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 می محفوظ نویسا سایت برای اثر این رایت کپی حقوق کلیه
 .باشد

 

 مقدمه

  من سوزان تن های تپش این

 من مژگان سایه در اتشی

  تر سرشار ها زار گندم ز ای

  بارتر پر ها شاخه زرین ز ای

 ها خورشید بر بگشوده در ای

http://www.nevisadl.com/
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 ها تردید ظلمت هجوم در

 نیست بیم دردی ز دیگر توام با

 نیست خوشبختیم درد جز اگر هست

 فرخزاد فروغ

 نویسنده

 ... سالم

 بشم معروف داشتم دوست هم همیشه و داشتم دوست رو نوشتن بچگی از

 که بود ورزش تو دومی اما هست نویسندگی همین که یکی  عنوان، دوتا به

 دیگه سال هفت بعد خب اما.  کشور برای باشم آور مدال خواستممی

 کار اولی روی سخت دارم اما گذشتم خیرش از و بدم  ادامه نتونستم

 .کنممی

. داره اساسی تفاوت یه اما داره، عاشقانه ژانر دیگه رمانای مثل هم رمان این

 .بخونید خودتون

  حمایتتون از ممنون

 خالصه

 کلی. خودش برای مخیه سالگی15 تو که هست دختری درباره داستانمون

 چند چون و کنهمی درست خودش برای اینا رو افزار نرم و امنیتی وسایل

 دختر اما. داره کنکور اش دیگه ماه سه خونده جهشی تحصیلیشو سال
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 این در و برسونه انجام به رو کاری ماه یک در تا شهمی دزدیده داستانمون

 گم رو زندگیش هدف هااون فهمیدن با که هست زندگیش در حقایقی راه

 . کنهمی

 دزدهمی رو داستانمون دختر داره ای پیچیده شخصیت هم داستانمون پسر

 .اس دیگه چیز یه هدفش اصل در اما

 کنید دنـبال را ما

 :  رمان شروع تاریخ

26/10/1395  

 و اون معرفی هدف بیشتر و رمانمونه دختر شخصیت درباره رمان اول فصل

 تا بخونید دقت با رو اول فصل هاشه سرگرمی و عالیق, دوستاش و خانواده

 .نخورید بر مشکل به رمان اخرای یا وسطا در نکات بعضی فهم تو

 بدنم به قوسی و کش و کنار گذاشتم رو فیزیک درس به مربوط تست کتاب

 تا 12 و کشیدم پوفی نداره گنجایش مغزم دیگه کردممی احساس دادم

 کنکور تا من و بودن زیاد خیلی کردم، نگاه زدممی باید هنوز که تستی کتاب

 که اتاقم پرده سمت رفتم و کنار گذاشتم رو خوندن. داشتم وقت ماه سه

 کنار وقتی نکنه، نفوذ داخل به نوری تا بود داده پوشش رو اتاق بزرگ پنجره

 انگشتم خوردن با اما ببرم چشم به دست خواستم زد رو چشمام نور زدمش

 باالخره تا زدم پلک اروم اروم و کشیدمش صورتم از عصبی عینکم به

 .کردن عادت نور به چشمام
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 تازه روحمو بهاری هوای کردم باز رو پنجره و گذاشتم موهام روی رو عینک

 .کردمی

 رفتم بود بابا عکس و اسم کردم نگاه مانیتور به بلندشد موبایلم زنگ صدای

 زدم رو اینتر دکمه و صندلی رو نشستم

  بابا سالم-

 نباشی خسته دخترم سالم-

  نباشی خسته هم شما ممنون-

 ؟؟؟ چطوره مامانت ؟؟؟ خبر چه-

 طورهمون برداشتم رو خوندنش به کردممی شروع باید که کتابایی از یکی

 :گفتم کردممی باز اولشو صفحه که

 غذایی مواد با بخره سبزی رفته کنم فکر خوبه هم مامان-

 ؟؟؟ بره نگفته رضا چرا -

 شما که مدت این تو معنا تمام به وسواسی من پدر که زنتو شناسیمی-

 گیر چیز همه به انداخته راه اعصاب جنگ شده بدتر هم وسواسش نیستی

 من خوندن درس اال میده

  اومدم منم بیای راه مامانت با دیگه ماه سه دیگه خب عجب -

  ؟؟؟ خبر چه شما بابایی کنه خدا-
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  دیگه ماه سه تا نیاد پیش مشکلی اگر خب -

 : گفتم جواب در و زدم عالمت رو درسته کردممی فکر که ای گزینه

  بگو دقیق نیست حالیم مدود حدود شناسیمی منو که شما-

  بینممی تار یکم دارم کردممی احساس زدم لبخندی منم خندید بابا

 دیگه روز125 دقیقا خب -

  شهمی ماه چند روز 125 کردم محاسبه

  شهمی روز 8 یا 7 و ماه 4 حدودا خب-

  داری من پیش حسابی جایزه یه بشی قبول رو کنکورت اگر و درسته -

  عالی خیلیم-

 نداری؟؟؟ کاری کنم قطع باید من دخترم خب-

 بیای فرود خوب و بابایی باش خودت مواظب فقط نه-

 باش مادرت و خودت مواظب توهم دخترم باشه -

  چشم-

 خداحافظ-

 دوباره بخش ارامش اصل در کالمبی و مالیم اهنگ و شد قطع تماس

 و کشیدم پوفی موهامه روی که شدم عینکم متوجه تازه. شد پخش

 زیاد خوندن درس خاطر به اونم بوده نیم چشمام نمره واقع در برداشتمش
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 تو استنزه نیک اصلیش اسم بگم، بابام درباره بذارید خب. شده اینطوری

 از قبل روز15 کرده تعریف که اینطور. نوردی فضا اونم خونده درس امریکا

 افاق عمه به رفته که حالی در بینهمی نیویورک تو مادرمو مریخ به پرتابشون

 رو روبه باهم اتفاقی باشه اونجا تعطیالت و بزنه سر کنهمی زندگی اونجا که

 مریخ به روزه 300 فضایی سفر یه برای پدرم اما عاشقی و عشق و شنمی

 . بمونه منتظرش میگه مادرم به و میره

 خاستگاری هر اما ایران گردهبرمی مادرم و میشه تموم تعطیالت خالصه

 و میاد سفرش از پدرم پدرم، یعنی نیک عشق به فقط کنهمی رد داشته

 و دنبالش میاد رشوه و بدبختی هزار با ایرانه فهمهمی گردهمی مادرم دنبال

 فکر روشن ادم که اونم کنهمی خاستگاری بزرگم پدر از و کنهمی پیدا اونو

 فامیلش و اسم و  بیاد ایران به همیشه برای باید میگه بوده سختگیری اما

 خالصه. بده تغیر اسالم به مسیحیت از دینشو همچنین و کنه عوض هم رو

 .اریان مهرداد میذاره رو اسمش و میده انجام کارارو این همه پدرمم

 سال دو بعد و کننمی ازدواج باهم اونا کرده انتخاب براش مادرم که اسمی

  بین پدرمم کنهمی انتخاب مادرم هم اسمشو و میاد بدنیا رضا بزرگترم برادر

 اما بینیمشمی دوماه ، ماه شش هر و امده و رفت در همیشه امریکا و ایران

 به هنوز مادرم اما. نیاد چشم به دوری این که داریم نزدیکی روابط اونقدر

. شیشه تو کنهرومی رضا منو خون میره بابا هروقت و نکرده عادت رفتنا این

 بدبختی هزار با خب اما میام دنیا به من سال شش بعد اهان بودیم کجا خب

 مامانمم همین برای شممی زنده دودقیقه بعد و میام دنیا به مرده اول یعنی



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     8

. کنیممی زندگی مشهد ما که میشه این کنه زندگی مشهد بیاد کنهمی نذر

 داره پزشکی رشته تو و سالشه 21 االن رضا.  کنهمی انتخاب بابام منم اسم

 اومده اون و عیده تعطیالت االن اما داره خوابگاه و خونهمی درس تهران تو

 به داشتم دوست بچگی از شما کوچیک دلرباست اسمم که منم. مشهد به

 باعث همین البته که خودم کوشش و تالش با اونم برسم خواممی هرچی

. دارم کنکور دیگه ماه سه که االنم بخونم درس جهشی رو چندسالی شد

 باعث که رفتم زیاد اینا و افزار سخت کامپیوتر و رباتیک کالسای وسطا این

 و بدم انتقال سیستم به رو گوشیم سیستم افزار نرم یه طراحی با شده

 هنرای سالم یه  باشم تماس در باهاش کامپیوتر با میزنه زنگ هرکسی

 .رفتم رزمی

 درس تاریکه جا همه که حالی در مطالعه چراغ با دارم عادت هم همیشه

 داره ارامش دارم دوست رو تاریکی بخونم

 بده جواب رو تلفن دلربا-

 اوکی-

 کردم وصل رو تلفن و کردم لمس کیبورد از رو دکمه چندتا با منم رفت رضا

 اتاق تو پیچید نازی صدای

 نازی؟؟؟ بله-

 چطوری؟؟؟ سالم-

  خوبم سالم-
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 ؟؟؟ موندن کتابات از تا چند ببین-

  کردم شروع االن رو اومی12 تا11-

 تونممی کنم چیکار دونمنمی. مونده تاشون20 که من خوشبحالت وای -

 بخونیم؟ درس باهم خونتون بیام

 نداری؟؟؟ کار نه-

 !میام دارم من ولی-

 :گفتم و زدم پوزخندی

 خوش روز عزیزم کنهنمی باز برات کسی درو-

 مزخرف کالس تو سالشه 19 نازی خب. ای افاده پولدار دختر یه دیگه نازیه

 که همین اما اومد خوشم نقصش بی تیپ از اول شدم اشنا باهاش کنکور

 تا20 میگه کهاین. شدم پشیمون خودم کرده از ریختم دوستی طرح باهاش

 وقتی و بوده پسراش دوست مشغول چون چیه برای دونممی مونده کتابش

 خواست بار یه ننر و لوس خیلی و اس بچه تک.  اه نداشته زدن تست برای

 و ام دیگه دوست خونه رفتم روز همون تمام زرنگی با من اما خونمون بیاد

 نیست خونمون اونجا بفهمه و بره اگر اونجا ما خونه کنهمی فکر اون که اینه

 .میشه دیدنی این

 میز روی رو عینک بودم شده خسته خیلی بودم زده تست صفحه بیست

 یه خودم اما هست معمولی اتاقم در. برداشتم رو اتاقم در ریموت و گذاشتم
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 تاب لب و موبایل و ریموت با فقط که کردم نصب براش دور راه از کنترل

