیر پام خالی شدو بین زمین و هوا معلق شدم
آب تو دهنم میرفتو من دوباره صورت دلنشین کاوه رو دیدم
دستشو به سمتم دراز کرده بودو میخواست دستمو بگیره ولی دیدم اشکاش گوله گوله میریزه پایین
آب دیگه کامل تو دهنم پر شده بود و من فقط دست و پا میزدم و نمیتونستم خودمو رو آب نگه دارم
دیگه کامل بی حس شدم ونتونستم کاری کنم
_آراد
ازوقتی آوا رفت لب دریا دلشوره عجیبی سراغم اومده بود
هر چی بقیه میگفتند و میخندیدند ولی من نمیتونستم همراهیشون کنم فقط یه نیشخند میزدم
عسل هم که انگار خیالش راحت شده باشه خیلی بی پروا دورم میچرخید!
یه آن چشمم به باران افتاد که دیدم بدجور اخماش تو هم رفته و داره عسل و نگاه میکنه
فکر کنم فهمیده کارای عسل با منظوره!
هنوز یه ربع بیشتر نبود که آوا رفته بود ولی من داشتم دیوونه میشدم
اومدم بلندشم برم بیرون که عسل گفت:جناب سرهنگ جایی تشریف میبرید؟
تودلم گفتم:آخه دختر مگه فضولی؟؟
به تو چه ربطی داره؟؟؟
ولی بامتانت جواب دادم:میخوام برم دنبال خانمم!
مشکلیه؟؟؟
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عسل:بچه که نیست شاید واقعا میخواد تنها باشه!!
بعد زیر لب جوری که من بشنوم گفت:البته از نظر من که بچس
آراد:عصبی شدم در رابطه با آوا اینجوری حرف میزنه باز باخودم گفتم:بر خرمگس معرکه لعنت

اومدم حرفی بزنم که باران نجاتم دادو گفت:به نظر منم برید دنبالش کم کم باید به فکر شام بیفتیم میخوام آوا هم بیاد کمکم کنه!
آراد:من که میدونستم باران فقط برای اینکه منو بفرسته دنبال آوا اینجوری گفته چون باران خودش از پس شام برمیومد برای همین
لبخندی زدمو رو به عسل با کنایه گفتم:با اجازه!
دیگه منتظر عکس العملش نشدمو به سمت دریا راه افتادم
ویالی رضا تا دریا یه مقدار فاصله داشت!چون فقط چند تا ویال اونجا بود کسی به چشم نمیخورد خلوته خلوت بود
از همون اول که از ویال بیرون اومدم با چشم دنبال آوا گشتم ولی چیزی ندیدم
حالم دگرگون شد رد پایی روی شن ها چشممو درگیر کرد رد پای آوا بود چون کسی اون اطراف نبود!
دیگه نفهمیدم چی کار میکنم فقط تا لب دریا دویدم چند دفه نزدیک بود با مخ بخورم زمین!
آوا تو چی کار کردی؟؟؟
اه لعنت به من!!
چرا گذاشتم تنها بره؟!
چرا چرا چرا؟
فریاد میزدم آوا،،خانمم،،عزیزم،،با همون حال زدم به دریا!!
دست و پا زدن آوا توجهمه به خودش جلب کرد!
آره آوا بود همونجور که گریه میکردم دستمو به سمتش دراز کردم که دیدم رفت زیر آب!
سریع رفتم زیر آبو جسم بی جونشو کشیدم باال!
آوا رو تو بغلم گرفتمو و از آب آوردمش بیرون
دلم داشت از غصه میترکید
همش به خودم لعنت میفرستادم که چرا گذاشتم تنها بره
خدایا آوا رو برگردون التماست میکنم دیگه نمیزارم یه ثانیه ازم جداشه!
فریاد میزدم و اروم اشک میریختم!
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برای اولین بار گریه میکردم!
اونم برای یه دختر،،دختری که عاشقانه دوستش داشتم!
به ساحل رسیدم روی زمین درازش کردمو دستامو به حالت ضربدر روی قفسه سینش فشار دادم
ولی آوا هیچ تکونی نخورد
دست و پامو گم کرده بودم از یه طرفم فکر از دست دادن آوا داشت دیوونم میکرد

در یه آن فکری به ذهنم رسید دستمو بردم لبهای آوا رو از هم جدا کردمو لبمو روی لب آوا گذاشتم تا جایی که در توانم بود نفسمو با
فشار وارد ریه هاش کردم
اگه برای آوا اتفاقی میفتاد من اصال خودمو نمیبخشیدم دوباره ناله کردم خدایا خودت کمکم کن
قفسه سینشو فشار دادم ولی بازم فایده ای نداشت دوباره بادو تا دستم محکمتر از قبل قفسه سینشو فشار دادم که آب باشدت از دهنش
بیرون اومدو به سرفه افتاد
باشدت سرفه میکردو آب از دهنش بیرون میریخت
منم دستمو بردم زیر سرش و بلندش کردم که راحتتر آب از دهنش بیرون بریزه
اشکام میومدو آوا رو صدا میزدم.
آوا،،خانمم،،عشقم،،نفسم.
بعد از اینکه نفس آوا باال اومد بی حال شد و رو دستم افتاد
بوسیدمشو دست دیگمو بردم زیر پاشو در یه آن بلندش کردمو سرشو به قفسه سینم چسبوندم
خیالم راحت شده بود که حداقل جونشو نجات دادم ولی یه فکر مثل خوره ذهنمو درگیر کرده بود
یعنی آوا خودکشی کرده بود؟؟
بالخره رسیدم ویال..در ویال رو با پام باز کردم و رفتم داخل
سپهرو باران تو حیاط ویال بودند تا منو دیدن با شتاب خودشونو رسوندند
باران گریه میکردو میپرسید که چه بالیی سر آوا اومده؟؟؟
منم جوابی ندادمو فقط به باران گفتم:بیاید بریم اتاقش کمک کنید لباساشو عوض کنیم باید دکتر خبر کنم
سپهر گفت:من االن میرم سراغ دکتر!
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سراسیمه وارد سالن ویال شدم که عسل و ساحل و رضا با تعجب نگام کردن منم یه اخم غلیظ به عسل کردمو آوا رو بردم باال
خوابوندمش رو تخت و به باران گفتم من بیرون منتظرم لباساشو عوض کنید
خودمم لباسامو برداشتمو رفتم بیرون تا عوض کنم
دم در اتاق بودم که همه اومدن باال
رضا گفت با دکتر تماس گرفتم تا یه ربع دیگه میرسه
گفتم:ممنونم رضا جان
رضا:حاال چی شده بود؟؟؟
چه اتفاقی افتاده؟؟؟
با مشت کوبیدم به دیوارو فریاد زدم و گفتم نمیدونم نمیدونم فقط وقتی رفتم آوا داشت غرق میشد!
عسل پوزخندی زدو گفت:نکنه خودکشی کرده؟
بهش توپیدمو و گفتم:هر کاری هم کرده باشه فکر نمیکنم به شما ربطی داشته باشه!
فقط بلدی از آب گل آلود ماهی بگیری!!!
عسل بهش برخوردو رفت تو اتاقشونو درو محکم بهم کوبید
رضا:برادر من چرا خودتو ناراحت میکنی؟؟؟
برو لباساتو عوض کن االن سرما میخوری!
رضا:ساحل خانم شما هم لطف کنید برید پیش دوستتون و لطفا بهشون تذکر بدید کمی مراعات کنند!
ساحل:باشه حتما آقا رضا
با اجازه!
رفتم و سریع لباسام عوض کردم که باران درو باز کردو منم رفتم داخل اتاق
رفتم باال سرش ولی هیچ تکونی نمیخورد نبضشم کند میزد دستشو تو دستم گرفتم و بوسیدم...
بارانم همینجور گوله گوله اشک میریخت!
جلوی باران خیلی خودمو کنترل کردم که دوباره اشکم سرازیر نشه فکر کنم چشمام شده کاسه خون!
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سوزش چشمام به حدی رسیده بود که نتونستم طاقت بیارمو از کنار آوا بلند شدمو رفتم تو تراس.
از همونجا به باران گفتم:توروخدا از رضا بپرسید پس کی این دکتر میاد؟
باران رفت بیرون و بالفاصله با دکتر اومد داخل
باران:جناب سرهنگ دکتر اومدند

رفتیم باالوسر آوا و دکتر معاینش کردو گفت تب کرده و تا شبم تبش باالتر میره و احتماال تا فردا صبح حالت بیهوشی یا نیمه بیهوشی
داشته باشه
دکتر سرم و آمپول براش نوشت رضا وسپهر رفتند داروهاشو گرفتند دکتر سرمو وصل کردو آمپوالشم تزریق کرد و گفت:اگه حالش دوباره
بدتر شد حتما خبرم کنید
بعدم گفت:تا صبح یه نفر بیدار بمونه و باالسرش باشه!
نباید تنهاش بزارید!
دکتر که رفت گفتم خودم باال سرش میمونم و بارانم رفت تا یه مقدار برای آوا سوپ درست کنه
باالسرش نشستمو دستی که سرم بهش وصل بودو ماساژ میدادم
تب وجودش درونمو به آتیش کشیده بود
منم داشتم از درون میسوختم گرگرفته بودم خصوصا اینکه همش با خودم میگفتم چرا آوا داشت غرق میشد؟؟؟
یعنی قصد خودکشی داشته؟؟
بعد از نیم ساعت سرمی که تموم شده بودو از دست آوا جدا کردم!
دوره کمکهای اولیه دیده بودم برای همون تونستم جون آوا رو نجات بدم
باران بعد از یه ساعت اومد باالو گفت:لطفا برید شام بخورید از بیرون شام گرفتیم سرد میشه!
گفتم:ممنون میل ندارم شما بفرمایید
باران:من پیش آوا میمونم بعدا شام میخورم همه نگرانتونند خواهش میکنم برید شامتونو بخورید
دیگه نتونستم مقابلش حرفی بزنمو تشکر کردمو رفتم پایین
همه نگاهها به سمت من برگشت
همه حال آوا رو پرسیدند تنها کسی که انگار اصال براش مهم نبود عسل بود البته منم به هیچ عنوان بهش نگاه نکردم
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از ساحل و رضا معذرت خواهی کردم و گفتم:شرمنده حسابی برنامه هاتونو بهم زدیم!
رضا:نه داداش گلم چرا این حرفو میزنی سالمتی آوا خانم از هر چیزی مهمتره بعدم یه چشمک زد و گفت:خیالت تخت ما برناممون
سرجاشه!
رو به ساحل کردو گفت:درست نمیگم ساحل خانم؟
ساحل:بله درسته منم خیلی نگران آوا جان هستم
با شامم بازی بازی میکردم از گلوم پایین نمیرفت دوتا قاشق به زور خوردم وتشکر کردمو رفتم باال
تقریبا دوساعتی باال سر آوا بودم تو این دوساعت پاشویش میکردم ولی تبش هنوزم باال بودو هیچ تکونی نخورده بود
سرمو گذاشتم رو تخت و فقط زیر لب دعا میکردم زودتر حالش خوب بیاد و بهوش بیاد
یه دفه با صدای ناله های آوا سرمو بلند کردم ناله میکردو دونه های درشت عرق رو پیشونیش نمایان شد
با دستمال عرق پیشونیشو خشک کردم
داشت هذیون میگفت
نه بابا تو رو خدا بابا تو نباید با من اینکارو کنی بابا دخترت داره زجر میکشه!
کاوه نرو کاوه منو تنها نزار من میترسم مگه نمیبینی بابا داره چه بالیی سرم میاره؟!
همه این حرفا رو آروم و با صدایی که انگار از ته چاه در میومد میگفت
آراد:اه لعنتی!
هنوزم کاوه از ذهنش بیرون نرفته!
باید بفهمم چه چیزی در رابطه با باباش بوده که داره اذیتش میکنه
چون تا حاال چند بار شنیده بودم که باباش بهش ظلم کرده
بغلش کردم و نوازشش کردم که آروم گرفتو آهی کشید و خوابید منم تا صبح ذهنم درگیر حرفاش بود
_آوا
چشممو باز کردم که دیدم آراد سرشو گذاشته رو تخت و خوابش برده!
سرم داشت میترکید بدنم کوفته بود و درد میکرد یعنی چه اتفاقی افتاده من چرا اینجام؟؟؟
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با آخو اوخ تکون خوردم بلند شدم و نشستم
یه دفه آراد هراسون بلندشد و گفت:جانم خانمم درد داری؟؟؟
آره سرم و بدنم درد میکنه!
آراد:طبیعیه بعد اون اتفاق
کدوم اتفاق؟؟؟
چرا من اینجام احساس میکنم زمان زیادی خواب بودم
آراد اخم کردو گفت:چیزی یادت نمیاد؟؟؟
نه
آراد اخمش بیشتر شدو گفت:چه طور یادت نمیاد میخواستی خودکشی کنی؟؟؟
میخواستی خودتو تو دریا غرق کنی که چی بشه؟؟
رفتم تو فکرو یادم اومد دوباره صورت کاوه جلو چشمم نقش بست من میخواستم به کاوه برسم که یه دفه زیر پام خالی شدو داشتم خفه
میشدم بعدش دیگه یادم نمیاد چی شد!
آرادباکنایه گفت:ههه چیه یادت اومد آره؟حاال هم جوابی براش پیدا نمیکنی؟؟؟
دندوناشو رو هم فشاردادو غرید:به کجا میخواستی برسی با این کارت؟؟
چشمام میلغزید و بغض گلومو گرفت و گفتم:من خ خو خود خود کش خودکشی..
آراددستشو تو موهاش فرو بردو محکم کوبید رو پاش و گفت:د لعنتی چرا فقط به فکر خودتی؟؟؟
چرا منو تا مرز جنون بردی؟؟؟
بگو چرا چرا؟؟؟
با بغض گفتم:من خودکشی نکردم فقط حواسم پرت شدو یه دفه زیر پام خالی شد
دیگه نگفتم حواسم پیش کاوه بود چون میدونستم از اینی که هست عصبی تر میشه!
بعدم با های های بلنددزدم زیر گریه
دستمو جلو دهنم گرفتمو اشک میریختم!
آراداومد جلو منو تو آغوشش کشیدو تو گوشم زمزمه کرد:آروم باش آروم ببخش خانمم ببخش اگه طوریت میشد من میمردم
یه لحظه گریم بند اومدو هنگ کردم االن آراد از من معذرت خواهی کرد آراد مغرور از من خواست ببخشمش؟
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دیگه گریم بند اومده بود صدای تپش قلبشو احساس میکردم قلبش داشت به درو دیوار میکوبید
منو از خودش جدا کردو پیشونیمو بوسیدو سرشو انداخت پایین
گفتم:آراد چی گفتی؟؟؟
یه دفه اخم کردو بلند شد رفت بیرون
وا این چش شد؟
ولی قند تو دلم آب شد وقتی یاد حرفش افتادم
اومدم بلند شم که
اومدم بلند شم ک سرم گیج رفتو نتونستم خودمو کنترل کنمو با مخ افتادم زمینو سرم به لبه ی تخت برخورد کرد
جیغ بلندی زدمو دستمو به سرم گرفتم که دیدم داره از پیشونیم خون میاد
یدفه در اتاق با شدت باز شدو آراد با نگرانی به سمتم اومد
آراد داد زد:آوا،،چی شد خانومم؟؟
از درد سرم و سرگیجه اشکام روونه ی گونه هام شدن
آراد بغلم کرده بودو ارومم میکرد،،چون روم اونطرف بود هنوز سرمو ندیده بود
آراد گفت:آوا از من ناراحت شدی،؟؟
خب بگو!
چی شد یهو؟؟
رومو برگردوندم سمتش که با دیدن پیشونی پر از خونم هنگ بهم زل زد
دستشو به سمته پیشونیم بردو با تته پته گفت:چ چی ش...شد شدی؟؟
آراد:آوایی..چی شده؟؟
آراد:وای خدآ
همونجوری بهش زل زده بودمو اشک میریختم
یدفه درد بدی تو سرم پیچیدو بعد هم چیزی جز داد های آراد که اسممو صدا میزدو از خدا کمک میخواست نفهمیدم
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با سوزش چیزی روی دستم آروم الی چشمامو باز کردم
به دستم نگاه کردم که سرم بهش وصل بود
دستمو به سمت سرم بردمو متوجه شدم که باندپیچی شدس
اتاق نسبتا تاریک بود...منم بخاطر حالم کامل چشمام باز نکرده بودمو زیاد نمیتونستم اطرافمو ببینم
چشمامو بستمو آهی کشیدم
با نوازش کردن دستی روی موهام سرم رو چرخوندم که آرادو دیدم
وا من چرا ادم به این گندگی ندیده بودم...؟؟
وجدان:مثبت فکر کن،،حالت بد بوده!
بروبابا چی میگی تو؟،
تو این شرایطم مسخره بازی در میاری
با صدای آراد نگاهش کردم
آراد:خوبی عزیزم.؟؟
چشمامو روی هم فشار دادمو گفتم:چی شده؟؟
آراد:یادت نیست؟؟
آروم گفتم فقط میدونم که سرم گیج رفتو افتادمو سرم به تخت خورد،،بفیشو یادم نیس
آراد لبخند محوی زدو گفت:منو ببخش نباید تنهات میزاشتم،،باید پیشت میموندمو ازت مراقبت میکردم
هنگ به آراد زل زدم
وای خدا این همون آراد مغرور خودمونه؟؟
با صدای گرفته ای گفتم:مهم نیس
بعدم اومدم تو جام بشینم که آراد بهم نزدیک شدو
کمکم کرد بشینم
تا نشستم صدای در زدن اومد و باران با اجازه ای گفت و با یه سینی که کره و عسل و شیر و خامه توش بود وارد شد
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نگاش کردم که اشک تو چشمش جمع شدو گفت:دختر تو که همه مارو نصفه جون کردی!
نمیدونی از دیروز تا االن ما چی کشیدیم

سرمو انداختم پایین و گفتم:شرمنده شماها به خاطر من مسافرتتون خراب شد ولی نمیدونم چرا همش داره برام اتفاق بد میفته!
آرادو باران هم زمان با هم گفتند:خداروشکر که به خیر گذشت
باران اومد جلو و گونمو بوسید
آراد از جا بلند شدو گفت:من برم تا جایی زود بر میگردم!
منم سرمو تکون دادم که باشه برو
باران نشستو همونجوری که لقمه درست میکردو میداد دستم گفت:خدایی جناب سرهنگ خیلی مرد خوبیه شانس آوردی!
از دیروز که داشتی تو دریا غرق میشدی تا امروز صبح یه لحظه آرامش نداشته همش نگران تو بود
بعدم که به هوش اومدی میخواسته بیاد پایین به ما خبر بده که تو به هوش اومدی که جناب عالی طاقت نیاوردی رو تخت بشینی و بلند
شدی و دوباره این بال رو سر خودت آوردی
دکتر که اومد سرم وصل کرد گفت خدا به جوونیش رحم کرده که گیجگاهش به جایی نخورده وهمچنین دیروزم غرق نشده
دوتا خطر بزرگ از بیخ گوشش رد شده و باید یه صدقه بزرگ براش بدید
گفتم:از بقیه چه خبر؟
باران:همه نگرانتند اما االن حتما آراد به همه گفته بهتر شدی بازم خداروشکر که اتفاق بدتری برات نیفتاد
دوباره که سرت به تخت خوردو بیهوش شدی آراد دادو بیداد میکردو خودشو لعنت میکرد که چرا تنهات گذاشته!
واقعا این مرد نمونس و در ضمن معلومه حاضره برات جون بده!
خالصه باران از اینکه آراد تا صبح باال سرم بوده و منم بیهوش بودم و تب داشتم و کل جریانا برام حرف زد
بعد از اینکه صبحونمو کامل داد داروهامم خوردم یه کم حالم بهتر شد که گفتم:باران جون دلم میخواد برم پایین پیش بقیه
باران:میتونی دیگه سر گیجه نداری؟؟
نه فکر میکنم حالم بهتر شده؟
باشه بریم االن بقیه هم خوشحال میشن ببینن حالت بهتر شده چون همه منتظرند که حالت خوب بشه
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رفتم دست و صورتمو شستم و لباسامو با کمک باران عوض کردم و باران کمکم کرد دستمو گرفت و از پله ها رفتیم پایین
تا رسیدیم تو پذیرایی همزمان با ما آرادم از بیرون اومد
_آراد
داشتم دیوونه میشدم چرا باید دو تا اتفاق برای عشقم بیفته؟
اصال دست خودم نیست وقتی مقابلش قرارمیگیرم دیگه هیچ اختیاری از خودم ندارم دلم کار دستم داد
منی که خیلی مغرورم ازش معذرت خواهی کردم و حرف دلمو بهش زدم ولی بعدش نتونستم مستقیم تو چشمش نگاه کنم
از اتاق زدم بیرون که ای کاش قلم پام میشکست و تنهاش نمیزاشتم
فکر نمیکردم تا من برم بیرون از جاش بلند بشه و سرش گیج بره و بخوره زمین
فکر کردم به خاطر حرفم ناراحت شده و جیغ زده ولی وقتی دیدم سرش داره خون میاد کلی به خودم لعنت فرستادم که چرا رفتم بیرون
وقتی هم که از حال رفت مثل دیوونه ها دادو بیداد کردم که همه اومدن باال و سریع دکترو خبر کردیم
دکتر که گفت خدا بهش رحم کرده تصمیم گرفتم وقتی رفتم تهران یه گوسفند براش عقیقه کنم که دیگه آسیبی نبینه!
باران اومد پیشش منم رفتم یه مقدار براش کمپوت و آبمیوه وپسته وبادوم گرفتم تا بدنش تقویت بشه
با دست پر اومدم تو سالن که دیدم با کمک باران از پله ها اومد پایین
با نگرانی گفتم:خانمم چرا از جات بلند شدی نمیگی دوباره حالت بد بشه؟
بامهربونی نگام کردو گفت:نگران نباش یه کم بهترم خودم از باران خواستم بیایم تا از همه معذرت خواهی کنم به خاطر من مسافرتشون
خراب شد.
رو به جمع سالم کردو گفت:شرمنده من نمیخواستم اینجوری بشه ببخشید که اذیتت شدید
رضا:حالتون بهتره زن داداش ما خیلی نگرانتون بودیم اصال خودتونو ناراحت نکنین!
آوا نشستو گفت:بله به لطف شما بهترم
سپهر:آوا من و باران که دیگه جون به لب شدیم اصال نمیتونستیم ببینیم خواهر گلمون به این روز افتاده!
آوا:ممنونم به هر حال ببخشید که ترسوندمتون
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ساحل:باید بیشتر مراقب خودتون باشید بازم خداروشکر که خطر رفع شد!
آوا:بله شما درست میگید یه کم بی احتیاطی کردم

عسل پوزخندی زدو زیر لب چیزی گفت خدا کنه باز حرفی نزده باشه که آوا ناراحت بشه به صورت آوا نگا کردم دیدم داره لبخند میزنه
خیالم راحت شد پس چیزی نشنیده!
رو به آوا گفتم:عزیزم باید تقویت بشی اشاره که کرد به چیزایی که گرفته بود و گفت باران خانم لطفا به زورم شده بهش بدید بخوره!
آوا هم لبخندی زدو چیزی نگفت
رفتم کنار آوا نشستم که چشمم به عسل افتاد با خصومت داشت من و آوا رو نگاه میکرد که آوا نزدیک تر شد و گفت:آخرشم نگفتی من
چه هیزم تری به این خانم فروختم که میخواد چشامو از کاسه درآره؟
منم یه جوری که عسل متوجه بشه گفتم:عزیزم ارزش نداره خودتو به خاطریه سری چیزای بی ارزش ناراحت کنی!
دیگه باید دلیلشو متوجه شده باشی هرچند اصال نباید برات مهم باشه چون برای منم مهم نیست
آوا:باشه هر چی تو بگی عزیزم..
کلمه عزیزمو حسابی کشیدو یه نگاه چپ به عسل انداخت!
رو به جمع گفتم:به نظرتون حاال که آوا حالش بهتره بعد از نهار بریم تله کابین؟
همه موافقتشونو اعالم کردند
نهاری که دست پخت ساحل بودو خوردیم البته خودش اینجور خواسته بود وگرنه باران رضایت نمیداد میگفت باید همکاری کنیم که
خدایی خیلی هم خوشمزه شده بود
رضا هم با نگاههاش کلی تحسینش کرد و آخر غذا تشکر حسابی راه انداخته بود ماهم سر به سرش میزاشتیم میگفتیم از همین االن
معلومه زن ذلیلی
ساحل میخندیدو چیزی نمیگفت ولی رضا گفت نه اینکه تو و سپهر نیستین!
خالصه کلی گفتیم و خندیدیم آواهم حسابی سر حال شده بود
بعد از نهار خانما رفتن آماده شدن چون ما آقایون تا خانما آشپزخونه رو تمیز کنن آماده شده بودیم
وقتی آوا از پله ها اومد پایین سعی کردم به خودم مسلط باشم ولی نتونستم یه کم اخمامو کشیدم تو هم و بهش گفتم یه لحظه بیا بریم
دستشو گرفتمو بردمش یه گوشه که بقیه دید کمتری بهمون داشته باشن
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یه نگاه بهش انداختمو بعد به لباش چشم دوختم وگفتم:این چیه؟
آوا:خخ خوب لبه دیگه!!!
به حالت مسخره بهش گفتم نه بابا ترشی نخوری یه چیزی میشی!
بااخم بیشتری گفتم:منظورم رژ لبته!

آوا:ها آها خب خب میدونی چیه من نمیخواستم جلو اون دختره کم بیارم برا همین به خودم رسیدم که ازش سر باشم دیدی که چه قدر
به خودش رسیده
دستمو کوبیدم به دیوارو گفتم:تو همونجوری سادشم از اون سری چرا این فکرو کردی؟؟؟
اون برای جلب توجه این کارو کرده تو که دیگه یکی مثل تو منو اسیره!
حرفمو خوردم که دیدم،،یه لبخند کنج لبش نشست که دلم میخواست همون لحظه لباشو ببوسم ولی خودمو جمع و جور کردمو گفتم:اگه
نمیخوای دوباره خودم کمرنگش کنم خودت برو درستش کن!
آوابا تته پته گفت:باش باشه ال االن م می میرم
_آوا
وقتی میدیدم آراد هیچ توجهی به عسل نداره عسلم مدام حرص میخوره کیف میکردم با اون که آراد بعد بهم گفت که عسل اعتراف کرده
بوده که عاشق آرادشده بوده!
دختره پرو!
چه قدر باید دختر بی حیا و سبک باشه که پا پیش بزاره!
دلم میخواست خفش کنم ولی وقتی دیدم آراد گفت من اسیرش کردم قند تو دلم آب شد گرچه حرفشو کامل نزد ولی من زرنگ تر ازاین
حرفا هستم زود منظورشو گرفتم
خیلی ذوق میکنم وقتی به این فکر میکنم که گفت تو ساده هم که باشی از عسل سرتری!
خدارو شکر که عسل به چشمش نمیاد
خوب شد زبونم باز شدو گفتم باشه االن میرم وگرنه میخواست کار قبلی رو تکرار کنه منم که معلوم نبود میخواد چه بالیی سرم بیاد
احساس میکنم دارم به آراد عادت میکنم به خوبیاش به نگرانیاش به اعتراف کردناش حتی به غیرتی که روم داره به اخمی که میکنه
به حمایت یکی نیاز داشتم که پشتم باشه گرچه کاوه رو از دست دادم ولی فکر کنم آرادو میتونم کنارم بپذیرم فقط باید بیشتر امتحانش
کنم
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بالخره بعد از اینکه رژم وکمرنگ کردم رفتیم به سمت تله کابین
من و آراد و سپهر و باران تو یه کابین عسل و ساحل و رضا هم تو یه کابین نشستند

از اون باال همه چیز زیبا بودواقعا آدم به قدرت خدا پی میبره وقتی میبینی اون باالیی و این همه سر سبزی زیر پاته به عظمت و بزرگی
خدا بیشتر میرسی!
ما در برابر خدا با این بزرگیش ذره ای بیش نیستیم.
رسیدیم و از تله کابین پیاده شدیم تا چشم کار میکرد طبیعت زیبایی رو رو به روت میدیدی که نمیخواستی چشم ازش برداری
دلم میخواست تا میتونم تو اون فضا باشم و از اونجا لذت ببرم
انگار آرادم متوجه حالم شده بود دستمو تو دستش گرفته بودو تموم حواسش به من بود
من حواسم به دورو برم بود آرادم به زور به من تنقالت میداد میگفت ضعیف شدی باید بخوری تا تقویت بشی
رفتیم رو صندلیهایی که کافی شاپ اونجا تو فضای باز گذاشته بود نشستیم سفارشاتمونو آوردند آراد اصال از من نپرسیده بود چی میخورم
خودش برام شیر پسته سفارش داده بود
گفتم بد نبود نظر منم میپرسیدی؟؟
خندید تو گوشم گفت:حرف نباشه این برات خوبه در ضمن انقدر حواست به اینجا بود که نخواستم از این حال خوب درت بیارم ولی
خودمونیم ها یه نیم نگا به منم بنداز
و
یه دفه با تعجب نگاش کردم که باز سریع حرفو عوض کردو روشو از من بر گردوند
چه قدر زرنگه حرفشو میزنه اما بعدش انگار نه انگار که اون بوده که این حرفو زده!
تا عصر اونجا بودیم و بهمون خیلی خوش گذشت البته اگه عشوه های عسل رو فاکتور بگیریم
_آراد
نمیدونم چرا نمیتونم جلوی زبونمو بگیرم همش حرفه دلمو به آوا میزنم من که مغرور بودم جلو آوا غرورمو زیر پام گذاشتم و حرفایی که
باید فقط تو دلم بمونه رو به زبون میارم!
چون هنوز از احساس آوا به خودم مطمئن نیستم دوست ندارم بفهمه من عاشقانه دوسش دارم ولی زبونم و دلم داره کار دستم میده
از تله کابین پیاده شدیم و رفتیم به سمت ویال
تو راه یه آهنگی که حرف دلم بودو پلی کردم
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این چند وقته کارم همین شده بود سعی میکردم با آهنگایی که میزارم احساسمو به آوا بفهمونم!
با شروع آهنگ چشم تو چشم هم شدیم و یه لبخند محو رو لبم نشست و زیر لب با آهنگ زمزمه کردم
تو قلب من تویی و جای دیگه نیست
دل تو مثل خیلیای دیگه نیست
تو هر چی باشی قلب من میمونه بات
ببین چه قدر افاقه کرده خوبیات
کی گفته تو برای قلب من کمی
تموم زندگیم تویی تو قلبمی
یه عمره تو دلم اسیر قلبتم
تو مقصدی و تو مسیر قلبتم
تو قلبمی

تو قلبتم

عاشقت شدم عمیق حسه بینمون
حسرتش میمونه روی قلب خیلیا
دست من که نیست تموم زندگیم تویی
حسه بینمونو دست کم نگیریا
بودنه کنار تو شده تنها آرزوی من فقط
این محاله که یه روزی قلبمو ازت بگیرمو ببینی خسته ام ازت....
هیچکی غیر تو نمیتونه قلبمو بگیره از خودم!
دیدمت یه لحظه قلبم از تو سینه پرگرفت و تا همیشه عاشقت شدم!
تا همیشه عاشقت شدم...
عاشقت شدم عمیقه حسه بینمون
حسرتش میمونه روی قلب خیلیا
دست من که نیست تموم زندگیم تویی
حسه بینمونو دست کم نگیریا
آهنگ که تموم شد باران گفت:این به من ثابت شده که حسرتش رودل بعضیا مونده اون بعضیا هم دارن خودشونو تیکه تیکه میکنن که
یه نیم نگا بهشون بندازید
از تو آینه نگا کردم آوا ابروهاشو داد باالو به باران گفت هیس
ولی باران گفت:درست نمیگم جناب سرهنگ؟
منم خندم گرفته بود خندمو کنترل کردم و شونمو انداختم باال و گفتم:چی بگم!!!شاید
آروم گفتم البته اگه بعضی هام بفهمن که تموم زندگیم شدن
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دوباره چشم تو چشم آوا شدم ولی از تو چشماش نتونستم احساسشو نسبت به خودم بفهمم چون سریع نگاشو ازم گرفت و روشو به پنجره
کرد
تو نمیدونی با این دل من چه ها کردی داری دیوونم میکنی آوا!
ولی دریغ از اینکه خودت متوجه شده باشی!!!
رسیدیم ویال و هنوز تا شام دو ساعتی فرصت بود قرارشد جوجه بگیریم بریم لب دریا...
وسایال رو آماده کردیم و پیاده رفتیم لب دریا!
چند تا خانواده دیگه هم اومده بودن لب دریا
همه پاهامونو زدیم باال و رفتیم جلو که بزنیم تو آب برگشتم رو به آوا که دیدم
آوا رنگ از روش پریده و صورتش مثل گچ سفید شده!
سریع رفتم دستشو گرفتم و گفتم:خانمم خوبی؟؟؟
دیدم به دریا زل زده وبا تته پته گفت:آ آر آراد!!!
جون آراد عزیزم نترس من کنارتم!
احساس کردم ترسیده به خاطر اتفاقی که براش افتاده!
آوا:آ آرا آراد م من میترسم
دستمو زیر بغلش بردم و رو تخته سنگی که نزدیک بود نشوندمش و گفتم:نترس قربونت برم ما فقط میخوایم پامونو تو آب بزنیم توهم
نمیخواد بیای اینجا بشین
سرشو تکون داد که یعنی باشه
من برم دیگه نمیترسی؟؟
آوا:برو فقط..
فقط چی؟؟؟
آوا:فقط،،فقط،،مواظب خودت باش
اینو گفت ونفسشو عمیق بیرون داد
یه کم امیدوار شدم پس آوا نگران من شده یه لبخند رو لبم اومد که از دید آوا هم پنهون نموند!
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یه چشمک بهش زدمو رفتم به سمت دریا.
یه کم با سپهرو رضا به همدیگه آب پاشیدیم سپهر شیطونی کرد رو بارانم آب پاشید که بارانم همین کارو کرد که ساحل و عسلم اومدن
و رو ما مردا آب پاشیدن!
یه لحظه به آوا نگا کردم ببینم چی کار میکنه گفتم االن حساس نشه با کارای عسل!!
اما دیدم حواسش به ما نیست ونگاهش به سمت چپشه
نگاشو دنبال کردم دیدم یه پسره داره با لبخندبهش نزدیک میشه!
تموم توجهم به سمتشون جلب شد دیگه حواسم به بقیه نبود بقیه داشتن همونجوری آب به همدیگه میپاشیدن
نگا کردم دیدم پسره داره باهاش حرف میزنه و اون داره لبخند میزنه!
دیگه خونم به جوش اومدو نتونستم طاقت بیارم رفتم از آب بیرون که عسل صدام زد
عسل:جناب سرهنگ چرا جوش آوردین؟
البته با کنایه گفت
میشه لطف کنید دخالت نکنید فقط به بقیه بگین با آوا میرم تا جایی و زود بر میگردم
عسل:فقط ناراحت نشیدا شاید دلیلشم گفتم!
بعدم خندید
به درک هر چی دوست داری بگو اصال برام مهم نیست
بعد با شتاب به سمت آوا و اون پسره رفتم
یه اخم غلیظ به پسره انداختمو دست آوا رو سفت گرفتم و دنبال خودم کشوندمش
آوا:عه آراد چته؟؟؟
چرا اینجوری میکنی؟؟؟
دهنتو ببند نمیخوام چیزی بشنوم
آوا:آی آی آراد دستمو خورد کردی!
وایسا چرا منو دنبال خودت میکشونی؟؟؟
فقط خفه شو خفه صداتم در نیاد
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آوا:داشتم اون پسره رو نگاه میکردم چرا ذوقمو کور کردی میخوام ببینم چی کار میکنه دستمو ول کن!
با سرعت رفته بودم و رسیده بودم به ویال تا آوا این حرفو زد برگشتم با چشمایی که ازش خون میبارید یه چشم غره غلیظ بهش رفتم
آوا:من میخوام برم اونجا ولم کن ولم کن
بردمش تو حیاط ویال و چسبوندمش به دیوارو گفتم:دوباره بگو چه زری زدی؟ تو داشتی چه غلطی میکردی ها؟؟
د بگو دیگه لعنتی!!
انقدر این کلماتو با دادو بیداد گفتم که آوا از ترس خودشو جمع کردو سرشو انداخت پایین
آوا:من من مگه چی کار کردم؟
خیلی ازش خوشم اومده بود بعد از مدتها از ته ته دلم داشتم کیف میکردم
دادزدم:بسه بسه فقط خفه خون بگیر دیگه داری کاری میکنی که بزنم دست و پاتو بشکنم چونشو تو دستم گرفتم و سرشو باال آوردمو
فشار دستمو رو چونش چند برابر کردم
که داشتی کیف میکردی االن باید بزنم دندوناتو تو دهنت خورد کنم؟؟
و خجالت نمیکشی جلو شوهرت از اون حرف میزنی؟
آوا یه دفه عصبانی شد دستمو با شتاب از چونش جدا کردو داد زد:واقعا که نمیدونستم انقدر بچه ای که به یه بچه چهار ساله هم حسادت
میکنی!
تو شوک حرف آوا موندم آوا چی گفت چهار ساله؟
تو صداش هم بغض داشت هم عصبانیت!
یعنی چی؟؟؟
چرا چرت میگی اونی که من دیدم دست کم بیست سال داشت نه چهار سال!
آوا:از کی تا حاال پسر بچه به اون کوچیکی بهش میخوره بیست سالش باشه بعدم بشینه و شن بازی کنه؟؟
هان؟!
اون که وایستاده بودو داشت با توحرف میزدو میخندید شن بازی هم نمیکرد
آوادستشو به سرش گرفت و گفت:آراد بس کن بس کن حالم ازت به هم میخوره که به من اعتماد نداری حاال که باور نداری از همینجاهم
نگا کنی هنوز اون پسر بچه رو میبینی
از آوا فاصله گرفتم انگار هنوز باور نداشتم از الی در ویال نگاه کردم که
_آوا
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پسره مغروره خودخواه
حسابی بهم برخورده بود که شک کرده و خیلی از دستش عصبانی بودم که چرا بدون اینکه ازم سوال کنه پیش داوری کرده!
وقتی از الی در ویال نگاه کرد سرشو انداخت پایین و نشست رو پاش
باطعنه بهش توپیدم:چیشد آقای با غیرت واقعا که باید از خودت خجالت بکشی با این سنت هنوز عین بچه ها رفتار میکنی!
آراد:آوا من من واقعا شرمنده ام
حاال تو ساکت!!
من نمیخوام چیزی بشنوم!!!
بعد بدون اینکه بهش توجه کنم رامو کشیدم که به سمت بچه ها برم که یه دفه دستم کشیده شدو پرت شدم تو بغلش
ولم کن ولم کن
آراد:منو ببخش آوا من نباید زود قضاوت میکردم
هه ببخشمت با این کاری که کردی هم آبرومو بردی هم بی اعتمادیت نسبت به من رو نشون دادی
منو سفت گرفته بود تو بغلش و نمیزاشت ازش جداشم منم هی تقال میکردمو میگفتم ولم کن بزار برم
آراد:کجا میخوای بری از اینجا بهتر!!بعد به بغلش اشاره کرد
بازم زورگویی مثل همیشه من نمیدونم کی از دست زور گوییات خالص میشم
مگه من چه گناهی کردم گیرتو افتادم؟
آراد:هرچی دوست داری بهم بگو ولی منو ببخش بعدش با
هم میریم
کور خوندی شرمندتم نمیتونم بخشش تو مرامم نیست
آراد دستش شل شدو منم سریع عقب کشیدم و گفتم:نترس آقای با آبرو حواسم هست که جلو دوستات خجالت زده نشی
بعدم با حالت دو خودمو به دریا رسوندمو نشستم کنار بچه ها
باران:عه آوا جونم کجا بودی؟؟؟
جناب سرهنگ کو؟؟؟
به نفس نفس افتاده بودم گفتم رفتیم تا ویال کار داشتیم االنم مسابقه گذاشتیم که من بردم
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تودلم گفتم:هه آره جون عمت اونم چه مسابقه ای
عسل با نیش و کنایه گفت:واقعا ولی من که اینجور فکر نمیکنم!