 بشه واردش تونهنمی هرکسی و داره رمز اونم که میشه باز خودم شخصی

 اتاقم وارد نتونن که گذاشتم لوسم های خاله دختر خاطر به بیشتر رو این

 . کنن فضولی و بشن

 شلوار تو گذاشتم رو ریموت بستمش، ریموت با دوباره و بیرون رفتم اتاق از

 خونه گردگیری اش وظیفه صرفا که خانم هاجر رفتم اشپزخانه به و جینم

 درست حال در هست وقتی الزمه هروز که رضا اتاق کردن مرتب و اس

 وقتی کردم نگاش و نشستم میز پشت صدا سرو بی. محبوبمه شیرموز کردن

 لبخند با بعد اما ترسید یکم دید منو برگشت و ریخت برام بزرگ لیوان یه

 : گفت مهربونی

 بیارم رو شیرموزت برات خواستممی دخترم نباشی خسته-

 ؟؟؟ داریم هم شکالتی کیک جون هاجر ممنون-

  عزیزم میارم برات االن -

 ممنون-

 : اومد غرغر با همراه مامان که بودم خوردن مشغول

 وضع بهمان و فالن و ندارم خورد ها تاکسی راننده این دست از وای-

  سرمو خورد واینا اونجوریه مملکت

 ؟؟؟ کنینمی استخدام راننده خب چرا-
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 شدم مشغول دوباره و زدم وری یه لبخند منم رفت بهم ای غره چشم مامان

 قالبیم زندگی محل رفته که نازیه دونستممی میومد موبایلم زنگ صدای

  بیرون اومد اتاقش از رضا که گذشت دقیقه چند ندادم محل زدم پوزخندی

  برداشته رو خونه کل زنگش صدای بده جواب رو گوشیت برو بیا-

 :گفت هم رضا انداختم باال شونه

  خونممی درس دارم نرو من مخ رو دلربا-

 :گفتم منم شد قطع صدا موفع همون

 داداش خان شد تموم-

 :مامان

  کردن شروع دوتا این باز 

  شدم بلند منم اتاقش رفت ورضا کردیم هم به نگاهی رضا منو

  جون هاجر ممنون-

  دخترم جون نوش-

 تو باید رو جسدمون کنیم بحث خواستیممی اگر واقع در. اتاقم رفتم منم

  کردنمی پیدا سردخونه

 همین برای بیارم باال خواممی کردم احساس خورد کتابام به که چشمم

 رو مشکیم پشتی کوله زدم مشکی تیپ کمدم سراغ رفتم و شدم بیخیالشون
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 هم مدلمو اخرین ایفون موبایل و توش گذاشتم هم رو تابم لب برداشتم

 به که همونطور و کردم قفلش موبایل با بیرون اومدم اتاق از و گرفتم دستم

 :گفتم رفتممی خروجی در سمت

 خوری هوا بیرون میرم من مامان-

  ها برگردی تاریکی قبل -

 اوکی-

 همیشه شاپ کافی رفتم. بیرون زدم خانه از و پوشیدم رو اینامم های کتانی

 :گارسون گیم همیشه میز پشت نشستم و گیم

 ؟؟؟ دارید میل چی اومدید خوش سالم-

 گی همیشه همون-

 فعال رو دوربیناش و اوردم در رو تابم لب منم رفت و کرد کوتاهی تعظیم

 و تابش لب تو سرش یه بود اتاقش تو رضا گرفتم نظر زیر رو خونه و کردم

 دفترش  روی رو چیزایی یه تاب لب تو از هی بود کتاباش تو سرش یه

 .کردمی خفم گذاشتم دوربین اتاقش تو فهمیدمی اگر کردمی یادداشت

 که دوربینا از چشم نبود خاصی چیز اما کردم نگاه هم رو بقیه و باغ و خونه

 تو رفتم. نشدم متوجه من و اورده گارسون که شدم سفارشم متوجه گرفتم

 رو رمز بودم گذاشته ای گونه جدا رمز براشون که اتاقم دوربینای قسمت

 .کردم نگاه و کردم وارد
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 با افتادم سرفه به و گلوم تو جست مانیتور دیدن با که بود کیکم وسطای

 ؟؟؟ کیه دیگه این شدم خیره تاب لب به شده گرد چشای

 داشتم هیجان با شنل همون با هه مانند زورو نقاب یه با پوش سیاه ادم یه

 اتاقمو های سمبه سوراخ همه کنهمی چیکار من اتاق تو این کردممی نگاه

 بیرون پرید پنجره از دوباره و نکرد پیدا خواستمی که چیزی انگار اما گشت

 بیرون پرید حیاط ته کوتاه دیوار از دیدم حیاط دوربینای فایل تو رفتم فوری

 کافی از و گذاشتم کولم تو رو تاب لب و فنجونم زیر گذاشتم پول فوری. 

 رسیدم دقیقه چند بعد بود نزدیک چون خونه سمت دویدم. بیرون زدم شاپ

 پر پرنده نبود کس هیچ داره کوتاه دیوار که قسمت همون سمت رفتم سریع

 .زدنمی

  لعنتی اخ-

 سرم رو انداختم رو صدام و خونه تو برگشتم

 فهمیننمی هیچی شماها خونه میاد دزد روشن روز تو-

 : بود هم خانم هاجر البته سمتم اومدن فوری مامان و رضا

 :مامان

 چی؟؟؟ 

 با هردوشون جلوشون گذاشتم رو شده ذخیره فایالی و اوردم در رو تاب لب

 :  رضا. کردن نگاهم تعجب
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  خودتی شاید-

 ؟؟؟ هیکلشو بینینمی ایکیوسان-

 موبایلم فوری افتادم اتاقم یاد کردمی نگاه شده بازپخش فیلم به متفکر

 و کم دنبالم هم رضا و مامان اتاق تو دوئیدم و زدم رو اتاق رمز روبرداشتم

 .بود ریخته بهم بیش

 :من

  داشته کشدست طرف 

 :رضا

 وقت اون کردی برقرار رو کامل امنیت اتاقت در برای تو واال بگم چی 

 پیکر درو بی ات پنجره

 اما بیرون رفتن اونا خالصه بودم؟؟؟ نیوفتاده فکر این به چرا گفتمی راست

 اون  کردن درست مشغول فوری منم بود نگرانی از پر اش چهره مامان

. نرفتم هم شام برای که طوری بودم مشغول شب دوازده ساعت تا شدم

 این از خداروشکر خب کردم امتحانش موبایلم با و کردم نصبش پنجره روی

 چیزی خستگی از و افتادم تخت رو و کشیدم راحتی نفس نبود مشکلی نظر

 .نفهمیدم

*** 



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     15

 دوروز یکی من و گذرهمی اتاقم به بود اومده دزد که روز اون از هفته یک

 معلوم قرار از بودم فردی و دستی امنیتی های سیستم طراحی مشغول اول

 گفتمی باری چند مامان. دارم نترسی سر من خب  اما بودم من هدفش

 نداریم مدرکی و نبردن چیزی وقتی نه گفتممی من اما پلیس به بزنیم زنگ

 برگشت دیروز هم رضا. کردممی قانعش حرفا این با بزنیم زنگ چی برای

 مرتضی اهنگای امروزم. کنممی سروصدا گاهن راحت خیال با منم تهران

 هفته یه شممی خسته بازم و زنممی تست دارم و گذاشتم رو مرحوم پاشایی

 بیرون دیگه اتاقم تو اومدن که روز اون از جورایی یه نرفتم بیرون است

 مشکیمو تیپ کنممی دق نرم اگر کنممی احساس امروز اما اتاقم از نرفتم

 . مانتوم جیب تو گذاشتم رو بود انداز نیزه که جدیدم امنیتی دستگاه زدم

 کوچولو های نیزه از پر توش چون گذاشتم روش خودم که اسمی انداز نیزه

 چاقو از که داره گوشه چهار تیزش نوک عالوه به که سانتیه دوسه نازک و

 اینا از تا سیصد توش دسته کف اندازه که کوچولو انداز نیره این تره تیز هم

 یه بشه پرتاب زمانهم تا پنج تا بدی فشار رو اش دکمه کافیه و میشه جا

 با ای برنامه یه موبایلمم. خودم امنیت خاطر به براش گذاشتم هم درپوش

 اگر که بود این به مربوط بودم ریخته توش و بودم کرده طراحی تاب لب

 رضا، به مضمون این به متن یه فوری کنم وارد توش رو خاصی رمز من

 به میشه ارسال پلیسه که خانوادگیمون دوست عالوه به پدربزرگم مادرم،

 ضبط درحال صداهای با اینا از و خطرم تو و دزدیدن منو که مضمون این

 لحظه اون
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 : مامان

 ؟؟؟ کجا

  گیم همیشه شاپ کافی تو هواخوری میرم-

 باش خودت مواظب-

 چشم روی به-

 همیشه میز سمت برم خواستم رسیدم که  شاپ کافی به بیرون زدم خونه از

 و توهم کردم اخمامو نشسته روش هیکلی پوش سیاه مرده یه دیدم که گیم

  مدیریت میز سمت برگشتم

  اومدید خوش خانم سالم-

 ؟؟؟ بکشید برام زحمتی یه میشه ببخشید ممنون سالم-

 ؟؟؟ بفرمایید-

 میز یه کنید راهنماییشون تونیدمی نشستن من گی همیشه جای اقا اون-

 ؟؟؟ دیگه

 اما داره برشون اومد میز رو گذاشتم تومنی صد تراول دوتا کولم تو از و

  برنداشتم روش از دستمو

  تر سریع شممی ممنون خب-
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 اونم زد حرف ای کلمه چند یارو با و میز سر رفت و داد تکون سری اون