همون لحظه آرادم رسید یه پشت چشم برای عسل نازک کردمو گفتم:میشه شما لطفا فکر نکنید میترسم مغزت گنجایششو نداشته باشه!
آراد:اتفاقی افتاده؟
نه آراد جان بعضی ها خیلی دوست دارن تو کارایی که بهشون مربوط نمیشه دخالت کنن
عسلو کارد میزدی خونش در نمیومد اینو از حالت صورتش فهمیدم یه دفه بلندشدو رفت اونورتر رو تخته سنگ بزرگی نشست
رو به آقایون با بیخیالی انگار که اتفاقی نیفتاده گفتم:شماها قصد ندارید بساط جوجه رو ردیف کنید؟؟؟
بابا روده کوچیکه روده بزرگه رو خورد!
با این حرفم بلند شدندو جوجه رو آماده کردند
در همون حین هم آرادهی به من نگاه میکرد که منم تا میدیدم کسی حواسش نیست بهش اخم میکردم تا حساب کار دستش بیاد
هه آراد خان منتظر عواقب کارت باش
جلو بچه ها تا آخر شب با آراد خوب برخورد کردم و اصال به روی خودمم نیاوردم که از دستش ناراحتم
آرادم از فرصت استفاده میکردو هی خودشو به من میچسبوندو جانم و عزیزم از دهنش نمیفتاد
منم برا اینکه حرص عسلو در بیارم مدام به محبتای آراد لبخند میزدمو مثل خودش برخورد میکردم و هر موقع چشمم به عسل میفتاد
پشت چشم براش نازک میکردم
برگشتیم ویالو قرار شد عسل و رضا و ساحل برگردند تهران چون باید فردا سر کارشون میرفتند
آراد گفت منو خانمم میخوایم بمونیم خانممو میخوام ببرم جنگل اسب سواری!!!
بعدم رو به سپهر گفت شما هم که میمونید؟؟؟
سپهرخندیدو گفت:بله دیگه هر چی شما امر بفرمایید
عسل دوباره موقع رفتن بالخره ضربه آخرو به من زدو عصبی ترم کرد
نزدیک من شدو گفت:ولی عجب حالی میکنی ها هم با آرادی و هم با بقیه ل*ا*س میزنی!
سر آرادو با دو کلمه عاشقونه شیره مالیدی و...
منم با کمال خونسردی حرفشو قطع کردم و گفتم:تا کور شود هر آن که نتواند دید ولی در اصل داشتم از درون گر میگرفتم
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آراد که متوجه شده بود باز عسل داره زر میزنه با صدای بلند گفت:خانمم رضا داره خداحافظی میکنه حواست کجاست؟؟؟
ام اخودشم نمیدونه که با بی اعتمادیش غرور منو جلو عسل له کرده
آقا رضا پس ما منتظر مراسم باشیم دیگه
ساحل گونه هاش گل انداخت وسرشو انداخت پایین
رضا یه لبخند زدو به ساحل زیر چشمی نگا کردو گفت:آوا خانم ما که با هم به نتایج خوبی رسیدیم مونده نظر خانواده ها که مطمئنم از
نظر خانواده من ساحل مورد تاییده!
قراره آخر هفته بریم خونشون برا خواستگاری این خانمه گل!
ساحل سرشو بلند نکرد فقط معلوم بود که دارن قند تو دلش آب میکنن
خالصه خداحافظی کردنودرفتند ما هم چون خسته بودیم رفتیم تو اتاقامون
من قبل از آراد رفتم تو اتاق و روی تخت دراز کشیدم
تا آرادواومد رو تخت پشتمو بهش کردمو محلش نزاشتم
از پشت دستشو آورد رو شکممو بغلم کردوگفت:خانم گلم چطوره؟
دستشو پس زدم وگفتم:با کارای تو حالی هم برای آدم میمونه؟
آراد:هنوز از دستم دلخوری؟؟
فکر میکرد من بخشیدمش چون پیش بقیه اصال به روش نیاوردم
نه فقط...
آراد:فقط چی؟؟؟
فقط نمیخوام دیگه دستت بهم بخوره پس حواستو جمع کن دوروبرم نپلکی وگرنه تضمین نمیکنم جلو سپهرو باران بتونم خوب برخورد
کنم
این حرفا رو با حرص و دندونایی که روهم فشار میدادم گفتم
آراد:من که معذرت خواهی کردم
معذرت خواهیتم به درد خودت میخوره االنم حوصله حرفاتو ندارم
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آراد:آ آو آوا
_آراد
فکر میکردم آوا منو بخشیده اصال ازش انتظار نداشتم تنها که بشیم به روم بیاره و تحویلم نگیره
من به خاطر عشقی که بهش دارم غرورمو له میکنم و ازش معذرت خواهی میکنم ولی آوا اینا رو نمیبینه یا شایدم نمیخواد قبول کنه که
عاشقش شدم
دارم تو تب داشتنش میسوزم ولی اون بازم نمیبینه
اگه عشقم نبود که غیرتی نمیشدم اگه نفسم نبود که عین خیالم نبود به کس دیگه ای لبخند بزنه اما حاال چه کنم باز رابطمون شکر آب
شد!!
خدایا چه کنم که دلشو به دست بیارم؟!خودت به دلش بندار به این عاشق سینه چاک دلشو بده!!
تموم این افکار به مغزم هجوم آورده بودند ودداشتم به مرز جنون میرسیدم
کنار عشقت و رو یه تخت باشی ولی دله عشقت باهات نباشه خیلی سخته طاقت کم محلی آوا رو ندارم
دلم میخواد بغلش کنم و تموم عشقم و نثارش کنم
گرمی وجودمو به وجودش انتقال بدم
وقتی گفت حوصله حرفاتو ندارم زیر لب با ناراحتی و سر شکستگی صداش زدم ولی دیگه جوابی نشنیدم
نیم ساعتی گذشت و صدای نفس های آرومش نشون میداد که خوابش برده
خوابش که برد دستو زدم زیر سرمو به چهرش نازش که تو خواب خیلی معصوم بود خیره شدم
وقتی تو خواب غلط زد و برگشت به سمت من مطمئن شدم خوابش برده چون اخالقشو میدونم انقدر مغروره که به این زودی ها دل به
دلم نمیده
برا همین منم جرئت کردمو دستمو به سمت موهای پریشونش بردم
نوازشش میکردمو باهاش حرف میزدم
آخ دختر تو چی داری که هیچ دختری تا به حال نتونسته توجه منو به خودش جلب کنه ولی تو داری منو دیوونه میکنی!
چرامتوجه نمیشی دارم تو تب عشقت میسوزم چرا نمیخوای بفهمی که عاشقت شدم؟؟
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نمیدونم میدونی که وقتی داشتی غرق میشدی منم داشتم جون میدادم..نه نمیدونی چه حالی داشتم فقط از خدا خواستم تورو ازم نگیره
خدارو شکر کردم وقتی گفتی خودکشی در کار نبوده
تو نمیدونی چه قدر خودمو نفرین و لعنت کردم که سهل انگاری کردمو تنهات گذاشتم که دوباره یه اتفاق دیگه برات افتاد!
نه تو نمیدونی تو هیچی نمیدونی
منم نمیدونم چیشد که کم کم جا تو قلبم برا خودت باز کردی کلید قلبمو دستت گرفتی و قلبمو به وجود نازنینت قفل کردی
میخوام بدونی میخوام بدونی که من بی تو هیچم بی تو میمیرم نفسم به نفست بنده وقتی روتو ازم میگیری دنیا برام تیره و تار میشه و
نفسم قطع میشه
آوای من دل به دلم بده تا دنیارو برات بهشت کنم
پیشونیشو بوسیدمو همونجور که غرق صورت زیباش بودم خوابم برد
_آوا
صبح با یه حس خیلی خوب از خواب بلند شدم،،انگار رو ابرا بودم!
با اونکه شب قبل اصال حال خوشی نداشتم ولی با خوابی که دیدم خیلی حالم خوش شده بود
انقدر خوابم به واقعیت شباهت داشت که فکر میکردم تو بیداری برام اتفاق افتاده
با اون که دل خوشی از آراد نداشتم ولی چشممو که باز کردم دیدم رو به آراد خوابیدم بدم که نیومد تازه خوشمم اومد!
شاید تاثیرات خوابی که دیدم باشه
به چهرش دقیق شدم وقتی به صورتش نگاه میکردم احساس میکردم یه جورایی حسم نسبت بهش تغییر کرده
با اون که خیلی از کاری که کرده بود و من جلو عسل ضایع شده بودم از دستش کفری بودم ولی نمیخواستم این احساسمو نادیده بگیرم
گفتم تا خوابه از فرصت استفاده کنمو دقیق تر نگاه کنم ببینم میتونم به عنوان مرد زندگیم بهش تکیه کنم یا نه؟
یه جورایی حسم بهم میگه دارم بهش وابسته میشم مخصوصا با حرفایی که تو خواب بهم زدو آخرش پیشونیمو عمیق بوسید
من نباید خوشم میومد ولی خودمم نمیدونم چم شده
حتی از این که غیرتی شده بود و حسادت کرده بود هم خوشم اومده بود
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چه خوب میشد تو واقعیت آراد عاشقم میشدو حرفای عاشقونه بهم میزد اما من انقدر اذیتش کردم که میدونم حسش فقط احساس
مسوولیته
اون خودشو مسئول میدونه که از من مراقبت کنه چون اون میدونه من کسی رو تو این دنیا ندارم
ولی من اینو دوست ندارم دلم میخواد منو با همه وجودش بخواد تا بتونم باهاش زندگی کنم!
آخ کاوه کجایی که عشقی که تو داشتی منو تامین میکرد برای تموم زندگیم
تو افکارم بودم که یه دفه آراد مچ دستمو گرفت و گفت:خوردی منو
عه این که خواب بود وای چه بد شد حتما الکی خودشو زده به خواب منم که خیلی وقته زل زدم بهش
منم نامردی نکردمو با کنایه گفتم:تو توعه گوش تلخو بخورم؟؟
بعد دستمو باشتاب از دستش کشیدم بیرون
یه دفه آراد آب دهنشو با سرو صدا قورت دادو گفت:مگه من چمه؟؟
آراد:داشتم زیر چشمی نگات میکردم از وقتی از خواب بلند شدی بهم لبخند میزدی و با دقت صورتمو برانداز میکردی
سریع با اخم از رو تخت بلندو شدمو گفتم:خیاالت برت داشته آقا،،تو که میدونی به این راحتیا نمیتونم ببخشمت
اینو گفتم ولی خودمو که نمیتونم گول بزنم آرادو بخشیده بودم مخصوصا با محبتایی که بهم میکرد یعنی از خواب که بلند شدم دیگه
ازش ناراحت نبودم!
فقط دلخور بودم چون باعث شد عسل منو ضایع کنه و انگ هرزگی بهم بزنه
اشک تو چشمم حلقه زدو گفتم:قضاوت ناعادالنه تومسببه خیاالت باطل ومزخرف کسی شد که من اونو عددی هم حساب نمیکنم
غرور و شخصیتم رو زیر پات له کردی اونم پاکیمو به ناپاکی تعبیر کرد
آراد:چی داری میگی آوا؟؟
از چی حرف میزنی؟؟
از کسی که نمیتونم حتی یه لحظه تحملش کنم ولی مدام جلو چشممه
آراد:نکنه منظورت..
عسله؟
آره درسته آوا عسل چیزی گفته؟؟؟
یه دفه دلم یه جوری شد و عصبانی شدموگفتم:راحتی؟
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به نظرت خیلی احساس صمیمیت نمیکنی؟؟؟
آراد یه لبخند محو زدو گفت:تو هم که حسودی میکنی خانمم!!
ادامه داد:میدونی حسودی کردن کار آدمای عا...
کار آدمای چیه ها؟؟
بگو دیگه!!!
چرا هیچی نمیگی؟؟؟
یه دفه به خودم اومدمو گفتم:ن نه نخیرم آقا خیال برت نداره بیخودم ذوق نکن!
من من فقط دوست ندارم نامزدم با کسی احساس صمیمیت کنه
آراد که تا اون موقع با یه لبخند به حرکات عصبی من نگاه میکرد یه دفه خنده از رو لبش محو شد
منم باحرفی که زده بودم جایز ندونستمو اتاقو ترک کردم

وقتی اومدم بیرون دستمو محکم به سرو صورتم کشیدم گر گرفته بودم بدنمم داغ کرده بود از حسادتی که بی موقع اومده بود سراغم
اگه دوسش نداشتم که عکس العملی از طرف من صورت نمیگرفت!
یعنی من دوسش دارم یا عاشقش شدم یا متنفر؟؟
خودمم نمیدونم حسای مختلف ذهنمو درگیر کردو حالم دگرگون شده بود!!!
خدایا چرا حسای متضاد میاد سراغم من که میدونم غیرتی شدنش نشونه عشقه چرا پس نمیخوام قبول کنم؟
یکی دو بارم اعترافاتشو شنیده بودمو به روی خودم نیاورده بودم!
نه اینکه مستقیم بگه عاشقتم ولی با کاراش بهم ثابت کرده بود
رفتم به سمت حیاط ویال زیر درخت بید مجنون نشستمو نفس عمیق کشیدمو به اتفاقات اخیر فکر کردم
هنوز حتی نمیتونم یه لحظه فکر کنم که من آرادو دوست دارم چه برسه به اینکه عاشقش باشم من همش فکر میکنم بهش وابسته شدم
ولی دلم یه چیز دیگه میگه
اما اون چی؟؟
اون چی یعنی اون عاشقمه یا..
انقدر فکرو خیال کردم که سرم داشت منفجر میشد
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سرمو گذاشته بودم رو زانوهام که احساس کردم کسی کنارم نشست!
سرمو بلند نکردم کی میتونست باشه جز آراد
چرا راحتم نمیزاره؟؟؟
دیگه دارم کم میارم نمیدونم باهاش چطور برخورد کنم
دست داغش نشست رو دستم!!!
داغی بدنشو با اعماق وجودم احساس کردم
گرچه من خودمم هنوز حرارت بدنم متعادل نشده بود
آراد:آوا خانمم میشه باهام حرف بزنی؟
آراد:من تحمل زجر کشیدنتو ندارم بگو بهم ببینم چی شده؟؟
خانم محمدی چی بهت گفته بود؟؟؟
تو دلم کیلو کیلو قند میسابیدن با اون که باهاش بد برخورد کردم هم اومده سمتم هم اسم عسل رو به زبون نیاورد
_آراد
نمیتونستم حتی یه لحظه بهش فکر نکنم باید میرفتمو دلیل ناراحتیشو میپرسیدم
هه چی فکر میکردم چی شد وقتی دیدم روم حساس شده گفتم حتما اونم یه حسایی به من داره ولی زهی خیال باطل
اما آوا خانم بچرخ تا بچرخیم کاری میکنم که با زبون خودت بهم اعتراف کنی عاشقم شدی
رفتم ببینم کجا میتونه رفته باشه که دیدم زیر درخت بید مجنون سرشو گذاشته رو پاش و تکیشو داده به درخت!!
باید برم تالش کنم تا هم منو ببخشه و هم دردی که تو دلشه رو بهم بگه و خودشو تخلیه کنه
نشستم کنارشو ازش خواستم بهم بگه دلیله ناراحتیشو،،دلیله عصبی بودنشو،،دلیله زجر کشیدنشو
معلوم نیست باز این عسل چه آتیشی سوزونه که باعث شده آوا نتونه منو ببخشه
آوا سرشو بلند کردو خیلی بی تفاوت بهم نگا کرد ولی غم بزرگی تو چشمش دیده میشد
نتونستم غم تو چشمشو تحمل کنمو گرفتمش تو بغلمو سرشو گذاشتم رو سینم
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نوازشش میکردمو متعجب بودم از اینکه آوا هیچ اعتراضی نمیکنه که صدای هق هقش تو سینم گم شد

با حرصی که رو دندونای کلید شدم خالی میکردم گفتم:خانمم عزیزم بگو و خودتو راحت کن من نامزد تو ام اگه من ندونم چی شده پس
کی باید بدونه؟
بگو تا بدونم چه غلطی کرده!
همونجور که آوا تو بغلم بود قفسه سینم از دردی که تو سینه آوا بود باال و پایین میشدو نفس کشیدنو برام سخت کرده بود
یه دفه صدای آروم و دل نشینشو که همراه با لرزش بود شنیدم
آوا:آ آر آراد آرادمن من متهم شدم به ه هرهرز...
به اینجا که رسید سرشو بیشتر به سینم فشار دادو بلند زد زیر گریه!!
رگ گردنم زد باال و مطمئن بودم از عصبانیت خون از چشمم میباره
آوا:آراد تو هیچی نمیدونی هیچی از زندگی من نمیدونی من خیلی بدبختم!
آروم مشت میزد به سینمو گریه میکرد
داشتم از زور عصبانیت منفجر میشدم
باصدای دورگه ای گفتم:محمدی چه غلطی کرده ؟؟؟
چه زری زده؟؟
درست شنیدم آوا؟؟؟
بعد گوشیمو از تو جیبم درآوردمو شماره اون کثافتو گرفتم...
عسل:به به سالم جناب سرهنگ چه عجب یادی از ما کردی!
با عصبانیت سرش داد زدم:به فرض که سالم!!
زنگ زدم بهت اخطار جدی بدم پاتو از زندگی من بکش بیرون وگرنه هر چی دیدی از چشم خودت دیدی
عسل:هه من چیکار دارم به زندگی شما؟؟؟
میدونم نتونستی طاقت بیاری و هر چی خودت الیقش بودی به عشق من نسبت دادی
عسل با کنایه گفت:عه که اینطور خدا از این عاشق ترتون کنه
آوا یه دفه با تعجب سرشو از رو سینم برداشت و با چشمایی که اندازه سکه پونصد تومنی شده بود نگام می کرد!
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از اون طرف صدای بوق ممتده تو گوشی خبر از این میداد که عسل گوشی رو قطع کرده
خودمم یه لحظه از حرفی که زده بودم هنگ کردم که باران به دادمون رسید و دیگه حرفی زده نشد
باران:عه شماها اینجایین؟؟
سالم صبحتون به خیر!
باران:خوب خلوت کردین
آوا سریع دستی به چشماش کشید که باران ازش پرسید چیزی شده آوا جونم؟
آوا:نه نه فقط
_آوا

قرارنبود از مسائل زندگیم کسی خبر دار بشه برا همین به باران گفتم:نه نه فقط یه چیزی رفته بود تو چشمم آراد کمکم کرد درش آورد
آراد قدر شناسانه نگام کرد از اینکه نزاشتم کسی از این موضوع چیزی متوجه بشه
اما باورم نمیشه منو عشق خودش میدونه!!
شایدم جلو عسل اونجوری گفت تا دست از سرزندگیمون برداره
باحرفی که باران زد از افکارم بیرون اومدم
باران:صبحونه رو آماده کردم بیاید بریم صبحونه بخوریم مگه قرار نبود بریم جنگل؟
آراد با خوشحالی منحصر به فردی گفت:البته صددرصد!!
بریم که از فرصتمون نهایت استفاده رو ببریم
با آراد دست تو دست هم رفتیم دیگه تصمیم گرفتم لجبازی رو بزارم کنارو زندگی جدیدی برا خودم بسازم!
ولی هنوز از حسم نسبت به آراد مطمئن نیستم و تا مطمئن نباشم محاله عقد دائم رو قبول کنم
با آراد رفتیم و صبحونه خوردیمو آماده شدیم رفتیم جنگل
من که از این همه زیبایی جنگل در عجبم
بهم یه آرامش خاصی میده و منو به اوج میرسونه
حالم خیلی بهتر بودو با محبتای آراد عجیب حالم خوش و خرم بود
آرادو سپهر منو بارانو سوار اسب کردند و حسابی تو جنگل قدم زدیم و از فضای سبز اونجا لذت بردیم
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برای نهارهم گوشت کبابی خوردیم و آراد حسابی خرج میکرد هر چی که چشمم میفتاد برام میخریدو میگفت دلم میخواد حسابی بهت
خوش بگذره تا تالفی اون دوروزی که حالت بد بود در بیاد!
خالصه خیلی خوش گذشت منم تا تونستم از طبیعت زیبایی که دوروبرم بود لذت بردم!
تو راه برگشت تو ماشین آهنگ شاد گذاشته بودو رو فرمون ضرب گرفته بود تا به حال آرادو انقدر شاد ندیده بودم!!!
بعد از جنگل رفتیم لب دریا وآقایون ماهی کباب کردند و شامواونجا خوردیم
شب که برگشتیم تو آغوش آراد خوابیدم از بس خسته بودم نفهمیدم کی خوابم برد
روز یکشنبه هم رفتیم بازارو هر چی دوست داشتیم خرید کردیم و بعدازظهر به سمت تهران حرکت کردیم
تقریبا یه ماهی از اون مسافرت گذشته بودو من و آراد رابطمون بهتر شده بود
یعنی بهتر که میگم این که من هنوز خیلی بهش محبت نمیکردم اگه محبتی صورت میگرفت از طرف آراد بود
گاهی اوقات جرو بحثی صورت میگرفت ولی بازم این آراد بود که تحمل میکردو دوباره به سمتم میومد
شبا کنارش میخوابیدم ولی فقط بغلم میکردو پیشونیمو میبوسید
به خودم که نمیتونم دروغ بگم خیلی ازش خوشم اومده بود شاید به خاطر این بود که از حد خودش تجاوز نمیکرد
رضا هم رفته بود خواستگاری و نامزد کرده بودند و قرار عقدو عروسیشونو گذاشته بودند
باران و سپهرهم خیلی خوب و خوش بودند باران بعضی اوقات میرفت مغازه کمک سپهر
خداروشکر فروش مغازه روز به روز بهتر میشد
جمعه ها با بقیه قرار میزاشتیم و میرفتیم گردش
منو باران با ساحل خیلی صمیمی شده بودیم
رضا هم که خیلی خوب بود مدام شوخی میکردو مارو میخندوند
منو باران قرار بود با هم بریم لباس برای عروسیشون بگیریم
عروسی آخر هفته بودو قرارشد آقایون یه روز وسط هفته با ما بیان و بریم لباسامونو بخریم
بالخره سه شنبه شدو با هم رفتیم پاساژی که آراد از اونجا لباساشو میگرفت!
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نیم ساعتی بود که تو پاساژ قدم میزدیم ولی هیچی باب میلم نبود
با صدای باران به طرفش برگشتم
باران:آوا به نظرت این لباسه خوبه؟؟
به لباس نگاهی کردم خیلی قشنگ بود
گفتم:آره خیلی قشنگه،،میخوای برو پرو کن!
باران:باشه
به لباس دقت کردم خیلی ناز بود که یه
لباس دکلته ی کالباسی تا رو زانو بود قسمت سینش یکم کار شده بود..دامنشم که مدل عروسکی بود!
همه با هم رفتیم تو مغازه
فروشندش یه پسر جوون بود..سالم کردیم پسره هم با خوش رویی جوابمونو دادو گفت:سالم بفرمایید در خدمتم
باران:ببخشید میشه اون لباسه که پشت ویترین هستو برام بیارین پرو کنم،،کالباسیه!
پسره:بله چرا نشه!
سپهر اخمی کردو گفت:خانومم تو برو تو اتاق پرو من لباسو برات میارم
باران باشه ای گفتو رفت
منو آرادم همونجا وایساده بودیمو چیزی نمیگفتیم
سپهر لباسو از پسره گرفتو داد باران
بعد چند دقیقه صدای سپهر اومد
سپهر:خانومم تنت کردی؟؟
کمک نمیخوای؟؟
باران از تو اتاق پرو داد زد:نه تموم شد
باران:آوا بیا ببین تو تنم خوبه؟
به سمته اتاق پرو رفتمو درو باز کردم
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با دیدن باران دهنم چهار متر وا شد
وای دختر چه ناز شدی..خیلی بهت میاد خیلی!
باران:مرسی عزیزم..حاال برو بگو شوهرم بیاد ببینم
خندیدمو گفتم کار دستت نده صلوات
باران:زهرمار دیونه.
سپهرو صدا زدمو سپهرم اومد دید البته چون من تنهاشون گذاشته بودم نمیدونم چی بهم گفتن،،خخ
باران لباسای خودشو پوشیدو اومد بیرون
سپهر رو به فروشنده گفت:چقد تقدیم کنم؟؟
پسره:قابلی نداره،سیصد و پنجاه هزار تومن
سپهر دستشو کرد تو جیبشو کارتشو درآوردو رو به پسره گرفت
خالصه بعد از حساب کردن پول از مغازه بیرون اومدیم..
باران کیف و کفش ست کالباسی هم خرید
سپهرم یه کت و شلوار خوش دوخت مشکی با بلوز کالباسی رنگ خریده بود با کفش مشکی
خدایی لباساشون خیلی قشنگ بود..با هم ست کرده بودن
حاال فقط مونده بود خریدای منو آراد
همینطوری که تو پاساژ قدم میزدیم یدفه
_آراد
خسته شده بودیم ولی من میخواستم اول لباس آوا رو بگیریم بعد من باهاش ست کنم
همینطوری که قدم میزدیم یدفه با هم جلو یه ویترین خیره شدیم به یه لباس بلند لیمویی
من و آوا همزمان به هم نگا کردیم و لبخند زدیم
چه جالب جفتمون از یه لباس خوشمون اومده بود
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لباس لیمویی رنگی بود که یقه تا روی سینه با تور کار شده بود از روی سینه تا کمر تنگ بود و روش با سنگهای مختلف کار شده بود
دامنشم کلوش بودو یه تیکه پارچه یه تیکه تور که زیبایی خاصی به لباس داده بود!
نگامونو از رو لباس برداشتیمو زیر گوشش گفتم:خانمم برو پرو کن تا تو تنت ببینم!
مطمئنم مثل پرنسسا میشی با این لباس
آوا رفت داخل مغازه منم به صاحب مغازه گفتم لطف کنید اون لباس لیمویی رو سایز خانمم بدید پرو کنه
آوا لباسو گرفت و یه نیم نگا به من انداخت و رفت داخل
باران و سپهر که تازه متوجه شده بودن اومدن داخل مغازه
باران:چه عجب آوا خانم بالخره پسندشون شد
جالبش اینه که اون لباس چشم هر دوتامونو خیره کرده بود!
باران:عه چه تفاهمی
بارانم از لباس خوشش اومده بود
رفتم در زدم و گفتم:آوا جان خانمی کمک نمیخوای؟؟
آوا:نه ممنون زیپ لباس از بغل میخورد پوشیدمش
میشه درو باز کنی ببینم؟
صدای خنده آرومی اومدو گفت:عه شرمنده درآوردم دیگه
بدجنس حداقل نذاشت تو تنش ببینم کفری شدم و اومدم کنار که باران گفت:چی شد؟
هیچی مثل اینکه پسندیده داره میاد بیرون!
دارم برات آوا خانم حال منو میگیری چه قدر دوست داشتم تو اون لباس ببینمش
اومد بیرون و لباسو حساب کردیم و رفتیم کیف و کفش ست براش گرفتیم ولی من دیگه خیلی نظر نمیدادم
آوا متوجه شده بود دلخور شدم
جلو ویترین کت و شلوار مشکی بد چشممو گرفته بود جنسش ترکیبی از مات و براق بود تو یقه و آستینش پارچه براق کار شده بود یه
بلوز لیمویی رنگم گرفتم کرواتمم ترکیب لیمویی مشکی
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رفتم تو اتاق پروو پوشیدم اومدم برم بیرون ولی پشیمون شدم لباسو درآوردم و رفتم حساب کردم.
هه اصال آوا به روی خودشم نیاورد که من صداش نزدم ببینه
بیشتر حرصم گرفت انگار اصال براش مهم نیست فقط تنها حرفی که زدگفت:مبارک باشه
منم یه اخم ریز کردمو رفتم و از مغازه بیرون رفتم
خریدامون تکمیل شده بود ولی من میخواستم برا آوا ست گردنبندو گوشواره بگیرم
بردمش جلو ویترین که دیدم چشمش یه ست طال سفیدرو گرفته رفتیم داخل مغازه و براش خریدم
از مغازه اومدیم بیرون که با لبخند تشکر کردو قرارشد شام بریم رستوران
_آوا
فهمیدم آراد از دستم دلخور شد ولی به روی خودم نیاوردم
آخه اینجوری که نمیشه باید سوپرایز بشه وقتی برم آرایشگاه همزمان با آرایشم لباسو تو تنم ببینه
منم نرفتم که لباسشو تو تنش ببینم مطمئن بودم اونم تالفی میکنه و نمیزاره ببینم!!
اخالقش دستم اومده
ازش ممنونم چون با اون که خیلی سخت خرید میکردم صبوری به خرج داد
با لباسو و جواهری که برام خریده مطمئنم تو عروسی میدرخشم و جلو عسل کم نمیارم
کال از این اخالقا بدم میومد ولی نمیدونم چرا جلو این دختره نچسب دلم نمیخواست کم بیارم!
مخصوصا که میدونه آراد منو از کجا نجات داده ولی نمیدونم آراد بهش گفته یا نه زندگی گذشتمو
ولی اگه میدونست که هر حرفی رو به من نسبت نمیداد
خالصه اونشب رفتیم رستوران و خیلی خوش گذشت

شب که داشتیم برمیگشتیم خونه آراد هی میخواست یه چی بگه ولی نمیگفت تا اینکه بهش گفتم:چیزی میخوای بگی؟؟؟
پشت فرمون بوددیه نیم نگا انداخت و پشت چشم نازک کردو گفت:پوف مهم نیست
به هر حال هر جور راحتی اما من احساس کردم حرفی تو دلت مونده که...
آراد:از کی تا حاال برات مهم شدم؟؟؟
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یعنی چی؟؟
این چه حرفیه میزنی؟؟؟
آراد:مگه دروغ میگم؟
نمیخواستم کارمون به دعوا بکشه براهمین گفتم:تو االن به عنوان نامزد من خیلی مهمی منم اگه کاری میکنم برای کارم دلیل دارم االنم
دوست ندارم این بحثو ادامه بدم
آراد به خاطر غروری که داره دیگه حرفی نزد ولی حرصشو رو فرمون خالی میکرد،یه کم باهام سر سنگین شده بود فکر میکرد من براش
ارزش قائل نشدم
بالخره روز عروسی فرا رسید آراد منو بارانو رسوند دم آرایشگاه قرار شد کارمون تموم شد باهاش تماس بگیریم بیاد دنبالمون
آرایشمون که تموم شدوزنگ زدیم آراد اومد دنبالمون
نامرد اصال یه نیم نگاهم بهم ننداخت فک کنم داره تالفی اونروزو سرم در میاره
زیر چشمی آرادو نگاه کردم رفته بود آرایشگاه و سرو صفایی داده بود وای چه ناز شده بود ولی حرصم در اومد از این که بهم محل نزاشته!
منم با حرص نشستم تو ماشینو درو محکم کوبیدم به هم
آرادم توجهی نکردو به سمت خونه راه افتاد
سپهر قرار بود بیاد خونه ما تا از اونجا باهم بریم تاالر!
بالخره رسیدیم خونه با باران پیاده شدیم و رفتیم تو اتاق تا لباسامونو تنمون کنیم
بارانو فرستادم تو اتاق مهمان همون اتاقی که چند وقت دست من بود منم رفتم تو اتاق آراد
آخی نازی کت و شلوارش آماده رو تخت بود گفتم لباسو که تنم کنم صداش بزنم تا بیاد لباسشو بپوشه
لباسو تنم کردم وای محشر شده بودم اصال فک نمیکردم با این لباسو آرایش انقدر تغییر کنم
درو باز کردم که
آراد با نگاه خریدارانه ای براندازم کرد
آب دهنمو قورت دادم که نگاشو ازم گرفتو یه اخم ریزی کردو گفت:اومدم لباسمو بپوشم سپهر اومده باید بریم
بغض گلومو گرفت ولی توجهی نکردم آراد اومد تو اتاقو درو بست
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منم رفتم رو تخت نشستم گوشواره رو از جعبش درآوردمو به گوشم آویزون کردم بعد رو به آراد که داشت بلوزشو میپوشید گفتم:آ آر آراد
آراد:جانم؟
تو دلم گفتم:هه جانمت بخوره تو فرق سرت وقتی اصال برات ارزشی ندارم وقتی منو نمیبینی
بغض تو گلوم بیشتر آزارم داد
بلند شدم رو به آینه ایستادم و گفتم:میشه لطف کنی گردنبندو برام ببندی؟!
پشت من ایستادو قفل گردنبندو بست...
از تو آینه زیر نظر گرفته بودمش از قیافش معلوم بود خیلی داره خودشو کنترل میکنه
بعد از بستن گردنبند پشت گردنمو بوسید که با این کارش تموم بدنم مورمور شد
از تو آینه نگاهش کردم که یه قطره اشک سمج از چشمم روی گونم افتاد
یه دفه اخم کردو گفت:ببخشید دست خودم نبود شرمنده!
هه بازم اشتباه فکر کرد نمیدونه از بی توجهیش دارم دیوونه میشمو گریم گرفته نه از اینکه منو بوسیده!
دوباره بی توجه به من رفت کت و شلوارشو پوشیدو گفت:آوا میشه کرواتمو ببندی باید زودتر بریم داره دیر میشه!!
بادستای لرزون کرواتو گرفتم و دور گردنش بستم ولی اصال تو صورتش نگا نمیکردم اگه دوباره چشم تو چشمش میشدم دوباره اشکم
میریخت
بغضمو فرو بردمو دستمو رو سینش گذاشتمو گفتم:من ناراحت نشدم!!
آراد بازوهای لختمو تو دستش گرفت که انگار برق سه فاز بهم وصل کرده بودن یه آن لرزیدم و به دستش نگا کردم که دستشو رها کرد
آراد:پس چی؟؟
این اشکت برا چی بود؟؟
تو فکر فرو رفتو گفت:اه لعنت به من لعنت به من
عقب عقب رفتم نمیتونستم انقدر نزدیکش بایستم بدنم داغ داغ بود حرکاتم دست خودم نبود حالم دگرگون شده بود
انقدر عقب رفتم که خوردم به دیوار آرادم خودشو نزدیکم کرد که تو دلم گفتم:نیا نیا لعنتی حالم بده
اما اون که از دلم خبر نداشت اومد جلو تاجایی که گرمی نفسش تو صورتم میخورد
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آراد:ببخشید خانمم منو ببخش فهمیدم براچی ناراحتی