. دیدمنمی صورتشو همچنان اما نشست کنارش میز رفت و داد تکون سری

 :گفتم و برداشتم تراوال رو از دستمو اومد گارسون

 گی همیشه سفارش همون-

 فکر که هیکلش برخالف ببینم، رو صورتش تونستم تازه نشستم که جام سر

 نازی چهره هم خیلی اتفاقا باشه خشن و زمخت باید صورتش کردممی

 و کردم بازش و اوردم در رو تابم لب و ندادم اهمیت اما گوگولی،. داشت

 و برداشتم رو گوشیم فوری اتاقمه تو باز یارو اون کردم چک اتاقمو دوربین

 :مامان به زدم زنگ

 ...ب-

  اتاقمه تو دوباره دزده اون مامان-

 ؟؟؟ چی-

  دیگه کن کار یه اتاقمه تو کنممی نگاه تاب لب ازتو دارم گممی راست-

 باشه باشه -

 و هاجر و کمک به مامان دیدم و کردم کوچیک دوربینو منم کرد قطع بعدم

 راحت هم یارو اون کنن بازش نتونستن اما اتاقم سمت اومدن علی شوهرش

 کولرم دریچه تو از کیه دیگه این بابا ؟؟؟ چی. بیرون رفت کولر دریچه تو از

 :گرفتم رو مامان شماره دوباره و توهم کشیدم اخمامو. اتاقم تو میاد
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 ؟؟؟ هان اتاقت در گذاشتی چیه سیستم این بشی چی بگم الهی-

  بیرون رفت کولر دریچه از نکشید زحمت حاال خب-

  شایگان اقای به زنممی زنگ االن تو دست از-

  میام دیگه ربع یه منم گرام مادر اوکی-

 بهش ام مکالمه اول از کردممی سعی من و بود روم بدجور نگاهی سنگینی

 همون که نگاه سمت برگشتم کردم قطع رو تلفن که همین اما ندم اهمیت

 اونقدر منم دزدید نگاهشو دید که نگاهمو دیدم رو گوگولی هیکلی مرد

 مشغول و رفتم بهش ای غره چشم منم کرد نگاهم دوباره تا کردم نگاش

 دوربین یه هم بوم پشت رو باشه یادم. دیگه پروام شدم سفارشم خوردن

  ؟؟؟ بوم پشت رفته چطوری اما اومده جا اون از قطعا بذارم

 که کشیدم راداری افزار نرم یه طراحی مشغول و کشیدم جلوتر رو تابم لب

 یه اومده اتاقم تو وقتی حتما کنم ضبط هم اتاقمو توی مکالمات بتونم

 زد زنگ مامان که بودم کردن تایپ غرق ساعتی یه. دیگه زده چیزی حرفی

 گوشیم به

 ؟؟؟ بله-

  که میای ربعه یه گفتی-

  اومدم رفت یادم ببخشید-
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 داره یکی کردممی احساس بیرون زدم شاپ کافی واز کردم جمع وسایلمو

 گرفتم دستم تو رو انداز نیزه و کردم مانتوم جیب تو دستامو کنهمی تعقیبم

 یه ادمای این از بخوام حاال ترسیدمنمی جنش و روح از. بودم نترسی ادم

 بترسم؟؟؟ القبا

 فوری بود خلوت رسیدم کوچمون به رفتممی راه خونسرد همچنان اما

 متریم سه تو کردمی نگاهم داشت اخم با بود هیکلیه مرد همون برگشتم

. نیست تعقیب قصدش شایدم یا نیست بلد هم تعقیب گاگول بود ایستاده

  غرور و باشه داشته قدرت صدام کردم سعی

 ؟؟؟ خوایمی چی-

 گرفتم و اوردم در مانتوم جیب تو از رو انداز نیزه فوری منم جلو اومد قدم یه

 و زدم رو اش دکمه که جلو بیاد اومد باز زد پوزخند کرد مکث اول جلوش

 رو کوچه کل فریادش صدای که نکشید طول دقیقه رفتم نشونه پاش سمت

 کسیه سزای این بخور حاال بیا ؟؟؟ گرفتنمی جدی منو کسی چرا برداشت

 اقای تو پریدم و خونه سمت دویدم تندی منم. بگیره کم دست منو که

 : گفت زنممی نفس نفس که من بادیدن بود حیاط تو شایگان

 ؟؟؟ بود کی مال داد صدای شد چی-

 اس کوچه تو االن کردم ناکارش بدزده منو خواستمی که اونی-
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 کسی اما رفتم دنبالشون فضول که منم بیرون رفتن مامورا با شایگان اقای

 زخم پای با اون کردم نگاه بود افتاده که جایی به تعجب با اونجا نبود

 کنه فرار اونجا از سرعت این به تونستنمی

  بود شده زخمی اون رفت کجا اا-

 :شایگان

 ؟؟؟ کرد زخمیش چی با 

 نشونش و اوردم در مانتوم جیب تو از رو ام اسلحه اخر در و کردم مکثی

 : گفت و رفت بهم ای غره چشم اونم دادم

 ؟؟؟ بود افتاده کجا-

 پنچر حسابی شد باعث و نشد دستگیرشون هیچی اونام دادم نشون رو جاش

  بود گرفته ام خنده شون خورده شکست های قیافه از بشن

 :شایگان نشستیم که ها مبل رو خونه داخل برگشتیم

  بریممی خودمون با فلش تو بریز رو شده ضبط های فیلم-

 یه من بودن منتظر انگار اونام کردم نگاهشون منتظر و انداختم باال شونه

 :گفتم و کشیدم توهم رو اخمام منم کنم کاری

 ؟؟؟ بهتون بدم خودم از فلش که ندارین توقع-

 رو گذاشت و اورد در فلش یه کتش تو از اکراه و اخم با ماموراشون از یکی

 از رو تاب لب و برداشتم رو پشتیم کوله منم نشست سرجاش و عسلی میز



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     21

 کردنمی نگاه من به داشتن همه که حاضر جمع به نگاهی اوردم در توش

 .کنی کار بخوای چشم همه این جلوی بودا سخت هه. کردم

 شدمی پر داشت که رنگ سبز خط به داشتم کردم که پیس  کپی مشغول

 :اومد شایگان صدای که کردممی نگاه

 ؟؟؟ کردی زخمیش که اونی بود شکلی چه-

  میگم بهتون االن کنین صبر لحظه چند-

 رفتم اتاقم به و گذاشتم خودم جای مبل روی رو تاب لب شدم بلند جام از

 میز روی رو تاب لب هال تو دوباره رفتم و برداشتم a3 کاغذ و قلم سیاه

 رو نقاشی. شدم مهاجم فرد اون چهره طرح کشیدن مشغول و گذاشتم

 دادم قلمشو سیاه طرح دقیقه پنج بعد. بود امتیاز یه این و داشتم یاد خدادادی

 رو تاب لب میز رو گذاشتم و کشیدم هم رو فلش موقع همون شایگان به

 :گفتم و گذاشتم پام روی

 نگاری چهره برنامه با باید بخواین تر دقیق بود حدودا توهمین اش چهره-

  کنم درستش براتون

 واضحه هم خیلی همین -

 :شایگان. بست نقش لبم روی غرورم سر از محوی لبخند

  امنیت برای موننمی اینجا کرامت سرگرد و جعفری سرگرد اما ریممی ما-
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 از کمکی چه زن دوتا این کنن حمله مرد چندتا اگر انداختم باال شونه

  اعلم.. ال. برمیاد دستشون

 مطمن چون الکی پلیس دوتا این موندن دونستممی گرچه رفتن اونا باالخره

 سئوالی این ؟؟؟ سراغم اومدن چی برای اصال نمیان سراغم روزی چند بودم

  نداشتم براش جوابی که بود

 اعتراضی تو اومد همراهم جعفری همون هم زن مامور که اتاقم به رفتم

 حافظه کارت با و لحیم کارم میز پشت نشستم و بستم درو اومد وقتی نکردم

 گذاشتم کولر دریچه زیر بردم رو صندلی شد تموم که کارم خالصه. برداشتم

 بهش پایین اومدم وقتی بودم اون کردن بست و قفل مشغول ساعتی یه

 :من گفتنمی چیزی اما میزد موج تحسین چشماش تو کردم نگاه

 ؟؟؟ بدونم رو اسمتون تونممی-

 جعفری الدن-

  هستم اریان دلربا منم-

 کردیم خوشبختی اظهار

 ؟؟؟ ندارید مشکلی بدم گوش موزیک باید درس حین من ببخشید-

  نه-

 رو کالممبی اهنگای و کردم باز رو تاب لب کامپیوتر میز پشت نشستم

 شدم زدن تست مشغول و گذاشتم
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 :مامان

  بخورید شام بیاین 

 بینینمی نشستیم سرمیز و بیرون رفتیم الدن با و کردم باز درو ریموت با

 باشه داشته سن من دوبرابر شاید شدم خودمونی زود چقد

 پلیسه دیگه یکی اون و مامان بخوابیم اتاقم تو من با الدن شد قرار شام بعد

 لب و نشستم دراز. خودش خونه بره که هاجرم بخوابن مامان اتاق تو کرامت

 همه به زدن گشت مشغول و کردم فعال رو دوربیناش گذاشتم جلوم رو تاب

  هیچی نبود، خبری هیچ شدم جا

 .الال بوس جیش و بستم دوربینارو ساعت نیم بعد

 تو ارباب ای زده که حرفایی ولی ای نگفته که هستی سخنانی ارباب تو

  هستن

 نداشتن نظر زیر رو خونمون دیگه هم پلیسا نشد وخبری گذشت هفته یه

 پلیسا که حاال ممکنه کردممی احساس اما داشتم که انتظاری همون دقیقا

 و دونستمنمی چی برای اما سراغم میان افتاد اسیاب از آبا جورایی یه و رفتن

.  رسیدنمی دانشمندم ذهن به هیچیم کردممی فکر هرچی هفته یه این تو

. کردم نصب دوربین هم کوچه تو و بوم پشت رو هم بیشتر امنیت برای منم

 هههه.منه نظر زیر محله کل دیگه االن

 باشه اینا سالش 21 کنم فکر هست هم جوون که همسایمون پسر روز یه

 نیست کسی دید کرد اونور اینور به نگاهی رفتمی کوچه تو داشت وقتی
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 ممکن حالت ترین اور چندش با کرد تمیزش که خوب و دماغش تو کرد