خیلی آروم زیر گوشم زمزمه کرد:میدونی که تو این لباس با این آرایش از هر پرنسسی زیباتر شدی،میدونی منو به مرز جنون رسوندی!
یه لبخند محو زدمو گفتم:من من فقط میخواستم سوپرایز شی!
یه دفه نیشش تا بناگوشش بازشدو به لبام خیره شد
میدونستم طاقتش طاق شده و نمیتونه خودشو کنترل کنه
آرادچشمش بین چشمامو لبام درگردش بود که گفت:خانمم اجازه میدی؟
از زور شرم صورتم داغ کرد دستمو گذاشتم رو سینش که میلیمتری هم از جاش تکون نخورد
چشماشو بست و سرشو نزدیکتر کرد که
سپهر در زدو گفت:داداش آراد آماده شدین؟
یه دفه آراد از من دور شدو با کالفگی دستی به پشت گردنش کشیدو رفت به سمت درو نگاه آشفته ای بهم انداختو درو باز کرد
منم نفس حبس شدم رو آزاد کردم و به سمت مانتو و شالم رفتم و پوشیدمشون
آراد:آره داداش آماده ایم بریم که دیر میشه
باران و سپهر جلو در اتاق بودند که منم رفتم بیرون
اومدم از پله ها برم پایین که آراد یه نیشخند زدو زیر گوشم گفت:میخواستم خودم کمرنگش کنم که کم سعادت بودم حاال برو کمرنگش
کن که هوس نکنم خودم این کارو کنم
بعداز این حرفش به حالت دو پله ها رو رفت پایین
باران:کلک چی کار میکردین دو ساعته تو اتاقین؟
هیچی هیچی به خدا داشتیم آماده میشدیم
باران چشمک زدوگفت:ببخشیدا،،ما خیلی زود آماده شدیم اومدیم بیرون از اتاق تا اینکه سپهر حوصلش سر رفتو در زد
نه بابا خواهش میکنم
با باران رفتیم پایین و رفتم جلو آینه رژمو کمرنگ کردم و رفتیم سوار ماشین شدیم
سپهر دست بارانو گرفتو رفت عقب نشست
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منم نشستم جلو و آراد به سمت تاالر راه افتاد
تو راه آراد آهنگ شاد گذاشته بود و سرخوش بود حواسم نبود که دستمو گرفت زیر دست خودش رو دنده گذاشت
وقتی دنده عوض نمیکرد دست منو نوازش میکرد و با لبخند ملیحی منو نگاه میکرد
وای خدای من حسم نسبت بهش قوی تر شده
منی که یه روزی از آراد متنفر بودم و اصال نمیخواستم کنارم باشه حاال دلم میخواد بهم توجه کنه و بهم اهمیت بده
تو همین افکار بودم که آراد گفت رسیدیم سپهر و باران پیاده شدند که آراد دستمو نزدیک لبش کردو بوسه ای روش نشوند
منم که کیلو کیلو قند تو دلم آب میکردن!
آراد:خانمم بزار بیام پایین دستتو بگیرم
منم که دختر حرف گوش کنی شده بودم منتظر شدم آراد ماشینو دور زدو اومد درو برام بازکردو دستشو برد زیر بغلم و به سمت تاالر
شونه به شونه هم رفتیم
اومدم از آراد جدا شم و برم به سمت قسمت زنونه که چشمم باز به این دختره افتاد چه با عشوه هم راه میرفت
آرادم تا عسلو دید بدون اینکه بهش توجه کنه دوباره دستمو بوسیدو با شیطنت گفت:خانمم خودتو خسته نکنی ها!!
چشم آقا..
آراد:چشمت بی بال خانم گلم!
عسل بدون توجه به ما رفت داخل
باران:وا این چشه؟؟
چه پدر گشتگی باهات داره؟؟
ولش کن باران جون فقط باید مواظب باشم چون جوری نگام میکرد که انگار میخواد خرخرمو بجوه
باران:غلط کرده مگه من مردم؟؟
قربون خواهر گلم برم من
با باران وارد تاالر شدیم
_آوا
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رفتیم مانتوهامونو درآوردیم و به سمت جایگاه عروس رفتیم
ساحل تا مارو دید به احترام ما بلند شد و ما هم بهش تبریک گفتیمو نشستیم تو جایگاه
وای چه قد ناز شده بود یه آرایش الیت و محو رو صورتشو موهاشم که رنگ نکرده بود خیلی شیک شینیون شده بود
لباس عروسی که تنش بود آستینش گیپور و قسمت باال تنه تموم سنگ کاری شده بود و تنگ بود،از کمر به پایین پف دارو دنباله دار بود
که تمام دامنشم کار شده بود
واقعا چشم هر بیننده ای روبه خودش جذب میکرد!
ساحل:چه کردی دختر زدی رو دست من!
نه بابا شکسته نفسی میکنی عزیزم تو خیلی ناناز شدی
داشتیم با ساحل بگو بخند میکردیم که باز این دختره لوس و عشوه ای اومدو پشت چشم برا ما نازک کردو به ساحل گفت:ساحل جون
مثال عروسی ها بیا عزیزم بریم برقصیم!
ساحل به منو باران گفت:شماهم افتخار میدید؟؟؟
دستمو تو دست ساحل جون گذاشتمو گفتم:چرا که نه عزیزم!
عسلو کارد میزدی خونش در نمیومد
حاال وایسا یه حال گیری کنم عسل خانم که اون سرش نا پیدا باشه تو هنوز منو نشناختی
معلوم بود از درون داره خودشو تیکه تیکه میکنه چون من واقعا با اون لباسو با اون آرایش توجه همه به خودم رو جلب کرده بودم حتی
عسل ولی اصال نمیخواست به روی خودش بیاره
عروس رفت وسط و ما همه دور عروس میرقصیدیم
نوبت به نوبت همه باهاش یه چند دقیقه ای میرقصیدن تا اینکه نوبت به من رسید!
رفتم وسط،،بدنمو خیلی ماهرانه پیچ و تاب میدادم که دیدم همه نگاهها به سمته منه
بعضی ها که دهناشون وا مونده بود بعضی ها هم چشاشون شده بود قدیه توپ فوتبال
هیچ کس فکر نمیکرد که انقدر مهارت داشته باشم و مجلسو گرم کنم یه آن به خودم اومدم دیدم حتی عروسم محو من شده
اومدم برم و جامو به نفر بعدی بدم که همه یک صدا گفتن دوباره دوباره یه بار فایده نداره!
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وای حتما عسل خون خونشو میخوره همونجور که به رقصم ادامه میدادم دورو برمو نگا کردم ولی ندیدمش

بعد از رقصم جیغ و دست و سوت برام زدن و بعد از اینکه ساحل منو معرفی کرد همه ماتشون برده بود باورشون نمیشد من نامزد آراد
باشم البته بعضی از دوستای مشترکمون منو میشناختن
با اون کفشای پاشنه بلند پاهام خیلی درد گرفته بود چون دو سه سالی بود که نرقصیده بودم
رفتم که بشینم روصندلی که بارانم اومد و گفت:دختر گل کاشتی ها!!
نمیدونی عسل شده بود یه گوله آتیش نتونست طاقت بیاره و رفت اون سمت سالن
حقشه تا اون باشه که فکر نکنه از همه باالتره،،دختره از خود راضی
زمزمه ها به گوشم میرسید که میگفتن:
_عجب تیکه ای گیر جناب سرهنگ اومده!!
_ولی خیلی بچس ها
_حاال هر چی واقعا جناب سرهنگ شانس آورده
_میگن دختر خالش بوده وتازه پیداش کرده
_آره آره منم شنیدم میدونید از کجا پیداش کرده؟
حالم دگرگون شد سریع بلند شدم که باران با چشمای نگران دنبالم اومد
رفتم یه گوشه که کسی حال بدمو نبینه بارانم سریع یه لیوان آب خنک آورد که یه نفس آبو خوردم کمی حالم جا اومد
با تته پته به باران گفتم:ف فک ک کنم ک کار عسله وگرنه کسی خبر نداشت که من تو چه جایی زندگی میکردم...نه؟؟
وای من االن با چه رویی بر گردم پیش مهمونا
باران:به نظر من االن خیلی ریلکس بیا بریم اصال به روی خودت نیار وگرنه خودت با نرفتن تو سالن به این حرفا دامن میزنی
آره فک کنم تو درست میگی ولی من میدونم با این دختره بالخره کرم خودشو ریخت چون آرادم بهش اخطار داده بود!!
دوباره رفتم به سمت سالن ولی خیلی با اقتدار قدم برمیداشتم و اصال به روی خودم نمیاوردم
تقدیر با من این بازی رو راه انداخته بود من که گناهی نداشتم
بعضی نگاهها همراه با تحسین بودو بعضی نگاهها عذابم میداد
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رفتم به سمت عسل که حقشو بزارم کف دستش ولی خیلی ریلکس و با آرامش
با باران نقشه کشیدیم که حسابی ضایع بشه و بقیه بفهمن که حرفاش یه مشت حرف چرته
دستمو گذاشتم رو شونش که توجه اطرافیانش به ما جلب شد جوری که بقیه بشنون گفتم:عسل جون میدونی چیه!

با تعجب داشت نگام میکرد دستمو رو بازوش سر دادم و گفتم:عشق باعث شده بعضی ها اون چیزی که الیق خودشونه رو به بقیه نسبت
بدن
عسل با پلیدی و جوری که خودشو خوب جلوه بده گفت:آوا جون عزیزم مشکلی پیش اومده؟
برامن که نه ولی فک کنم برای توپیش اومده
با کنایه و خنده یه چشمک بهش زدموگفتم:کمک خواستی در خدمتم
یکی از اون خانما گفت:راستی آوا جون خیلی مهارت داری تو رقص!!
کالس رقص رفتی؟؟؟
وای خدای من اصال فکرشو نمیکردم ،نقشمون خود به خود درحال اجرا بود بدون این که من و باران خودمون بخوایم اجراش کنیم
رو به خانمه باعشوه گفتم:نه عزیزم استعداد ذاتی داشتم وگرنه مادرم خیلی دوست داشتن من زیر نظر مربی رقص (معروف ترین مربی که
پول هنگفتی هم میگیره)باشم!!!
شاخای باالسرشونو میدیدم که یکی دیگه گفت:پس شما باید از خونواده پولداری باشید
بله ولی پول که خوشبختی نمیاره!
یه نگا به عسل انداختم که در حال انفجار بود فک کنم تو بدنش دینامیت کار گذاشته بودن،،خخ

تو دلم گفتم:هه عسل خانم سعی کن برا کسی بد نخوای که بد جور ضایع میشی
قربونت برم خداجون که خودت نجاتم دادی
دیگه حرفی زده نشد ولی همه چپ چپ به عسل نگا میکردن
شامو سرو کردن و عروس و داماد با هم به اتاق مخصوص رفتن
بالخره مجلس تموم شدو رفتیم که بریم دنبال ماشین عروس
از بچگی عروسی رو به عشق آخر شبش که دنبال ماشین عروس میرن میرفتم
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_آراد
با اون که عروسی بهترین دوستم بود ولی همش نگران آوا بودم که مبادا عسل دوباره بخواد آزارش بده

بالخره همه از تاالر اومدیم بیرون که دیدم آوا و باران یه گوشه منتظر ما ایستادند دو تا پسرم یه کم اونورتر زل زده بودن بهشون و با یه
نگاه هیز چشم دوخته بودن به آوا و باران
به حدی کفری شدم که سریع خودمو رسوندم به آوا و دستشو سفت تو دستم گرفتم
بعد طوری که جلو دید پسرا رو بگیرم ایستادم
آوا:آراد جان حالت خوبه؟؟؟
االن خیلی خوبم بعد خیلی آروم زیر گوشش گفتم:مگه میشه پیش خانمم باشم و خوب نباشم؟
آوا:اما آراد من خوب نیستم
چرا عزیز دلم؟؟؟
آوا:برا اینکه دستم داره خورد میشه!
دستم یه دفه شل شد شروع کردم با انگشت شصتم دستشو نوازش کردن.
ببخشید دست خودم نبود
آوا:اشکال نداره
راستی عروسی چطور بود خوش گذشت؟؟؟
آوا:ای عالی که نه ولی خوب بود جریانات داره بعدم یه چشمک به باران زدو باهم خندیدن
یعنی من نباید بدونم؟
آوا:حاال بعدا برات تعریف میکنم
سپهرم به جمعمون اضافه شدو حرفمون ناتموم موندو به سمت ماشین حرکت کردیم
صدای پخش ماشینو برده بودم باال و از کنار ماشین عروس جم نمیخوردم
یه آن دیدم از سمت آوا همون دوتا پسر ماشینو چسبوندن به ماشینمو دارن آوا رو درسته قورت میدنو چرتو پرت میگن
آوا داشت دست میزدو خوشحال بود!!
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_خانم خوشگله میومدی پیش خودم
دلم میخواست چشماشونو از کاسه دربیارم و خفشون کنم
تا پسره زر زر کرد آوا شیشه رو داد باال و روشو به سمت من کرد
حتما از فامیالی دور عروس بودن که منو نمیشناختن وگرنه کسی جراتشو نداشت که بخواد پا رو دم من بزاره
نمیخواستم تو عروسی دوستم دعوا راه بندازم بالخره هرجور بود مسیرو عوض کردمو رفتم سمت چپ و ماشینو از سمت آوا به ماشین
عروس چسبوندم
آوا:آراد جان مواظب باش من میترسم
چشم خانمم حواسم هست
ولی از قیافم معلوم بود خیلی عصبی شدم با اون وضعی که رانندگی میکردم
بالخره رسیدیم خونه عروس و داماد که گوسفند قربونی کنن جلوشون
تا پیاده شدیم باز دیدم که اون دوتا جوون دست بردار نیستن ونگاهشون به سمت آوا وبارانه
سریع رفتم به سمتشون و خیلی نامحسوس کارتمو نشونشون دادم و زیر لب غریدم:دلتون نمیخواد که یه مدت آب خنک بخورید؟
یه دفه رنگ از روشون پرید و عقب عقب به سمت ماشینشون رفتن
مراسم تموم شد و خداحافظی کردیم بارانو سپهرو رسوندیم خونشون و به سمت خونه روندم
آوا هم با شوق و ذوق جریانا رو برام تعریف کرد از رقصشو از ضایع شدن عسل!!
باید دم این دختره رو قیچی کنم و از زندگیم و خوشبختیم دورش کنم
رو به آوا یه چشمک زدموگفتم:که این طور کاش منم اونجا بودم مخصوصا موقع رقصت!
آواسرشو انداخت پایین لپش گل انداختو خجالت کشید
لپشو کشیدمو گفتم:قربون خانم خجالتی خودم برم من!
فکر نکنی دست از سرت برمیدارم باید برای منم برقصی به این راحتیا ولت نمیکنم
آوا دیگه حرفی نزد:تا رسیدیم خونه
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اومدیم از ماشین بیایم پایین که آوا ناله کردو گفت:آخ این کفشا چیه که ما مجبوریم بپوشیم؟
داشت زیر لب غر غر میکرد که دست انداختم زیر پاشو عین پر کاه از رو زمین بلندش کردم
دست و پا میزد و میگفت:آراد منو بزار زمین خودم میتونم بیام
منم تو گوشش گفتم:عزیز دلم آروم باش میدونم خسته ای و نمیتونی راه بری
دیگه چیزی نگفت و باز از خجالت سرشو تو سینم مخفی کرد
منم چشم ازش برنمیداشتم
قلبم به تالطم افتاده بودو داشت سینمو میدرید
رسیدیم به اتاقمونو با پا درو باز کردمو قبل از اینکه بزارمش روتخت بهش گفتم:آوا
آوا سرشو از سینم برداشتو بهم نگاه کردو با صدایی که به زور شنیده میشدگفت:جانم؟
منم معطل نکردمو صورتمو نزدیک صورتش بردم نفسام با نفساش قاطی شده بود
دیگه تحملم تموم شده بود میشد این پرنسسو داشته باشی و خوددار باشی؟؟ نه نمیشد!
آوا چشماشو بست و مقاومت نکرد

منم معطل نکردمو لبام لبشو به بازی گرفت و همونطور که تو بغلم بود نشستم رو تخت و به کارم ادامه دادم دیگه داشتیم نفس کم
میاوردم که لبمو از لبش جدا کردم
احساس میکردم آوا هم تپش قلبش مثل من باال رفته
قلب من که دیگه تحمل دوریشو نداشت ولی بیشتر از این اجازه پیشروی نداشتم
میدونستم آوا ناراحت میشه پس دیگه جایز ندونستم ادامه بدم
به آوا نگا کردم که سرخ سرخ شده بود دستمو رو گونش کشیدم وگفتم:ممنونم جوجوی من!
اما آوا اصال بهم نگاه نمیکرد گذاشتمش رو تخت و خودم رفتم از اتاق بیرون
بدنم حسابی داغ کرده بود رفتم یه لیوان آب خنک خوردمو یه چند دقیقه ای معطل کردم که آوا لباساشو عوض کنه!
دوباره به سمت اتاق خواب رفتم
آوا لباس عوض کرده بودو رو تخت دراز کشیده بودو چشماش بسته بو
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منم لباسامو عوض کردمو رفتم روی تخت
آوا تکون خورد که فهمیدم بیداره!
دستمو زیر سرش بردم و کشیدمش تو بغلم
پیشونیشو بوسیدمو یه نفس عمیق کشیدمو با آرامش خوابیدم
_آوا
نمیدونم چرا از وقتی حس کردم آراد دوستم داره و خودمم دیگه ازش بدم نمیاد انقدر ازش خجالت میکشم
وقتی صدام زد بی اختیار گفتم جانم!!
آراد با نگاش ازم خواست و صورتشو نزدیک صورتم کرد نتونستم مقابلش مخالفت کنم و هیچ مقاومتی نکردم
آراد انگار از فرط تشنگی تازه به چشمه رسیده بود حسابی خودشو سیراب کرد
البته از حق نگذریم منم بدم نیومد فقط نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم
به هرحال اون مرده و غریضه داره نمیتونه به منی که محرمشم بی توجه باشه
تا حاال هم به خاطر من نامردی نکرده و طاقت آورده چون میدونه من باید اول با احساسم نسبت بهش کنار بیام
ولی منم خیلی بی رحم بودم که رو نمیدادم بیاد سمتم با چشمم دیدم که بایه بوسه از لبم بهش آرامش بخشیدم
اونم مردونگی کردو شرطمو زیر پاش نزاشت
باید خیلی اراده محکمی داشته باشی که بتونی جلوی نفستو بگیری
دلم براش سوخت بعد از اون بوسه طوالنی منو آروم گذاشت رو تخت و خودش رفت بیرون
کم کم دارم بهش عالقه مند میشم با رفتاراش داره منو وابسته میکنه
بعد از تعویض لباسم خودمو زدم به خواب چون این اولین بوسه ای بود که من موافق بودم و به همین خاطر شرم و حیا وجودمو فرا گرفته
بود
از اون روز به بعد رابطه ما بهتر و بهتر شد لجبازیهای من کمتر شده بود آراد به خاطر من غرورشو زیر پاش میزاشت منم سعی میکردم
مثل خودش باشم ولی بازم آراد خیلی گذشت میکرد
اما هنوز به زبون نیاورده بود که عاشقمه فقط میخواست با کاراش اثبات کنه که عاشق شده
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نمیدونم چه دلیلی داشت که نمیگفت حاال یا به خاطر غرورش بود یا ترس ازاین داره که بگه عاشقمه و من بگم دوستت ندارم و یا دلیله
دیگه ای
اما هر چی هست من تا از زبونش نشنوم محاله خودم به زبون بیارم شاید تو خیلی از موارد کوتاه بیام و پیشقدم بشم ولی تو این یه مورد
نمیتونم
آراد برام تعریف کرد که تو اداره عسلو تهدید کرده اگه حرفی پشت سر من به کسی بگه یا به هر نحوی بخواد منو آزار بده از کار بی کارش
میکنه
عسلم که خیلی به کارش وابستس و کارشو دوست داره قول داده دست از سر زندگیمون برداره
وقتی فکر میکنم میبینم آراد از هر نظر یه مرد نمونه و ایده اله!!
چند روزی گذشت وقتی آراد نبود حسابی حوصلم سر میرفت باید خودمو مشغول کنم وگرنه از تنهایی دق میکنم
با بارانم نمیتونم زیاد رابطه داشته باشم چون تو مغازه به سپهر کمک میکنه
یه روز به آراد گفتم کتاب درسی برام بگیره تا سرگرم بشم ودرسمو ادامه بدم
از وقتی بابای نامردم بهم ظلم کردو رفت خارج من ترک تحصیل کردم
تا سوم راهنمایی خونده بودم آرادم کتابای دوره دبیرستانو گرفت تا من بخونمو برم امتحان بدم خودشم قرار شد کمکم کنه
البته االن به خاطریه پرونده خیلی سرش شلوغه ولی قول داد حمایتم کنه
_آراد
این روزا یه پرونده بهم سپردن که خیلی درگیر شدم نزدیک به دو ماهه داریم روش کار میکنیم
طفلک آوا خیلی تنهاست منم وقتی میرم خونه با اون که نمیخوام خستگیمو نشون بدم ولی آوا خودش متوجه میشه و درک میکنه
باز خوبه حداقل با کتابای درسی سرگرم شده و احساس تنهایی نمیکنه
تو اتاقم تو اداره نشسته بودم که در زدن و گفتم:بفرمایید؟
عسل اومد تو و سالم نظامی داد و گفت:جناب تیمسارگفتن تو سالن منتظرن و در مورد پرونده جلسه گذاشتند
هرموقع عسلو میبینم اخمامو میکشم تو هم مخصوصا از روزی که حسابی شستمش وگذاشتمش کنار
دیگه خیلی پاشو از گلیمش درازتر کرده بود باید جلوشو میگرفتم
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عسل هم خیلی سر سنگین شده بود و حواسش به کاراش بود چون میدونست حرفی که بزنم محاله کوتاه بیام!
بااخمای درهم گفتم:بهشون اطالع بدید االن میرسم خدمتشون
عسل پاکوبوندوگفت:چشم قربان امری نیست؟
بادستم اشاره کردم که میتونه بره
پا کوبوندو از اتاق رفت بیرون

رفتم تو فکر که چرا بعضیها کارایی انجام میدن که آدمو مجبور میکنن برخورد بدی باهاشون داشته باشی خداکنه الاقل براشون درس
عبرت بشه!
رفتم به سمت سالن جلسه
در زدم و وارد شدم برا تیمسار پا کوبوندم
عسل و رضا و ساحل و یا سری آقایی که من نمیشناختمش هم اونجا بودند که به احترامم بلند شدند و سالم نظامی دادن
تیمسار:راحت باش سرهنگ
تیمسارواون آقا رو معرفی کرد
تیمسار:ایشون سرگرد مهران صفوی ازوستاد معرفی شدن و قراره تو این پرونده با ما همکاری کنن
باسرگرد دست دادم و اظهار خوشبختی کردم
رفتم نشستمو جلسه شروع شد
تیمسار:راستش این جلسه خیلی مهمه و هیچ کس غیر از ما چند نفر نباید متوجه بشن
تیمسار:باید این قضیه سکرت بمونه تا نقشمون به خوبی پیش بره
االن نزدیک به دوماهه که شما دارید رو این پرونده کار میکنید خوشحالم که یه سر نخایی پیدا کردید ولی کارتون از االن به بعد سخت تر
میشه
رو به تیمسار گفتم:بله یاسر بینشون نفوذ کرده و فهمیده سر دستشون تو آنکاراست شماچه پیشنهادی دارید؟؟؟
تیمسار:باید همتون برید آنکارا تا بیشتر از کاراشون سر در بیاریم و بعد با کمک همکارامون تو آنکارا دستگیرشون کنیم
سرهنگ تو از طریق یاسر باید وارد عمل بشی و در اصل معامله ای باهاشون ترتیب بدی و سر از کارشون در بیاری فقط..
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فقط چی؟؟؟
تیمسار:فقط باید نامزدتم همراه خودت تو ماموریت باشه!
اخمامو کشیدم تو همو گفتم:یعنی چی تیمسار نامزدم برا چی؟
تیمسار:برای اینکه بهت شک نکنن باید تو مهمونیاشون شرکت کنی و همراه همسرت بری تا بهت اعتماد کنن

وقتی یه خانم همراهت باشه و به عنوان همسرت معرفی کنی محاله بهت شک کنن دیگه فک نمیکنم احتیاج به توضیح بیشتری داشته
باشی
کالفه دستی به پشت گردنم کشیدمو گفتم:باتموم احترامی که براتون قائلم شرمنده من تحت هیچ شرایطی پای آوا رو به این موضوع باز
نمیکنم
من نمیتونم جون آوارو تو خطر بندازم اون تازه به آرامش رسیده
تیمسار:پس چاره ای نداریم جز یه راه...
چه راهی؟؟؟
تیمسار:باید یه مامور خانم شمارو همراهی کنه و یه مدت باهم محرم بشید
شوکه شدم یعنی چی آوا بفهمه دق میکنه تازگیا فهمیدم که حسش بهم تغییر کرده
همه به دهن تیمسار چشم دوخته بودیم که بالخره لب باز کرد...
تیمسار رو به عسل گفت:خانم محمدی شماکه قراره تو این ماموریت شرکت کنید پس اگه از نظر شما ایرادی نداره نقش همسر جناب
سرهنگ رو به عهده بگیرید؟
تقریبا همه کسانی که اونجا بودند و البته خودم از پیشنهاد تیمسار چشمامون شد قد نعلبکی
به عسل نگاه کردم که یه لبخند شیطانی رو لبش نشوندو به تیمسار گفت:نه از نظر من موردی نداره من برای جوونای کشورم حاظرم
خودمو فدا کنم
هه دختره دروغگو هر کی ندونه من که میدونم از این پیشنهاد داره ذوق مرگ میشه!
عسل:البته تیمسار باید نظر جناب سرهنگ رو هم در نظر بگیریم
تیمسار با تحکم گفت:بله درسته ولی ایشون یکی از این دو راهو باید انتخاب کنن!
خون خونم میخورد با حرفی که عسل زده بود دلم میخواست برم خرخرشو بجوم
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تیمسار:لطفا زودتر فکراتو بکن سرهنگ وبهم خبر بده

گرچه از پیشنهادش حالم دگرگون شده بودو دلم میخواست دندوناشو تو دهنش خورد کنم ولی با مشت گره شدم و دندونایی که روی هم
فشار میدادم تا حرصم خالی بشه گفتم:اطاعت قربان
تیمسار:همگی خسته نباشید ختم جلسه.
هممون صلواتی فرستادیم و بعد از تیمسار به نوبت از اطاق خارج شدیم
رضا که فهمید حالم دگرگونه همراهم به اتاق اومد
رضا:داداش حاال چرا انقدر عصبی شدی؟؟؟
مشتمو کوبیدم رو میزو گفتم:اه لعنتی لعنتی
رضاباتعجب گفت:جانم با من بودی؟؟؟
کالفه سرمو بلند کردمو گفتم:نه رضا جان دارم دیوونه میشم
اگه آوا رو ببرم جونش تو خطر میفته و من نمیتونم جون عزیزترین کسمو تو خطر بندازم واگه پیشنهاد تیمسارو قبول کنم بازم آواوداغون
میشه
رضا:خب نمیزاریم بفهمه که تو با محمدی محرم میشید
بالخره که چی بعدا که میفهمه اگه بفهمه منو نمیبخشه من نمیتونم این کارو کنم
بعدم رضا تو دیگه چرا این حرفو میزنی توکه قضیه محمدی رو خبر داری که..
رضا:آره معلومه هنوزم دوستت داره چون بالفاصله قبول کرد هر دختری این ماموریت رو نمیپذیره
داد زدم غلط کرده غلط کرده من فقط متعلق به آوا هستم من فقط قلبمو به آوا دادم اون که میدونه نباید قبول میکرد
سرمو بین دستام گرفتمو رو صندلی نشستم و دستامو به میز تکیه دادم
رضا اومدو دستشو رو شونم گذاشتو گفت:به نظر من با خود آوا در میون بزار شاید آوا حرفی نداشته باشه!
رضا جان من مشکلم قبول کردم آوا نیست که من نمیتونم آوا رو وارد این بازی کنم اگه بالیی سرش بیاد من تا آخر عمرم نمیتونم خودمو
ببخشم!
رضا:چی بگم داداش
در زدند گفتم:بفرمایید
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ساحل:با اجازه
ساحل وارد شدو سالم نظامی دادو اونم باهام یه کم همدردی کردو با رضا باهم رفتند
آماده شدم برم خونه دیگه فکرم کار نمیکرد
همین که در ماشینو باز کردم صدای عسل مانع نشستنم تو ماشین شد!!
عسل:جناب سرهنگ
وای چه سیریشیه سر هر قضیه فقط میخواد یه جوری با من حرف بزنه
باکالفگی گفتم:بله کاری داشتید؟؟؟
عسل:نه فقط میخواستم بهتون بگم خوشحالم از اینکه باید یه مدت کنار هم باشیم
دندونامو روهم ساییدمو گفتم:هه به همین خیال باش این آرزو رو باید به گور ببری
عسل هم با عصبانیت گفت:اصال چه بهتر خوشحالم میکنی پس باید جون آوا رو تو خطر بندازی
بعد از این حرف راهشو کشیدو رفت
با عصبانیت نشستم تووماشینو چند با رو فرمون کوبیدم
خدایا چرا؟
حاال چرا حاال که آوا به آرامش رسیده چرا من که عاشقشم باید باعث ناراحتیش بشم؟
با حالی خراب به سمت خونه روندم
رسیدم به خونه که آوا با روی باز ازم استقبال کرد
ولی من انقدر درگیری ذهنی داشتم که تو خودم فرو رفته بودم
آوا:آراد آراد جان آراد با تو ام
با حالت گیجی گفتم:ها ها چیزی گفتی؟؟؟
آوا:اتفاقی افتاده؟؟؟
چرا انقدر پریشونی؟!
با من من گفتم:اتفاق،،اتفاق،،نه،،نه فقط یه کم خسته ام!
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آوا:مطمئنی چیزی نشده؟؟
کالفه بلند شدمو به سمت دستشویی رفتموبا صدای بلندی گفتم:نمیدونم نمیدونم!!!
رفتم و آبی به سرو روم زدمو نشستم سر میز شام ولی با غذام بازی میکردم نمیدونستم چه جوری به آوا بگم باید آوا کمکم میکرد!
آوا هم تو خودش فرو رفته بود انگار ازم ناراحت شده بود سوالی نمیپرسید
اونم مثل من بی اشتها شده بود بهش گفتم:چرا غذاتو نمیخوری؟
آوا با بغض گفت:خودت چرا نمیخوری؟؟
من ..من ..یکم حالم خوش نیست!
آوا:منم میخوام بدونم برا چی حالت خوش نیست ولی انگار تو دوست نداری بهم بگی!
بعد با بغض و ناراحتی از سر میز بلند شدو گفت:نمیخوای نگی نگو ولی من تحمل این حالت رو ندارم!
چی؟؟
آوا چی گفت؟؟؟
این یعنی من براش مهم شدم؟!
وای یه لحظه حس خوب تموم وجودمو فرا گرفت
اومد بره که منم بلند شدمو دستمو انداختم دور کمرشو از پشت بغلش کردم
_آوا
چند وقته بد جوری با حسم نسبت به آراد درگیر شدم چون واقعا نمیتونم محبتای بی دریغه آرادو نادیده بگیرم
اون کارایی رو میکنه که هر عاشقی برا معشوقش انجام میده
منم این مدت فقط میخواستم خودمو گول بزنم وگرنه هم رفتاراشو دوست داشتم هم توجهاشو هم غیرتی شدنش رو
خالصه بعد کلی فکر به این نتیجه رسیدم که منم به آراد عالقه مند شدم البته هنوز عاشقش نشدم چون وقتی با حسی که به کاوه داشتم
مقایسه میکنم میبینم هنوز حسم به اون حد نرسیده
اومد خونه کالفه بود منم متوجه حالش شدم ولی خستگی رو بهونه کرد
من میفهمم چه موقع خستس چه موقع ناراحت و کالفس برا همین گول نخوردم
سر میز شام بغضم گرفته بود اگه عاشقه منه باید بگه چشه!
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اون نمیدونه من نمیتونم مثل قبل بهش بی تفاوت باشم دلم میخواد باهام حرف بزنه منم باهاش همدردی کنم
وای یه لحظه نفهمیدمو از دهنم در رفت و گفتم من تحمل این حالتو ندارم
اومدم از زیر نگاه آراد فرار کنم که از پشت بغلم کردو نزاشت برم
قلب دوتامون متالطم شده بود و خودشو به درو دیوار سینمون میکوبید
چون منو بغل کرده بود به خوبی همه چیو احساس میکردم!
این حرف من یه نوع اعتراف به دوست داشتنش بود که حال هر دومونو تغییر داده بود
آراد زیر گوشم زمزمه کرد:میدونی چند وقته منتظر همچین حرفی هستم؟ میدونی دیگه طاقتم تموم شده باورم نمیشه برات مهم شده
باشم!
سرمو رو سینش فشار دادم که آرادم منو بیشتر به خودش چسبوندو دستشو انداخت زیر پامو منو بغل کرد
زبونم قفل شده بود نمیتونستم حرف بزنم و تموم فکرم از آرادو حرکاتش پر شده بود
منو برد باالو رفتیم تو اتاق منو نشوند رو تخت و جلوم زانو زد
و دستمو گرفت تو دستش
چرا من هنگ کرده بودم؟
چرا نمیتونستم چرا نمیتونستم حرفی بزنم؟؟؟
فقط نگاش کردم که گفت:آوا:میدونی با این چشات منو دیوونه کردی میدونی قلبم فقط برا تو میتپه میدونی نفسم به نفست بنده میدونی
این مدت تو تب عشقت میسوختم و نمیتونستم اعتراف کنم؟!
یه لحظه تموم حرفایی که ازش تو خواب شنیده بودم اومد تو ذهنم
آراد:میدونی جرأتشو نداشتم بگم عاشقت شدم میترسیدم تو پسم بزنی و غرورم له بشه
یه دفه فکرمو به زبون آوردم و گفتم:من این حرفا رو چند بار تو خواب شنیدم
آراد منو سفت بغل کرد و گفت:پس تو میشنیدی عزیزم من بعضی شبا که خواب بودی به عشقم نسبت به تو اعتراف میکردم چون تو
بیداریت جرأتشو نداشتم ولی االن با همه وجودم میگم عاشقتم!
بعد منو جدا کردو به سمت کمدش رفت وجعبه کوچکی رو بیرون آورد
اومد جلوم زانو زدو جعبه رو به سمتم گرفت و گفت:فک کنم دیگه به این ازدواج میتونم امیدوار باشم و تو هم کنارم میمونی!!
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آراد:پرنسس من حاظری تا آخر عمر نفسم بشی؟
با من ازدواج میکنی؟؟