 عــق خوردن دهنش کرد

 بود خورده بهم حالم هم بود گرفته خندم هم خخخخ( دوستان شرمنده)

 بیایم بیخیال زدمی زنگ که هم بابا بود نیوفتاده هم ای دیگه خاص اتفاق

 رفتم و زدم کوچولو مسافرتی چادر یه حیاط تو برداشتم کتابامو. حال زمان

 مانیتور صفحه تو کردم احساس که هستم خوندن درس مشغول توش

 از نقاب با پوش سیاه مرد یه همونه اره کردم نگاه فوری کرد حرکت چیزی

 بهم گرفتم دستم تو و برداشتم رو ام اسلحه فوری تو پرید پشتی حیاط

 و جورابم تو گذاشتمش و سایلنت رو گذاشتم فوری رو گوشیم میشه نزدیک

 .بشم دزدیده ممکنه دونستممی انگار روش کشیدم رو شلوارم

 دیدم وقتی بیینیم جلو گرفت سفید دستمال یه و چادر تو پرید فوری

 حین همین تو و کردم تقال یکم داشتم نگه مشتم تو رو ام اسلحه اینطوریه

 زورم اما جونش به افتادم مشت با حاال سارافونم جیب تو گذاشتم اونو

 حداقل بهتره اینطوری بزنم بیهوش به رو خودم دادم ترجیح رسیدنمی

 چقدر مشخصه. )بگیرم رو جلوشون بیارن سرم بالیی خواستن اگر هوشیارم

 ( بگیری رو جلوشون تونستی االن

 اون بود امتیازی من برای این و دارم نگه رو نفسم دقیقه چهار تا تونستممی

 :گفت ارومی صدای با شد مطمئن بیهوشیم از گاگوالنه وقتی

 شد انجام ماموریت قربان-
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 پشتی کوله یه کردم نگاش چشی زیر و کردم باز چشممو الی اروم

 لبتابمم و تو گذاشت منو و کردم بازش بود همراهش بزرگ کوهنوردی

  بست زیپشو و بغلم گذاشت

 پشتیت؟؟؟ کوله تو گذاشتی منو که چیم من مگه االغ

 بخوام اینکه به برسه چه بخورم جم تونستمنمی که بود تنگ جا اونقدر

 دیدن با مخصوصا بودم ترسیده چرا دروغ جورابم تو از بیارم در رو موبایلم

 رفت دیوار از کردم احساس بعد دویدن کرد شروع پاشد اونم. دزدیش نوع

 بیشعور گرفتم رو اخم جلوی سختی به پایین پرید بعد و باال

 و زبونم و خورد چونم به تاب لب که مخصوصا پیچید هم به ام روده و دل

 صدای. دادم فحش بهشون تونستم تا شد جمع چشمام تو اشک گرفتم گاز

 ها ادمه ات کوله تو بیشعور سرم اخ جایی کرد پرت منو و ماشین ترمز

 در شدن بسته صدای شدم مغزی ضربه. کردممی خفیفی سرگیجه احساس

 : اومد یکی صدای

 شد خفه رو کوله در کن باز-

 و کوله زیپ شدن باز صدای کردم عادی صورتمو وحالت بستم چشمامو

  نداشتم جراتشو اما هام ریه تو بفرستم رو هوا داشتم دوست هوا هجوم

  شده زخم پیشونیش بابا ای-

  کن تمیزش زودباش نره پاش به خار نگفت مگه کشتتمی رئیس ؟؟؟ چی-
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 من سر نزن غر بابا باشه-

  شده زخم پیشونیم زمین با برخورد از بگو پس. داشتن خشنی های صدای

 ؟؟؟ برداشتی هم رو تابش لب-

  اره-

 از بزنم خواستمی دلم یعنی کرد دراز صندلی رو اورد در کوله  تو از منو

 زمان براساس ساعتی سه خالصه. زده دست بهم که کنم نصفش دو وسط

 ترس با گنده مردک دیدن با کردم باز چشمامو اروم بود گذشته مغزیم بندی

 و کردن داد و جیغ کردم شروع منم شد بهوشیم متوجه پریدم جا از مثال

 کردمی سعی اونم بهش نداختممی جفتک خر عین یعنی انداختن جفتک

 عمه درد به رفتم که ای رزمی هنرای کالس همه اون دیگه. کنه مهارم

 خوردمی نداشتم

  اونو کن اش خفه-

 مطمئن گاگوالنه باز انگار وقتی حال همون باز و بینیم جلو اورد باز دستمال

  کردم منظم نفسامو منم برداشت دستمالو بیهوشم شد

  وجبی نیم داره زوری چه-

 نکرده انتخابش الکی رئیس-

 جواب من سئواالی به یکی بابا ای ؟؟؟ چی برای شدم انتخاب من پس چی

  میشم دیوانه دارم بده
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 وحشت با خواب از دستم تو سوزشی احساس با. برد خوابم ساعت نیم بعد

 رگم تو سرنگ یه شدم متوجه فقط شدم بیهوش که نکشید طولی اما پریدم

 .کردن تزریق

*** 

 اوردی؟؟؟ سرش بالیی چه لندهور؟؟؟؟ نمیاد بهوش چرا-

 بیارم دست به رو هوشیاریم حدودی تا تونستم احمقی یه داد صدای با

 نمیاد بهوش چرا دونمنمی کردم تزریق سرنگو فقط من قربان دونمنمی-

 سوخت براش دلم که بود وترسیده لرزون صداش لحن اونقدر

 فهمیدی؟؟؟ نمیذارم ات زنده بیاد سرش بالیی-

  قربان بله-

 گمشو چشمام جلوی از-

 و گشنگی احساس اما بخوابم بازم خواستمی دلم و بود کرخت بدنم خیلی

 بیابون تو میشن تلف دارن که ادمایی حس کردممی شدیدی تشنگی

 ناکارش زدم که گوگولیه هیکلی مرده همون دیدن با کردم باز چشمامو اروم

 گارد مثال و ایستادم سرپا حرکت تویه و پرید سرم از خواب سرم باال کردم

 پاشه درد خاطر به فهمیدیم رفت توهم اش چهره اما ایستاد تند اونم گرفتم

 بزنم بهت ای صدمه خوامنمی باش اروم اوخی
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 خیال زکی که بزنمش مثال و کنم کار تاخواستم و بهم رسید ثانیه سیم تو

  کرد قفل پاهامو پاهاش با و گرفت دستش یه با دستامو جفت خام

  کن ولم ااا-

  باش اروم نه-

 بهش زورم عنوان هیچ به نه دیدم مکش کش و داد و جیغ کلی بعد

 کالس چندسالی یه و کردممی گوش بابا پیشنهاد به کاش ای رسهنمی

 بتونم غلطی یه االن حداقل تا رضا مثل نبود کافی سال یه رفتممی رزمی

  تخت رو نشوند منو کنمنمی کاری دیگه دید وقتی. بکنم

 ...برا باید تو-

  گفتم و حرفش وسط پریدم

 گشنمه-

 منم بیرون رفت پاشد و کرد ای خنده بعد اما گفتم چی نفهمید انگار اولش

 در یه با بود تخت یه نبود بخوری بدرد چیز هیچ انداختم اتاق به نگاه تندی

 فقط گشنمه گفتم وسط اون یعنی همین کمد یه و توالته کنم فکر که

 کنین ای دیگه فکر اگر مدیونین ها موقعیت سنجش بخاطر

 بخور اینو بیا-

 محتویاتش تخت رو کنارم گذاشت اونو و نشست جلوم بود دستش سینی یه

 .بود سوخاری مرغ با برنج
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 فهمید میشد جورابم برجستگی و سنگینی از شدم خوردن مشغول اروم اروم

 اونم. کنم حس رو ام اسلحه تونستمنمی و کنن پیدا نتونستن رو موبایلم

 کنم بررسی رو موقعیت قشنگ بتونم اینکه برای کرد نگاهم وایستاد یکم

 ببرم دهنم سمت به بودم برداشته که قاشقی بشم خالص شرش از بود الزم

 :گفتم و کردم پرت سینی تو رو

  شد ؟؟؟کوفتم بیرون بری پاشی یا ؟؟؟ نکنی نگاهم میشه-

 کنم صحبت اینطور دزدیدن منو که کسایی با کنممی جرات چطور واقعا

 برخالف اما ببندم چشمامو قبلش دهنم بکوبه خواست اگر بودم ؟؟؟منتظر

 زیر و کشیدم راحتی نفس رفت بیرون به حرف بی و شد بلند اون انتظارم

 نصب دیوار گوشه به روم روبه دوربین دونه یه کردم نگاه جارو همه چشی

 از شدم سیر قشنگ اینکه از بعد شدم خوردن مشغول و کشیدم پوفی. بود

 بازش دستشوییه کردممی فکر که دره اون سمت رفتم و شدم بلند جام

 نبود کار در دوربینی خوشبختانه کردم نگاه قشنگ بود خودش اره کردم

 دیگه جای یه باید. کشیدم راحتی نفس لمسش از و جیبم تو کردم دستمو

 دونستمنمی هنوز گرچه کنن پیداش و بگردنم بودم ممکن کردممی پنهانش

 کردممی احساس چرا دونمنمی نداشتم ای دلهره اما اینجام چی برای

 رمز و اوردم در رو موبایلم و نشستم توالت روی بربیام پسشون از تونممی

 دونستممی کردم چک رو موبایل شد ارسال ها پیام و کردم وارد رو خاص

 تا رو صداش همین برای باشه روشن باید موبایل کنن ردیابیم بخوان اگر

 پاک رو باشه باید دار صدا که هرچیزی و هشدارا و کردم کم درجه اخرین
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 کجا دونستمنمی که ام اسلحه بود مونده. سرجاش گذاشتم دوباره بعد کردم