سرمو انداختم پایین و یه قطره اشک از چشمم ریخت رو گونم که آراد با نگرانی جعبه رو رها کرد دستشو برد زیر چونمو سرمو آورد باالو
گفت:باورم نمیشه یعنی من اشتباه فکر کردم نه باورم نمیشه!!
آراد بغض گلوشو گرفت و دستاش شروع به لرزیدن کرد پس من اشتباه فکر کردم تو هنوزم به من عالقه ای نداری! درسته؟؟؟
آراد داد زد:د لعنتی حرف بزن چرا چیزی نمیگی؟؟؟
اما من اشکام گوله گوله میریخت که با دادی که آراد زد به هق هق تبدیل شد
منو سفت تو بغلش گرفت و گفت:میخوای نفسمو قطع کنی؟
من بدون تو میمیرم چرا چرا منو نمیخوای؟؟؟
آراد:من همه عشقمو خالصانه به پات میریزم عمرم،،خانمم،،نفسم
تموم بدنش میلرزید یه کم آروم شدم خودمو ازش جدا کردم و گفتم:آ آر آراد نمیشه تو هیچی نمیدونی هیچی نمیدونی!
آراد:خب بگو تا بدونم چه دردی تو سینت داری چرا همیشه حرفتو نصفه نیمه میزنی؟
بگو عشقم بگو تا بدونم چی آزارت میده!
دیگه امشب باید بهم بگی حرفی که چند وقته از گفتنش فرارم میکنی
اشکام بند نمیومد آخه مگه روم میشد بهش بگم بابام بهم تجاوز کرده؟؟
باچه رویی اینو بهش بگم؟
اگه بگمو آراد ازم متنفر بشه چی؟؟
خدا من غیر آراد کسی رو ندارم!
آراد:آوا داری دیوونم میکنی چرا نمیتونی باهام ازدواج کنی من که عاشقتم!!
تو منو دوست نداری؟؟؟
آراد قضیه دوست داشتن یا نداشتن من نیست!!
آراد:پس چیه؟؟
مگه من چیزی برات کم گذاشتم ما که رابطمون خیلی بهتر شده پس دیگه چه چیزی مانع ازدواج ماست؟!
لرزش بدنم زیاد شده بود گریمم دوباره اوج گرفت چشمامو بستمو داد زدم:آراد من دختر نیستم میفهمی دختر نیستم!
من با ارزش ترین چیزی که یه دختر داره رو ندارم!
ضجه زدم و ناله کردم
یه لحظه هیچ صدایی نشنیدم آروم چشممو باز کردم که دیدم آراد به دیوار روبه روش زل زده و پلکم نمیزنه شوکه شده بود
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کنترلم دست خودم نبود فریاد زدم حاال فهمیدی چی آزارم میده من توسط بابام دخترونگیمو از دست دادم!!
حاال بازم منو میخوای؟
بازم میگی باهام ازدواج کن؟!
هان؟
آراد هیچ حرفی نزد نمیتونستم ساکت بشینم معلومه دیگه منو نمیخواد نتونستم فضای اتاقو تحمل کنم از اتاق زدم بیرون و رفتم تو اتاقی
که قبال متعلق به من بود و درو قفل کردم
دیگه نمیتونستم چشم تو چشم آراد بشم ازش خجالت میکشیدم
تا صبح زار زدمو صدامو تو بالشتم خفه کردم تا بالخره خوابم برد
آرادم هیچ سراغی ازم نگرفت
صبح با سردرد بدی بیدارشدم رفتم پایین با خودم گفتم اگه آرادو ببینم نگاش نمیکنم اما وقتی رفتم آراد نبود رفته بود!!
یه قطره اشک از چشمم ریخت پایین
خدایا تا زندگی میخواد روی خوششو نشونم بده باز یه اتفاق دیگه میفته تا منو آزار بده خدایا کمکم کن!
یه چند روزی نه من زیاد جلو چشم آراد بودم نه آراد بهم نگا میکرد تموم حرفی که ردو بدل میشد سالم کردنو جواب دادن سالمش بود
که از سرکار میومدو منم روز به روز حالم بدتر میشد
دیگه مطمئن شدم که آراد تصمیم خودشو گرفته و منو نمیخواد
خدا جون چرا االن چرا االن که من بهش دل بستم باید ترکش کنم؟
کاش همون روزی که قرار بود نامزد بشیم و من هنوز بهش حسی نداشتم این قضیه رو میگفتم تا همون جا تصمیمش عوض میشدو منم
وابسته نمیشدم
آراد حق داره منو نخواد کدوم مردی میتونه همچین کسی رو برا ازدواج بپذیره؟
گرچه خدای باال سر شاهده من مقصر نبودم
بازم آراد خونه نبود ومن آه و ناله وگریه سر داده بودم
تقریبا یه هفته گذشته بودو کار هر روز من گریه و زاری بود وقتی آراد میومد ساکت میشدم!
بالخره امروز تصمیممو گرفته بودم باید برم خونه باران و سپهر
حداقل باران ازاین قضیه خبر داره و منو طرد نمیکنه!!
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رفتم تو اتاق مشترک خودمو آراد از وقتی نامزد کرده بودیم تموم وسایلم تو اتاق آراد بود

این یه هفته من تو اتاق کناری تنها میخوابیدم با اون که آراد اصال نمیزاشت جدا بخوابم معلوم بود دیگه براش مهم نیستم!
در کمدو باز کردم و شروع کردم لباسامو تو چمدون گذاشتن
همونجور که وسایلمو جمع میکردم با خدا دردودل میکردمو با های های بلند گریه میکردم
میدونستم آراد تا شب خونه نمیاد برا همین از ته دل زار میزدم ضجه میزدم و ناله میکردم
فریاد زدم:خداگناه من چی بود؟
مادرمو زود از دست دادم پدرم انقدر پست بود که به پاره تنش دست درازی کرد...
آخه کدوم پدری همچین ظلمی به بچش میکنه؟
کدوم پدری نامردی رو در حق بچش تموم میکنه؟
کدوم پدری دختردسته گلشو پرپر میکنه!؟
خدایا جیگرم داره میسوزه من رنگ خوشبختی رو هیچ وقت نمیبینم من دیگه با چه امیدی زندگی کنم من تازه به آراد دل بسته بودم
حاال چه طور ازش دور بشم؟
ضجه زدم و لباسامو باشتاب پرت کردم تو چمدونو گفتم:چرا آراد منو درک نکرد؟چرا باهام همدردی نکرد؟
مگه عاشقم نبود؟
مگه نمیگفت نفسم به نفست بستس؟
مگه نمیگفت قلبم فقط برا تو میتپه؟
پس چرا راحت ازم گذشت؟؟
مگه من مقصرم خدا؟!
مگه من خطا کردم؟
خدایا حداقل آرزومو برآورده کن و منو ببر پیش خودت!
خدایا راحتم کن!
یه دفه در با شتاب باز شدو من از ترس به سکسکه افتادم
آراد با چهره خشمگین و عصبانی به سمتم اومد بازوهامو سفت تو دستش گرفت!
حتما میخواد بگه هری پاشو گمشو از خونم بیرون
اشکام دوباره رو گونم ریخت و اومدم بگم آراد خان زحمت نکش منو مثل یه آشغال از خونت ننداز بیرون من خودم دارم میرم
یه دفه آراد منو سفت بغلش کردو گفت:خفه شو خفه!!
اگه یکبار دیگه بشنوم از خدا مرگتو خواستی من میدونم با تو!
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انقدر گریه کرده بودم که دیگه نای گریه کردن نداشتم آروم آروم اشک میریختم
انقدر سفت بغلم کرده بود که استخونام داشت خورد میشد ولی یه دفه منو رها کردو به چمدون خیره شدو فریاد زد:تو داشتی چه غلطی
میکردی؟؟
هآ؟؟
_آراد
بالخره گفت..گفت اون چیزی که آزارش میداد
یه پدر چه قدر باید بی شرف و بیرحم باشه که به دختر خودشم رحم نکنه؟
دلم میخواست پدرش جلوم بود تا خودم بادستام خفش میکردم!
هنگ کرده بودم تا یه ساعت به دیوار زل زده بودم صدای آوا رو میشنیدم ولی نمیتونستم برم پیشش
وقتی زار میزد انگار جیگر منو تیکه تیکه میکردن ولی توان بلند شدن نداشتم تا اینکه بالخره خوابم برد
از فرداش تا یه هفته نه اون تو صورتم نگاه میکرد نه من میتونستم!
با خودم گفتم حتما خجالت میکشه منم تصمیم گرفتم زیاد دورو برش نباشم
میدونستم چه عذابی کشیده تا این حرفو بهم زده برا همین نمیخواستم با حرف زدنم باعث بشم بیشتر عذاب بکشه!!
خودمم باید با این مسأله کنار میومدم گرچه اصال آوا رو مقصر نمیدونستم اما این قضیه رو نمیتونستم هضم کنم
اونروز رفتم سر کار ولی دلشوره عجیبی سراغم اومده بود دیگه دوری کردن کافی بود اون که نمیومد طرفم منم دیگه تحمل دوریشو
نداشتم پس باید خودم به سمتش میرفتم
باید بهش میگفتم اصال این قضیه نمیتونه اونو ازم جدا کنه باید جفتمون فراموشش کنیم
از اداره زدم بیرون و رفتم خونه دیدم صدای گریه آوا میاد با پای لرزون به سمت اتاق رفتم
با حرفایی که زد خشم تموم وجودمو فرا گرفته بود اشکم نمیومد ولی از چشمام خون میبارید
گوش کردن به ناله ها و ضجه زدناش دلمو به درد آورده بود
تا اینکه از خدا مرگشو خواست منم دیگه طاقت نیاوردمو رفتم داخل اتاق
آوا ترسید ولی من انقدر از حرفش عصبی شدم که بهش توجهی نکردم هم دلم میخواست بغلش کنم هم دلم میخواست دعواش کنم!
بهش گفتم خفه شو!!
ولی به خاطر خواستن مرگش از خدا این حرفو زدم!
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یه دفه چشمم به چمدون افتاد دیگه به معنای واقعی دیوونه شدم آوا داشت منو ترک میکرد
بهش توپیدم که تو داشتی چه غلطی میکردی؟؟؟
آوا گنگ و مبهم منو نگاه میکرد منم بلند شدم دستمو به سرم گرفتمو طول و عرض اتاق رو طی میکردم!
وای وای آوا تو چه فکری کردی؟
تو میخواستی عشق منو زیر پات بزاری و بری؟؟
نمیدونستی از دوری تو به مرز جنون میرسم من چند بار بهت گفتم نباید بری تو که میدونستی من با رفتنت میمیرم
یه دفه نشستم رو به روش و:تکونش دادمو گفتم:می فهمی چی میگم یا نه؟
آوا:آر آره آر آراد می میفهمم ولی م من گفتم برم چ چون حس ک کردم دیگه دو دوستم ن نداری!
حرفاشو بریده بریده و با بغض میگفت!!!
بغلش کردمو سرشو رو سینم گذاشتمو گفتم:عمرم،،نفسم،،هستی من،،مگه من میتونم دوستت نداشته باشم تو عشق منی یه تیکه از
وجودمی با رفتنت نابودم میکردی!
با بغل کردنش آروم شده بودم آوا هم آروم تر شده بود یه نفس عمیق کشیدوگفت:آر آراد منم نمیتونستم ترکت کنم خیلی با خودم
کلنجار رفتم تا این تصمیم گرفتم!!
سرشو از رو سینم برداشتو تو چشمم نگاه کردو گفت:من فکر میکردم دیگه نمیخوای من خانم خونت باشم برا همین تصمیم گرفتم تا از
خونت بیرونم نکردی خودم برم
آراد:اه لعنت به من که با حرف نزدن و نیومدنم به سمتت باعث شدم چنین افکاری به سراغت بیاد منو ببخش قربونت برم!
من بدون تو میمیرم بدون تو قلبم دیگه نمیتپه مگه میشه خودم با دست خودم نفسمو قطع کنم؟
آوا:من واقعا متاسف...
نذاشتم چیزی بگه با گذاشتن لبم رو لبش مانع ادامه حرفش شدم
با لذت تمام میبوسیدمش آوا هم منو همراهی کرد دیگه آروم شده بودیم بهش گفتم آماده بشه تا با هم بریم رستوران شام بخوریم
رفتیم بیرون قبل از شام قرار شد تو پارک یه گشتی بزنیم!
آوا رو نشوندم رو نیمکت پارک و دو تا فالوده بستنی گرفتم که با هم بخوریم
آوا:راستی آراد یه سوال؟؟؟
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جانم خانمم؟
آوا:من هنوز نمیدونم صیغمون چند ماهس؟
نفسم صیغمون مادام العمره!
آوا:چی؟؟؟
آره تعجب نکن درست شنیدی من نمیتونستم بهت اعتماد کنم میترسیدم تو رو از دست بدم تو که هیچی نگفتی منم مادام العمر خوندم
آوا یه چشمک زدو گفت:ای شیطون
بله پس چی فکر کردی به این راحتیا دست از سرت بر نمیدارم تو باید تا آخر عمر فقط مال من باشی!
فقط من
فالوده رو که خوردیم باز رفتم تو فکر دیروز تیمسار گفت هر چه سریعتر خانمتو آماده کن چون بهش اطمینان دادم فقط با خانمم به این
ماموریت میرم
کالفه بودم نمیدونم چه جوری قضیه سفرو بهش بگم این یه هفته خیلی فکرکردم چون نه من نه آوا یه ثانیه هم نمیتونیم عسلو تحمل
کنیم!
آوا خودش با سوالی که کرد منو نجات داد
آوا:راستی آراد هفته پیش یه مسألهای تو رو آزار میداد االنم من میفهمم که کالفه ای نمیخای بگی چی شده؟
میدونی که دو ماهه رو یه پرونده کار میکنم فهمیدیم سردستشون تو آنکاراست یعنی یه ماموریت کاری به آنکارا داریم!!
آوا:چی یعنی یه مدت نیستی یعنی من باید تنها بمونم؟؟
حقیقتش اینه که اگه بخوای میتونم همراه خودم ببرمت!
آوا دستاشو به هم کوبیدو گفت:آخ جون راست میگی آراد منم میتونم بیام؟؟؟
تموم جریانو براش گفتم البته پیشنهاد دوم تیمسارو فاکتور گرفتم!
آوا یه کم تو خودش فرو رفت بعد گفت:من مشکلی ندارم انقدر از قاچاقچیا متنفرم که حاضرم هر کاری انجام بدم تا اونا دستگیر بشن
فقط آوا باید یه قولی بهم بدی تا بریم سفرو برگردیم از کنار من تکون نخوری نمیخوام جونت به خطر بیفته!
_آوا
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قرار بود به عنوان یه خالفکار وارد گروه قاچاقچیا بشیم یه کم میترسیدم ولی کنار آراد که هستم ترسم کمتر میشه

یه روز با آراد رفتیم اداره و تیمسار یه جلسه برامون ترتیب دادو کارایی که باید اونجا انجام میدادیم و بهمون گوشزد کردو قرار شد حتی
سپهرو بارانم از این قضیه مطلع نشن!
اون دختره نچسبم تو جلسه بود حالم ازش بهم میخوره قراره اونم تو ماموریت دنبالمون باشه چاره ای ندارم باید تحملش کنم
به سرعت برق و:باد ده روز گذشت و همه کارامون ردیف شد
تیمسار با پلیس اینترپل و سفارت هماهنگ کرد که به خاطر ماموریت اجازه خروج منو بدن و خیلی زود کارای پاسپورت رو انجام دادن
چون این ماموریت حیاتی بود باید زودتر خالفکارا دستگیر میشدن!
سه شنبه پرواز داشتیم چمدون خودمو آرادو بستم آراد اومد دنبالم و با هم رفتیم از سپهرو باران خداحافظی کردیم و بهشون گفتیم سفر
تفریحی داریم میریم ولی نگفتیم کجا
بعد از اون رفتیم فرودگاه
قرار بود بقیه گروه هر کدوم جدا جدا بیان که کسی شک نکنه
ما هم با اسمای جعلی داشتیم به سمت آنکارا میرفتیم برای اینکه احتمال اینکه شناسایی بشیم زیاد بود
اسم آراد تو پاسپورت سیروس خلیلی و اسم من آرزو کمالی بود ولی با همه مامورین چه ایران چه آنکارا هماهنگ شده بود
بالخره رسیدیم خوشحالم حتی خونه ما با خونه ماموریتی که همراهمون برای ماموریت اومده بودند جدا بود و خیالم راحت بود چشم تو
چشم عسل نمیشم
یاسر برای پنج شنبه هماهنگ کرده بود برای آشنایی بریم جشنی که ترتیب داده بودن و چون پلیس مخفی بود احتیاجی به گریم و یا
تغییر نام نداشت
میخواستیم روز چهارشنبه بریم بگردیم ولی باید گریم میشدیم
هر کاری میخواستیم انجام بدیم باید هماهنگ میشد!
خالصه یه گریمور خانم و یه گریمور آقا اومدند و مارو گریم کردن
نشستم زیر دست گریمور ابروهامو باریکتر کردو یه لنز آبی تیره برام گذاشت و کاله گیس طالیی که بلندیش تا یه وجب پایینتر از شونم
بود هم برام گذاشت و یه مقدار با کرم پودر صورتمو تغییر داد
بلند شدم رفتم جلو آیینه خودمو دیدم اصال باورم نمیشد این من باشم خیلی تغییر کرده بودم
گریمور خداحافظی کردو منم ازش تشکر کردمو تو اتاق منتظر آراد نشستم
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آراد اومد چشمم بهش افتاد قیافش خیلی عوض شده بود مدله موهاشو تغییر داده بود رنگ مشکی کرده بود لنز مشکی هم براش گذاشته
بود ته ریششم تبدیل یه ریش پروفسوری شده بود! صورتشم یه کم تپل تر به نظر میومد
انقدر محو هم شده بودیم که آراد زود خودشو جمع و جور کردو گفت:خوردی منو مورد پسندتون هستم بانو؟
یه دفه خجالت کشیدم با اون که گریمو را رفته بودن و ما تنها بودیم سرخ و سفید شدم که گفت:قربون خانم خجالتی خودم برم بیا بریم
یه کم بگردیم که از فردا کارمون شروع میشه!
آراد اومد دستمو تو دستش گرفت و گفت:خوشگل شدی ولی چهره خودتو بیشتر دوست دارم!
خیلی آروم جوری که فک کنم نشنید گفتم:منم همینطور!!
یه لبخند اومد رو لبشو با هم رفتیم گردش
کلی با هم گشتیم و هر چی میدیدم و خوشم میومد آراد برام میخرید قرار شد بریم لباس پوشیده بگیریم
رفتیم مرکز خرید ولی همه لباسا باز بودو منم هیچی رو نمیپسندیدم
به جاش آراد کلی تاپ و شلوارو لباس خواب برام گرفت و گفت:اینا رو برات میگیرم که تو خونه جلوی خودم بپوشی
منم هی سرخ و سفید میشدم منی که پرو پرو جواب میدادم در برابر آراد خجالتی شده بودم
بالخره یه لباس توجهمو جلب کرد آراد حواسش نبود دستشو گرفتمو گفتم آراد این قشنگه؟؟
آراد:آره خیلی قشنگه هم پوشیدس هم با کالسه!
رفتیم به فروشنده گفتیم لباسو بهم داد منم رفتم تا پرو کنم
لباسش از پشت زیپ میخورد که من نمیتونستم به تنهایی زیپو بکشم باال چون یقه بسته بود
لباسو تنم کردم تا جایی که تونستم دستمو بردم پشتمو زیپو باال کشیدم ولی مجبور شدم آرادو صدا بزنم
آراد اومد تو اتاق پرو و زیپ لباسو کشید باال منم سرمو انداخته بودم پایین زیر گوشم گفت خیلی ناز شدی نمیخوای خودتو ببینی؟
لباسمو نگا کردم یه پیراهن بلند یقه بسته بود که تمام یقه و آستینش با گیپور گل ریزی کار شده بود روی گالشم سنگ کار شده بود از
باال تا کمرم تنگ بود از کمر تا روی پام پفدار بود رنگ لباس آبی آسمانی بود که گیپورشم سرمه ای رنگ بود
آراد:من که خیلی پسندیدم و خوشحالم که نتونستی زیپ لباسو ببندی و منم دیگه نمیخواد انتظار بکشم تا لباسو تو تنت ببینم!
چشمامو مثل گربه کردمو گفتم:عه آراد من که اون دفه گفتم میخواستم سوپرایز شی
آراد:چشماتو اونجوری نکن میخورمت ها
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آراد یه بوسه رو پیشونیم گذاشتو دستاشو برد باال و گفت:باشه خانمم من تسلیم بعد زیپ لباسو کشید پایینو سریع رفت بیرون
اومدم بیرون که آراد لباسو حساب کرده بود رفتیم برا آرادم یه کتو شلوار سرمه ای با بلوز سفید و کروات سرمه ای که راه راه آبی داشت
خریدیم
آراد پوشیدو اومد منم دیدمش واقعا لباس به تنش برازنده بود
آراد:پسندیدی عزیزم؟؟؟
آره خیلی تو تنت نشسته خیلی بهت میاد
خالصه خریدای دیگه رو انجام دادیم و رفتیم تو یه رستوران شیک آراد شام سفارش داد
شامو خوردیم که دسر سفارش داده بود یه کیک بود به شکل قلب روی کیک گل رز قرمزی بود که یه چیزی توی گل برق میزد
آراد چاقورو داد دستم که کیک برش بزنمو براش بزارم تو بشقاب که چشمم به حلقه تک نگینی که دور تا دورش با نگینای ریزتری احاطه
شده بود افتاد
با ذوق گفتم:وای آراد این چیه؟؟
آراد:خانمم حلقه نامزدیته ببخش که دیر شد!
ممنونم خیلی قشنگه چه قدر از رمانتیک بازیش ذوق زده شدم
پس وقتی منو تنها گذاشتو رفت که دستاشو بشوره این کارو ترتیب داده عجب بالییه ها!
آراد حلقه رو خودش دستم کردو گفت:اصال دوست ندارم از دستت در بیاری منم بهش قول دادم
خالصه اومدیم خونه و گریممونو پاک کردیم و وضو گرفتیم نمازمونو خوندیم
انقدر خسته شده بودیم که سرمون به بالش نرسیده جفتمون خوابیدیم
_آراد
بالخره بعد از ظهر پنج شنبه شدو گریمورا برای تغییر چهره من و آوا اومدندو صورتامونو گریم کردند البته این بار گریمور آوا آرایش
بیشتری رو صورتش نشونده بود!
با اون لباسی که گریمور کمکش کرده بود تنش کنه قیافش واقعا خواستنی شده بود دلم نمیخواست یه لحظه چشم ازش بردارم
یه لحظه از این که با خودم آوردمش به خودم لعنت فرستادم چون هیچ مردی نمیتونه ازش چشم برداره!!
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گریمورا رفتند و ما هم آماده رفتن شدیم یاسر هم قرار بود با ما بیاد
یاسر هم وقتی مارو دید چشماش از تعجب گرد شدو گفت:باورم نمیشه چه قدر تغییر کردید مخصوصا آوا خانم
بعد سریع سرشو انداخت پایینو به سمت ماشینی که در اختیارمون گذاشته بودند رفتو سوار شد

منم با آوا عقب نشستمو دستشو تو دستم گرفتم و بهش گفتم:این یه جشن معمولی نیست خیلی باید مراقب باشی حواستو جمع کن
مبادا اونجا چیزی به خوردت بدن مخصوصا اینکه خیلی تو چشمی امشب!
خالصه کلی باهاش حرف زدمو آگاهش کردم که خطری تهدیدش نکنه و درضمن یادآوری کردم از کنار من تکون نخوره
استرس تموم وجودمو پر کرده بود با این که ماموریت های دیگه اصال برام مهم نبود و استرس نمیگرفتم ولی االن با وجود آوا خیلی
میترسیدم و نگران بودم
رسیدیم به محل مورد نظر
قبل از این که وارد محوطه ای که مثل باغ بود بشیم رمز ورود از یاسر خواستن که یاسر گفتو وارد شد
فضای خیلی وسیعی که یه طرفش عمارت بزرگی بود و یه طرف باغی که پر از دارو درخت بود
صدای موسیقی از بیرون شنیده میشد
اما جشن داخل عمارت بود دستمو باز کردم و به آوا اشاره کردم بازومو بگیره بعد وارد شدیم
یاسر مارو با کسایی که در ایران باهاشون آشنا شده بود آشنا کرد
همون اول نگاه هیز مردا رو که به آوا چشم دوخته بودن احساس کردم
البته اینم بگم قبل از ورود ما رو بازرسی کردن که اسلحه همراهمون نباشه و معذرت خواستن و گفتن سیامک خان اجازه ورود کسی رو
بدون بازرسی نمیدن!
منم اجازه ندادم آوا رو یکی از همون مردای هیز بازرسی کنه و یکی از زنایی که وضع موجهی نداشت به سمت آوا اومد و بازرسیش کرد
خون خونمو میخورد ولی چاره ای نداشتم
مارو با احترام بردن داخل و من و آوا یه گوشه نشستیم همه ریخته بودن وسط و میرقصیدن
آوا استرس گرفته بود دست سردشو تو دستم گرفتمو به آرامش دعوتش کردم
یه سینی شربت آوردن برداشتیم ولی هیچ کدوممون لب نزدیم
یاسر با فرید که یکی از خالفکارا بود به سمتمون اومد
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فرید گفت:آقا سیامک گفتن بعد از پذیرایی خدمتشون برسید برای آشنایی!
منم سر تکون دادمو گفتم:باعث افتخاره که زودتر ایشونو ببینم
_آوا
با آراد اومدیم بریم که فرید گفت:آقا سیامک گفتن ایشون تنها برن!
آراد:یعنی چی؟
فرید:نمیدنم ولی گفتن تنها برید دیگه
آراد:باشه تو برو من خودم میرم پیششون
فرید که رفت
آراد نگاهی بهم کردو گفت:حاال چی کار کنیم؟
میترسم تنهات بزارم!
پوف..
لبخندی زدمو گفتم:سیروس(همون آراد خودمون) نترس من همینجا میشینم مگه میخواد چی بشه؟
آراد:تو هنو نمیدونی چه گرگایی دورتن
فقط منتظرت یه لحظه یه دختر تنها شه!!
آراد:آها فهمیدم...به یاسر میگم چند دقیقه پیشت باشه،،تا من بیام
اینجوری خیالمم راحت میشه!
آراد یاسرو صدا زدو ماجرا رو بهش گفت،،یاسرم قبول کردو پیش من موند
آرادم رفتو گفت زود میام
با یاسر رو مبل نشسته بودیم و من مشغول تماشای کسایی بودم ک وسط پیست میرقصیدن
نصفشون مست نصفی هم که کامل قاطی کرده بودن!
خخ
عین دیوونه ها مسخره بازی درمیاوردن!
دخترو پسرا تو هم میلولیدن،،اصال خیلی قاطی بود
چند تا پسر و دختر گوشه های سالن بی حال افتاده بودن
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چند نفری هم وسط پیست مشغول رقص بودن
با صدای یاسر به خودم اومدم
یاسر:آرزوخانم(همون آوا خودمون)
نگاهی بهش انداختمو گفتم:بله؟
گفت:بیست ثانیه فقط میتونم برمو بیام؟؟
کار فوری دارم!
لبخندی زدمو گفتم:بله بفرمایید من خودم حواسم هست!
یاسر:توروخدا از جاتون تکون نخورید االن میام...اگه اتفاقی براتون بیفته آقا سیروس منو میکشه
خندیدمو گفتم:چشم حواسم هست!!
یاسر اسم جعلیمونو میگفت که کسی شک نکنه
بعدم از رفتن یاسر دختری با سینی ک دستش بودو توش پر از شربتای مختلف بود سمتم اومد
اه اه حالم بهم خورد..یه دختره برنزه با لبای شتری که رژ شب رنگ بهش زده بود
موهای شرابی بلند،،پوست خیلی تیره و دماغ ریز و چشای کشیده وحشتناک
خیلی قیافش زشت بود
لباسشم که نگو،،نمیپوشید سنگین تر بود،،عوق حالت تهوع گرفتم
دختره:شربت میخوری؟!
نگاهی بهش کردمو گفتم:نه ممنون+
دختره:وا چرا؟
دندونامو از حرص روی هم ساییدمو با دستم به شربتی ک قبال برداشته بودم اشاره کردمو گفتم:هنو قبلیو نخوردم،،مگه چند تا باید
بخورم؟
دختره:اون که مشروبه عزیزم فرق داره،،این شربت پرتقاله..فرقشو هنو نمیدونی؟
تازه خیلی خوشمزه و خنک!
وای من عاشق شربت پرتقال بودم
االنم داشتم از تشنگی میمردم...دو دلیمو کنار گزاشتمو شربتو برداشتمو نگاهی بهش کردم
دختره که رفت شربت و بو کردم ک دیدم بوی خاصی نمیده،،بیخیال شدمو
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بعد یه نفس سر کشیدمش
اخیش،،داشتم از تشنگی میمردم!
پنج دقیقه از رفتن یاسر گزشته بودو هنو نیومده بود
اومدم بلند شم که یدفه سرم گیج رفتو نتونستم بلند شمو نشستم
چشمام همرو تار میدید
وا چم شده...؟؟
سرم داشت منفجر میشد..به اون طرف نگاهی کردم که
آرادو دیدم که به سمتم اومدو گفت:
آرزو حالت خوبه؟؟؟
باهمون حس گیجی که داشتم گفتم:خوبم چی شد چه قدر زود اومدی؟؟

آراد دستمو تو دستش گرفت و دستپاچه گفت:به بهانه دستشویی پیچوندم خیلی نگرانت بودم دیدم یه نفرم یاسر و سرگرم کرده این بود
که زود خودمو رسوندم!
بهش گفتم:دیگه انقدم دست و پا چلفتی نیستم تو برو شک نکنن من حالم خوبه
آراد با نگرانی ازم جداشدو خواست بره آروم گفت:االن یاسرو میفرستم اگه بهمون شک کنن فاتحمون خوندس
نشستم ولی سرگیجم بیشتر شده بود دختره احمق معلوم نیست چی به خوردم داده بود داشتم بی حس میشدم که یه پسره نشست بغل
دستم
_به به ببین چه جیگری چه لعبتی!
_خانم خوشگله چرا تنها نشستی هم پا نداری افتخار یه رقصو به این بنده حقیر میدی؟؟؟
داشت برا خودش زر زر میکرد یه نیشخند زدمو رومو کردم اونور ولی تو دلم آشوبی به پا بود
دستش به سمت دستم دراز شد که اخم کردمو گفتم:مزاحم نشو آقا
_ مزاحم نیستم که مراحمم حیف نیست دختر نانازی مثل تو تک و تنها بشینه؟
_بزار یه امشبو با هم خوش بگذرونیم
دستمو به سرم گرفتم که از سرگیجه حالت تهوع هم بهم دست داده بود و نمیتونستم سرمو نگه دارم
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ولی یه دفه یه صدایی به دادم رسید!!
اینجا چه خبره؟؟؟
سرمو بلند کردمو چشم تو چشم یاسر شدمو اشاره کردم که مزاحمه
یاسرم به سمت پسره اومدو زیر لب غرید:دوست نداری که آمارتو به سیامک خان بدم؟
تا اون جایی که شنیدم پدرتو در میاره مزاحم مهموناش بشی اونم مهمونای نور چشمیش
_ آخ آخ ببخشید نمیدونستم
بعدم سریع ازمون دور شدو به سمت یکی دیگه رفت پسره الشی
یاسر نشستو گفت:ببخش دیر کردم تو حالت خوبه؟؟؟

سر تکون دادم و اومدم بگم خوبم که حالت تهوع بهم امون نداد و جلوی دهنمو گرفتم و اشاره کردم دستشویی کجاست؟
یاسر سریع با اشاره دست بهم نشون دادو با نگرانی منو به سمت دستشویی هدایت کرد
رفتم تو دستشویی و یه کم باال آوردم ولی بازم بی حال بودمو بی حسی تموم وجودمو فرا گرفت!
یاسر به در زد و گفت:آرزو خانم حالتون خوبه؟
درو باز کردمو گفتم:بهترم
یاسر:نکنه چیزی خورده باشین؟!
مگه آراد بهتون نگفت؟؟؟
جریان دختره رو گفتم که یاسر گفت اینا روششونه کسایی که شراب نمیخورنو زیر نظر میگیرن بعد تو شربتشون قاطی میکنن و به
خوردشون میدن!
وای پس همونه که حالم بد شده چون تا حاال لب نزدم
طفلک یاسر همش مواظب بود من نخورم زمین
دستمو به دیوار گرفتمو گفتم میشه بریم بیرون شاید هوای بیرون حالمو خوب کنه؟
یاسر:باشه بریم!
رفتیم بیرون چه خبر بود!!
تو باغ دو نفر دو نفر به چشم میخوردن که با وضع افتضاحی تو بغل هم بودند
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رفتیم روی یه صندلی نشستمو نفس عمیق کشیدم
یاسر:شما نباید اعتماد میکردی حتما شرابش خیلی قوی بوده که تو شربتتون قاطی کرده حالتون بد شده!

اشکم داشت در میومد ناخواسته مرتکب گناه شده بودم ولی من چه میدونستم دلم میخواست تا میتونم باال بیارم تا تموم اون شراب از
معدم پاک بشه
یه دفه بغض کردمو گفتم:آخه خیلی تشنم شده بود حتی یه درصدم شک نکردم
یاسر:احتماال اون پسر هم دستش تو کار بوده چون بعد که شربتو خوردی اومد به سمتت
یاسر:خدا بهت رحم کرد آراد به من اشاره کرد که زود بیام پیشت البته ما پلیس نامحسوس هم داشتیم ولی بازم باید خیلی حواسمون
جمع باشه
نمیدونم چی بگم فقط دلم میخواد زودتر از اینجا بریم بیرون
یاسر:باشه بزار از فرید بپرسم آراد کارش چه قدر طول میکشه!
فرید اومده بود بیرون و مارو میپایید!
یاسر دستشو به سمت فرید بلند کردو صداش زد:فرید خان یه لحظه
فرید:بله االن میام
فرید اومد و یاسر بهش گفت:به نظرت آقا سیروس و سیامک خان کارتون خیلی طول میکشه؟
فرید با اخم گفت:نمیدونم برا چی میپرسی گفتم بهت که سیامک خان خوش نداره تو کارش دخالت کنه!!
یاسر:میدونم میدونم ولی نامزدش زیاده روی کرده حالش خوب نیست بعد آروم تو گوش فرید گفت:مست کرده!
یاسر:اگه میتونی یه سرو گوش آب بده به آقا سیروس بگیم باید زودتر بره خونه
فرید رو به من گفت:به چه خانم سر خوشی خب کمتر میخوردی دختر!
منم یه کم فیلم بازی کردمو ادای مستارو درآوردم اونم باور کردو رفت که آرادو صدا کنه
یاسر:مثل اینکه نقشمون گرفت
بعد از یه ربع که مثل یه قرن برام گذشت آراد اومد و با هم اومدیم بیرون
اخمای آراد تو هم بودو نمیتونست خودشو کنترل کنه
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فقط دستمو سفت گرفتو در ماشینو باز کردو تقریبا هلم داد تو ماشین و از اون باغ لعنتی اومدیم بیرون

یه کم که دور شدیم فشار دست آراد کم شد ولی زیر لب غرید مگه من بهت اخطار نداده بودم چرا حرف گوش نمیکنی؟؟؟
آراد:اینا انقدر پستند که هر کاری میکنن تا دختر خوشگلی مثل تورو به دام بندازند!
یه نگا بهش انداختم از یه طرف قند تودلم آب شد اما از یه طرف چشماش شده بود کاسه خون ترسیدم حرفی بزنم عصبی تر بشه
یاسر که از تو آینه نگاه کرد به دادم رسیدو گفت:جناب سرهنگ گول خورده بعد جریانو براش گفت
آراد آروم تر شد ولی هنوز از دستم دلخور بود منم که خیالم راحت شد آراد جریانو فهمیده سرمو گذاشتم رو شونش و دیگه حرفی زده
نشد تا رسیدیم به خونه
_آراد
رسیدیم خونه ولی هنوز از آوا ناراحت بودم زیر بغلشو گرفتمو از یاسر خداحافظی کردیمو آوارو بردم تو خونه
تا درو باز کردم دستم و پس زدو رفت تو سرویس بهداشتی
صدای نالش میومد اومدم درو باز کنم قفل کرده بود در زدم و گفتم:آوا درو باز کن چرا درو قفل کردی؟؟؟
اما صدایی جز ناله نیومد بعد صدای گریه آوا
هق هق میکرد دستمو به پشت گردنم کشیدم کالفه شده بودم محکم کوبیدم به درو گفتم:آوا این در لعنتی رو باز کن بیام کمکت کنم
بازم صدای گریه آوا دیگه رسما دیوونه شدم و گفتم:اگه درو باز نکنی میشکونمش بعد فریاد زدم باز میکنی یا نه؟؟؟
صدای تیک قفل در اومدو در باز شد و آوا بی حال اومد بیرون ولی هنوز اشکاش رو صورتش بود
داشت میفتاد که دستمو به سمتش بردمو بغلش کردمو یه دستمم بردم زیر زانوشو بلندش کردم بردمش رو تخت خوابوندمش
پیشونیشو بوسیدمو گفتم:چرا با خودت این کارو کردی؟
میخوای منو دیوونه کنی؟
نریز این اشکارو!
بادستم اشکاشو پاک کردم که گفت:آراد انگشت زدم تا همشو باال بیارم نمیخواستم تو معدم بمونه!
بعد با گریه ادامه داد یعنی من دیگه نمازم تا چهل روز درست نی؟؟
احساس میکنم بدنم نجس شده!
یعنی خدا منو میبخشه؟
نوازشش کردم و دستشو بوسیدمو گفتم:قربونت برم تو که نمیدونستی پس فک نمیکنم مشکلی داشته باشه پس فکرشو نکن!
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برم یه چی بیارم بخوری ضعف کردی
رفتم یه شربت آبلیمو براش درست کردم تا هم فشارش بیاد باال هم اثر اون شراب لعنتی از بین بره
سر آوارو بلند کردمو شربتو بهش دادم خوردو بعد با آرامش خوابید
بعد از اون با رضا تلفنی حرف زدمو جریان آشنایی با سیامکو مهمونی رو براش گفتم
رضا:خب به نظرت خیلی تو کارش خبرس یا نه؟
چی بگم تشکیالتشون که اینو میگفت ولی ما از اونا زرنگتریم
رضا باورم نمیشه آوا هم نقش بازی کرده تا شک نکنن
رضا:عه پس خدارو شکر حاال قرار بعدی کی هست؟
با سیامک قرار شد تو مهمونی بعدی معامله کنیم اونم از من خوشش اومده بود ولی هنوزم برای آوا نگرانم گفتم که امشب نزدیک بود یه
بالیی سرش بیاد
رضا:نگران نباش توکلت به خدا باشه پس عملیات دستگیریشون تو جشن بعدی انجام میشه
آره من با مامور مخفی ها تموم سیستمهاشونو کنترل کردیم میدونیم چه جوری به دام بندازیمشون
قبل از مهمونی جلسه میزارمو بهتون اطالع میدم
از رضاخداحافظی کردمو یه چیزی خوردمو رفتم رو تخت مثل عادت هر شبم آوا رو بغل کردمو پیشونیشو بوسیدمو خوابیدم
صبح ازخواب بلند شدم آوا هنوز تو بغلم بود دستمو از زیر سرش کشیدم بیرون که ناله کرد
آوا جون بهتری؟؟؟
چشمای نازشو باز کردو گفت:سالم صبح شده؟
آره یه کم بهترم ولی هنوز کامل خوب نشدم
سالم عزیزم!
پاشو خانمم برو یه دوش بگیر سرحال بشی تا منم صبحونه رو آماده کنم دیشب که چیزی نخوردی حتما ضعف کردی
آوا رفت حموم منم صبحونه رو آماده کردمو منتظر آوا نشستم تا بیاد
صبحونه رو با هم خوردیم حالش بهتر شد رفتیم تو پذیرایی و رو مبل نشستیم دستمو انداختم دور بازوشو تو بغلم فشارش دادم
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سرش روی سینم بود زیر لب زمزمه کردم:اگه اتفاقی برات میفتاد من میمردم من نباید ریسک میکردم!
آوا:آراد منم ترسیده بودم ولی سعی کردم عادی رفتار کنم
الهی قربون خانمم برم دیگه نمیزارم چیزی باعث ترست بشه ولی خیلی خوشم اومد خوب نقشتو اجرا کرده بودی!

آوا:آره حالم بد بود ولی تا دیدم یاسر گفت مست شده منم نقش بازی کردم که شک نکنن آخه من فهمیدم ما همش تحت نظر بودیم
آوا:اما آراد حاال که قراره من باشم یه کاری کن تو جلسه معامله کنارت باشم منو تنها نزار!
باشه خانم گلم خودم ترتیبی میدم که تو باید اونجا حضور داشته باشی نگران نباش عزیزم
آوا:حاال معامله چه روزیه؟؟؟
قرارمون برا شنبه شب ترتیب دادیم دوباره یه مهمونی که اونجا با سیامک معامله میکنیم
فقط حواست باشه اگه من چشمک زدم باید نقش بازی کنی وحواست به همه چی باشه!
آوا:باشه همه سعیمو میکنم
امروز باید دوباره بریم خرید چون اونا فکر میکنن ما خیلی پولداریم پس باید لباس مناسب دیگه ای بخریم
آوا گفت:هر چی شما بگی،،
رفت و آماده شد خودش دیگه یاد گرفته بود لنزشو گذاشت و کاله گیسشو رو سرش مرتب کردو یه کم آرایش کردو رفتیم خرید
بالخره لباسای مدنظر رو خریدیم و خسته کوفته برگشتیم خونه
تو این دوروز با بچه ها هماهنگی کردم که از همه کارا مطلع باشن و با فرید هم تلفنی هماهنگ کردم که قرار شد آدرسو ساعت مهمونی
رو بهمون اطالع بده
یکی از مامورین برا هممون میکروفن ریز کاروگذاشت تا همه از جریان معامله باخبر بشن تا در صورت نیاز عملیات رو شروع کنیم برای
من تو یه ساعت مچی و برای آوا تو گردنبندی که به گردنش بود
بالخره فرید با یاسر تماس گرفت و ساعت و محل معامله رو معین کرد
گریمورا اومدن و من و آوا رو آماده کردن و راه افتادیم
محل مهمونی عوض شده بود اما تقریبا همه اونایی که تو مهمونی بودن اونجا حضور داشتن
معلومه خیلی واردن حاال دوباره بچه ها باید محل رو بررسی کنن!
دوباره یه باغ خیلی بزرگ بود با همون تشکیالت فقط کمی متفاوت تر
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بعد از بازرسی وارد شدیم و قرار بود بعد از شام معامله صورت بگیره
تعداد مهمونا کمتر بود و انگار فقط نور چشمیاش حضور داشتند
دست آوارو تو دستم گرفتم قیافش عادی بود ولی دستش خیلی سرد بود بازم معلومه ترسیده!
زیر گوشش گفتم:نترس قربونت برم من همراهتم
آوا سر تکون دادو گفت:من خوبم..
کیف سامسونت پر پول رو داخل ماشین گذاشته بودیم تا وقتش برسه و یاسر کیف و بیاره
قرار بود شیشه و کریستال معامله کنیم و ازشون خریداری کنیم و ببریم ایران
دوباره همون رقص و صدای کر کننده تو فضای سالن پیچیده بود
من و آوارو راهنمایی کردن و ما هم یه گوشه نشستیم
دوباره پذیرایی کردن و لیوانای مشروب برامون آوردند
فرید اومد سمتمون و گفت:آقا سیروس بفرمایید میل کنید!
اشاره کردم سرشو بیاره پایین و زیر گوشش گفتم:ممنون شما که نمیخواید تو معامله گیج و منگ باشم حاال وقت بسیاره برا خوردن!
بعدم سر خوش خندیدم
رو کرد به آوا و گفت:و شما آرزو خانم بفرمایید ولی زیاده روی نکنید براتون خوب نیست!!
آوا:نه ممنون منم امشب میخوام کنار نامزدم تو معامله باشم پس مسلما باید هوشیار باشم!
فرید:بله سیروس خان گفتن شما به خوبی میتونید اصل بودن مواد رو تشخیص بدید من فک نمیکردم انقدر خبره باشید
یه لحظه آوا نگام کردو منم یه چشمک به آوا زدم و برا اینکه فرید شک نکنه یه لبخند زدمو گفتم نامزد منو دست کم گرفتید؟؟؟
فرید:نه این چه حرفیه؟
پس بلند شید و خوش بگذرونیدو برید وسط!
معامله که میدونید بعد از صرف شام صورت میگیره
برای اینکه فرید رو از سرمون باز کنم گفتم:با کمال میل
بلند شدم رو به آوا چشمک زدموگفتم:افتخار یه رقصو به بنده میدی عشقم؟
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آوا هم دستشو تو دستم گذاشتو با سر خوشی گفت:چرا که نه!
آهنگ مالیمی گذاشته بودن و نور سالنو کم کرده بودند ودونفر دونفر تو بغل هم میرقصیدن
آوا گفت:وای من عاشق رقص تانگوام!
اخم کردمو گفتم:پس باید خیلی وارد باشی؟
تا حاال باکی تانگو رقصیدی؟
آواگفت:مگه حتما باید با کسی رقصیده باشم؟؟؟
ناراحت شد چونشو تو دستم گرفتمو گفتم منظوری نداشتم ناراحت نباش بریم وسط
رفتیم وسط یه دستمو گذاشتم دور کمر آوا و آوا دستشو باال آورد و گذاشت رو شونم و دستای دیگمونو تو هم قفل کردیم
تموم مدتی که با آوا هم نفس شده بودم نمیتونستم تو اون فضای کم نور چشم ازش بردارم
آوا یه کم دلخور بود....صورتمو نزدیکش کردمو یه بوسه رو گونش کاشتم و سرمو کج کردمو گفتم:بخند دیگه اونم خندید!
اصال فکر نمیکردم انقدر وارد باشه و قشنگ بدنشو با من هماهنگ کنه
دستاشو دور گردنم حلقه کردو چشم تو چشم هم شدیم منم دستامو دور کمرش حلقه کردم
آروم زیر گوشش گفتم:عشقم این قبول نیست باید برا خودم تنها که شدیم برقصی!
آوا :االنم تو عمل انجام شده قرار گرفتم وگرنه...
باشه خانم حاال میبینیم کی پیروز میشه!
دوباره حرکت عوض شد و این دفه با یه چرخش آوا پشت به من شد و خودشو به سینم چسبوندو در آخر چرخ زد و خم شد منم تا نیمه
به سمتش خم شدم!
قبل از اینکه برقا روشن بشه لبمو رو لبش گذاشتمو طعم شیرین لبشو با تموم وجودم چشیدم
برقا روشن شدو متوجه شدم همه به افتخار ما سوت و دست زدند انگار خیلی غرق هم شدیم که متوجه نشدیم همه مارو نگاه میکردن!
آوا که خجالت کشیدو لپاش گل انداخت زیر گوشش گفتم سرتو باال بگیر االن همه شک میکنن تو نباید خجالت بکشی!
آوا سرشو باال گرفت و رو به همه خندیدو یه تعظیم الکی کردو با هم رفتیم نشستیم
بالخره موقع شام فرا رسید
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چه پذیرایی ترتیب داده بودن هر چی چشم چرخوندم سیامک خانو ندیدم از فرید پرسیدم که گفت ایشون تو اتاق معامله هستندو
شامشونو اونجا میل میکنن
رو میز پر بود از غذاها و نوشیدنیهای مختلف و سلف سرویس بود برای خودمو آوا بشقاب برداشتمو غذا کشیدمو خوردیم
غذامون که تموم شد فرید به سمتمون اومدتا مارو به سمت اتاق هدایت کنه
یاسرو فرستادم کیف سامسونت رو آوردو اومد با آوا و یاسر و فرید از پله ها رفتیم باالو به یه اتاق انتهای راهرو رسیدیم
فرید در زدو از تو اتاق صدا اومد بیا تو!
فرید درو باز کرد و با دستش به ما تعارف زد که بریم تو اول من وارد شدم پشت سرم آوا و در آخر یاسر
در بسته شد دونفر هیکلی که بادیگارش بودند دو طرف میز سیامک خان بودن دقیقا مثل روز آشناییمون
سیامک خان صندلیشو چرخونده بودو به سمت پنجره ولی تا ما وارد شدیم برگشت به سمت ما
سیامک:به آقا سیروس منتظرتون بودم آماده این که معامله کنیم!
بله منم مشتاقم زودتر اجناستونو ببینم
آوا سرش پایین بود سیامک گفت:ایشون نامزدتونه که میخواد جنسارو ببینه
بله ایشون نامزدمه اون روز فرصت نشد باهاتون آشناش کنم
آوا سرشو گرفته بود باالو زل زده بود به سیامک خان
سیامک:به به چه بانوی زیبایی بفرمایید بنشینید خوشبختم!
خون خونمو میخورد دلم میخواست دندوناشو تو دهنش خورد کنم ولی چاره ای نذاشتم جز سکوت
یه نگاه به آوا کردم که دیدم همونجور که زل زده دست و پاش میلرزه و لباش به سفیدی میزنه و رنگش پریده
_آوا
از پله ها رفتیم باال دوباره استرس وجودمو فرا گرفته بود نمیدونستم چه اتفاقی در انتظارمونه
فرید در زدو به آراد اشاره کرد بره داخل
بعد از آراد وارد شدم چشمم به دوتا مرد هیکلی که دوطرف میز بودند افتاد و یکی که رو صندلی پشتش به ما بود
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سرمو پایین انداختم چون از نگاههای هیز بادیگاردای آشغالش چندشم شد
تا اینکه صدای سیامک خان منو به خودم آورد
صداش منو یاد یکی مینداخت صدایه یه آشنا بود خیلی آشنا

وقتی گفت ایشون نامزدتونه سرمو آوردم باال و از چیزی که میدیدم به شدت تعجب کردم ولی هر چی میخواستم خودمو کنترل کنم
کنترلی نداشتم
اون حرف میزدو لرزش عجیبی به تنم افتادتموم صحنه ها جلوی چشمم اومد دونه های عرقو رو پیشونیم حس میکردم کم کم بدنم
داشت بی حس میشد که آراد نگام کرد
برگشته بودم به گذشته و هیچ صدایی نمیشنیدم همونجور که به سیامک زل زده بودم بی حس شدمو چشمم سیاهی رفت و همین که
خواستم بیفتم زمین یکی زیر بغلمو گرفتو مانع از افتادنم شد
چشام بسته شد که صدای دادو بیداد آرادو تو همون حال میشنیدم ولی عکس العملی نداشتم
تو همون حال بودم که لبم تر شد و صدای مبهم آراد که میگفت:آرزو عزیزم اینو بخور تا حالت جا بیاد
کمی از آب قند خوردم ولی لرزی افتاد به تنم که نمیتونستم آروم باشم
دوباره اون صدای لعنتی که به گوشم خورد:سیروس جان اگه حالشون بده میخواید معامله رو یه روز دیگه انجام بدیم!
پس اون نامرد منو نشناخت همون بهتر چون گریم داشتم اصال نفهمید من کی هستم!!
دلم میخواست حالم خوب بودو با دستای خودم خفش میکردم ولی باز حرف زدو من داغون تر شدم
سیامک:سیروس خان ایشون سابقه بیماری خاصی دارند؟
آراد:نه فقط فشارشون افتاده حتما دلیلش نخوردن غذاست شما که میدونید این خانما هیکلشون از هر چیزی مهمتره!
از آراد خوشم اومد خوب بلد بود چه جوری هر قضیه ای رو جمع و جور کنه
آراد:به نظر منم بزاریم برا فردا مثل اینکه فعال نمیتونیم معامله رو انجام بدیم
سیامک:نه من یه نظر دیگه دارم اگه براتون مساله ای نیست نامزدتون یه کم استراحت کنن بهتر که شدن معامله رو انجام بدیم
سیامک:خودتون که میدونید نمیشه ریسک کرد
آراد:آرزو سیامک خان درست میگن بهتره یه کم استراحت کنی تا معامله رو انجام بدیم و یه چشمک نامحسوس زد منم سرمو به معنای
باشه تکون دادم
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سیامک داشت میگفت برید تو اتاق بغلی که من فقط تونستم بگم سیروس جان به هوای آزاد نیاز دارم تا حالم خوب شه
بغض گلومو گرفته بود دلم میخواست برم تو فضای باز جیغ بزنمو گریه کنم ولی تو اون موقعیت امکان پذیر نبود
سیامک به آراد گفت:ازدر پشتی بریم اونجا خلوت تره!
آراد کمکم کرد از در پشتی با هم رفتیم تو باغ
اون سمت باغ کسی نبود که مزاحممون بشه ولی بازم باید احتیاط میکردیم
رو یه نیمکت نشستیم که آراد آروم زیر گوشم گفت:خانمم چی اذیتت میکنه که حالت بد شد؟
چرا ترسیدی؟
خیالت راحت!
مامورا دورو برمون هستند هیچ آسیبی به ما نمیرسه
بالخره بغضم شکست و رومو به سمت آراد کردمو خودمو انداختم تو بغلشو تا میتونستم گریه کردم

آراد نوازشم کردو منو بیشتر به خودش چسبوند و گفت:قربونت برم اگه اذیت میشی تو رو با یاسر بفرستم بری من نمیتونم عذاب
کشیدنتو ببینم!
باید بهش میگفتم که دلیل من ترس از معامله نیست باید میفهمید اونی که با نام جعلی سیامک خودشو معرفی کرده کیه!!
آرومتر شدم و خودمو جدا کردم و گفتم:آراد میدونی داری با کی معامله میکنی؟؟؟
آراد:این چه حرفیه خب معلومه با سر دسته قاچاقچیا!
نه منظور منو نفهمیدی اون رامینه اون نامرد پدر منه!!
همونی که منو به خاک سیاه نشوند همونی که باعث شد من هر شب تنم بلرزه و کابوس ببینم همونی که عفت و پاکی دخترشو زیر پاش
گذاشت!
آراد کالفه دستی به پشت سرش کشیدو از جاش بلند شدوگفت:لعنتی لعنتی پس بگو چرا تو تا این حد حالت بد شد
آراد:نامردی رو در حق تو تموم کرده حاال هم داره جوونای مردمو به منجالب اعتیاد میکشونه!!
آراد چی کار کنیم خیلی سخته رو به روش بشینمو باهاش معامله کنم
آراد اومدو بازوهامو گرفتو گفت:عزیزم باید به خاطر کشورت و جوونای مردم طاقت بیاری تا دستگیرش کنیم
آراد:ما باید با مدرک اونو دستگیر کنیم تا نتونه زیر همه خالفاش بزنه!
االنم خونسردیتو حفظ کن و فکر انتقام خودت و جوونای مردم باش..اون باید دستگیر بشه تا به سزای عملش برسه!
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آراد درست میگفت من باید قوی باشم و به اینکه بامن چی کار کرده فکر نکنم!
یاسر و فرید اومدن و ما از جامون بلند شدیم
فرید:سیامک خان گفتن اگه حالشون بهتره معامله رو انجام بدیم
آراد:آره ما هم داشتیم میومدیم چون ماهم وقت نداریم باید زودتر برگردیم ایران

دوباره رفتیم به سمت اتاق و من تو فکر این بودم که همه مامورا شنیدن که ما چه حرفایی زدیم حاال راجع به من چه فکری میکنن
این فکر مثل خوره به جونم افتاد ولی وقتی وارد اتاق شدیم ذهنمو به سمت معامله سوق دادم
سیامک:بفرمایید بشینید امیدوارم حالتون بهتر شده باشه!
با صدای آروم و لرزون گفتم:بله بهترم
سیامک:پس سیروس خان شما جنسا رو ببینید اگه اکی شد معالمه کنیم
آراد:بله حتما
جنسارو آوردنو جلو منو آراد گذاشتن
آرادم مثل من جنسا رو برداشت و نگا کرد منی که اصال وارد نبودم باز با چشمک آراد به خودم اومدموگفتم:مشکلی نیست میتونیم
معامله کنیم..
معامله انجام شدو آرادم کیف سامسونتو بهشون داد اونا هم از اصل بودن پوال مطمئن شدن
سیامک و آراد بلند شدندو با هم دست دادن
آراد دستشو برد نزدیک چونش و گفت:معامله خیلی خوبی بود امیدوارم بتونیم دوباره باهم کار کنیم
من که فهمیدم این کار آراد چه معنی میده دل تو دلم نبود یعنی چه اتفاقی میفته؟
سیامک:بله حتما من حاالحاالها با شما کار دارم ازتون خوشم اومده..فرید تو هم یه پاداش پیش من داری باورم نمیشه تونسته باشی
معامله به این خوبی ترتیب بدی
سروصدا توجه هممونو جلب کرد که از پایین خبر دادن مامورا ریختن تو باغو دارن همه رو دستگیر میکننن
پس با حرفی که رمز شروع عملیات بود که آراد از طریق ساعتش به مامورین اطالع داده بود اونا دست به کار شدن
من و آراد و یاسرم به روی خودمون نیاوردیم چون اسلحه نداشتیم
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آراد دستپاچه رو به سیامک گفت:حاال چی کار کنیم؟؟؟
نکنه دستگیر بشیم؟

سیامک گفت:خب معلومه فرار کنید بعدم خودش کیف پولو برداشتو از در پشتی که تو اتاقش بود با اون دو تا غول پیکر رفت بیرون
تارفت بیرون آراد که نزدیک فرید بود دست فریدو پیچوندو خلع سالحش کرد و جلوی دهنشو گرفت
مامورا اومدن تو اتاق که آراد به یاسر گفت:تو آوا رو از اینجا دور کن تا من برم سراغ سیامک
رضا اومد و اسلحه به یاسرو آراد داد و فریدم کت بسته بردنش بعد آراد به سمت در پشتی رفت
من نمیتونستم تنهاش بزارم به یاسر گفتم:منم باید برم دنبال آراد
یاسر و رضا:نه این امکان نداره!!پ
یاسر:جناب سرهنگ منو مواخذه میکنن!
دستمو مشت کردمو با تحکم گفتم:همین که گفتم باید برم بعدم بدون توجه به بقیه به سمت در پشتی رفتم و یاسر هم دوان دوان به
دنبالم اومد
یاسر:آوا خانم توروخدا اینجا خیلی خطرناکه!!
هر آن ممکنه که خدا نکرده اتفاقی براتون بیفته
رفتم و دنبال آراد بودم یاسرم قدم به قدم دنبالم بود آرادو دیدم که تیر اندازی میکرد که یکی از اون بادیگاردا تیر خوردو افتاد زمین
سیامک برگشت که ببینه کی تیر زده که آرادو دید چون تقریبا اونجا خلوت بودو کسی اون اطراف نبود
مامورا همه اون سمت باغ بودن نمیدونم چرا کسی نیومده بود این طرف
سیامک تنها بود حتما اون بادیگارد دیگه رفته ماشین بیاره تا فرارکنن
سیامک اسلحشو به سمت آراد گرفت که شلیک کنه
سیامک:از اولم میدونستم یه ریگی به کفشتون هست ولی خیلی خوب نقش اجرا کردین اما فک نکن زرنگی من از تو زرنگترم!
دوتاشون رو به روی هم واسلحه هاشونو به طرف هم گرفته بودن
رفتم به سمت آرادو گفتم:آراد مواظب باش
آراد بدون اینکه چشم از سیامک برداره دادزد:یاسر چرا آوا اینجاست؟
مگه نگفتم ببرش اینجا براش خطرناکه!
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_آراد
از در پشتی رفتم پایین پله ها رو که رد کردم دیدم یکی از بادیگاردا همراهشون نیست و کار من آسونتر شد

به سمتشون رفتمو تا حواسشون پرت شد شلیک کردم دو سه تا شلیک کردم که به اون غول پیکر نخورد همش خودشو سپر سیامک
میکرد اونم به سمتم شلیک میکرد ولی جا خالی میدادم
من سیامکو زنده میخواستم
پشت درختا بودم منو نمیدیدن تا اینکه بالخره بادیگاردشو از پا درآوردم
سیامک برگشت و چشم تو چشمم شد
سیامک داشت حرف میزدو هر دوتامون اسلحه هامونو به طرف هم گرفته بودیم که صدای آوا رو شنیدم گفت:آراد مواظب باش
سر یاسر داد زدم
وای اگه بالیی سر آوا بیاد من دیونه میشم میمیرم!
سیامک:به به حاال خودتو بزنم یا نامزدتو؟
فک کنم نامزدتو اول خالص کنم بهتره؟؟؟
بیشتر عذاب میکشی جلوی چشمت پرپرش کنم
داد زدم آشغال تو با من طرفی نه با اون!
آوا به سمتم اومد و پشتشو به من چسبوندو خودشو سپر بالی من کرد
به همه گفته بودم که باید سیامکو زنده دستگیر کنیم برای همین یاسر هم کاری نمیکرد و فقط مارو نگاه میکرد
سیامک:اوه اوه چه زوج عاشقی!!
پس چون نامزدت دوست داره زودتر بمیره و تو زنده بمونی اول نامزدتو میکشم
گفتم:آوا برو کنار بزار من کارمو کنم دیوونم نکن!
یه دفه آوا با صدای بلند داد زد:سیامک خان قالبی تو منو دو سال پیش کشتی دو سال پیش زهرتو ریختی و آوارم کردی
صدای آوا میلرزید حتی لرزش تنشو هم احساس میکردم عشقم داشت گریه میکردو این حرفا رو میزد
آوا:بله رامین خان بازی دیگه بسه منو که بیچاره کردی به دختر خودت رحم نکردی حداقل االن دیگه تسلیم شو و جرمتو سنگینتر نکن!
سیامک یا همون رامین با تعجب گفت:چی ؟؟
دخترم!!!
هه این چرت و پرتا چیه تو اصال شباهتی با دختر من نداری
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آوا :آره درست میگی من هیچ شباهتی با اون دختر سر زنده و شاد ندارم تو منو خورد کردی!
تو منو شکستی!
داغونم کردی!
حاال برای اینکه بهتر منو بشناسی گریممو پاک میکنم تا ببینم بازم میگی دخترت نیستم!
آوا لنزاشو درآوردو گاله گیسو از سرش برداشتو سریع شالی که رو دوشش بودو انداخت رو سرش و به سمت پدرش رفت
داد زدم:آوا چی کار میکنی؟
برگرد عقب
سیامک همونجور اسلحه رو به طرف آوا گرفته بودو خشکش زده بود
آوا:بزن بزن حاال واقعی دخترتو بکش!بکشو راحتم کن تا ننگی که تو دامنم گذاشتی رو با خودم به گور ببرم
یه دفه صدای شلیکو شنیدم که خودم به سمت آوا پرت کردم که
_آوا
داشتم عقده های دو سالم که سر باز کرده بود رو به مردی که ازش متنفر بودم بازگو میکردم
همه زندگی گذشتمو فهمیدن و من دیگه دلم نمیخواست یه لحظه دیگه زنده باشم
دلم میخواست به دست پدر نامردی که دوسال پیش منو با کارش کشته بود کشته بشم ولی آراد اسیبی نبینه
من دیگه نمیتونستم سر بلند کنم
یه دفه چشمم به بادیگارد پدرم افتاد که اسلحه رو به سمتم گرفته بودو پدرمو صدا میزد که همراهش بره
فک کنم احساس خطر کردو تیری شلیک کردو من نفهمیدم چی شد فقط صدای داد زدن آرادو همزمان پرت شدنمون رو زمین باهم
دیگه
رو زمین افتاده بودم و تموم همهمه ها رو میشنیدم که پلیسا ریختندو اونجا شلوغ شد
نمیدونم تیر خورده بودم یا نه ولی احساس سنگینی رو خودم حس میکردم که آراد خودشو کشید اونطرف و صدای نالش جیگرمو
سوزوند
بلند شدم بدنم کوفته شده بود صدای داد رضا به گوشم رسید که گفت:یا ابوالفضل
نگاه کردم که دیدم آراد غرق خونه و رو زمین افتاده و ناله میکنه
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سریع دستمو بردم زیر سرشو با های های بلند زدم زیر گریه
آرادم آرادم چی کار کردی چرا اومدی جلو؟
تو تیر خوردی عزیزم!!
صداهارو میشنیدم که مامورا پدرمو و بادیگاردشو دستگیرکردندو گفتن عملیات موفقیت آمیز بوده
صدای رضا که داد میزدو میگفت:پس این آمبوالنس چی شد!
همه گریه میکردنو نگران بودند ولی هیچ کس از دل من خبر نداشت
آراد با همون حال که غرق خون بود گفت:
آو آوا ج جو جونم خوش خوشحا خوشحالم که آس آسیب ن ند ندیدی!!!
دستمو گذاشتم رو لبشو هق زدمو گفتم:آرادم آراد حرف نزن خونریزیت بیشتر میشه!
آراد:خیا خیالم راح راحت شد بالخره آ آراد آرادت ش شدم
فریاد کشیدم:آرادم داره از دست میره پس چرا آمبوالنس نیومد؟؟
رو به آراد گفتم:خیلی وقته آرادمی! جونمی
عمرمی!
ولی نمیتونستم بهت بگم
چشمای آراد بسته شدو از حال رفت
فریاد کشیدم و رو به آسمون گفتم:خدا خودت آرادمو حفظ کن!!
یکی زیر بغلمو گرفت که بلندم کنه نگا کردم ساحل بود گفت:بلند شو عزیزم بی تابی نکن آمبوالنس رسید
بلندم کردو اومدن آرادو رو برنکارد گذاشتندو بردنش
همین که بلند شدم تموم دنیا دور سرم چرخیدو دیگه نفهمیدم چی شد
چشمامو باز کردم که دیدم تو یه اتاق سفیدم که سرمی بهم وصله
کم کم وقایع داشت برام یادآوری میشد
دیدن پدرم و دستگیریشون ودر نهایت تیر خوردن آراد
یه جیغ بلند کشیدمو گفتم:من اینجا چی کار میکنم؟؟
میخوام برم پیش آراد
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اومدم بلند شم که ساحل اومد به سمتم و داد زد:خداروشکر به هوش اومدی
ساحل نزاشت بلندشم و دوباره کمکم کرد دراز بکشم
ساحل اشک میریخت نگاه کردم بهش که مشکی پوشیده بود
دلم هری ریخت با صدای لرزون گفتم:چ چرا نمی نمیزاری ب برم پیش آ آراد؟؟؟
دادزدم:چرا گریه میکنی؟
چرا لباسات ؟
خدا یعنی آرادمو ازم گرفتی؟؟
چرا باید انقد زجر بکشم؟؟
هان؟؟
ساحل:عزیزم آروم باش اشتباه میکنی آراد زندس!
چرا بهم دروغ میگی؟
میدونم من نباید رنگ خوشبختی رو ببینم خدایا منم میبردی پیش خودت!
به چه امیدی باید زنده باشم؟
ساحل اومد چیزی بگه که پرستار از اتاق فرستادش بیرون
دوباره با حس سوزنی که تو دستم فرو رفت کم کم گیج شدمو خوابم برد
لباسام همه مشکی بود و ساحل داشت کمکم میکرد زیر بغلمو گرفت و با گریه گفت:بلند شو عزیزم همه منتظرتن!
ساحل:خوب نیست جنازه رو زمین بمونه باید زودتر دفن بشه!
جیغ و داد کردمو هق زدمو گفتم:نه نه این امکان نداره آراد بهم قول داد منو تنها نزاره
چراهیچ کس تو این دنیا به قولش عمل نمیکنه؟؟
اون از کاوه اینم از آراد
چرا چرا چرا؟؟؟

رفتم به سمت جنازه آراد که یه مالفه رو صورتش بود جرأتشو نداشتم که مالفشو کنار بزنم ولی دلم میخواست قبل از دفنش دوباره
ببینمش
همین که مالفه رو کنار زدم جیغ زدم!
جیغ زدم که با صدای جیغم از خواب پریدم
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عرق سردی کل بدنمو فرا گرفته بود
ساحل پیشم بود گفت:عزیزم آروم باش حتما دوباره خواب بد دیدی!
نه نه آرادم
آرادم رفت
آراد منو تنها گذاشت!
ساحل دستمو گرفتو گفت:عزیزم تو از دیشب بیهوش بودی!
ساحل:به هوش اومدی ولی چون حالت خوب نبودو:بی تابی کردی دوباره بهت آرامبخش زدن
ساحل:دکتر گفت به خاطر شوکهایی که بهت وارد شده بیهوش شدی!
اشک تو چشمم حلقه زدو گفتم:پس درسته آرادو از دست دادم؟!
ساحل:نه قربونت برم عملش کردن آراد زندس!
از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم به ساحل گفتم:پس این لباس مشکی تنت برا چیه؟؟
ساحل:متاسفانه تو درگیری سرگرد مهران صفوی شهید شدند
خیلی ناراحت شدم گفتم خدا به خانوادش صبر بده!
به ساحل گفتم:میخوام برم آرادو ببینم!
ساحل گفت:بهتری؟
میتونی بلند شی؟!
آره خیلی خوبم باورم نمیشه آراد زندس باید با چشمای خودم ببینم!
با ساحل رفتیم به سمت اتاق آراد که دیدم رضا وعسل و یاسرم اونجا هستند!
سالم کردمو احوالمو پرسیدندودمن وارد اتاق شدم
آراد چشماش بسته بود و روی پهلو شکمش باند پیچی بود
رنگش به زردی میزدو یه کیسه خونم بهش وصل بود
خم شدم رو صورتشو پیشونیشو بوسیدم که اشکم سرازیر شدو ریخت رو صورت آراد!
با دستم صورتشو نوازش کردمو صداش زدم:آرادم!
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مرد من!
تنها امیدم!
پاشو ببین خانمت اومده
آراد آروم الی چشمش باز کردو گفت:عزیزم تویی؟
آره خودمم
خوبی؟
آراد:االن که میبینمت صحیح و سالمی خوبه خوبم
ببخشید تو به خاطر من اینجوری شدی
آراد با صدای بلند آخ گفت که گفتم:هیچی نمیخواد بگی میدونم حرف زدن دردتو زیاد میکنه..
نگام کردو اشک تو چشمش حلقه زدو گفت:من به خاطر تو جونمم میدادم پس دیگه اینو نگو!
باشه؟؟
باشه باشه فقط استراحت کن تا خوب بشی..دستشو آوردم باال و بوسه ای رو دستش نشوندم
آراد بهتر شدو از بیمارستان مرخص شد

با کمک سفارت و پلیس اینتر پل پدرمو کسایی که باهاش همکاری کرده بودند رو انتقال دادن به ایران تا اونجا محاکمه بشن
اصال دلم نمیخواست ببینمشاز پدر بودن فقط اسمشو یدک میکشید
عسل با اونکه تو ماموریت بود ولی انگار سر به راه شده بود حرفی نمیزد ولی من زیر نگاهش معذب بودم
تقریبا همه فهمیده بودن چه اتفاقی تو گذشته برام افتاده!
تو چشم بقیه هم نمیتونستم نگا کنم چون نمیدونستم که تفکرشون در مورد من چیه؟
آراد باید استراحت میکرد تاخوب بشه و رضا بازجویی از پدرمو به عهده گرفته بود
آرادبهم گفت تازه فهمیدم چرا ارتباط خانوادگی ما به هم خورده و پدرم نزاشته تو این همه سال ارتباط داشته باشیم
پدرم فهمیده که پدرت خالفکاره و حتی به مادرمم نگفته تا مادرم عذاب نکشه فقط بهونه دیگه ای آورده بودو بعدش ما رفتیم آلمان!
اما مثل اینکه قبل از مرگش به مادرم گفته بود چون مادرم خیلی اصرار داشت که من تو و مادرتو پیدا کنم و هواتونو داشته باشم
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مادرم خیلی نگران بود میگفت خالت خیلی مظلومه ولی من اون موقع هیچی نمیفهمیدم تا این که فهمیدم بابات از همون اول خالفکار
بوده

آراد میگفت بابات خیلی زرنگ بوده!
تا ایران بوده نمیزاشته پلیس بفهمه و ردی از خودش به جا نمیزاشته
رضا از پدرم اعتراف گرفته بود اونم به تموم خالفایی که تو این چند سال انجام داده بود اعتراف کرده بود
از رضا خواسته بود با من مالقاتی داشته باشه ولی من نه میتونستم نگاش کنم و نه میتونستم باهاش حرف بزنم
فکرم خیلی مشغول بود آرادم میگفت باید بری باهاش حرف بزنی ببینی چی میگه و چه کارت داره!
گفت میدونم خیلی برات سخته ولی اون پدرته و باید ازش اجازه بگیری تا ما عقدمونو رسمی کنیم
به این فکر نکرده بودم اگه اجازه نده من چی کار کنم؟
شاید میخواد در مورد ارتباط من با آراد صحبت کنه!
افکارم خیلی آزارم میداد و وقتی آراد ازم پرسید که چرا پریشونم بهش گفتم میترسم نزاره باهات ازدواج کنم
آراد پیشونیمو بوسیدو گفت:اصال منفی فکر نکن من و تو مال هم هستیم من به هر قیمتی شده تو رو از دست نمیدم!
یه هفته گذشته بودو باالخره فردا باید میرفتم مالقات بابا
رفتم تو اتاقو یه دوش پنج دقیقه ای گرفتمو اومدم بیرون...جلوی آینه نشستمو موهامو سشوار کشیدم
لوازم آرایشمو از تو کشوم درآوردم و شروع کردم آرایش کردن
خیلی وقت بود حوصله نداشتم آرایش کنم
اول کمی کرم پودر به صورتم زدم..ریملمو برداشتمو شروع کردم به زدن،،بعدش رژ مایع صورتیمو رو لبای خوش فرمم کشیدم
توآینده به خودم نگاهی کردم،،جون چه جیگری شدم،،آراد قربونم بره!
خخ
بلند شدمو یه بلوز آستین کوتاه ارتشی با شلوار ستشو پوشیدم،،موهامم باز گزاشتمو یه طرفشو ریختم تو صورتم
رفتم تو حالو شروع کردم کار کردن
اتاقارو تمیز کردم جارو زدم ظرفارو شستمو ناهارمم آماده کردم
دیگه االناست که آراد بیاد
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رفتم رو کاناپه نشستمو دستمو زیر چونم زدم
آره درسته من دیگ کاوه رو فراموش کرده بودم
کسی ک عشقم بود..کسی که یه لحظه هم بهش فکر نمیکردم دلتنگش میشدم
ولی فراموشش کرده بودم..آرادو پذیرفته بودم
االنم آرادو دوست دارم و مطمئنم باهاش خوشبخت میشه
با صدای آراد از فکر اومدم بیرون
آراد:سالم خانومم..خوبی؟؟
بهش نگاهی کردم لبخندی زدمو سالم کردم..که نگاه خیرشو رو لب قرمزم دیدم..اولین باربود که به خاطر آراد آرایش کردم
صداش زدم:آراد
آراد:جون آراد؟
بیا بریم ناهار بخوریم
آراد:حاال نهارو بیخیال،،تا تو هستی..
نزاشتمو حرفشو ادامه بده و گفتم بیا بریم..
اومدم به سمته آشپزخونه برپم که دستم توسط آراد کشیده شد
آراد:کجا کجا؟؟
خانم خانما از دست من در میری؟
عه آراد بیا بریم میخوام غذارو بکشم گرسنمه!
منم گرسنمه ولی تاخوشگلی مثله تو
تو بغلمه غذا میخوام چی کار؟
چشمام به سمت چشاش کشیده شد که گفت:اول یه سوال؟
آب دهنمو قورت دادمو گفتم:جانم!
آراد:جانت بی بال!
بگو ببینم آفتاب از کدوم طرف در اومده خانمم برا من خوشگل کرده؟
بغض گلومو گرفتو گفتم:من من نمیدونم فردا چی میخواد پیش بیاد!
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گفتم اگه روز آخری باشه که قراره پیشت باشم پس..
آراد کالفه شدو دستمو ول کردو گفت :ساکت شو این چرندیات چیه داری میگی؟
بغضم شکستو اشکم سرازیر شد و گفتم :آراد این یه حقیقته ممکنه از فردا پدرم اجازه نده من باهات بمونم!