 . افتادم موهام یاد فکر کلی بعد. کنم مخفیش باید

. نشده باز این امد و رفت همه این تو که بود خدایی کردم باز سرم از شالمو

 پرپشتم و بلند موهای الی رو ام واسلحه کردم باز رو جادوئیم کشی گیره

 کشیدم رو سیفون کردم درست شالمم بستم موهامو شونه با و کردم مخفی

 از اومدنم با بود توهم اخماش و بود نشسته اتاق تو. بیرون اومدم اونجا از و

  شد بلند جاش

 بیا دنبالم-

 یه تو کردم احساس بیرون اومدیم که اتاق از دنبالش منم و افتاد راه اون

 مرد یه هم متر یک هر بود مجلل بیرونش اتاق برخالف. گذاشتم پا قصر

 قیافه اینقدر  مجسمه مثل بود ایستاده اسلحه با پوش سیاه پوست سیاه

 پرسیدم اروم شدم تر نزدیک مرده اون به ناخواسته که بود ترسناک هاشون

 ؟؟؟؟ دزدیدین منو چرا-

 بگیره نادیده رو زخمیش پای درد و بره راه عادی کردمی سعی که همونطور

 : گفت

 نزن هم اضافه حرف فهمیمی زودی به-

 ها بزنمش دوباره و بردارم رو ام اسلحه میگه شیطونه فهمیمی بزودی ایش

 باال ها پله از اومدن خانم تا سه لحظه همون پاش یکی اون به اینبار منتها



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     31

 این جلوی پوشیدن لباس اینطوری چرا اینا. کشیدم خجالت اونا جای من که

 ؟؟؟ ادم همه

 سینه وسطای تا هم رو جلیقه زیپ مشکی چرم جلیقه یه با لی شلوارک یه

 به رو ما سمت اومدن دیگه باز که هم موهاشون  بودن گذاشته باز هاشون

 : گفت یکیشون و کردن تعظیمی گوگولی

 پیشش ببری رو دختره گفت رئیس-

  کنمکارومی همین دارم-

. کردممی نگاهشون داشتم گرد چشای با منم رفتن و کردن تعظیمی دوباره

  ؟؟؟ خبره چه اینجا خدایا

 بیا دنبالم-

 بسپرم خاطر به رو هردوربین جای کردم سعی رفتممی راه فاصله با دنبالش

 اویز به من و رفتیم پایین ها پله از. کنم مشخص رو هردوربین کور منطقه و

 خارج عمارت از! من خدای کردم نگاه بود اویزون سقف از  که ای سلطنتی

 بود که چیزی تنها خالی زمین  بود افتضاح بیرونش داخل برخالف  شدیم

 بهشت تونستمی اینجا سلیقه بی ایش مجنون بید و بودن کاج درختای

 مامان وقت هیچ ولی نداره اینجا از کمی دست ماهم خونه گرچه. باشه

 . کنیم زندگی تجملی نذاشت
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 رفتیم، باال ها پله از سطلنتی مبل کلی شدیم دیگه بزرگتر عمارت یه وارد

 فرق بقیه با که مشکی در با اتاق یه جلوی دراز راهروی یه کردن طی بعد

 : اومد صدایی انتظار دقیقه پنج شاید بعد زد در به ای تقه. ایستاد داشت

 تو بیاین-

 یاد.  زکی گفته دونی اشغال به  رو، اینجا اوف شدیم داخل و کرد باز و در

 تنگ اتاقم برای دلم چقدر کردم احساس اینجا دیدن با افتادم خودم اتاق

 پر زمین رو  بدتر، درجه چند اینجا ولی. بود دونی اشغال کپی هم اونجا شده

 صد باز.  جلیقه و کت پر تخت رو بود پیراهن و لباس و کاغذ و کتاب از

 همونطوری. نوچ اینجا ولی هست اتاق تو گذاشتن پا جای من به رحمت

 : پریدم جا از صدایی با که کردممی نگاه جلوم فضای به باز دهن با داشتم

 کنی؟؟؟می نگاه اینطوری داری چی به-

 از! بابا نه باال دادم و راستم سمت ابروی ناخواسته جلوم فرد دیدن با برگشتم

 و  ایستاد رسید که گوگولی اون پیش اما سمتم اومد و شد بلند میز پشت

 :گفت کردمی نگاه من به که همونطور

 کنن مرتب رو اینجا بیان بگو خدمتکارا به-

 :گوگولی

  قربان چشم 



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     33

 تو دوباره و نوشت چیزی و اورد در مشکیش کت جیب تو از تبلت یه اونم

 منو خیره داره و ایستاده جلوم پسره این دیدم اومدم خودم به گذاشت جیبش

 با شدم خسته نگاهش از نگذریم حق از داشت جذابیت البته کنهمی نگاه

 :گفتم تخسی

 ؟؟؟ کنیمی نگاه چی به-

 : زد پوزخند

 جدیدم خدمتکار به-

 مشت با و اومد جوش به غیرتم چطوری نفهمیدم  گفت؟ چی االن این ها

 کردم سعی اول من اما زمین افتاد و عقب شد پرت اونم دهنش تو کوبیدم

 اوخ و ای و دادم تکونش هوا تو و نتونستم اما کنم مخفی رو دستم درد

  کردم

 دستم آی آی-

 گوشه از ایستاد جلوم باشم تر خوددار کردم سعی منم شد بلند جاش از

 افتادم خوناشاما یاد ، کردمی ترسناک رو اش قیافه و بود اومده خون دهنش

 زدنمی مو یکیشون قیافه با

 کنن ادمت دادممی وگرنه دارم الزمت حیف-

 همونطور و نشست میزش پشت برگشت اونم بگم چیزی ترس از نتونستم

 :گفت کردمی تاب لب تو رو سرش که
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 توجیح اتاق ببرش-

 اطاعت-

 یه به پام حین همین اما بیرون کشید اتاق از و گرفت رو بازوم اومد گوگولی

 منتظر و بستم رو چشمام قبلش زمین بخورم خواستممی کرد گیر چیزی

 چیزیم خوشبختانه کشید باال رو بازوم که زمین شم اسفالت دماغم با بودم

 شدیم خارج که اتاق از. اومد کش متر دو دستم کردممی احساس اما نشد

 :گفت

 کاردک با که طوری کردمی یکسانت اسفالت با رئیس وگرنه اوردی شانس-

 کرد جمعت نشه هم

 رو احمق لقب لب زیر و اوردم در براش ادایی یه منم بود من به پشتش

 شدیم خارج عمارت از باز. میگه من به اینطوری کیه کرده فکر. دادم بهش

 تا رفتم، دنبالش تردید با رفت پایین ها پله از و باغ گوشه سمت رفت اون و

 بمونم زنده بتونم ردیابی با ممکنه و گرفتن جدی رو پیام اون حتما االن

 که دونستممی اما چیه بدم انجام براشون قراره که کاری اون دونستمنمی

 وای ای. بودم مطمئن رو این کشممی رو خودم بیارن سرم بالیی بخوان اگر

 .بیشعورا دارم کنکور دیگه هما سه من

 اما رفت داخل و شد باز در انگشت اثر یه تو اش اشاره انگشت دادن قرار با

 :کرد نگاهم و برگشت اخم با و ایستاد ترسیدممی نرفتم من

  تو بیا-
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 وسیله تنها و بود سفیدی فقط که فضایی یه شد روشن برقا تو رفتم تردید با

 رنگ که بود اونجا شنمی هم کش دراز که اینایی از راحتی صندلی یه اش

  بود سفید اونم

 صندلی رو بشین-

 توش رفت اون و شد باز دری یه موقع همون سفید دیوار سمت رفت اون

 صندلی دادم لم انگار دادم تکیه و نشستم صندلی رو رفتم تردید با منم

 :اومد گوگولی صدای شم بلند خواستم ترسیدم که چرخید

 نشو بلند جات از-

 و ایستاد سفید دیوار یه روبه دادم تکیه دوباره و دادم قورت رو دهنم اب

 از قسمت اون باشی سینما تو که انگار و شد خاموش چراغا موقع همون

 .نمایش به کرد شروع دیوار

 بزرگ اداری میز یه پشت ای نقره موهای با بود کشیده اتو ساله50 مرد یه

 :صحبت به کرد شروع و بود نشسته شیک و

 شمایی به گممی اومد خوش تاسیسات، این مدیر هستم شایان من سالم -

 پیوستی ما به تازه که

 باهوش از هستن اینجا که افرادی. بشره زندگی بهبود هدفش سازمان این

 که بزرگ سالن یه از تصویر یه. )زن چه مرد چه هستن ایران در افراد ترین

 نفری500 نزدیک شاید ها اون پشت هم ادم کلی و بود اونجا سیستم کلی

 ( بودن کار مشغول و داشتند هدفون همه شدنمی
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 کننمی ریزی برنامه رو امنیتی های برنامه هست ما ای رایانه بخش اینجا-

 و بزرگ های عمارت از دیگه تصویر یه) پیگری رو هامون عملیات برخی و

 (رئیسش و گوگولی عمارت همین مثل یکی مجلل

 کلی و دیممی عماراتی همچین برسن ما باالی درجات به که افرادی به ما-

 داریم اینجا ما چیه؟؟؟ اینجا ما کار شدید متوجه کنم فکر دیگه تسهیالت

 اهداف این پیموندن تو  هم شما امیدوارم دیممی پرورش رو باهوش نسلی

 ابش که دریاچه یه از دیگه تصویر یه) صورت این غیر در کنید کمک ما به

 ( انداختن اب اون تو رو جسد یه پوشی سیاه و نقاب با دونفر هست خونی

 پیوندیدمی فکرتونهم دوستان جمع به-

 اینجا من بود خبر چه اینجا جان؟؟؟. بودم مونده مات من و شد روشن برقا

 کردم؟می چیکار

  دادم قورت رو دهنم اب سختی به

 بیا دنبالم-

 برگردوند رو روش اخم با که کردم نگاهش تردید با و گمان بد بود، گوگولی

 ها پله از و برگشتیم اولیه عمارت به رفتم دنبالش و بلندشدم فوری رفت و

 که همونطور و رسوند بودم اونجا اول که اتاقی در جلوی تا منو و رفتیم باال

 :گفت داخل دادمی هلم

  زندگی یا مرگ کنی، فکر داری فرصت فردا تا-
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 جارو همه دیگه بار یه دستشویی رفتم و کشیدم پوفی. رفت و بست درو