آراد دستشو به پشت گردنش کشیدو فریاد زد:حقیقته که حقیقته ولی اگه آسمون به زمین بیاد من تو رو از دست نمیدم
آراد:من تو رو به این راحتی ها به دست نیاوردم که االنم بخوام به همین راحتی پا پس بکشم!
از یه طرف قند تو دلم آب شد و از یه طرف اشکام گوله گوله میریخت رو گونه هام که منم داد زدم:فک کردی برا من راحته؟؟؟
آراد با شتاب به سمتم اومدو منو سفت تو بغلش گرفت که استخونام در حال خورد شدن بود که با صدای ضعیفی گفتم:آ آراد
آراد:جون آراد نفسم همه کسم
آراد:دیگه نبینم این چشمای خوشگلتو بارونی کنی فهمیدی یا ن؟؟
آروم سرمو تکون دادمو گفتم:اوهوم
سرمو از سینش جدا کردو لباش با لبام قفل شدو یه حس شیرین به وجودم تزریق شد
دستمو گذاشتم رو سینه آرادو کمی فشار دادم چون داشتم نفس کم میاوردم
آراد لبشو جدا کردو چشمامو بوسیدو دوباره منو بغل کردو گفت:عشقم یه کم گرسنگیم برطرف شد ولی میخوام ببینم خانمم چه کرده
آروم شده بودم ازش جدا شدمو نهارمونو تو سکوت خوردیم ولی این سکوت خیلی شیرین بود سکوتی که با چشمامون حرف دلمونو
میزدیم
بعد از نهار تا شب کلی با آراد حرف زدیم و من مدام نگران بودم ولی آراد خیلی ریلکس بود تا اینکه کفرم در اومد
بهش توپیدم و گفتم:چرا تو مثل من استرس نداری؟
اگه فردا بگه حق نداری با آراد ازدواج کنی میخوای چی کار کنی؟؟؟
آراد یه لبخند مرموز زدو موزیانه نگام کرد!
عصبی تر شدم وگفتم:باید زودتر میفهمیدم که تودلت با من صاف نیست! من چه قدر احمق بودم که فکر میکردم تو عاشقمی و اون
مساله برات مهم نیست!
بغض گلومو گرفته بود ولی مانع از ریختن اشکام شدم!
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آراد اخماشو کشید تو هم و گفت:یعنی تو در مورد من اینجوری فکر میکنی؟؟
خودت میدونی که دیوونه وار دوست دارم!
این چرت و پرتا چیه به هم میبافی؟
کالفه شدو چرخی توداتاق زدو داد زد :آخه تو چه میفهمی تو دل من چه میگذره؟
میدونی وقتی زنت بهت محرم باشه و حرمت نگه داری یعنی چی؟
آراد عصبی کلماتو بیان میکردو با حرفاش زبوم و قفل کرده بود!!

راست میگفت من اصال به این مساله توجه نکرده بودم آراد خیلی مرد بود خیلی با من راه میومد اونوقت منی که االن با جون و دلم
دوسش داشتم بازم با حرفام اذیتش میکردم
همونجور که سرم پایین بود گفتم:خب پس چرا نگران نیستی؟
فکر کردم شاید دیگه منو
آراد اومده بود نزدیکم که دستش رو لبم گذاشت و داد زد:اصال گفتنش درست نیست فهمیدی؟!
سرمو تکون دادم که بغلم کردودگفت :من که بهت گفتم نفسم به نفست بستس!میدونی بدون تو زندگی برام مساویه با مرگ!
آراد:اگه من حرفی نمیزنم و خیالم راحته بدون حتما دلیل دارم!
یه چیزایی هست که تو ازش خبر نداری واگه تو هم بفهمی مثل من آروم میگیری!
از آراد جداشدم و گفتم:خب چرا نمیگی که منم آروم بشم؟؟
آراد:چون هنوز اون چیزی که باید بشنومو ازت نشنیدم!
_آراد
با اون که استرس و نگرانی آوا رو میدیدم و وقتی خیلی اوقات محبتاشو نثارم کرده بود ولی نمیدونم چرا احساس میکردم این کارایی که
میکنه از رو اجباره
با خودم میگفتم چون تو بهش محبت کردی اونم میخواد اینجوری جبران کنه وگرنه عاشقت نیست
خیلی با خودم کلنجار رفتم تا بالخره بهش گفتم!
دلم میخواست اول از حسش به خودم مطمئن بشم بعد خیالشو راحت کنم که هیچ مانعی برای من و آوا وجود نداره
تو دلم میگفتم نکنه وابسته شده یا عادت
کرده یا چون کسی رو نداره مجبوره با من بمونه
همین افکار بود که آزارم میداد
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گیج و مبهم نگام میکرد که دستمو تو دستش فشار دادم و گفتم:به نظرت یه عاشق از معشوقش چه انتظاری داره؟
یه نفس عمیق کشیدمو منتظر به چشمای آوا نگاه کردم
آوا:خب میدونی چیه
؟تو خیلی خوبی در حق من کردی!
تو خیلی ابراز عشق کردی ولی من دوستت ندارم من..
دنیا رو سرم آوار شد دستام شل شد همونی که فکر میکردم!
نکنه هنوز کاوه رو دوست داره که این حرفو زد
نکنه هنوز فراموشش نکرده
نزاشتم ادامه حرفشو بزنه بلند شدم که برم گفتم:هیچی نگو!
اصال من از اولشم اشتباه میکردم که فک میکردم تو اونو فراموش میکنی
اومدم برم که آوا گفت:این چه حرفیه؟
من خیلی وقته دیگه بهش فکرم نمیکنم!
گفتم:مهم نیست
درو باز کردم که با حرف آوا سر جام میخکوب شدم
میگم دوستت ندارم چون عاشقتم!
چی؟
یعنی درست شنیدم؟
یعنی آوا واقعا مثل من عاشق شده؟
از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم ولی به روی خودم نیاوردم گفتم:اجباری نیست دروغ بگی!
آوابا صدای آروم و مظلومی گفت:نه دروغ نمیگم!
مگه میشه عاشق مردی مثل تو نشد؟؟
شاید باورت نشه ولی منم مثل خودت نفسم به نفست بنده!!
بعد از ابراز عشق آوا رو ابرا سیر میکردم خوشحال بودم که غرورم له نشد
به آوا گفتم دلیله آرامشمو!
اونم مثل من آروم شدو گفت:اگه میدونستم زودتر به دیدن پدرم میرفتم و استرس نمیگرفتم
حاال آوا هم فهمید که چی باید به پدرش بگه وچی کار کنه
صبح شدو همراه آوا آماده شدیم که بریم زندان مالقات پدرش
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نگرانی دیدار با اون نامرد تو چهرش به وضوح دیده میشد ولی به روش نیاوردم!
رسیدیم و وارد زندان شدیم که با درخواست من قرار بود پدرشو بیارن تو اتاق مالقات تا اونجا با هم صحبت کنن
آوا چادر سرش کرد که من با لذت نگاش میکردم چه قدر با چادر زیباتر شده بود
نگاهامون تو هم گره خورد که لبخند زدو گفت:نخوری منو؟
الهی قربونت برم!
چادر خیلی بهت میاد نمیتونم چشم ازت بردارم شایدم دیدی خوردمت
سرشو پایین انداخت و گفت:آراد زشته بیا بریم!
میخواستیم وارد اتاق شیم که سربازی که جلو در بود به احترامم پا کوبوند و سالم نظامی داد
رفتیم تو اتاق و نشستیم رو صندلی
دست آوارو گرفتم دستاش شده بود یه تیکه یخ
آروم بهش گفتم:اگه حالت مساعد نیست برگردیم
آوا:نه خوبم مرگ یه بار شیونم یه بار!
بزار باهاش حرف بزنم و شرشو بکنم!
منم خیلی حرفا تو دلم تلنبار شد
حس میکردم آوا میلرزه ولی این مالقات برای خودشم خوبه تا عقدشو خالی کنه و حرفشو بزنه
بالخره پدرشو با دستای بسته آوردن!
وارد شد که من اخم غلیظی رو پیشونیم نشست
یه پوزخند زدوگفت:هه پس بگو تو پسر آرشی؟
میبینم جون سالم به در بردی؟
باید زودتر میفهمیدم برام آشنا بودی ولی با گریمت نتونستم تشخیص بدم!
آوا سرش پایین بود و از استرس پاهاشو تکون میداد
رامین نشست رو صندلی که اشاره کردم سرباز بره بیرون
یه پوزخند زدمو گفتم:چیه؟
اطالعات غلط به عرضتون رسوندن؟
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تا خودم محاکمتو نبینم آروم نمیشم!
رامین:میخوام با دخترم تنها باشم!
رو بهش باغیض گفتم:هه دخترت!
_آوا
لبخندی به آراد زدمو بعد موزیانه به رامین نگاه کردم...پوزخندی بهش زدم
بعد رو بهش گفتم:خیلی وقت ندارم فقط فقط...
رامین:فقط چی؟
اومدم راجع به مسئله ی خیلی مهمی باهاتون حرف بزنم
رامین:میشنوم؟!
به پشتم نگاه کردم ک دیدم آراد رفته رومو برگردوندمو گفتم:من میخوام با آراد ازدواج کنم
رامین:چه غلطی میخوای کنی؟
میخوای با پسر اون آرش عوضی ازدواج کنی؟؟
من کاری به کسی ندارم..من به آراد عالقه دارم..اومدم ازت اجازه بگیرم،،هر چند که میدونم جوابت چیه!
رامین:خب حاال خوبه هنوز اونقدرام پست نشدی..خوبه!!
پس اومدی اجازه بگیری؟؟
آره؟؟؟
بله
رامین:بزار خیالتو راحت کنم من به هیچ عنوان اجازه ی ازدواج با آرادو بهت نمیدم
بغض گلومو گرفت اما سعی کردم خودمو کنترل کنم
لبخندی زدمو رو بهش گفتم:من فقط وظیفمو انجام دادم
تو چه اجازه بدی چه اجازه ندی من با آراد ازدواج میکنم
رامین:بدون اجازه پدرت؟

431

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
پدر؟؟
هه..
با خودت چی فکر کردی؟؟
فکر کردی تو پدر منی؟؟؟
تو اگه دخترت برات مهم بود که اون بالرو..
رامین:خفشو!

نگاهی پر از تنفر بهش انداختمو گفتم:من از راه شرعی و قانونی با آراد ازدواج میکنم..حداقل میخوام یکم طعم خوشبختی و بچشم..به
کسی هم کاری ندارم
رامین:تو غلط میکنیی!
اخم کردمو گفتم:تا حاال با خودت فکر کردی چه بالیی سرم اوردی؟؟
هان؟؟
طعم خوب زندگی رو ازم گرفتی!
بعد از اون بعد ا از اون..ش شب لعنتی همش دارم کابوس میبینم
رامین:گفتم خفشو!!
درست صحبت کن با من..حیفه اسم پدر که رو تو بزارن..از این به بعدم کارای من هیچ ربطی به تو نداره..فهمیدی؟؟؟
از رو صندلی بلند شدمو گفتم:خدانگهدار رامین خان!!
رامین:کجآا؟؟
من میخوام صحبت کنم!..
من هیچ صحبتی با شما ندارم رامین خان..همه حرفامم زدم
بعدم پوزخندی زدمو از اونجا اومدم بیرون
بغض داشت خفم میکرد..گلومو ماساژ دادمو به سمته نیمکتی ک بیرون زندان بود رفتم
آراد تا منو دید بدو بدو به سمتم اومدو کنارم نشست
دستمو تو دستش گرفتو فشار داد!
منم به رو به رو خیره شده بودمو هیچی نمیگفتم..
آراد:خانومم چیشد؟؟
باهاش حرف زدی؟
حرفاتو گفتی؟؟
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نگاهی بهش انداختم با بغض گفتم:آراد
آراد:جونم؟
اجازه ی ازدواج با تورو بهم نمیده!
آراد:فدای سرت خانومم..برای این ناراحتی؟؟
خب بهش میگفتی چه اجازه بدی چه ندی از راه قانونی میتونیم ازدواج کنیم
گفتم
آراد:خب پس واسه چی ناراحتی؟؟
منکه بهت گفتم ما مال همیم..دلیل ناراحتیت چیه؟؟
آراد عذاب وجدان دارم..اخه باهاش بد حرف زدم!
آراد:عزیزم خودت بهتر از هر کس میدونی هر جوری باهاش حرف بزنی الیقشه
خب اون پدرم..
آراد:هیس!
فراموشش کن!
آراد:راستی چیکارت داشت؟

نزاشتم حرف بزنه..گفتم هیچ حرفی باهات ندارم
انقد حالم بد بود که نمیتونستم وایسمو به حرفاش گوش بدم..وقتی نگاش میکردم تمام اون صحنه های لعنتی جلو چشمم میومد
آراد:دستی به پشت گردنش کشیدو گفت:اشکال نداره خانومم..خودتو ناراحت نکن..دیگه نمیزارم کسی ناراحتت کنه
بریم؟؟
آره زودتر از اینجا بریم!
حالم داره بد میشه
آراد:پس پاشو عزیزم
پاشدمو دستمو دور بازو آراد حلقه کردمو با هم به سمته ماشین رفتیم
تو راه هیچ حرفی نزدیمو من مشغول گوش کردن اهنگی بودم که فضای ماشینو پر کرده بود
اهنگ(هوس باز از مسعود صادقلو)
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من قلبمو دادم واسه اون چشمای زیبات
تو رفتی با غریبه ها نشستی هوس باز!
من عمرمو دادم واسه اون نگات گیرات
توی بی لیاقتی ندیدی منو نگو نه دست بردار..
اخه دیوونه چرا نمیفهمی من عاشقتم؟
دیوونه کی مثل من اینجوری با تو میمونه؟؟
دیوونه رد نشو از عشقه من
اخه دیوونه کی مثل من اینجوری
میمیره برات؟؟
اخه دیوونه کی مثل من اینجوری قدر میدونه؟؟
اخه دیوونه رد نشو از عشقه من
عشقم نگم برات
بزار میگم برات
اونا یه شب تا شب عاشقتن بعد دیگه بای بای
من مردمونه خواستمت نفهمیدی ای وای!!
اخه دیوونه چرا نمیفهمی من عاشقتم؟؟ دیوونه کی مثل من اینجوری با تو میمونه ؟؟
دیوونه رد نشو از عشق من
اخه دیوونه کی مثل من اینجودی میمیره برات؟؟
کی مثل من اینجوری قدر میدونه؟!
دیوونه رد نشو از عشقه من
اخه دیوونه چرا نمیفهمی من عاشقتم؟؟ دیوونه کی مثل من با تو میمونه؟؟
دیوونه رد نشو از عشقه من..
دیوونه...
اخه چرا؟؟
چرا؟؟
بی لیاقتی چرا؟؟
با یه غریبه ها راحتی چرا؟؟
بهش لبخند میزنی
به آراد نگاهی کردمو گفتم:االن این اهنگ برا چی بود؟؟
آراد:خیلی دوسش دارم..قشنگه مگه نه؟؟
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قشنگه..ولی واسه چی اینو گزاشتی؟
آراد:همینجوری..منظور خواستی نداشتم
اوکی
بعد از پنج مین رسیدیم دم خونه..پیاده شدیمو با هم وارد خونه شدیم
به سمته اتاق خواب رفتمو لباسامو با یه تیشرت و شلوار ورزشی عوض کردم
موهامو باز کردم اومدم شونه رو از تو کشو بردارم که آراد اومد تو اتاقو با دیدن من به سمتم اومد
شونه رو از تو کشو برداشتو خودش نشست رو تخت منم گزاشت رو پاشو مشغول شونه کردن موهام شد
هیچ کاری نمیکردم فقط لبخند میزدم..
چقد وقتی پیششم آرامش دارم
وای خدا چرا این پسر انقد خوبه؟
هی
بعد از شونه کردن موهام برم گردوند
صورتامون میلیمتر با هم فاصله داشت
دستشو اورد باال و موهامو نوازش کرد و بعد بوسه ای رو سرم نشوند
دستامو دور کمرش حلقه کردمو سرمو رو سینش گزاشتم..
آراد منو تو بغلش فشردو سرشو رو سرم گزاشت
آروم زیر گلوشو بوسیدم که آراد منو از خودش جدا کردو لباشو به صورتم نزدیک کرد
که با صدای زنگ گوشیم ازش فاصله گرفتم
که آراد گفت:برخرمگس معرکه لعنت!
خندیدمو چیزی نگفتم
جانم؟؟
باران:سالم خواهری
خوبی،؟
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سالم عزیز دلم خوبم تو خوبی؟؟
سپهر خوبه؟؟
باران:مرسی عزیزم مام خوبیم
چیکارا میکنی؟؟
چه خبر؟؟
سالمتیت!
چه عجب!
یادی از ما کردی
باران:آوا خیلی پرویی به خدا
همین دیروز سه ساعت تلفنی با هم حرف زدیم
کی؟
من که یادم نمیاد
باران:بچه پرو
خخ
باران:اجی زنگ زدم بگم امشب تشریف بیارید خونه ما
نه اجی زحمتت میشه
باران:هیس
همین ک گفتم شام خونه مایید دیگه هم حرفی نزن شب میبینمت خدافظ!
همونطوری که دهنم باز بود تلفنو قطع کردم به پشتم نگاه کردم که دیدم آراد نیست
وا کجا رفت؟
از رو تخت بلند شدم اومدم برم بیرون که یدفه آراد پرید جلومو گفت:پخ
جیغ زدم:وویی آراد
آراد:جانم؟؟
همونطوری که دستمو رو قلبم گزاشته بودم گفتم:زهرم ترکید نامرد!
آراد:اوخی ناز بشی
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زهرمار
االن نشونت میدم
اومدم برم سمتش که رفت باال تخت
منم رفتم دنبالش
کل خونه رو دنبال هم میکردیم
دیگه به نفس نفس افتاده بودم
آراد وایسا ببینم
منو میترسونی؟؟
آراد:اگه وایسم که منو میزنی!
نمیزنم بیا
آراد:نچ
بیا اینجا
آراد:نمیخوام
میای یا نه؟
آراد:یه شرط داره
چه شرطی؟؟
آراد:اول باید بوس بدی!
با چشمای گرد نگاش کردمو گفتم:خلیی پرویی بخدا
خودمو رو مبل انداختمو گفتم:اخ کمرم
وای کمرم مامان کمرم شکست خدا..
آراد به سمتم اومدو گفت:چیشد؟؟
کمرت درد گرفت؟؟
بریم دکتر؟؟
خانومم خوبی؟
لبخند شیطانی زدمو سریع دستشو گرفتمو گفتم:منو میترسونی آره؟؟
آرادم کم نیاوردو گفت:میخوای دوباره امتحان کنیم؟؟
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دستشو گاز گرفتمو گفتم:بار اخرت باشه ها
آراد:آی..
چرا گاز میگیری؟؟
دوست داشتم شوهرمو گاز بگیرم بتوچه؟
آراد خندیدو سرشو تکون دادو اومد به سمتم بیاد که جیغ زدمو بدو بدو رفتم تو اتاق
آراد:کجا رفتی؟؟
از تو اتاق داد زدم شب خونه باران اینا دعوتیم میرم یه دوش بگیرم!..
آراد:عه؟؟
باشه پس زود بیا عزیزم بعد من برم!
حرفی نزدمو به سمته حموم رفتم بعد از یه دوش پنج دقیقه ای اومدم بیرون..
آراد آراد
آراد:جانم؟
بیا برو حموم فقط زود بیای ها
آراد:باشه خانومم
بیزحمت لباسامو آماده کن
چشم
آراد:چشمت بی بال عزیزم
آراد رفت حمومو منم لباسامو تنم کردم
یه تونیک طرح لی تا رو زانو و شلوار سفیدمو پوشیدم،،شال سفیدمم گزاشتم رو تخت..
پشت میز آرایش نشستمو موهامو با سشوار خشک کردمو بعد با کش باالی سرم جمع کردم
لوازم آرایشمو برداشتمو یکم کرم پودر زدم..یه خط چشم نازکم کشیدمو در اخر یه رژ صورتی!..
بلند شدمو از تو کمد آراد شلوار لیشو برداشتمو با لباس سفیدشو،،کت تکش که طرح لی بود..انداختمشون رو تخت که همون لحظه آراد
اومد
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آراد:به به
خانومم چه ناز شدی!
لبخندی زدمو گفتم:مرسی
آراد من میرم تو آشپزخونه یکم کار دارم
تو هم سریع آماده شو
آراد:چشم قربان
چشمکی بهش زدمو رفتم تو آشپزخونه
بعد از ده مین آراد اومد تو آشپزخونه و گفت:بریم خانومم؟؟
قابالمه ی غذا رو گزاشتم تو یخچالو در یخچالو بستم و گفتم بریم!
وای خدا من چه جیگری شده بود
خیلی بهش میومد!
موهاشم ژل زده بود داده بود باال
فوق العاده شده بود!
آراد:اهم اهم
نگاهمو ازش گرفتمو گفتم:بزار شالمو سرم کنم بریم
رفتم تو اتاقو شال سفیدمو برداشتمو انداختم رو سرم کیف مدل لیمو از تو کمد برداشتمو کلید خونه و گوشی و شارژرمو انداختم توش..
از اتاق اومدم بیرونو گفتم:بریم؟
آراد لبخندی زدو گفت:بریم خانومی
تا وقتی برسیم خونه ی باران اینا کلی با آراد مسخره بازی دراوردیم
وقتی رسیدیم آراد زنگ و زدو رفتیم تو
تا بارانو دیدم پریدم بغلش و کلی بوسش کردم..
باران:خفه شدم دختر!
آرادو سپهر میخندیدند،،آراد با سپهر روبوسی کردو منم با سپهر احوال پرسی کردم
رفتیم تو خونشونو تو حال نشسته بوریم که باران چایی اورد..
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به به چه کدبانویی شدی شما
لبخندی زدو گفت:کدبانویی از خودتونه!
فدای شوما
همه دور هم نشسته بودیمو میگفتیمو میخندیدیم
رفتم تو آشپزخونه و داشتم ظرفای چایی و میوه میشستم که باران اومد تو آشپزخونه
باران:چه خبر خانوم؟؟
خوش میگذره؟؟
ای بد نیست..شما چی خوش میگذره؟؟
باران:راستش آوا خیلی خوشبختم خیلی،،سپهر خیلی خوبه!
خیلی دوسش دارمو از زندگیم راضیم.
خداروشکر ایشاال همیشه خوش باشی!
باران:فدات شم..
آوا ژله درست کردم بیا ببین خوب شده
دستامو با دستمال خشک کردمو رفتم سمتش..
اوه اوه چه کردنه باران خانوم
خیلی خوب شده
باران:جدی؟؟
بخدا
عالی شده!
باران:اخیش
فکر کردم خراب شده
نه خیالت راحت بیا بریم وسایالی شامو آماده کنیم..
باران:چشم خواهر گلم
وسایالی شامو با باران حاضر کردیمو روی میز چیدیم بعدم آقایونو صدا زدیم تا بیان شام بخوریم
آرادو سپهر اومدنو نشستن پشت میز
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منو بارانم اومدیمو نشستیم
خیلی زحمت کشیده بود
دو مدل غذا درست کرده بود.
قورمه سبزی،،فسنجون
از بیرونم جوجه گرفته بودن!
ساالد ماکارونی و ژله هم درست کرده بود
انواع نوشابه و ترشی هم که روی میز بود!
باران جون چرا انقد زحمت کشیدی مگه ما غریبه ایم؟؟
باران:نه بابا کاری نکردم که!
آراد:دستتون درد نکنه خیلی خوش مزه شده
باران:خواهش میکنم..نوش جانتون
داشتیم غذا میخوردیم که یهو باران دستشو گرفت جلو دهنشو بدو بدو رفت سمته دستشویی..
چیشد؟؟
سپهر:دوباره حالش بد شد،،شما شامتونو بخورید من االن میام.
به آراد نگاهی کردمو گفتم:آراد
آراد:جانم؟
نکنه باران حاملست؟
آراد:نه بابا!
بزار حاال بعدا ازش میپرسم
بعد از پنج مین سپهر اومد
چیشد؟؟
هیچی چیزی نیست یکم حالش بد شده گفت از طرفش ازتون عذر خواهی کنم یکم تو اتاق دراز بکشه حالش بهتر شد میاد
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آراد:نه بابا این چه حرفیه!!
مهم سالمتی باران خانوم
وقتی شامو خوردیم ظرفارو جمع کردمو گزاشتم تو آشپزخونه!
آراد:سپهر جان دستتون درد نکنه شام عالی بود،،از طرف من از باران خانومم تشکر کنید
اومدم بیرونو رو به سپهر گفتم:دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید.
سپهر:نوش جانتون..کاری نکردیم که..
وظیفه بود
مردا رفتن تو حال نشستن و مشغول حرف زدن شدن
منم رفتم تو اتاقو دیدم باران رو تخت دراز کشیده به سمتش رفتمو
کنارش رو تخت نشستمو اروم صداش زدم:باران
باران:هوم،؟
خوبی آجی؟؟
باران:آره اجی بهترم!
باران یه سوال بپرسم راستشو میگی؟؟
باران:بستگی به سوال داره!
حامله ای؟
باران با تو ام
حامله ای؟؟
باران سرشو انداخت پایینو گفت:ار آره
یدفه جیغ زدم
چی؟؟؟
جدی میگی؟؟
یعنی من دارم خاله میشم؟؟
باران:هیس!
آروم تر دختر چرا جیغ جیغ میکنی؟
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وای خیلی خوشحالم،،بهتر از این نمیشه.
باران با هم میریم واسش لباس میخریم،،اسباب بازی میخریم..به دنیا که اومد میبرمش پارک
راستی بهش یاد میدی به من بگه خاله ها فهمیدی؟؟
منم بهش میگم فندق
فندق خاله
ای جونم!!
باران:وای آوا آروم تند تند پشت هم حرف میزنی
یدقه نفس بگیر!..
تو نمیدونی من چقد خوشحالم دیوونه!
باران:چیش خوبه؟
مگه خوشحالی داره؟
باران تو ناراحتی از اینکه حامله ای؟؟
یدفه باران زد زیر گریه و گفت:آوا نم نمیخوامش
آجی چرا گریه میکنی؟؟
یعنی چی نمیخوایش؟؟
باران:من هنوز خودم بچه ام،،تازه هفده سالم شده اونوقت االن حاملم دارم مادر میشم..
من نمیتونم از این بچه نگهداری کنم چون خودم هنوز کوچیکم!
آجی این چه حرفیه میزنی؟
اشکاتو پاک کن ببینم!
دیوونه خوشحال باش
تو مگه سپهرو دوست نداری؟
خوشحال نیستی بچه ای داری که باباش سپهره؟؟
باران:آوا وقتی از این نظرا فکر میکنم خیلی خوشحال میشم ولی میترسم نتونم ازش مراقبت کنم!
مسخره بازی در نیار باران
تو نتونی مراقبت کنی خودم بزرگش میکنم فندقمو
باران خندیدو گفت:الحق که مثل خودم خلی!
خندیدمو چشمکی بهش زدمو گفتم:من برم ظرفارو بشورم تو استراحت کن!
باران:نه نمیخواد ظرفارو بشوری،،بعدا خودم میشورم
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نه بابا این چه حرفیه میزنی؟
کم مونده بزارم تو بشوری!
تو استراحت کن من زود میشورمشون
بعد که حالت بهتر شد بیا تو پذیرایی!
باران:شرمنده خیلی زحمت بهت میدم
باران میزنمتا
باران:راست میگم دیگه
چشم غره ای بهش رفتمو از اتاق اومدم بیرونو به سمته پذیرایی رفتم
وارد پذیرایی ک شدم دیدم سپهرو آراد دارن فوتبال میبیننو تخمه میخورن!
چایی براشون ریختمو بردم براشون دوتاشون تشکر کردنو چایی هاشونو خوردن
رفتم تو آشپزخونه و
ظرفارو که شستم رو کابینتو دستمال کشیدمو اومدم بیام بیرون که باران اومد تو آشپزخونه
باران:مرسی آجی خیلی زحمت کشیدی!
قربونت عزیزم!
بعد از نیم ساعت
فوتبال که تموم شد آراد بلند شدو گفت:خب بریم خانومم؟
لبخندی زدمو گفتم:بریم
آراد:باران خانوم دستتون درد نکنه خیلی زحمت کشیدید ببخشید مزاحم شدید..
باران:خواهش میکنم این چه حرفیه؟
من باید عذر خواهی کنم!
آراد:اختیار دارین!
آراد:سپهر جان ممنون بابت امشب!
سپهر:قربونت داداش!
این چیزا که در برابر لطفای شما هیچیه!
آراد:نه بابا هر کاری کردیم وظیفمون بوده..
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منم از باران و سپهر تشکر کردم با آراد رفتیم بیرونو داشتیم کفشامونو میپوشیدیم که من گفتم:آقا سپهر بیشتر مواظب باران باشید،،نزارید
کار کنه براش ضرر داره!
وسایالی سنگین بلند نکنه!
به باران نگاه کردم که داشت با چشو ابرو برام خطو نشون میکشید و اروم میگفت:نمیدونه نمیدونه هنو!
باران اومد سمتمو زد به پهلومو اروم گفت:میخوام سورپرایزش کنم خره..نمیدونه!
سپهر داشت گنگ منو نگاه میکرد که گفتم:کلی گفتم!
میگم خواهر دسته گلم گناه داره..نزارید زیاد کار کنه
سپهر:مگه من چیکارش کردم؟؟
آراد:هیچی داداش ولش کن من که از حرفای اینا سر در نیاوردم توام ولش کن!
خندیدمو گفتم:اره راست میگه
که دوتاشون با تعجب به من نگاه کردنو یهو زدن زیر خنده
باران:آوا دیوونه شدی رف!
همه زدیم زیر خنده و بعدش از هم خدافظی کردیم
به سمته ماشین رفتیمو با آراد سوار شدیم
تو راهم ماجرای باران و به آراد گفتم اونم خیلی خوشحال شده بود
تقریبا یک ربع گذشته بود که رسیدیم خونه!
با آراد وارد خونه شدیمو لباسامونو عوض کردیم
آراد:خانومم قهوه میخوری؟
اره،اگه زحمتی نیست
آراد:چشم شما جون بخواه
خندیدمو دیوونه ای نثارش کردم
بعد از خوردن قهوه رفتیم تو اتاق و خوابیدیم..صبح با احساس اینکه کسی موهامو نوازش میکنه بیدار شدم!
آراد:آوا آوایی من دارم میرم عزیزم
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بلند شدمو گفتم:سالم صبح بخیر
آراد:سالم به روی ماهت،،صبح تو هم بخیر!
آراد االن ساعت شیشه کجا داری میری؟
چرا انقد زود؟
آراد:عزیزم من امروز میرم کارای ستادو انجام بدم تا فردا باهم بریم آزمایش بدیم..
وا آراد آزمایش برای چی؟؟
آراد:حالت خوبه آوا،؟؟
مگه قرار نیست ازدواج کنیم؟
پشیمون شدی؟؟
نه نه فقط مگه کارایی ک قرار بود برای ازدواج انجام بدیو انجام دادی؟؟
آراد:باید اول آزمایش بدیم ببینیم بهم میخوریم یا نه!
آراد میدونم میگم بابام که اجازه نداد مگه قرار نبود از طریق قانون کارا رو پیش ببریم

آراد:دختر تو خوابیا،،کجای کاری؟؟
من کارا رو سپردم همه انجام شده فقط مونده ازمایش!
امروز میرم ستاد یکم کار دارم انجام میدم بعدم دادگاه برگه رد صالحیت پدرتو داده،،حکمشم اعالم شده
حکمش چیه؟؟
آراد:حبس ابد
آراد
آراد:جونم؟
میگم بابام ول کن نیس،،خیلی لجبازه..نکنه یکی و اجیر کنه که مارو اذیت کنه و نزاره ازدواج کنیم!
آراد:آوا تو منو دست کم گرفتیا
اوال که من خودم سرهنگم
دوما هیچ غلطی نمیتونه کنه!
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لبخندی زدمو گفتم:خوشحالم که دارمت
آراد به سمتم اومدو پیشونیمو بوسید و گفت:من بیشتر از تو خوشحالم
آراد:خب دیگ من برم که زود کارارو کنم!
از رو تخت بلند شدمو تا دم در همراهیش کردم
آراد:برو خانومی استراحت کن ساعت شیشه هنوز..خدافظ
باشه عزیزم،،خدافظ
بعد از رفتن آراد خوابم نبرد رفتم یه دوش گرفتمو اومدم بیرون
کتاب درسیامو برداشتمو شروع کردم به خوندن!
این چند وقته باید بیشتر میخوندم چون چند وقته دیگ امتحانا بود اگه قبول میشدم دیپلوممو میگرفتم!
آرادم این چند وقته خیلی کمکم کرده بود..
از طریق اشنای آراد قرار شده که من تو خونه درس بخونمو فقط برم امتحان بدم!
ذهن خوبی داشتم راحت حفظ میشدم همه چیرو از بچگی نمره هام بیست بود..
البته تا قبل از اون اتفاق و قبل از آواره شدنم..هی!
چند ساعتی درس خوندمو بعد رفتم برای ناهار خورشت قیمه بار گزاشتم..
به سمته کاناپه رفتمو دراز کشیدمو تلویزیون دیدمو نفهمیدم کی خوابم برد
با صدای گوشیم یدفه از خواب پریدمو ساعتو نگاه کردم
وای ساعت دو شده بود
سریع رفتم صورتمو شستمو برنجمو دم کردم