 بودن داده بقیه و شایگان اقای اوردم در رو موبایل نشستم توالت رو و گشتم

 :کردم باز رو شایگان اس فقط من اما

  نکن خاموش هم رو موبایلت ؟؟؟ بده بهمون نشونی یا ادرسی یه-

 : فرستادم

 درصد هفتاد االن باشه روشن وقت تمام اگر شهمی تموم شارژش موبایلم 

 به خیانت که خوانمی من از کاری یه اینا بدید نجات منو لطفا. داره باتری

  کشوره

 : اومد جوابش فوری

  بذار روشن دقیقه پنج رو گوشیت اینترنت دیممی نجاتت نترس-

 بیرون اومدم دستشویی از و کشیدم رو سیفون دادم انجام رو گفت که کاری

 کردم،می هم فکر البته کردم نگاه سقف به و کشیدم دراز تخت رو ربعی یه

 بعد بده؟ نجاتم فردا تا تونستمی شایگان یعنی کنم چیکار باید دونستمنمی

 قفل رو درش و دستشویی تو دویدم میارم باال دارم کردم وانمود مثال ربع یه

 :بود داده پیام شایگان کردم خاموش رو اینترنت روتوالت نشستم و کردم

 خواممی ازت واقع در بدیم نجاتت بیایم تونیمنمی اما کردیم پیدا مکانتو-

 هم نگران کنیم پیدا هاشو گنده کله بتونیم ما تا کنی همکاری باهاشون

  داریم نفوذی چندتا اونجا نباش
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 حرفاش از گهمی اینطوری این پلیسیه فیلم یا داستانه یا رمانه مگه وا

 :نویسممی دارم چی نفهمیدم که شدم عصبی قدراون

 انجام کاری چه کنن مجبورم ممکنه دونیدمی. سرتون تو بخوره نفوذیاتون-

 نداشتم انتظار شما از شایگان اقای که واقعا ؟؟؟ بدم

 اعالم اونا مرکز به کردیم اعالم رو موقعیتت که االن محبوریم ما دخترم-

 و کنن ریسک روش تونننمی کننمی کار پروژه اون رو ها سال دارن کردن

  بندازن خطر به رو نیروهاشون جون

 سخت برام خیلی ؟؟؟ بدن نجات منو نبودن حاضر یعنی شد اشک پر چشمام

 تنها. شدممی داغون داشتم نیستم مهم کسی برای اصال بفهمم که بود

 : بنویسم تونستم که چیزی

 خدافظ متاسفم براتون-

 اب رو صورتم و گیش همیشه سرجای گذاشتم و کردم خاموش رو موبایل

 جا اتاق تو گوگولی دیدن با بیرون رفتم اتاق از و کشیدم رو سیفون زدم

 تند تند قلبم اخمش اون با مخصوصا. باشه فهمیده ترسیدم راستش خوردم

  زدمی

 ؟؟؟ شدهچی  چی-

 داریم مهمان کن عوض لباساتو-
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 رفتم و کشیدم راحتی نفس منم بیرون رفت اون دادم قورت دهنمو اب

 عنوان به هیچی چون و مشکی مانتوی با برداشتم لی شلوار یه کمد سمت

 رو لباسام و دستشویی رفتم و توهم کشیدم رو اخمام نبود حجاب و روسری

  نیاوردم در شالمو اما کردم عوض

 ؟؟؟ ببرن هم منو خوانمی که کیه مهمونشون یعنی. بیرون رفتم اتاق از

 دارن نفوذی گفت شایگان بابا نه. کن کمکم خودت خدا وای...  بخوان نکنه

  شاید... مواظبمن شاید

 دیدن با رفتم پایین ها پله از دنبالش بود منتظرم انگار گوگولی، کشید پوفی 

 میگه چی اینجا این خدا یا. ایستادم حرکت از ترسیده شایان مرده همون

 ؟ دیگه

 : گوگولی

 دیگه بیا-

 بین به بخوره کارد کردمی نگاهم اخم با اونم انداختم بهش ای ترسیده نگاه

 رفتم و دادم قورت رو دهنم اب سختی به. احمق خو ازت ترسممی ابروهات

 احساس چرا دونستمنمی بودم گوگولی پشت جورایی یه خب اما جلو

 :شایان. کنهمی اخم که مواقعی جز به البته خوبیه ادم گوگولی کردممی

 گردیممی دنبالش که هستی توهمونی پس 
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 من شایگان وای ؟؟؟ کنن چیکار باهام خوانمی گردنمی دنبالم چرا! خدا یا

 کاش. فروش ادم لعنتی دیگه بده نجاتم بیا. کنممی دفنت زنده زنده تورو

 :شایان. دستتون کف ذاشتمی رو همتون حساب وقت اون بود بابا

  بکنی رو فکرات خوب امیدوارم

 :گفت گوگولی به رو زد پوزخندی اونم دادم تکون سری

 ؟؟؟ کو مهرزاد-

 رسنمی خدمت االن گفتیم بهشون گیرنمی دوش دارن -

 بیارن تلخ قهوه برام بگو خب خیلی -

  قربان چشم -

 :کرد نگاه من به شایان کرد تایپ چیزی و اورد در رو تبلتش باز

 ؟؟؟ شینینمی چرا-

 عنوان هیچ به پایین انداختم و سرم و نشستم بهش مبل دورترین

 شیطانه خود انگار بود اتیش شراره چشاش کنم نگاه بهش تونستمنمی

 رفت که اون برنداشتم که کرد تعارف من به اورد قهوه ساله45 خانم یکی

 :گفت شایان

 باید گاهی و نفوذه قابل غیر امنیتی افزار نرم یه کردن درست تو کار خب-

  همین کنی هک رو ها سایت بعضی برامون
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 منم خندید دید نگاهمو وقتی کردم نگاهش رفت باال راستم ابروی بازم

  پایین انداختم سرمو فوری

 همه این اینجا ؟؟؟ کنم طراحی افزار نرم براشون خواستنمی فقط اینا یعنی

 هم کمتر اونا به نسبت ام تجربه من میگه من به اینو چرا باهوشن که ادم

   هست

 ؟؟؟ الله دختره این-

  ادب بی الله عمت

  قربان نه-

 حساب زیاد گوگولی از چرا دونستمنمی رفتم گوگولی به ای غره چشم

 کردمی اخم که مواقعی جز البته بردمنمی

  کردید منور جارو این شایان جناب به به-

 اینقدر این چرا اخه. شدم رو روبه حوریه همون با که چرخوندم سرمو

 از حتی کرده صبر براش بیشتری وقت خدا انگار هان؟؟؟ ؟؟؟ خوشگله

 :شایان. بود ترخوشگل هم گوگولی

  ببینمت که نداشتم امیدی دیگه خان مهرزاد به به

 : گفت مهرزاده اسمش کنم فکر حاال که خوشگله همون

 فقط استقبال برای نیام من دیدنم به اومدید شما وقتی تونممی بنده مگه-

 رسیدم خدمت دیر یکم گرفتممی دوش داشتم شرمنده
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 :  خندید شایان

  پسرم نداره اشکالی-

 ؟؟؟ شایان جناب طرفا این از شدهچی -

 ببینم رو جدیدمون عضو بودم اومده-

 سعی و موندم مات تقریبا شایان بعدی جمله با و داد تکون سری مهرزاد

 :شایان. کنم تحلیل و تجزیه رو اش جمله کردم

 ؟؟؟ شده گذاری نشانه 

 : گفت و انداخت مات منه به نگاهی مهرزاد

 یه گذاریش نشونه برای موقع اون بکنه رو فکراش فردا تا قراره قربان نه-

 کنیممی فکری

 خدا خدا دلم تو داشتم منم نوشید رو اش قهوه و تکون سری شایان

 اگر و منه فکر تو که نباشه چیزی اون گذاری نشونه از منظورشون کردممی

 رو خودم یا کشتممی رو اونا یا مطمئنن بود فکرم تو که اونی

 :شایان

 بذار میون در باهام رو تصمیمش فردا میرم من خب 

 :مهرزاد

  چشم 
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 وقتی کشیدن راحتی نفس گوگولی و مهرزاد دیدم وضوح به رفت که شایان

 برگردوندم رو روم فوری منم رفتن غره چش بهم جفتشون دیدن منو نگاه

 بودم کرده هول

 :گوگولی

  اتاقت برو پاشو 

 از کوبان پا و شدم پا تخسی با. میده دستور کیه انگار کردم نگاهش اخم با

 داغون هام زانو که رفتم پایین باال ها پله این از امروز اینقدر رفتم باال ها پله

 به کردم روشنش و اوردم در رو موبایل و دستشویی تو رفتم راست یه. شدن

 : فرستاد پیام شایگان شدن روشن محض

 داشته هواتو کردم هماهنگ هامون نفوذی با من نباش چیز هیچ نگران-

 نیاد پیش دردسری رفت لو موبایلت اگر که کن پاک پیامارو این توهم باشن

 .برات

 : کردم ارسال براش و اوردم در اداشو

 بخوان اینا اکر گممی بهتون دارم االنم ندارم شما به امیدی هیچ من-

 کردید هاتون نفوذی فدای منو که این از کنممی کاری یه بیارن سرم بالیی

  بشید پشیمون

 اومدم که دستشویی از. کردم چک رو ام اسلحه نیزه و کردم پاک هم پیامارو

 :گفتم اخم با. بود اتاقم تو گوگولی بیرون
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 ؟؟ بزنی در نیستی بلد شما-

 ؟؟؟ هان ؟؟؟ مدت همه این کنیمی چیکار دستشوییی تو-

 : کردم سرهم دروغی یه سریع

 ؟؟؟ داری مشکلی شما میرم دستشویی زیاد همین برای دارم استرس-

 : گفت و رفت غره چش بهم

  بگردیمت باید شدم مشکوک بهت دستشویی رفتی دیدم-

 :کنم حفظ رو خونسردیم کردم سعی اما پریده رنگم کردم احساس

  نیست ای مسئله-

 هست همراهم چیزی یه دونستمی انگار شد بلند تخت رو از و زد پوزخندی

 کنارم و شد نزدیکم و برداشت بودم ندیده که رو یاب فلز ای میله دستگاه یه

 ام اسلحه و موبایل این دارم دوست زندگیمو من جون خدایا داد حرکتش

 دق نباشه اون اگر میده دلگرمی بهم بیرونه اون با من ارتباطی های راه تنها

 اما گشت گردنمو جای تا پام ساق جای از.  کنممی خواهش کنممی

 اخم با و گشت رفت هم رو دستشویی تو نکرد پیشروی بیشتر خداروشکر

 : گفت

 اوردی شانس-

 تو چون بود ریخته بهم اعصابش کنه پیدا چیزی بود نتونسته اینکه از انگار

 کردمی فوران خشم چشماش
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 شروع و کشیدم دراز تخت رو و کشیدم راحتی نفس بیرون رفت اتاق از و

 اگر یعنی میزد دهنم تو قلبم کردممی احساس فرستادن صلوات کردم

 پیداش اگر ام اسلحه اون بدتر ؟؟؟ نه یا بودم مرده کردنمی پیدا رو موبایل

 ام اسلحه همون با میزد هست ام خورده زخم که مخصوصا اوه اوه کرد،می

 اورد غذا برام خانوم یه هم شب نبود خبری شب تا. کردمی سوراخ رو مخم

 خودم از میومد بدم باشه سرم شال طوالنی مدت یه اینکه از. رفت اتاقو تو

 دوربینی خاطر به. کردم گیر وضعیت همین تو دقیقا االن و بودم شده متنفر

 اشتهام غذا دیدن با. کنم کاری تونستمنمی اتاق تو بودن کرده نصب که

 ای غذا؟؟ شد هم فرمی ماکارونی نبودم گرسنه اصال انگار شد کور

 اب بعدش مدام اما کردم ای بندی ته یه نمیرم گرسنگی از اینکه برای ولی

 از ایش رشته اما دارما دوست ماکارانی. بدم قورتش بتونم تا خوردممی

 دیدم که بیرون بردمش میارم باال بخورم بخوام بیشتر دیدم. متنفرم فرمیش

. کرد قفل درم اتاق تو داد هولم و گرفت رو سینی دیدنم با ایستاده خدمتکار

 فاصله چون. اتاق این تو زدم کپک بزنم دور یکم خواستممی من بیشعـور

 از نفهمیدم تخت رو کشیدم دراز بود گذشته رفتنم دستشویی از کمی

 .سوزوندم زیاد فسفور امروز احتماال برد خوابم کی خستگی

*** 

 رفتم بار بیست جدی جدی استرس از کرد بیدارم خواب از گوگولی که صبح

 :اومد در دادش دیگه که چندم دونمنمی دفعه دستشویی
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  داره استرس اینقدر کنه هوا اپولو خوادمی انگار-

 و اوردم در رو موبایل دستشویی تو دویدم و رفتم بهش ای غره چش

 :بود زده اس شایگان. کردم روشنش

  بیوفته برات اتفاقی ذاریم نمی نباش نگران-

 شد خورد اعصابم منم بگیری؟؟؟ رو جلوشون خوایمی تو سرش تو بزنی ای

 :نوشتم براش اومد در دهنم از هرچی

 بی مزخرف مافوق و شما یا رو اینا یا کشممی رو خودم یا من که واقعا-

 تصمیم راحت اینقدر ادم یه جون انداختن خطر به برای چطور. رو مغزتون

 تو میزنم سازممی اسلحه یه نکنم پیدا نجات اینجا از مگر ؟؟ گیرینمی

 اه. شم غرق دریا تو میندازم خودمم شم راحت شرتون از پیشونیتون

 مهم بیخیال ؟؟؟ فرستادم بود چی پرتا و چرت این سرم تو خاک خخخ

 بچه و بد خیلی سرم تو خاک ولی. بگیرن جدی منو خورده یه بذار نیست

 کاریش شدنمی دیگه بودم فرستاده بود هرچی بودم کرده تهدیدشون گونه

 تو رو ام اسلحه و جاش سر گذاشتم و کردم خاموش دوباره رو موبایل. کرد

 :گوگولی. بیرون رفتم دستشویی از و گذاشتم سارافون جیب

  بیا دنبالم 

 شدیم اتاقش وارد و مهرزاد عمارت رفتیم بیرون اومدم اتاق از دنبالش ایش

 چیزی همین برای بود طوالنی راهش خیلیم نبود خاصی چیز وسط این)

 ( ننوشتم
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 اومدنمون با بود کاغذ از پر همچنان میز روی اما بود شده تمیز اتاق بار این

 :گفت و برداشت نوشتن از دست

 ؟؟؟ زندگی یا مرگ ؟؟؟ چیه تصمیمت خب-

 حرف بخوای خیره چشم دوجفت جلوی بود سخت دادم قورت رو دهنم اب

 بمیری بری باید بگی هم اشتباه اگر که مخصوصا بزنی

 بگیرم تصمیم بعد بدم انجام کاری چه خواینمی بدونم باید خب-

 :گفت شدنمی باز اخماش ام لحظه یه که مهرزاد

  گفت برات دیروز شایان-

. رفته یادم چیز همه استرس از االن من ؟؟؟ بگی دوباره میمیری حاال

  ؟؟؟ چیه اسمم راستی

 ؟؟؟ کن انتخاب اینو زندگی یا مرگ-

 بعد و دادم قورت رو دهنم اب مهرزاد نگاه با... ) موضوع بدونم باید من-

  بگیرم تصمیم بعد چیه گذاری نشونه(  دادم ادامه

 :مهرزاد

 همین بازوت رو کننمی کوبی خال 

  که بهتره بمیرم بابا برو. کنن خالکوبیم مونده همین چی
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 غیض با جفتشون که بزنم دیگه حرف یه باز اومدم  کنم؟ چیکار خدایا

 باید دونستمنمی لحظه اون تو خدایی گرفتم خون خفه منم کردن نگاهم

 چیکار اومد چپم چشم از اشک قطره یه پایین انداختم  سرمو. کنم چیکار

 های نفوذی به تونستینمی کنه ذلیلت خدا شایگان اخ ؟؟؟ خدایا کردممی

 بدی نجاتم بیای گوریت به گور خود یا ؟؟؟ باشن مواظبم بیان بگی احمقت

 ؟؟؟

  مرگ م-

 یعنی کردم پاکش دستم با فوری که اومد ام دیگه اشک بستم چشمامو

 ؟؟؟ گرفتم رو تصمیم این نشدن کوبی خال بخاطر

 خواستممی. کردممی لج شایگان با داشتم بگم دروغ خودم به تونستمنمی

 :مهرزاد. بمیره وجدان عذاب تو اون و بمیرم

 به من تا چال سیاه تو ببرش تو، تحویل کیهان خواستی خودت خب خیلی 

  گیرهمی تصمیمی چه ببینم بدم خبر شایان

 :گفتم داد با و کردم بلند سرمو فوری

 خبر مرد پیر اون به چرا دیگه بمیرم باید یعنی بمیرم خواممی گفتم من-

 ؟؟؟ میدین

 اونم دوئیدن کردم شروع ترسیده میگی منو. سمتم اومد و شد بلند جا از یهو

 سکته بخوری گرم زمین به الهی جری و تام عین درست اتاق تو دنبالم حاال

  کردم
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 مهرزاد گرفتم گوگولی که بیرون برم در از اومدم بدوئم زیاد نتونستم خب اما

 :زد داد صورتم تو جلوم اومد هم

 زدی؟؟؟ زری چه ببینم بگو-

 سستی با و  کردم باز بعد بستم چشمامو دادش از دادم قورت رو دهنم اب

 : گفتم

  کردم غلط-

 گوگولی همون که کیهان سر تر عصبی و ایستاد صاف شد اروم انگار اونم

 :  زد داد باشه

  گفتم ببرش-

 قدم درست نتونستم ها پله رو کشید و  گرفت رو بازوم هم کیهان پسر این

 یه رفتم باغ تو کشیدم دوباره و نذاشت که پایین رفتممی مخ با داشتم بردارم

 تند قلبم اونقدر. پایین رفتیم رو پله تا 30 شاید نبود هم معلوم زیاد که جایی

 شدنمی تموم چرا. بایسته کار از کنه هنگ االن کردممی حس که میزد تند

 .لعنتی راه این

 کم چراغای با فقط پنجره بی داشت راهرو زندان مثل بود سیمانی جای یه

 منو کرد باز رو اهنی دری و راهرو اون اخر رفت. بود شده روشن کمی سو

 من کردممی احساس که بود تاریک قدری به اتاق بست درم تو داد هول

 . بینمنمی شدم کور
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 شاید بیارم در رو موبایل ترسیدممی. ترسیدمنمی تاریکی از زیاد خداروشکر

 . کردممی رفتار محتاطانه باید باشن گذاشته دوربین

 راوی

 :شایگان

  شقه کله خیلی دختر اون ؟؟ کنیم چیکار باید قربان 

 :ملکی سرهنگ

  بده بهش منو شماره زد پیغام دفعه این نذار سرش سربه 

 :شایگان

  قربان چشم 

 :سرهنگ

  بری تونیمی 

 ملکی سرهنگ شد خارج اتاق از گذاشت نظامی احترام اینکه بعد شایگان

  گرفت ای شماره و برداشت رو تلفن

 ؟؟؟ قربان بله-

   اتاقم بیاد بگو کرامت سرگرد به-

 نظرش به دلربا عکس کرد نگاه روش به رو بورد بیل به و کرد قطع رو تلفن

 رباتیک مسابقات تو قبل سال اومد یادش  کردن فکر کلی بعد. میومد اشنا
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 حال واقع در بگیره، رو حالشون و بده شکست رو دخترش بود تونسته