رفتم تو اتاق و لباسامو عوض کردم موهامو باز گزاشتمو چتری هامو تو صورتم ریختم..یه تل خوشگلم از تو کشو برداشتمو رو سرم گزاشتم
آرایش ملیحی کردمو با اسپره دوش گرفتم
ساعت تقریبا سه بود که آراد کلیدو انداخت تو درو اومد تو
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به سمتش رفتمو گفتم:سالم خسته نباشی!
آراد:سالم خانوم..شما هم خسته نباشی!
کتشو گرفتمو اویزون کردم بعد گفتم:آراد دست و صورتتو بشور تا ناهارو بیارم!
به سمته آشپزخونه رفتم میز ناهارو امادا کردم
آراد:به به ببین خانومم چه کرده
لبخندی زدمو چیزی نگفتم..
ناهارمونو که خوردیم آراد گفت:اخیش،،مرسی عزیزم عالی بود
نوش جونت
بعد از شستن ظرفا رفتم پیش آراد که داشت پرونده هاشو مرتب میکردو همه ی اطالعاتشو وارد لب تابش میکرد
کمک نمیخوای؟
آراد:نه عزیزم!
تموم شد دیگه
اها...چه خبر امروز چیکارا کردی؟؟
آراد:رفتم کارای ستادو انجام دادم..بعدم...
بعدم چی؟؟
آراد:آوا یه هفته دیگه باید برم ماموریت
دقیقا کی؟؟
آراد:جمعه صبح هفته ی دیگه
رفتم تو فکرو چیزی نگفتم ..هفته ی بعد که تولد من بود!
اونوقت میخواست بره ماموریت
خودم کلی برنامه ریزی کرده بودم
بغض کردمو گفتم:چند روزه؟؟
آراد:یه ماه
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چی؟یه ماه؟
آراد:آره!
آوا من میرم یکم استراحت کنم
آراد بلند شدو به سمته اتاق رفت،،
وای خدا من چی کار کنم؟
میخواد یه ماه منو تنها بزاره!
نامرد روز تولدمم میخواد بره..اه
اینم از شانس بد من!
همینجوری که با خودم غر میزدم به سمته اتاقمون رفتم
رفتم تو اتاق که دیدم آراد رو تخت دراز کشیده و ساعدشم رو پیشونیش گذاشته...
فک کنم خوابش برده بود بغضم گرفت چه راحت از رفتن حرف میزد در صورتی که هم تولدم نزدیک بود هم میخوایم کارای عروسیمونو
انجام بدیم
حاال با این دوری چی کار کنم؟
چه جوری یه ماه نبودشو تحمل کنم!
یاد پارسال افتادم بغضم بیشتر شد!
داشتم خفه میشدم پارسال همون روز تولدم بهم خبر دادن کاوه تو کما رفته
البته االن دیگه کاوه تو ذهنم خیلی کمرنگ شده
چون آراد واقعا از جونش برام مایه میزاره!
تو همین افکار بهش خیره شده بودم که با همون چشمای بسته گفت:بیا کنارم دراز بکش چرا اونجا وایستادی؟
وا مگه خوابش نبرده بود؟
چه جوری فهمید وایستادمو نگاش میکنم؟
باهمون بغضم بهش گفتم:نه دیگه من برم یه کم درسامو بخونم
اومده بودم کتابمو ازتو اتاق بردارم
آره جون عمه نداشتم من فقط اومدم ببینم آرادم از رفتنش ناراحته یا عین خیالش نیست که االن مطمئن شدم آقا خیلی ریلکسه!
آراد:حاال وقت زیاده بیا پیشم دراز بکش تا خستگیم در بره
با حرص گفتم:خب بخوابی خستگیت در میره دیگه منو میخوای چی کار؟
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اومدم از اتاق برم بیرون که از پشت دستم کشیده شدو ناخوداگاه پرت شدم رو آراد!
آراد:کجا داشتی در میرفتی شیطون!
سه تا حس همزمان با هم آزارم میداد!
بغض و خجالت و عصبانیت!
با اخم گفتم:عه آراد ولم کن بزار برم! میخوام برم درسمو بخونم تو هم خسته ای بخواب
آراد:دروغگو هم که شدی کتابت کو؟؟ کتابتو که برنداشته بودی با خودت ببری!
منو سفت بغلش گرفته بود منم داشتم از خجالت آب میشدم چون تو موقعیت خیلی بدی بودیم
آراد باشه دروغ گفتم حاال ولم کن میخوام برم
آراد:کجا میخوای بری از اینجا بهتر؟
ناراحت شدی میخوام برم ماموریت؟
به روی خودم نیاوردم!
وقتی اون عین خیالش نیست چرا من ناراحتیمو نشون بدم
باهمون غرور همیشگی گفتم:نه خیر اصال ناراحت نیستم!
تو کارت اینه دیگه قرار نیست هر دفه بخوای بری من ناراحت بشم
آراد:باشه تو که راست میگی ولی
ولی چی؟
آراد:هیچی
بی مزه!
آراد خسته شدم ولم کن میخوام برم
تو چشام نگاه کردو نگاش کشیده شد به سمت لبام و آب دهنشو قورت داد تا به خودم بیام لباشو با لبام قفل کردو چشاشو بست
داشتم نفس کم میاوردم هم سفت بغلم کرده بود هم لبامو به بازی گرفته بود!
یه تکون به خودم دادم با دستم به پهلوهاش فشار آوردم که چشماشو باز کردو لبشو از رو لبم برداشت
آراد:آخیش حاال دیگه واقعا خستگیم در رفت بعد دستشو آزاد کردو گفت:حاال اگه دوست داری برو!
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یه نفس عمیق کشیدمو گفتم:ایش داشتی خفم میکردی!
آراد:دوست دارم مال خودمه!
حرفیه؟
از روش بلند شدمو با طعنه گفتم:کی گفته هنوز که سندش به نامت نخورده؟!
آراد با لحن کشداری گفت:سندشم به نام میزنم تا ببینم بعد میخوای چی بگی!
دیگه نزاشتم حرفشو ادامه بده و سریع اتاقو ترک کردم!
رفتم تو آشپزخونه و یه مشت آب به صورتم زدمو یه لیوان آب خوردم تا آروم بشم
گرچه با کاری که کرد یه کم آروم شده بودم ولی به روی خودم نیاوردم که خوشم اومده!
پرو پرو میخواد با این کاراش از دلم در بیاره نمیدونه که تو دلم از رفتنش آشوب به پا شده!
رو مبل تو پذیرایی یکی دوساعتی درگیر همین افکار بودم که آراد اومد پایین
آراد:خانم گلم چه طوره؟
بیسته بیستم از این بهتر نمیشه
همش دورغ پشت دروغ!
نمیخواستم فک کنه به خاطر نبودش تو تولدم ناراحتم شایدم اصال یادش نیست تولدمه
آراد:خانمم امشب شامو باید زودتر بخوریم یادت نرفته که فردا باید آزمایش بدیم؟
باید صبح ناشتا باشیم
نه یادم نرفته!
با حرص از جام بلند شدمو رفتم سمت آشپزخونه

پشت سرم اومد داشتم سیب زمینی و پیاز میشستم که کتلت درست کنم از پشت بغلم کردو گفت:احساس میکنم از دستم ناراحتی
دستشو پس زدم و گفتم :اه آراد ولم کن دیگه!
گفتم که ناراحت نیستم
آراد دمغ شدو یه لیوان چای برا خودش ریختو رفت بیرون
تازه بغضم اونجا بود که شکست و اشکم رو گونه هام ریخت ولی با پشت دست پاکش کردم
قلبم داشت تیکه تیکه میشد ولی به روی خودم نمیاوردم
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نشستم رو صندلی شروع کردم به پیاز رنده کردن بهونه خوبی بود برای گریه کردن عقده هامو حسابی خالی کردم
آراد لباس پوشیده اومد تو آشپزخونه و گفت:آوا گریه کردی؟
نه نه گریه برا چی؟
مگه نمیبینی دارم پیاز رنده میکنم؟
یه نگاه مشکوک بهم کرد که یعنی خر خودتی
آراد:خب منو صدا میزدی رنده میکردم من حساسیت ندارم
پاشدمو صورتمو آب زدمو گفتم:حاال که تموم شد
جایی میخوای بری؟
آراد:آره یکی دوساعتی کار دارم میرم و زود برمیگردم!
آراد رفتو منم یه آهنگ غمگین گذاشتمو تا میتونستم گریه کردم!
اگه کسی میومد میگفت حتما یکی از نزدیکام فوت شده
اما تا تونستم گریه کردم
(آهنگ رفت از مسعود صادقلو)
رفت دل من رفت..
مگه از دست نگاهت میشه در رفت؟
هست یه نفر هست
که میترسه تورو اخر بده از دست!
بارونه با تو ارومه دل دییونه بگو میمونی
پیش من،،اخه دوست دارم عاشقتم رفتی تو قلبم تو همون نیمه گمشدمی تو بمون واسم..
همه میدونن تو عشقه منی رو تو حساسم!
تو همون نیمه گمشدمی تو بمون واسم همه میدونن تو عشق منی رو تو حساسم
پس بمون واسم!
دوست دارم یکمی درکم کنی یه موقع نری ترکم کنی!
اخه من عاشق چشماتم
ای کاش واسم ناز کم کنی..
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تو شدی نیمه گمشدم
وسط عشق تو گم شدم
دوست دارم بمونی واس من همیشه
از وقتی دیدمت هول شدم..
تو همون نیمه گمشدمی تو بمون واسم
همه میدونن تو عشق منی رو تو حساسم!
تو همون نیمه ی گمشدی تو بمون واسم
همه میدونن تو عشق منی رو تو حساسم
پس بمون واسم!.
عشق یعنی چشامت یعنی حسی که نگاه تو به قلبم داد..
ای همه دنیام اخه اون نگاه تو بدکاری دستم داد!
بارونه با تو ارومه دل دییونه بگو میمونی پیش من..
اخه دوست دارم عاشقتم رفتی تو قلبم
بارونه!
تو همون نیمه ی گمشدمی تو بمون واسم
همه میدونن تو عشق منی رو تو حساسم
تو همون نیمه ی گمشدمی تو بمون واسم
همه میدونن تو عشق منی رو تو حساسم پس بمون واسم.....
چند باری آهنگو گوش کردمو گریه کردم،،با خودم میگفتم اگه بره برنگرده چی؟
وجدان:آوا جان نمیخواد برا همیشه بره که میخواد یه ماه بره زود برگرده دیگه..
نه نه اگه بره منو تنها بزاره چی؟
اگه دیگه برنگرده؟
اگه ولم کنه چی؟
وجدان:خل شدی رفت..
چجوری یه ماه چجوری طاقت بیارم هان،؟؟
اشکامو پاک کردمو بعد اینکه غذا رو درست کردم رفتم نشستم رو مبل!
سر درد داشت امونمو میبرید بلند شدمو دو تا قرص مسکن خوردمو اومدم رو مبل دراز کشیدم..
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بعد از دوساعت آراد اومدو منو که اون طوری دید با دو به سمتم اومدو
دو زانو جلوم نشست بعد گفت:آوا خانومم خوبی؟؟
چرا رنگت پریده؟؟
چرا چشات قرمز؟
بلند شدم نشستمو گفتم:چیزیم نیست،،حالم خوبه!
آراد:چرا دروغ میگی؟
میبینم حالت بده!
میگم حالت خوبه بهتر از این نمیشم!
انقد به من گیر نده،،اه
آراد:آوا تو چت شده؟
هان؟
ولم کن آراد بیست دفعه گفتم هیچیم نیس همش گیر میدی،،اصال به تو هیچ ربطی نداره خوبه،؟؟
االنم انقد بحث نکن با من بیا بریم غذا بخوریم
آراد پوزخندی زدو بدون حرفی بلند شدو رفت تو اتاق
ای خدا باز باهاش بد حرف زدم
اه دو دقیقه نمیتونم جلو زبونمو بگیرم!
زیر لب غر غر میکردمو همونطوری که پامو رو زمین میکوبوندم به سمته اتاقمون رفتم
وارد اتاق که شدم دیدم یکی از دستاشو کرده تو جیبشو تکیه داده به پنجره تو اون یکی دستشم سیگار بود
با دو به سمتش رفتم داد زدم:این چیه؟؟هان؟
آراد:با چشمای قرمز نگاهی بهم کردو گفت:چیه مگه؟
از کی سیگار میکشی؟
آراد:چرا اومدی تو اتاق؟
میخوام تنها باشم
خودت میگی زندگیت به من ربطی نداره!
آراد آراد آراد
جوابمو بده چرا جواب نمیدی؟
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آراد:بگو
اینجوری باهام رفتار نکن..آراد
دستمو بردم سمتشو سیگار از دستس گرفتمو مچالش کردم،،این کارم باعث شد دستم بسوزه!
بهش نزدیک شدمو بغلش کردم دستامو دور کمرش حلقه کردمو سرمو رو سینش گزاشتم..
آراد هیچ حرکتی نکرد
خودمو بیشتر بهش فشردمو زیر گلوشو آروم بوس کردم..
که آراد با صدای خشداری گفت:نکن!
تو چشماش نگا کردمو گفتم:نمیخواستم اونجوری باهات حرف بزنم آرادم
ببخشید
آراد تو چشمام نگاه کردو گفت:مهم نیس
آراد
آراد:بله؟
آراد
آراد:هوم
پوف
بغض کردمو چیزی نگفتم
اومدم برم که آراد سفت دستمو گرفتو اروم گفت:بمون
بعد بغلم کرد
چند دقیقه ای بغلش بودم بعد گفتم:آراد
آراد:هوم؟
میشه اینجوری باهام رفتار نکنی طاقت ندارم،،نمیتونم
من ادم بدیم میدونم،،ببخش بد باهات حرف زدم
آراد چرا سیگار کشیدی؟
میدونی من بدم میاد
داد زدم:واسه ی چی سیگار کشیدی؟ها؟؟
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آراد:اعصابم خورد شد،هر وقت اعصابم خورد میشه نمیتونم خودمو کنترل کنم
میدونم بد حرف زدم ولی چرا انقد اعصابت خورد شده؟
د لعنتی برای اینکه دوست دارم برای اینکه عاشقتم،نمیتونم ببینم حالت بده نمیتونم ببینم تو خودتی ولی تو تو باهام سرد رفتار کردی بد
حرف زدی!
نمیتونم تحمل کنم رفتارای بدتو
قطره اشکی از گوشه چشمم چکید و افتاد رو دست آراد
آراد با دیدن قطره اشک
سریع خودشو کشید کنارو زل زد تو چشمام
آراد:گریه میکنی؟
بغضمو قورت دادمو گفتم:آ آراد شرمنده نمیخواستم ناراحتت کنم
آراد:واسه این داری گریه میکنی؟؟
سرمو تکون دادم
که آراد سفت بغلم کرد جوری که داشت استخونام خورد!
بعد آروم تو گوشم گفت:دییونه نبینم دیگه گریه کنیا
اینجوری بیشتر عذابم میدی!
فدای سرت
الله ی گوشم و بوسید که تو چشماش نگا کردم
گوشه ی لبشو آروم بوسیدم که آراد گفت:چرا اخه تو انقد خوبی؟
میشه انقد خوب نباشی؟
لبخند بی جونی زدمو گفتم:من ک خ خوب نیستم!
آراد:تو فرشته ای فرشته
انقد سرگرم حرف با آراد بودم که متوجه ی سوزش دستم نبودم
با سیگار سوخته بوده باعث شده بود تاول بزنه
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آراد:دستت چیشده؟؟
آروم زمزمه کردم:موقعی که سی سیگارو از دستت گرف گرفتم سوخ سوخت!
آراد گفت:الهی بمیرم..بعد دستمو بوسیدو گفت:روده بزرگه داره روده کوچیکه رو میخوره بریم شام بخوریم؟
لبخندی زدمو گفتم:بریم
بعد از خوردن شام بلند شدیمو برقارو خاموش کردیم باید زود میخوابیدیم فردا بتونیم صبح بلند شیم بریم آزمایش بدیم
لباسامو عوض کردم یه لباس خواب پوشیده پوشیدم بعد رفتم تو بغل آرادو به ثانیه نکشید که خوابم برد
_آراد
صبح با صدای اذان گوشیم بلند شدم و نمازمو خوندم!
آرامش عجیبی سراغم اومده بود حسم وصف نشدنی بود
به سمت آوا رفتمو صورتشو نوازش کردمو گفتم:خانمم صبح شده پاشو نمازتو بخون
آوا:وای آراد بزار بخوابم!
خیلی خوابم میاد!
الهی قربونت برم باید نماز بخونی بعد بریم آزمایشگاه!
ساعت هفت باید اونجا باشیم
آوا:آراد خوابم میاد بزار برا یه روز دیگه
ناز نکن نازتو میخرم ولی باید بلند شی من دیگه طاقتم داره تموم میشه!..
میخوام کارای عروسی زودتر انجام بدیم تا از سفر که برگشتم جشن عروسیمون به پا کنیم..
اخماش تو هم رفت درکش میکنم براش خیلی سخته سفری که دارم میرم ولی بازم به خاطر غرورش نشون نمیده
پیشونیشو بوسیدمو دستشو کشیدم که بلندش کنم که صدای آخ گفتنش دلمو ریش کرد
آوا با اخم گفت:آخ آخ دستم!
چیشد؟؟
دستشو نگا کردم که دیدم تاول دستش ترکیده!
اصال حواسم نبود دستش به خاطر من سوخته!
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با دست محکم به پیشونیم کوبیدمو گفتم:لعنت به من که باعث آزارت شدم ببخشید شرمندم بخدا،،نمیخواستم اینجوری شه
آوا بلند شدو گفت:خودتو ناراحت نکن من نباید سیگارو اونجوری از دستت میکشیدم که دستمو بسوزونه
آوا:آراد یه خواهشی ازت دارم
تو جون بخواه
آوا:تحت هیچ شرایطی دیگه لب به سیگار نزن!
این قولو بهم میدی؟
سرمو تکون دادمو گفتم:من جونمم واست میدم دیگه نکشیدن سیگار که چیزی نیست
قول میدم تا آخرعمرمون سیگار تو دستم نبینی
آوا وضو گرفت تا نماز بخونه پماد سوختگی رو آوردم و به دستش زدم بعد با باند دستشو بستم
آوا نماز خوند و با هم آماده شدیم و به سمت آزمایشگاه راه افتادیم
وارد آزمایشگاه شدیم که رنگ از رو صورت آوا پرید
با شیطنت زیر گوشش گفتم:از سرنگ میترسی؟
آوا:نه نه
کی گفته؟!
پریدگی رنگ صورتت این طور نشون میده!
فداش بشم که بازم تو هر حال غرورشو حفظ میکنه همین کاراشه که منو عاشق کرده!
آوا:واسه خودت فلسفه نباف آقا
صبحونه نخورده اومدیم میخوای برات بزنم و برقصم
اون که صد البته باید برقصی!
فک نکن یادم رفته
آوا یه اخم ریز رو پیشونیش نشوندو با زیرکی گفت:به نظرم صدامون زدن بریم داخل!
خندیدمو گفتم:باشه باشه تو هم سریع بزن تو جاده خاکی!
به نظرت گوشام درازه؟
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آوادستمو کشیدو گفت:عه آراد بیا بریم دیگه!
بی ادب نشو
حاال هی از زیرش در برو!
بالخره که گیرت میندازم!
وقتی مال خودم شدی باید ازم اطاعت کنی
آوا :اوهوک!
به همین خیال باش
خالصه دست از کل کل کردن برداشتیم و رفتیم و آزمایش دادیم
جلو اتاق ایستاده بودم و منتظر آوا که یه خانمی صدام زدو گفت:آقای آراد فرهمند کدومتونید؟
منم امری داشتید؟
_ببخشید خانمتون حالش مساعد نیست! بیاید داخل کمکشون کنیدو ببریدشون بیرون!
عصبی شدم و سریع به سمت آوا رفتم که دیدم رنگش شده مثل گچ دیوار!
دادزدم گفتم:خانم پس شما اینجا چی کاره اید؟
_ آقا چه خبرتونه اینجا آزمایشگاهه نه بیمارستان!
برید سریع یه چیز شیرین براش بگیرید بخوره ضعف کرده
بنده خدا راست میگفت ولی من در برابر اذیت شدن آوا بی منطق میشدم!
زیر بغلشو گرفتمو بردمش رو صندلی نشوندم و رفتم یه رانی انبه براش گرفتم
نشستم کنارش آروم آروم کمکش کردم رانی رو خورد!
یه کم حالش بهتر که شد دستمو دور کمرش انداختم که آوا هم سرشو رو شونم گذاشت
بردمش به سمت ماشین و سوار شدیم
وقتی راه افتادیم دستمو به سمته ضبط بردمو یه آهنگ شاد گزاشتمو گفتم:خانومم چطوره؟؟
آوا نگاهی بهم انداختو گفت:خوبم!
مطمئن باشم دیگه؟؟
آوا:اوهوم
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شروع کردم مسخره بازی دراوردن برای خندوندن آوا
اونقدر مسخره بازی دراوردمو چرت و پرت گفتم که صدای قهقه های آوا ماشینو پر کرده بود
اهنگ (ای جان از حامد همایون)گزاشتمو دوتایی شروع کردیم بلند بلند با آهنگ خوندن
ای جان قلبه من آشفته ی دلداده مرنجان،،ای جان
دستی بزنو گردش تقدیر بگردان،،ای جان
ردی خبری پیک و میدی بفرستم تا کور شود چشمه ی تاریک حسودان...
دلبرا جان جان جان جان جان جان
متروا وای وای وای وای
های من هی هی هی هی هی هی
هوی من های های های های های های...
هر ماشینی که از کنارمون رد میشد بهمون نگاه میکردنو میخندیدن،،بعضیاشون تیکه مینداختن..
بعضی ها هم که چپ چپ نگا میکردن!
دوتامون خل شده بودیم..

تقریبا نزدیکای خونه بودیم که صدامو صاف کردمو دستمو سمت ضبط بردمو خاموشش کردم بعد گفتم:دیگه بسه وارد محل شدیم،،زشته!
آوا:چرا اونوقت؟؟
واسه ی اینکه اون جا اتوبان بود زیاد مشکلی نداشت و هم اینکه تو محل نبودیم،،االن وارد محل شدیم دیگه بسه!
آوا:ایش
اخم کردمو گفتم:هیس!
آوا خندیدو گفت:من ف...
چی میخواستی بگی شیطون؟؟
چرا حرفتو ادامه ندادی؟؟
آوا:هیچی ولش کن!
بگو
آوا:بیخیال
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جون من بگو دیگه!.
آوا سرشو انداخت پایینو گفت:خواستم بگم من فدای اون غیرتت!
یه حس خوبی پیدا کردمو گفتم:اونوقت این خجالت داره؟؟
آوا سرشو تکون دادو گفت:یه لحظه یه جوری شدم
من قربونت برم خانم خجالتیم
آوا:خدانکنه
با رسیدنمون به خونه ماشینو پارک کردمو با هم پیاده شدیمو رفتیم سمته خونه
آوا
وارد خونه که شدیم دیدم تلفن داره زنگ میخوره با دو به سمتش رفتمو سریع جواب دادم
بله؟؟
باران:سالم عشقه آجی
سالم خانوم..خوبی؟؟
چه خبر؟؟
باران:سالمتیت
تو چه خبر؟؟
منم سالمتی،،چیکارا میکنی؟؟
سپهر خوبه؟؟
فندق خاله چطورهه؟؟
باران:خوبن همه سالم دادن خدمتتون
باران:آوا
جانم؟؟
باران:میای امروز بریم خرید؟؟
اوهوم چرا که نه!
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فقط بزار به آراد بگم خبر قطعی و بهت میدم..
باران:باشه اجی منتظرم!
فدات فعال..
باران:فعال
تلفونو قطع کردمو رفتم تو اتاق..
آراد داشت لباساشو عوض میکرد!
لبخند مهربونی زدمو چشامو مهربون کردم بعد گفتم:آراد
آراد:جونم
عشقم..عزیزم..آقای خوشگلم
آراد:نمیخواد اینجوری کنی بگو چی میخوای شیطون؟
خندیومو سریع گفتم;میتونم با باران برم بیرون؟؟
آراد نگاهشو از کمد لباساش گرفتو به من دوخت و گفت:برا چی،؟؟
میخوایم بریم خرید!
آراد:خب بیا با من بریم!
نه با باران میخوایم بریم...میتونم برم؟؟
آراد:آره عزیزم..فقط شرط داره
چه شرطی؟؟
آراد اومد نزدیکمو گفت:
خب اول اینکه آرایش غلیظ نمیکنی،
دوما اینکه الک نمیزنی،سوم اینکه رژ پرنگ ببینم خودت میدونی چیکار میکنم.
چهارم اینکه مانتو تنگ نمیپوشی و در اخر قبل از رفتن بوس میدی!
آراد لبخند دندون نمایی زدو گفت:مشکلی که نداری؟
با چشمای گرد شده نگاش کردمو گفتم:میخوای اصال بیرون نرم؟؟
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آراد:هر جور مایلی!
زهرمار،،پسره پروو..ای خدا من از دست این خلوچل چیکار کنم؟
وجدان:وا مگه چی ازت خواسته یه بوسه دیگه!
ببند دهنتو وجدان جون!
آراد:چیشد؟؟
هیچی.پ!
باش قبول رژ نمیزنم مانتو تنگ نمیپوشم آرایش غلیظ هم نمیکنم پ و الکم نمیزنم!
آراد:آفرین پس میتونی بری فقط قبلش بوسو بده بعد برو!
خجالت کشیدمو سرم انداختم پایین!
آراد:خانم محترم لطفا زودتر!
به سمتش رفتمو لپشو بوس کردم اومدم برم که آراد دستمو گرفتو منو کشید سمته خودش
آراد:کجا؟
بوست کردم دیگه..میخوام برم
آراد:عه زرنگی؟؟
لپمو که نباید بوس کنی!
چشمامو درشت کردمو گفتم:خیلی پرویی!
آراد بلند بلند خندیدو گفت:بیا بوسم کن بعد برو هر جایی که دلت خواست..بدو
چاره ی دیگه ای نداشتم با تردید به سمتش رفتمو لبامو به لباش نزدیک کردم که تلفنم زنگ خورد!
خوشحال شدمو خودمو کشیدم عقبو تلفنمو جواب دادم
جانم؟
باران:آوا جون میای؟؟
بیام دم خونتون دنبالت؟؟
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لبخندی زدمو گفتم:اره اجی،،االن اماده میشم!
تلفنو قطع کردمو زبونمو برا آراد دراوردمو بدو بدو از تو اتاق اومدم بیرون!
اخیش،،چه فضای بد و سنگینی بود!
پوف
رفتم تو دستشویی صورتمو شستم بعد اومدم تو اتاق که دیدم آراد رو تخت خوابیده
لباسامو سریع عوض کردمو یکم کرم پودر به صورتم زدم و یه رژ کمرنگم رو لبام کشیدم
موهامو باال بستمو شالمم سرم کردم!
کیفو موبایل و کلید خونه و برداشتم..
رو به آراد گفتم:خدافظ
دوباره گفتم:آراد من دارم میرم!
سکوت کرده بودو جواب نمیداد!
یعنی ناراحت شده؟؟
وجدان:پس چی ناراحت شده دیگه
ای بابا
به سمتش رفتم رو تخت کنارش نشستم دستشو از رو صورتش برداشتمو گفتم:آراد
چشماشو باز کردو اروم گفت:خدافظ
نفس صداداری کشیدم که آراد دوباره چشماشو بست!
تنها راه اینکه دوباره خوش اخالق شه همین بود!
سرمو به صورتش نزدیک کردمو بوسه ی کوتاهی رو لبش نشوندم!
آراد چشماشو باز کردو لبخند بزرگی زدو گفت:افرین حاال شد
هیچوقت کارتو نصفه نیمه نزار خانوم خوبم
با حرص به سینش کوبیدمو گفتم:پروی زورگو!
آراد خندیدو گفت:برو دارن زنگ میرنن فک کنم باران اومده!
بهش نگاهی کردمو گفتم:فعال
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آراد:خدافس خانومی!
از خونه زدم بیرونو بارانو دیدم که پایین منتظره
به سمته باران رفتم گفتم:سالم عشقه اجی
باران:سالم اجی چطوری؟؟
فدات خوبم تو خوبی؟؟
باران:عالی
بریم؟
باران:بریم
با باران رفتیم تا سر کوچه و یه ماشین گرفتیم و رفتیم!
جلوی یه پاساژ باران گفت:نگه دار
راننده نگه داشتو دوتایی پولشو حساب کردیم و اومدیم پایین!
به سمته پاساژ رفتیمو وارد پاساژ شدیم..
نیم ساعتی همونجوری میچرخیدیم که یهو باران به مغازه ای که پر از وسایل بچه بود اشاره کردو گفت:بیا بریم اجی
با هم وارد مغازه شدیم
فروشنده هاش یه دخترو پسر بودن
دختر:سالم بفرمایین؟!
سالم
باران:سالم ببخشید این لباسه چنده؟؟
دختره ۵۳:تومن..
باران:آوا خوشگله،؟
عالیه اجی خیلی نازه!
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لباس قشنگی بود یه لباس سارافون مانند بود با طرح لی!
دختر:این لباس خیلی فروشش باال!
باران:میخرمش بیزحمت بزارینش تو پالستیک
دختر:چشم

باران لباسرو خرید..
با هم از مغازه اومدیم بیرون رفتیم چند جای دیگه و بارانم چند جفت جوراب و چند دست بلوزو شلوار برای فسقلیش خرید..
دختر تو که همه وسایالشو دخترونه خریدی،،شاید بچت پسر باشه!
باران:ایشاال که دختره!
بعدم اگه این دختر نشد میزارم برا بعدی..
دیوونه،،راسی خانم محترم نگفتی چند ماهته؟؟
باران:اوم تقریبا دو ماه!
ای جونم
باران:آوا یه پاساژ دیگه اونور خیابون هست میخوام برا خودم و سپهرم لباس بگیرم بیا بریم
اره منم یکم لباس میخوام،،بریم
با هم از پاساژ اومدیم بیرونو به سمته اون یکی پاساژ رفتیم
دو سه ساعتی هم تو اون پاساژه چرخ زدیمو بعد اومدیم بیرون
به سمته پارکی ک اونطرف خیابون بود رفتیم و رو نیمکت نشستیم
من یه لباس کرم با شلوار شکالتی و کفش کرم و شکالتی برای آراد خریدم،،یه سارافون کرم با شال و کفش شکالتی هم برا خودم
بارانم یه لباس زرشکی با شلوار مشکی و کفش مشکی برای سپهر خرید برا خودشم سارافون زرشکی و شالو کفش مشکی!
لباسامون خیلی ناز بود
باران:آوا ساعت چنده؟؟
یک ربع به شیش
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باران:میخوای زنگ بزنیم سپهرو آراد بیان شب بریم بیرون؟؟
اوهوم
من االن زنگ میزنم آراد تو هم زنگ بزن سپهر..
باران:اوکی
بعد چند بوق
آراد:جانم؟؟
سالم عزیزم،،خوبی؟
آراد:سالم خانومم تو خوب باشی منم خوبم
آراد منو باران خریدامون تموم شد باران زنگ زد به سپهر که بیاد امشبو بریم بیرون میای؟؟
آراد:باشه عزیزم،،شماها همونجا باشید من االن با سپهر هماهنگ میکنم میایم فقط آدرسو بفرس برام
چشم خدافظ
آراد:خدافظ عزیزم!
بعد از اینکه گوشیو قطع کردم باران گفت:چیشد؟؟
هیچی گفت االن با سپهر هماهنگ میکنن میان!
باران خندیدو گفت:سپهرم گفت االن با آراد هماهنگ میکنم..
خخ..دیوونن اینا!
آدرسو برا آراد فرستادم،،تقریبا نیم ساعتی با باران نشسته بودیم که آرادو سپهر اومدن
بعد از سالم و احوال پرسی همه سوار ماشین آراد شدیمو راه افتادیم
آراد:خب کجا بریم؟؟
بریم اول شهربازی من هوس شهربازی کردم
باران:آره راس میگه
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آراد:چشم
آراد دستشو برد سمته اهنگو یه اهنگ شاد گزاشتو ما هم شروع کردیم مسخره بازی دراوردن
تقریبا بعد پانزده مین رسیدیم
منو باران با ذوق و شوق از ماشین پریدیم پایین
چهارتایی به سمته وسایل بازی ها رفتیم
آراد من میخوام کشتی سوار شم
یهو یاد باران افتادم که حاملست
رفتم دم گوشش گفتم:دختر تو که حامله ای چجوری گفتی بریم شهربازی؟؟؟
باران:اشکال نداره دوماهمه هنوز
سپهر به سمتمون اومدو گفت:چیشده؟؟
قضیه رو تعریف کردم که سپهر گفت:نه اصال
منو باران سوار نمیشیم آوا جان تو آراد چند تا بازی سوار شید بریم!
آراد این حرف سپهرو شنیدو گفت:پس مام سوار نمیشیم دیگه!
منم حرفشو تایید کردم که سپهر گفت:نه شماها سوار شید تا اینجا اومدیم!
باالخره با اصرار های سپهر آراد قبول کرد سوار شیم!
دوتایی رفتیم سوار کشتی شدیم،،رفتیم اون باالی باال نشستیم!
از اون باال برای باران و سپهر دست تکون دادم!
کشتی که شروع کرد به حرکت اول کاری نکردمو عین خیالم نبود،،بعد اروم اروم که رفت باال شروع کردم جیع زدن...
چشمامو بسته بودمو جیغ بنفش میزدم
طفلک آراد کر شد!
آراد سفت بغلم کردو دم گوشم گفت:ترسیدی خانومم؟؟
حالت خوبه؟؟
جوابشو ندادم که بلند تر گفت:آوا
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دستام سرد شده بود خدایی ترسیده بودم
آراد سرشو تو گودی گردنم فرو کرد و دستاشو دور کمرم حلقه کردم!
بدنم مور مور شد
انقد ترسیده بودم که دیگه نمیتونستم جیغ بزنم
سرمو رو سینش گزاشتمو چشمامو بستم!
آراد اشاره کرد که کشتیو نگه دارن
وقتی کشتیو نگه داشتن آراد دستشو انداخت دور گردنمو با هم پیاده شدیم
سپهر خندیدو گفت:خب دختر مگه مجبوری؟؟
باران:آوا خوبی؟؟
قلبم تند تند میزد نمیتونستم جوابشونو بدم آراد گفت بیاید بریم تو پارک بشینیم!
آراد منو به خودش چسبوندو دستاشو دور بازوم حلقه کرد و با هم به سمت پارک رفتیم
سپهر و باران روی چمنا نشستن اومدم بشینم که آراد نشستو منو رو پاش گزاشت
آراد:خانومم بهتریی؟؟
سپهر:آراد منو خانومم میریم بستنی بگیریم بیام
آراد:باشه داداش
سپهرو باران که رفتن آراد گفت:فقط یچیزه که االن میتونه بهترت کنه و آرامش بگیری!
صورتمو برگردوندمو زل زدم تو چشاش که فرصت عکس العملیو بهم ندادو لباشو با لبام قفل کرد
اروم لباشو رو لبام حرکت میداد
خودمو کشیدم عقبو همونطوری ک نفس نفس میزدم گفتم:آ آراد ن نکن ی یوقت ک کسی میبینه
آراد:پارک به این خلوتی دور تا دورمونم که درخته دوما ببینن به کسی هیچ ربطی نداره!
آراد سرشو دوباره اورد جلو که یهو صدای سپهر باعث شد بکشه کنار!
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سپهر:آی آی آی چیکار میکنین؟
داداچ اینجا پارکه ها با خونه اشتباه گرفتی.
صورتم سرخ شد سرمو از خجالت انداختم پایین
باران و سپهر و آراد زدن زیر خنده!
آراد:قربونت برم خانم خجالتیم
بعد از خوردن بستنی رفتیم یه رستوران سنتی و شام خوردیم!
پوالرو همرو آراد حساب کرد،،هممون ازش تشکر کردیم!
خداروشکر بهتر بودم
بارانو سپهرم رسوندیم دم خونشون..
خودمونم به سمته خونمون رفتیم!
بعد از تعویض لباسامون اومدم بدم رو تخت که آراد دستاشو دور کمرم حلقه کردو گفت:تو پارک که نزاشتی حداقل..

نزاشتم حرفشو ادامه بده و خودم رفتم جلو دستامو دور گردنش حلقه کردم ،،این دفعه من بودم که سرمو با عشق جلو بردمو لبامو رو
لباش گزاشتم
آراد به سمته تخت رفتو منو انداخت رو تخت خودشم روم خیمه زد..
چشمامونو بسته بودیمو از این فضا لذت میبردیم!
با دستم آرادو هل دادم که بره عقب،،آراد کنارم دراز کشیدو دستاشو دور کمرم حلقه کرد،،بعد اروم زمزمه کرد دوست دارم..
سرمو رو سینش گزاشتمو خودمو بهش فشردم و گفتم:م منم
و بعد با هم به خواب رفتیم
_یک هفته بعد
بالخره روزی که نباید میرسید رسید روزی که آراد میخواست بره ماموریتو منو برای یک ماه تنها بزاره و روز تولدو خراب کنه
اخم کرده بودمو دست به سینه روی مبل نشسته بودم
تو این یه هفته خیلی غرورمو حفظ کرده بودمو جوری نشون داده بودم که انگار برام مهم نیس
ولی تو دلم اشوبی بود
ساعت تقریبا پنج صبح بود از دیشبش نخوابیده بودم ساعت هشت آراد پرواز داشت!..
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بلند شدمو به سمته اتاق خواب رفتم
مظلوم خوابیده بود،،کنارش رو تخت نشستمو زل زدم بهش!
خدایا چقد این پسر نازه..
مگه میشه یه پسر انقدر خوب باشه؟؟
انقدر خوشگل؟
انقدر مهربون؟؟
پوف
سرمو نزدیکش بردمو اروم زیر گلوشو بوسیدم که تکون خورد..
سریع بلند شدمو بدو بدو از اتاق رفتم بیرون!
نمیخواستم بفهمه بوسش کردم
اه
داشتم صبحونه رو اماده میکردم که آراد اومد تو اشپزخونه!
آراد:سالم بانوی زیبا..صبح بخیر
سالم صبح تو هم بخیر!
با آراد نشستیمو صبحانه خوردیم آراد رفت تو اتاق و لباساشو پوشید،،منم رفتم تو اتاق اومدم اماده شم که آراد گفت:خانومم نمیخواد تا
فرودگاه بیای،خسته میشی!
کسی هم نیست برت گردونه!
نه بزار میام آراد باهات،،بعدم با تاکسی برمیگردم!
آراد:نه خانومم نمیخواد بیای دیگه!
میترسم االن بیای باز با اون دهن به دهن شی!
با کی؟
آراد:عسل
عسل؟
مگه عسلم میاد؟؟
آراد:آره اونم تو ماموریت هس!
نگفته بودی؟
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آراد:حتما یادم رفته بگم!
سرمو انداختم پایین بغض بدی گلومو گرفت میخواست منو تنها بزاره با عسل بره ماموریت اونم یک ماه
آراد دستشو زیر چونم گزاشتو گفت:خانومم ناراحت نباشیا
عین برق و باد یه ماه تموم میشه!
نه ناراحت نیستم..مگه چیه؟
عسلم باید باشه دیگه..
یه ماهه دیگه زود تموم میشه ناراحتی نداره که!
خوش بگذره
تو دلم غوغایی بود میخواستم داد بزنم بگم تنهام نزار لعنتی،،میخواستم بگم من طاقت ندارم..طاقت ندارم با عسل بری!
من اینجا تنها باشم
ولی نمیتونستم حرف بزنم!
آراد لبخند بی جونی زدو به سمته در رفت!
به سمتش رفتمو گفتم:مواظب خودت باش!
آراد:تو هم همینطور!
آراد دستشو دراز کردو گفت:خدافظ
چشمامو فشردمو گفتم خدافظ
بغض داشت گلومو میدرید!
آراد پشتشو کردو چمدونشو برداشتو رفت!
حداقل یه تبریک خشک و خالی برای تولدم نگف!
اصال شاید یادش نیس
میخواست برای یه ماه بره..حتی بغلمم نکرد..بوسمم نکرد..
فقط دست دادو رفت!
چقد سرد!
خدایا اخه چرا؟؟
دو زانو جلوی در رو زمین نشستمو اشکام روونه ی گونه هام شد!
اروم هق هق میکردمو اشک میریختم..
باورم نمیشه آراد رفت!
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خدایا خودت مراقبش باش خودت حفظش کن
اونقدر جلوی در گریه کردمو هق زدم که بیحال روی زمین افتادم
پلکام سنگین شدو دیگه چیزی نفهمیدم
چشمامو باز کردم همه جارو تار میدیدم یکم چشمامو ماساژ دادمو بازشون کردم!
سرم داشت منفجر میشد سردرد شدیدی داشتم
به ساعت نگاه کردم تقریبا دوازده بود!!
وای چقد خوابیدم..
همش بخاطر این بود که دیشب نخوابیده بودم و استرس و دلهره داشتم
دو ساعتی بی حوصله تو خونه چرخ میزدم..با صدای زنگ تلفن به سمتش رفتم
حتما آراد زنگ زده!
بله،؟
_سالم خانوم خوبستین؟؟
بیحال گفتم:اره عالیم تا چند ساعت پیش نزدیک بود از خوشحالی بمیرم
_چیزی گفتین؟
نه نه..شما؟؟
_ببخشید یه آقایی و آوردن بیمارستان شماره شما تو گوشیشون بود!
میخواستم ببینم باهاش نسبتی دارین؟

_ یه پسر جوونی که تقریبا میخوره بیست و پنج یا بیست و شش ساله باشه..قد بلندی داره،،صورتی نسبتا کشیده موهای پرپشت و
چهارشونه یه کت و شلوار سورمه ای هم تنشونه!
دستام شل شد نفسم بند اومد همه ی خصوصیات آرادو گفت
اروم زمزمه کردم چه اتقاقی افتاده؟؟
_ایشون موقعی که میخواستن با تاکسی برن فرودگاه تصادف کردن و االن اوردنشون بیمارستان!
_خانم خانم خانم صدامو میشنوین؟؟
الو الو
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تلفن از دستام افتاد روی سرامیک ها و صدای بدی ایجاد کرد!
خدایا باورم نمیشه،،،آرادم آرادم تصادف کرده!
خدایا نگیرش ازم!
بدون اون نمیتونم
نه نه من طاقت ندارم من نمیتونم!
اشکام تند تند بی صدا روی گونه هام میریختنو من تالشی برای بند اوردنشون نداشتم
خدایا کمکم کن
من چه گناهی کردم که باید تو این سن انقدر زجر بکشم؟؟هان،؟؟
صدای زنگ گوشیم بلند شد!
جون نداشتم جواب بدم!
چند بار پشت هم زنگ خورد خودمو رو زمین کشیدمو به سمتش رفتم!
ا الو؟
باران:آوا
تا صدای بارانو شنیدم زدم زیر گریه ب باران ب بارانی آرا آراد آرادم ت تص
باران:میدونم میدونم آوا اروم باش منو سپهر االن میایم دنبالت بریم بیمارستان!
اروم باش اجی هیچی نشده!
تلفنو قطع کردمو تکیمو دادم به دیوار!
ده دقیقه ای گذشته بود که باران اومد!
باران درو با شتاب باز کردو به سمتم اومد منم بیحال روی زمین افتاده بودم!
باران:آوا آوایی خواهری پاشو!
چرا با خودت اینجوری میکنی؟
آراد چیزیش نشده فقط یه تصادف کوچیکه!
سپهر سریع اومدو گفت:باران لباسای آوا رو بیار تنش کنیم سریع بریم!
زبونم بند اومده بود!
یه چیزی تو گلوم سنگینی میکرد،،تند تند اشک میریختم!
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نتونستم خودمو کنترل کنم بلند بلند شروع کردم گریه کردن که باران بغلم کرد!
بارانم گریه میکرد
داد زدم:باران این حقه منه؟؟
تا میام روی خوشیو ببینم باز یه اتفاق بد میفته!
اخه چرا؟؟
باران:خواهری اروم باش،،قوی باش
تو که انقدر ضعیف نبودی!
سپهر:باران بدو لباساشو بیار دیگه
باران رفت لباسامو بیاره سپهرم یه لیوان اب از یخچال برداشتو اورد و بزور یه ذره خوردم!
با کمک باران لباسامو تنم کردم!
سپهر گفت من میرم تو تاکسی میشینم تا شما بیاین!
باران کمکم کردو با هم از خونه رفتیم بیرون..
نیم ساعتی تو راه بودم که من گفتم:س سپهر پ پس چرا نمیرسیم؟؟
سپهر:االناس که برسیم
یدفه دیدم از شهر خارج شدیم.گفتم:سپهر چرا از شهر خارج شدیم؟؟
اینجا ها که بیمارستان نیست!
باران:چرا هست صبر کن!
سپهر:ببخشیدا نزدیکای فرودگاه اصادف کرده
خب چه ربطی داره ما از شهر
خارج شدیم ولی به سمته فرودگاه نمیریم که
سپهر:چرا صبر کن دیگه االن میرسیم
بعد از ده دقیقه یدفه ماشین جلوی یه عمارت بزرگ یا بهتره بگم باغ ترمز کردو گفت:پیاده شین
با هم پیاده شدیم صورتم عین گچ سفید بود لبام خشک شده بودو چشمامم قرمز!
وارد عمارت که شدیم داد زدم:سپهر اینجا کجاس؟؟
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مگه قرا نیست بریم بیمارستان؟؟
چرا نمیگین آراد چیشده؟؟؟
هان؟؟؟
سپهر با صدای اروم و خشداری گفت:باران آوارو بیار
وارد باغ عمارت که شدیم یدفه دیدم
همه جا چراغونیه و شرشره و بادکنک آویزونه!
دهنم اندازه اسب آبی باز شده بود!
آراد جلو اومدو گفت:باران خانوم بیزحمت کاریو که گفتمو انجام بدین
باران چشمکی به آراد زدو گفت:چشم
بعد دست منو کشیدو به سمته اونطرف باغ برد،،وارد یه اتاق شدیم باران گفت:روی این صندلی بشین!
بدون اینکه چیزی بگم نشستمو و هاج واج بارانو نگاه میکردم!
باران گفت:هیچی نگو تا من کارمو کنم!

چیزی نگفتمو باران شروع کرد به آرایش کردن صورتم،بعد از آرایش صورتم موهامو باز کردو اتو زد و دورم ریخت جلوشم سشوار کشید و
در اخر یه تاج روی سرم گزاشت!
باران:خواهری پاشو لباساتو تنت کنیم!
گیج نگاش کردمو گفتم:میشه بگی این کارا چیه؟؟
باران:هیس!
بزار کارمو تموم کنم خودت میفهمی!
باران یه لباس مجلسی خوشگل و جذاب از تو کمدی که تو اتاق بود دراوردو به سمتم گرفت..
لباسو با کمک باران تنم کردمو باران یه سرویس طال سفیدم برام انداخت!
باران:خواهری تموم شد!
اوم فقط مونده کفشت
بعد از پوشیدن کفش باران گفت:اخیش!
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گنگ نگاش کردمو گفتم:باران اینا چین،؟
این کارا چیه؟،
میشه توضیح بدی؟؟

باران:عزیزم اینا همه کارای آراد
تمام این لباسا و اینایی ک تنترو آراد اماده کرده..من چیزی نمیدونم فقط از طرف آراد ماموریت داشتم که تورو اماده کنم!
بدون توجه به باران از اتاق زدم بیرونو به سمته
باغ رفتم بارانم دنبالم اومد!
آراد تا منو دید رو به سپهر گفت:داداش بابت تموم زحمات ممنونم!
شب تو رستوران منتظرتونم!
باران خانومم ممنون بابت زحماتتون!
سپهر چشمکی زدو دست باران کشیدو گفت:قربونت داداش فعال..
باران:خوش بگذره
باران و سپهر بدو بدو از عمارت رفتن بیرون
آراد روشو به سمتم برگردوندو با لبخند نگام کرد جلو رفتمو خودمو پرت کردم تو بغلش و گفتم:آ آراد ت تو سالمی؟؟
آراد دستاشو دور کمرم حلقه کردو گفت :منو ببخش اذیت شدی ولی میخواستم سوپرایزت کنم!
آراد:ماموریت و تصادف همش الکی بود خانومم..
فقط میخواستم اولین تولدی که با منی تو ذهنت خاطره بشه!
از خوشحالی نمیدونستم چیکار کنم...گریم گرفته بود
جیغ زدم:آراد آراد تو تو خیلی خوبی،،خیلی دوست دارم!
سرشو تو بغلم گرفتمو گفتم:مرسی که هستی..
آراد همونجوری که میخندید دستشو انداخت زیر پامو بلندم کردو به سمته جایگاهی که آماده کرده بود رفت
جلوی جایگاه با شمع های کوچیک یه قلب درست شده بودو با گل نوشته بود تولدت مبارک..خیلی قشنگ بود!
آراد:خوشت اومد؟؟؟
آرادخیلی ممنون!
تو خیلی خوبی..
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آراد:تو فکر کردی تولدت یادم میره؟؟
فکر کردی میتونم یه ماه تنهات بزارم؟
من یه روزم نمیتونم تنهات بزارمو برم!
اینو مطمئن باش
از خوشحالی تو پوستم نمیگنجیدم!
آراد:عشقم
جانم؟؟
آراد:تولدت مبارک همه کسم
آراد بدون اینکه بهم فرصتی بده صورتشو به صورتم نزدیک کردو لباش و رو لبام گزاشت
دستامو دور گردنش حلقه کردم آرادم منو تو بغلش گرفته بود
وقتی دیدم دارم نفس کم میارم صورتمو کشیدم عقب
آراد سرشو به سرم چسبوندو گفت:من واسه تو میمیرم
اروم زمزمه کردم منم واسه تو!
آراد منو گذاشت زمینو گفت:خب خب بسه دیگه بریم سر اصل مطلب..خانومم باید برای خوشحالی من یه کاری کنی!
چی چیکار؟؟
آرادبا شیطنت چشمک زدو گفت:چیه عزیزم؟
نترس!
یادت رفته؟؟
باید برام برقصی!
اب دهنمو قورت دادم و با خیال راحت گفتم:چی؟؟
آراد:برقص..
میرقصی برام؟!
دیگه از آراد خجالت نمیکشیدم!
حداقل شاید با رقصیدن یکم از کارایی که کرده بود برامو میتونستم جبران کنم و خوشحالش کنم!
رفتم سمتشو آروم کنار گوششو بوسیدمو گفتم:چرا که نه!
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آراد لبخندی زدو به سمته یه دستگاه رفت و گفت برو تو پیست تا اهنگو بزارم!
به سمته پیست رفتم چراغ ها همه خاموش شدو نورهای رنگی به زمین پیست میخورن!
فضای رویایی بود..
آراد روی صندلی نشستو اماده چشم به من دوخت..
صدای اهنگ فضارو پر کرد،،یه اهنگ پخش شد با شروع شدن اهنگ
شروع کردم به تکون دادن بدنم!
چند دقیقه ای میرقصیدم که یهو آراد بلند شدو به سمتم اومد!
با چشمای خمارش نگاهم کرد!
کنترل برداشتو یه آهنگ مالیم گزاشت!
بهم نزدیک شدو گفت:امشب داری منو دیوونه میکنی!
منو به مرز جنون رسوندی دختر!

بعد یه دستشو با یکی از دستام قفل کردو اون یکی دستشم دور کمرم حلقه کرد منم اون یکی دستمو رو سینش گزاشتم!
آروم با هم تکون میخوردیم!
آراد سرشو کنار گوشم بردو آروم زمزمه کرد:دو کلمه حرف حساب تو دلم آشوب به پا کرده!
سرمو به سرش چسبوندمو اروم گفتم:چی؟؟
آراد:دوست دارم
بوسه ای کنار گوشم زد که یجوری شدم!
لبخندی زدمو دستامو دور گردنش حلقه کردم!
فضای سنگین و احساسی مابینمون حاکم بود!
قلبم بی قرار به سینم میکوبید!
آراد حلقه ی دستاشو دور کمرم سفت تر کردو پیشونیمو بوسید!
آروم گفتم:تا گرمی آغوش تو هست،،ایمان نمیارم به آغاز فصل گرم!

478

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت
آراد:جای خالیت تو دلم مرگ را بهونه میکند،،تو نباشی روزگار منو دیوونه میکنه!
خودمو بهش فشردمو گفتم:همین که تو میدانی دوستت دارم کافیست،،بزار دنیا خودش را خفه کند!
سرمو بردم عقبو نگاهش کردم!
تو چشمای هم غرق شده بودیم!
بدون اینکه بزارم چیزی بگه بوسه ی کوتاهی رو لبش نشومدمو سفت بغلش کردم!
سرمو رو سینش گزاشتمو چشمامو بستم!
آرادم خودشو بهم چسبوندو سرشو برد تو موهام و نفس عمیقی کشید!
نفسای گرمش دیوونم میکرد!.
حالم داشت بد میشد که با
تموم شدن آهنگ دست آرادو گرفتمو از پیست رفتیم بیرونو روی صندلی نشستیم
سرمو رو شونه آراد گزاشتمو گفتم:مرسی آراد،همه چی عالی بود
آراد:قابل خانوممو نداشت
آراد:خب خانمم برو لباساتو عوض کن بریم پیش بچه ها
چشم
آراد:چشمت بی بال!
به سمته اتاق رفتمو سریع لباسامو عوض کردم تو آینه لبخندی به خودم زدمو از اتاق زدم بیرون!
آراد اومد جلو دستشو به سمتم گرفتو گفت:بریم؟!
دستمو دور بازوش حلقه کردمو گفتم:بریم
با آراد به سمته ماشین رفتیمو سوار شدیم!
آراد دستشو برد سمته ظبطو آهنگ محمد علیزاده رو گزاشت..
دو تامون بلند بلند با آهنگ میخوندیم!
آراد:عاشقتم من یجور خاصی،،اونجوری که تو دلت میخواست..کار دادی دستم که همه میگن شدم بی هوش و هواس..
من تورو دوست دارمت تو دلم هر روز دارمت..
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رومو به سمته آراد گرفتمو گفتم:ثانیه ای میشمارت،،همینه همینه ک هست!
آراد:عاشقی بیماری،،از حاال گریه و زاری
بلند گفتم:دردی ک تکراری همینه همینه ک هست!!..
عاشقتم من مگه چیه؟
هر چی از امروز تو بگی!
گوش بده انگار دل ما دو تا صداشونم یکیه...
آراد:من تورو دوست دارمت تو دلم هر روز دارمت ثانیه ای میشمارمت همینه همینه که هست..
عاشقی بیماری از حاال گریه و زاری
دردی که تکراریه همینه همینه که هست..
حال دلم عجیب واست..حال عجیب غریب واست،،حس جدید یه کاری کرده که ییاره دیگه گرفت نفسم..
من تورو دوست دارمت تو دلم هر روز دارمت!
ثانیه میشمارمت همینه همینه که هست!
آراد:خانوم خوشگلم تو اگه دوستم داری من عاشقتم اینو هیچ وقت فراموش نکن،،رسیدیم پیاده شین بانوی من!
با دستم بوس براش فرستادمو از ماشین پیاده شدمو با هم به سمته یه رستوران خیلی شیک و خوشگل که آراد رزرو کرده بود رفتیم!
وقتی رفتیم آراد رفت پیش یه پسره و باهاش دست دادو گفت:مهمونامون اومدن؟
پسره:بله اومدن قربان..
باال هستن همه چیز آمادست!
ممنون
آراد دستمو گرفتو با هم از پله های رستوران باال رفتیم
از پله ها که رفتیم باال تموم چراغ ها خاموش بود..آراد دستشو آورد باال بشکن زد!
یدفه چراغا روشن شدو باران و سپهرو آرادو رضا و ساحل با هم گفتن:تولد تولد تولدت مبارک
مبارک مبارک تولدت مبارک..
بیا شمع هارو فوت کن تا صد سال زنده باشی!
از خوشحالی تو پوست خودم نمیگنجیدم!
باران کیکو دستش گرفته بود..
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سپهر بایک عالمه بادکنک دستش بود!
رضا و ساحلم فشفشه..
آراد رو کرد بهم و گفت:ایشاال صد ساله شی خانومم!
از همه بچه ها تشکر کردم،،آراد عکس خودمو خودشو روی کیک انداخته بود!
طبقه ی باالش هیچ کس نبود فقط ما بودیم!
کلی با وسایل تولدو تزئینی اونجا رو تزئین کرده بودن!
آراد:خب خب بریم شام بخوریم!
همگی به سمته میز رفتیمو نشستیم به غذا خوردن!
آراد واقعا سنگ تموم گزاشته بود!
چند مدل غذا بود(جوبه،،کباب،،چیکن سوخاری،پیتزا،باقالی پلو با ماهیچه)
انواع ژله ها و دسر ها،،نوشابه های مختلف..ساالد ماکارونی!
خیلی خوب بود
بعد از خوردن شام همه تشکر کردن به سمته آراد رفتمو گونشو بوسیدم که همه گفتن:او او او..
چند ساعتی همه دور هم نشسته بودیمو میخندیدیم که آراد گفت:حاال نوبت کیک!
بعد باران داد زدو گفت:آخ جون..باران رفتو کیک و آورد..شمع هفده سالگی برام گزاشته بودن!
آراد دستشو به سمته باند بردو دکمشو زد آهنگ تولد تولد پخش شد
بعد به سمته یه پرده رفت و اونو کنار زد یه تلویزیون بزرگ نمایان شد که عکسای منو آرادو نشون میداد!
دستامو بهم کوبیدمو گفتم:وای خدا
بعد جیغ زدم:آراد عاشقتم
که همه خندیدن!
نشستمو باران کیک و گزاشت جلوم آرزو کردمو شمع و فوت کردم
همه دست زدنو تبریک گفتن!
رضا:حاال نوبت کادوهاس!
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آراد به سمتم اومدو یه سرویس طال بهم دادو پیشونیمو بوسید..بعد یه کتابچه ی کوچیک خیلی خوشگل تو داد بهم که توی صندوق بود
برشداشتمو بازش کردم..که
دیدم آراد تمام خاطراتمونو از اولی که آشنا شدیم تا به امروزو تو اون دفترچه ثبت کرده بود!
به سمتش رفتم ازش تشکر کردم..
آراد خیلی ممنون...واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم!
آراد:نیازی به تشکر نیس خانومم،،اینا که در مقابل شما چیزی نیست..
چشمکی زدمو اروم دم گوشش گفتم:جبران میکنم!
باران و سپهر به سمتم اومدو یه ساعت مچی خوشگل بهم دادن..
باران خودشو انداخت بغلمو گفت:خواهری تولدت مبارک!
بغلش کردمو گفتم:موسی اجی زحمت کشیدی..
سپهر:تولدتون مبارک آوا خانوم!
سپهر ممنون خیلی ممنون!
سپهر:قابلی نداشت!
ساحل به سمتم اومدو یه کیف و کفش ست برام گرفته بود باهاش روبوسی کردم و گفتم:ساحل و رضا دستتون درد نکنه!
خیلی زحمت کشیدین!
ساحل:قربونت عزیزم..
رضا:خواهش میکنم این چه حرفیه..
تا اخر شب دور هم نشسته بودیمو حرف میزدیم..
اون شب خیلی خوش گذشت خیلی شب خوبی بود..
رضا و ساحل با هم رفتن خونه و باران سپهرم بردن که تو راه برسونن..
منو آرادم وقتی رسیدیم خونه لباسامونو عوض کردیمو رفتیم رو تخت..
آراد:آخیش
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بهش نزدیک شدمو بغلش کردمو زیر لب گفتم:خیلی خوبی،،بعضی وقتا از این همه خوشبختی میترسم!
خیلی دوستت دارم
و بعد به ثانیه نکشید که تو بغل آراد به خواب رفتم
_دوماه بعد
آراد:خانمم پاشو دیر میشه ها پاشو دیگه!
آراد خوابم میاد ولم کن
آراد:باران گفت تا چند دقیقه دیگه میرسم عزیزم پاشو دیگه
زیر لب همونجوری که غر غر میکردم از رو تخت اومدم پایینو به سمت دستشویی رفتم
صورتمو که شستم اومدم بیرونو رفتیم با آراد سریع صبحانه خوردیم
امشب شب عروسیم بود شبی که رسما مال آراد میشدم
انقد خوشحال بودم که حد نداشت!
بعد از خوردن صبحونه سریع میزو جمع کردمو رفتم تو اتاق اماده شدم!
آراد:خانومم باران اومد!
کیفمو و مشمای لباس عروسمو کفشمو برداشتم از تو اتاقو اومدم بیرون..
آراد:بریم
انقد تند تند کار کرده بودم که نفس نفس میزدم سرمو تکون دادمو گفتم:بریم
بعد از روبوسی با باران نشستیم تو ماشینو به سمته آرایشگاه رفتیم!
باران به عنوان همراهم باهام اومده بود..
وقتی رسیدیم،،
باران پیاده شدو تشکر کردو رفت تو آرایشگاه!
آراد دستمو بوسیدو گفت:چه شبی بشه امشب!
از بازوش نیشگون گرفتمو گفتم:بی ادب،،پرو!
آراد خندیدو گفت:مگه دروغ میگم؟؟
483

https://telegram.me/romancity

Roman-City.ir

رمان سرنوشت

چشم غره ای بهش رفتمو از ماشین پیاده شدمو به سمته آرایشگاه رفتم!
سالم
آرایشگر;سالم عزیزم شما سریع بشین رو این صندلی دوستمم بشینه رو اون یکی صندلی!
وقتمون کمه!
من خودم شمارو درس میکنم دستیارمم دوستتون!
سرمو تکون دادمو روی صندلی نشستم..
بارانم رفت نشست رو صندلی و دستیار آرایشگره شروع کرد به درست کردنش!
اول کامل صورتمو تمیز کردو مدل ابروهامو عوض کرد..
بعد شروع کرد به آرایش کردن صورتم!
میشه خودمو ببینم؟؟
خانومه:نه عزیزم تا تموم نشه نمیزارم ببینی!
نترس انقد خوشگل شدی که من موندم چی بگم!
خندیدمو چیزی نگفتم..
تقریبا بعد دو ساعت آرایشگر گفت:آرایش صورتت تموم شد عزیزم میتونی خودتو ببینی!
بلند شدمو
تو آینه نگاهی به خودم کردم!
وای خدا این من بودم؟؟
چقد عوض شده بودم..
آرایشگر:ماشاال خودت خیلی خوشگلی،،با آرایشم که دیگه نمیشه چشم ازت برداشت خوش به حال آقا داماد!
خندیدمو گفتم:ممنون نظر لطفتونه!
آرایشگر:خب عزیزم بشین موهاتم درست کنم
رو صندلی نشستم،،
تقریبا یک ساعتی هم با موهام ور میرفت!
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آرایشگر:خب خانم خوشگل تموم شد پاشو لباس عروستو بپوش!
وای دستتون درد نکنه خیلی خوشم اومد!
خیلی خوبه!
آرایشگر:قربونت عزیزم..
باران لباسشو تنش کردو اومد بیرون با دیدن من به سمتم اومدو پرید بغلم که آرایشگر گفت:عزیزم آروم آرایشش و موهاش خراب میشه!
باران:ببخشید حواسم نبود..وای آوایی چقد ناز شدی تو دختر!
قربونت برم من
مرسی اجی!
تو هم خیلی ناز شدی..خدایی بارانم خیلی خوشگل شده بود!
میای کمکم بریم لباس عروسمو بپوشم؟؟
باران:اوهوم
با کمک باران لباس عروس خوشگلمو پوشیدم
آرایشگر:عزیزم آقا دوماد اومدن زودتر برو پایین!
شنلمو با کفشامو پوشیدمو از آرایشگر تشکر کردم...
آراد قبال پول منو بارانو حساب کرده بود!
بعد از اینکه بارانم حسابی تشکر کرد از آرایشگاه رفتیم بیرونو با دیدن آراد
به سمتش رفتمو سرمو پایین انداحتم..
سپهرم همون لحضه رسیدو با باران سریع به سمته تاالر رفتن!
منو آرادم که اول باید میرفتیم آتلیه و باغ بعدشم تاالر!
ساعت تقریبا یازده بود!
به آراد نگاهی کردمو دوباره سرمو پایین انداختم..عالی شده بود،،ماشین عروسمونم که با گالی قرمز تزئیین شده بود
آراد:سرتو بگیر باال!
آروم سرمو باال گرفتم که آراد آب دهنشو با سرو صدا قورت دادو بعد از کمی مکث گفت:محشر شدی آوا
داری دیوونم میکنی..
و بعد بوسه ای رو دستم زد!
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لبخندی زدمو گفتم:تو هم خیلی ناز شدی آقای خوشگلم
آراد یه کت و شلوار سفید پوشیده بود با پاپیون قرمز
دسته گلی به سمتم گرفتو گفت:بفرمایین بانوی زیبای من!
دسته گلو ازش گرفتم،،همش گل رز قرمز بود!
خخخ با پاپیونش ست کرده!
البته ناخن مصنوعی های خودمم قرمز بودا با رژم
ماشینمونم که گالش قرمز بود!
بله ما یه همچین ادمی هستیم همه چی ست میکنیم با آقامون
آراد صورتشو شش تیغ کرده بودو موهاشم داده بود باال!
به دور و ورم نگاهی کردم وقتی دیدم کسی نیست لپ آرادو بوسیدم که دیدم رژی شد!
سریع با دستم لپشو پاک کردم!
آراد:ن نک نکن!
آراد دستی پشت گردنش کشید در ماشینو برام باز کردو گفت:بفرمایین..
رفتم نشستم تو ماشینو،،
آرادم اومد تو ماشین نشستو راه افتاد!
بعد از رسیدن به آتلیه پیاده شدیمو دستمو دور بازوی آراد حلقه کردمو با هم به سمته اتلیه رفتیم
بعد از کلی عکس که با ژستای مختلف تو آتلیه انداختیم،،رفتیم به سمت باغ و اونجا هم کلی عکس و فیلمبرداری دو نفره!
به نظرم خیلی عالی شده بود!
بماند که من کلی خجالت کشیدمو لپام گل انداخت آرادم منو تیکه بارون میکرد
خالصه به سمت تاالر راه افتادیم که آراد گفت:من دارم کم میارم!
دارم لحظه شماری میکنم که فقط مراسم تموم بشه!
یه لحظه متوجه حرفش نشدمو گفتم:عه آراد لطفش به مراسمشه تا اینجا که همه چی عالی بوده خیلیم ازت ممنونم!!
آراد:خواهش میکنم پس منتظر باش که حسابی شب تالفی کنی
تازه دوزاریم افتاد از خجالت لپام گل انداختو سرمو انداختم پایینو گفتم:خیلی بی حیایی!
آراد لپمو کشیدوگفت:فدای خانم خجالتی خودم برم من..
بالخره به تاالر رسیدیم
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یه راست رفتیم تو اتاق عقدو مراسم عقد کنون برگزار شد!
عقدمون که رسمی شد آراد زیر گوشم گفت:دیگه رسما مال خودم شدی!
خندیدمو به سمت مهمونا رفتیم
مهمونا به استقبالمون اومدن،،به همه خوش اومد گفتیم و نشستیم تو جایگاه
سالن حسابی شلوغ شده بود ولی من فقط بعضی از خانمارو میشناختم!
خودم که کسی رو نداشتم ولی آراد فامیالیی که تو ایران داشتو با دوستاشو دعوت کرده بود که با همه آشنا شدم.
همه بهمون تبریک گفتندو بعد از یه رقص دونفره آراد به سمت سالن مردونه رفت!!
موقع شام دوباره آراد اومدو با هم شام خوردیم و فیلمبرداری انجام شدو بالخره مهمونا کادوهاشونو دادن و مراسم عروسی تموم شد
پاتختی نداشتیم،،از قبل تو کارت عروسی نوشته بودیم!
آراد بهم گفته بود که یه سوپرایز داره برام!
حاال چی بود نمیدونم خیلی کنجکاو شده بودم
مراسم عروس کشون که من همیشه دوست داشتم و حاال عروسی خودم بود و خیلی بهمون خوش گذشت،،انقدر خندیدم که دل درد
گرفتم!
دوستای آراد کلی مسخره بازی درمیوردن!
مراسم عروس کشونم به اتمام رسید
همه دم در ازمون خداحافظی کردنو گفتن:انشاال خوشبخت شین!
وارد خونه که شدیم با چیزی که دیدم چشمام از تعجب شد قد یه نعلبکی
وارد سالن پذیرایی شدیم که از جلو پامون تا روی پله ها همه با گلبرگای قرمزو شمع های کوچیکی که مدل گل رز بود تزیین شده بود
فضای رویایی بود که چشمتو میزد دستمو انداختم دور گردن آراد و با عشق گونشو بوسیدمو گفتم:خیلی قشنگه ممنونم نفسم!
آرادم منو تو بغلش گرفتو گفت:میدونم خانومم خسته شده!
ولی من دیگه طاقتم طاق شده
پس با اجازه!
بهم فرصت فکر کردن ندادو دستشو انداخت زیر پامو بغلم کردو منو برد به سمت اتاقمون
جلو در اتاق هم کلی تزیین شده بود آراد منو از بغلش گذاشت رو زمین و درو باز کرد که با باز شدن در و وردمون به اتاق روی سرمون
کلی گلبرگ قرمز ریخت!
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رو به آراد گفتم:عزیزم خیلی ازت ممنونم هر چی میگذره لذتش داره برام بیشتر میشه
آراد:تازه کجاشو دیدی؟
من تا صبح لذتای بیشتری رو نصیبت میکنم!
اخم کوچیکی کردم و مشتی به بازوش کوبیدمو گفتم:عه آراد
دیگه از صبح تا حاال انقدر سر به سرم گذاشته بود که عادت کرده بودم
آراد:جون آراد؟
چشمم به تختمون افتاد که یه قلب بزرگ روش خودنمایی میکرد
آراد به سمت کمدش رفت تا لباساشو تعویض کنه ولی من چشمم درگیر جمله ای بود که تو قلب نوشته شده بود
آراد از پشت بغلم کردوگفت:خوشت اومد عشقم؟؟

(همه زندگیم یکی شدنمون مبارک) بعد از خوندن جمله به سرعت منو به سمت خودش برگردوندو لباشو با لبام قفل کرد!
بعداز یه بوسه عمیقو طوالنی منو از خودش جدا کردو تو چشام نگا کردو گفت:اجازه میدی بانوی من؟
سرمو انداختم پایین و گفتم:بابت صبرو تحملت یه دنیا ممنونم
تو باعث شدی ترسی که من چند وقته باهامه و عذابم میده از بین بره!
خیلی حالم خوبه که کنارمی!
بهم قول بده که تا آخر عمرم مال من باشی
آراد خندیدو گفت:مال بد بیخ ریش صاحبشه!
مال خود خودتم خیالت تخت
چرا بد؟
تو نمونه یه مرد کاملی عزیزم!
آراد کمکم کردو لباس عروسمو درآوردمو،،آراد لباشو رو لبام قرار دادو به سمت تخت رفتیم با عشقی وصف ناپذیر شبو به صبح رسوندیم
با صدای شر شر آب چشمامو باز کردم،،مالفه ی سفیدو تا باالی سینه هام کشیدم
با یاداوری اتفاقات دیشب لبخندی رو لبام خودنمایی کرد
آراد با یه حوله ی تن پوش از حموم خارج شدو گفت:سالم عزیزم،،صبحت بخیر
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خودمو جمع و جور کردم گفتم:سالم،،صبح تو هم بخیر!
یکم خجالت میکشیدم،،نمیتونستم تو روش نگا کنم!
آراد به سمتم اومدو دستشو زیر چونم گزاشتو سرمو باال اوردو گفت:خوبی؟
سرمو تکون دادمو گفتم:اوهوم خوبم!
آراد سرشو تکون دادو گفت:خانومی من میرم پایین صبحونه رو آماده کنم تو هم برو دوش بگیر بیا!
باشه ای گفتمو به سمته حموم رفتم..
بعد از اینکه از حموم اومدم یه نیم تنه و دامن کوتاه پوشیدم..
موهای لختمو سشوار کشیدمو باز گزاشتم!
یه تل خوشگلم روی موهام قرار دادم!
یکم کرم پودر به صورتم زدم!
یه خط چشم نازک کشیدمو،،کمی هم
ریمل زدم و در اخر یه رژ لب قرمز روی لبام کشیدم!
تو آینه چشمکی زدمو به سمته آشپزخونه رفتم..آراد داشت چایی میریخت
از پشت بغلش کردمو زیر گوششو بوسیدم..
که آراد برگشتو محو من شد
آراد:خ خیلی زیبا شدی!
لبخندی زدمو دستشو گرفتمو نشستیم رو صندلی و با هم صبحونه رو خوردیم!
تو این مدتی ک صبحونه میخوردیم آراد نگاه خیرشو از روم بر نمیداشت!
گفتم:راستی باران رفته سونوگرافی بچش دختره اسمشم انتخاب کرده!
آراد آروم زمزمه کرد:چه خوب،،اسمشو چی میخواد بزاره؟؟
بهار
آراد:قشنگه!
اوهوم
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آراد:آوا
جان؟
آراد:اینم از سوپرایزی که گفته بودم،،بعد دو تا بلیط از تو جیبش برداشتو گزاشت روی میز!
ا اینا چیه؟
آراد:مثل بقیه ما هم حق داریم بریم ماه عسل..برای بعد از ظهر بلیط داریم که بریم آلمان!
جیغ زدمو گفتم:آخ جون!
بهتر از این نمیشه..
وای آراد عاشقتم!
آراد:آوایی
جون دلم؟؟
آراد:برام میرقصی؟
سرمو با ذوق تکون دادمو به سمته حال رفتم..فلشو به دستگاه وصل کردمو یه آهنگ عربی گزاشتم!
دامن مخصوص عربیمو دور کمرم بستمو آراد اومد نشست روی مبل رو به روم!
با شروع شدن آهنگ شروع کردم به لرزوندن بدنم!
اونقدر قشنگ این کارو میکردم که آراد خیره نگام میکردو پلک نمیزد!
بعد از تموم شدن آهنگ با چند تا آهنگ دیگه براش رقصای مختلف کردم!
(عربی،،خارجی،،ترکی و ایرانی)
همین که چرخی زدم و پشتم بهش شدآراداز پشت بغلم کردو گفت:آغوش من فقط جای تو را دارد..
اگر خوب گوش کنی
این ضربان های تند و پی در پی قلبم را میشنوی!
تو را فریاد میزند
مخاطب کالمم که هیچ...
مخاطب ضربان های قلبم تویی!
لبخندی زدمو سفت تر بغلش کردمو گفتم:تو را شبیه خودت دوست دارم..
شبیه همان آرامشی که..
آرام آرام آرام
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نا آرامم کرد!
شروع رمان=1آذر ماه 1395
پایان رمان=24خرداد ماه 1396
نویسنده  :مائده تاج مزینانی
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