 .بست نقش لبش روی محوی لبخند روز ان یاداوری از بگیره رو دخترش

 تونسته اگر اون دونستمی. کنه درک رو دختر اون افکار تونستنمی

 مخفی هم رو دیگه های چیز تونهمی حتما کنه مخفی اونها از رو موبایلش

 جاسوسی براشون بتونه که هست باهوش اونقدر دختر اون دونستمی کنه

 خوب و بود افتاده لج دنده سر اون که بود این مهم اما بکنه رو اونجا

 کردن غلط به رو مقابل طرف تا بیوفتند لج دنده سر ها خانم اگر دانستمی

 .شوندنمی بیخیال نندازند

 .زد بهم رو افکارش رشته و خورد در به ای تقه

 جفت احترام عنوان به و شد اتاق وارد کرامت مهوش سرگرد در شدن باز با 

  بهم کوبید رو پاهاش

 ؟؟؟ دارید کاری من قربان؟؟؟با بله-

 :گفت و کشید هم تو اخماشو سرهنگ

  باشن داشته رو دختر این هوای باید بگو و بگیر تماس هامون نفوذی با-

 :کرامت

 خوشش دختره از شایان که گفتن تماسشون اخرین تو اما. قربان اطاعت 

 ...  ممکنه و اومده

 :سرهنگ
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 حواسمون بفهمه اگر دختر اون بیوفته اتفاقی همچین نباید عنوان هیچ به 

 نباید شده هرطوری بگو. بشه تموم ضررمون به خیلی ممکنه نیست بهش

 ؟؟؟ کرامت شد مفهوم بره پاش به حتی خار یه

 قربان بله-

 دختره این وقتی از گرفت دستاش با سرشو سرهنگ رفت و گذاشت احترام

 نیروهای گرفتن قرار جریان در. بود ریخته بهم اعصابش بود شده دزدیده

 کیبورد سمت برد دست کشید پوفی. بشه دردسرشون باعث بود ممکن زیاد

 شد باز شدت به اتاق در ناگهان که کند کامل هارو گزارش تا اش رایانه

 :گفت زده وحشت تو اومد کرامت

  اومده پیش مشکلی قربان-

 :کرامت. دلرباست به مربوط موضوع دانستمی پرید جا از سرهنگ

 عمارت به رو اون خوادمی و نکرده قبول شایان و بکشنش خواسته دختره 

  ببره خودش

 :گفت ضعیفی صدای با و صندلیش رو نشست سرهنگ

 خر دختره-

 فقط اون. گفتمی ناسزا دختر به دل در داشت اون. بود همین هم واقعیت

 . بود دردسرش مایه

 دلربا
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 خورد اعصابم داد می نا بوی که بودم سلولی تو که همین و تاریکی شدت از

 خیلی نا بوی که مخصوصا نفهمم چیزی دیگه و بمیرم خواستم می بود شده

 واقعا یعنی کرد لرزی بدنم فکر این از بود جا اون جسد یه انگار بود زیاد

 که کنم متقاعد خودمو تونستم تا رفتم کلنجار خودم با کلی بود؟ ممکن

 وحشتناک تاریکی این تونستم نمی اما بود ریسک واقعا دربیارم، رو موبایل

 روشنش و درآوردم آروم رو موبایل ترسیدم می داشتم کم کم کنم تحمل رو

 !!! ببینم کن صبر نه، اما بود خالی سلول، تو انداختم رو اش صفحه نور کردم

 رو دهنم آب سختی به شد می دیده سلول از گوشه یه زیادی حجم یه

 بود؟ چی یعنی دادم قورت

 حالم کشیدم بلندی جیغ دیدنش با تابوندم بهش رو نور و شدم تر نزدیک 

 جلوی سختی به بود شده بسته نفسم راه آوردن باال کردم شروع خورد بهم

 و گرد چشمای کردم، نگاه جسد به دوباره کشیدم، نفس و گرفتم رو خودم

 شدم ساکت که لحظه یه بزنم جیغ دوباره شد باعث بود من به که اش خیره

 فوری نبود کردن خاموش وقت افتادم موبایل یاد شنیدم پا صدای

 دویدم زدم جیغ دوباره افتادم جسد و تاریکی یاد و جورابم تو گذاشتمش

  بهش کوبیدم خودمو محکم و سلول در سمت

 کنم می سکته دارم خدا رو تو بیرون، بیارین جا این از منو -

 این فکر از کردم می داد و جیغ و در به کوبیدم می لگد با نداره فایده دیدم

 می التماس و گریه زیر زدم چشمام، جلو بیاد جسده روح یا شه زنده یهو که
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 کی مال پا صدای اون پس نبود کسی انگار اما کنن باز درو بیان که کردم

 شده قفل مغزم اما میدن ام شکنجه دارن که کردم می درک!! ها لعنتی! بود

 . بود

 بودم متنفر وضعیتم این از آوردم باال و زدم عق که بزنم حرفی اومدم دوباره

 با دهنمو دونستم نمی بودم نشده کثیف و چرک قدر این عمرم تو وقت هیچ

 کردم گریه بلند و کردم تمیزش مانتوم آستین سر با بدبختی با کنم تمیز چی

 :زدم داد بغض با

 بیرون بیارین جا این از منو فقط کنم می انتخاب رو زندگی قبول باشه -

 تو وقتی بیرون، کشید گرفت رو بازوم اومد گوگولی و شد باز فوری در

 بد حالش اونم مطمئنا رفت هم تو صورتش خورد بهم چشمش روشنایی

  کرد پرت اتاق تو و برد عمارت به منو شده

 زدی بهم حالمو که بگیر دوش برو -

 تو رفتم و برداشتم خوب لباس دست یه منم کرد قفلش و بست محکم درم

 زیر پریدم و جا یه گذاشتم رو ام اسلحه و موبایل کردم باز رو آب شیر حموم

 احساس دیگه بودم نشده تحقیر قدر این وقت هیچ کردم گریه کلی و دوش

 و گذاشتم باز رو دوش اما پوشیدم رو لباسام. نمونده برام غروری کردم می

 برام موبایل شماره یه شایگان  برداشتم رو موبایل نشستم رختکن تو

 :بود نوشته هم اش ادامه بود فرستاده

 باشی ارتباط در اون با تونی می مافوقمه شماره -
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 :کردم ارسال شماره همون برای فوری

 منو جهنمیه چه این! زنم می آتیشتون بیرون بیام زنده جا این از خدا به -

 موش بکنید منو بیارین، سرم رو بال این باید نبود بابام توش انداختین

 آزمایشگاهیتون؟

 خوبه حالم یه براش منم بود نگران خیلی که بود زده هم به اس هم رضا

  فرستادم

 :رسید شایگان مافوق جواب

 جا اون من نفوذی نیروهای از نفر دو هستم، ملکی سرهنگ من سالم -

 نگران نباید میدن من به رو لحظه به لحظه گزارش و هستن تو مواظب

 سرت بالیی خوای می اگر دنبالت بیاد شایان قراره ضمن در باشی چیزی

 شایان مثل ها اون کنی همکاری هستی پیششون که همونایی با باید نیاره

 رو بکنه باهات خواد می شایان که کاری نکنی احتیاط اگر اما نیستن کثافت

  میدن انجام اونا

 :دیگه پیام یه

 بری بیرون جا اون از جایی، اون تو که هستن عمارتی تو ما نیروهای -

 ! بدم جونت برای تضمینی تونم نمی میشه قطع ارتباطمون دیگه

 :نوشتم براش کرد می صحبت رحم بی چقدر ریختن می قطره قطره اشکام

 ...  باشه -
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 رو که اشکی قطره انگشتام سر با چرا؟؟؟ ننوشتم؟ ای دیگه چیز چرا! همین

 :گفتم دلم تو و گرفتم رو بود ریخته ام گونه

 کنم می بازی باهاتون خودم روش به منم باشه کنین بازی خواین می -

 کشیدم دراز تخت رو بیرون رفتم حموم از و کردم جاساز سالحمو و موبایل

 نمی وحشت از افتادم می که سلول تو جسد یاد سرم، رو کوبیدم رو بالشت و

 اما بیارم باال بخوام که نداره چیزی دیگه معدم بکشم نفس حتی تونستم

 یکی کردم می احساس کرد می داغون معدمو هم خالی زدنای عق همون

 فکر بهش کردم سعی. میده فشارش داره و گرفته مشت تو رو رودم و دل

 :زدم داد چرا نفهمیدم ناخواسته کیهان دیدن با شد باز در نکنم

 ...ی نیست طویله زدنه برای در اون االغ -

 بارید می آتیش چشماش از شد قطع حرفم زد بهم که ای دهنی تو با

 خونه پر دیدم دستام به کردم نگاه شد خیس که گذاشتم دهنم رو دستامو

 زیاد کتک رضا از بزنم حرفی تونستم نمی ترسم از اما ریختن اشکامم

 و مامان و بابا وقت هیچ اما کردم، می لج باهاش که بچگی تو اونم خوردم

 داشت ناتوانی احساس نگفتن بهم گل از تر نازک رضا بزرگیم، توی بعد

 .  کرد می بیچارم

 رئیس پیش ریم می بشور دهنتو -

 سرهنگ برای و برداشتم رو موبایل کردم قفل درو و دستشویی رفتم

 :  فرستادم
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  متنفرم ازتون -

 اونا بودم کرده پیدا تنفر احساس همه به نسبت بودم، شده متنفر هم واقعا

 کردم می فکری یه براش خودم باید پس!!! همه گذاشتن تنها منو همه

 دادم می نجات خودمو باید خودم

 کنه نگاهم که این بدون گوگولی بیرون رفتم دستشویی از و شستم دهنمو 

 :گفت

  بیا دنبالم -

 اشاره دست با مهرزاد شدیم مهرزاد اتاق وارد. عمارت تا دو مسیر همون بازم

 :گفت پوزخند با بعدم بره کیهان کرد

 بمونی زنده خواستی گفت می کیهان خب -

 باهام طوری این اومد می دلش چطور کردم نگاهش مظلوم کردمو بغض

 داشت ازش انتظاری این از غیر نباید کاره خراب یه اون البته کنه صحبت

  میدم بهت دیگه انتخاب تا دو -

!! بده آزار رو یکی بخواد انگار اومد نمی خوشم بود چشاش تو که چیزی از

 نبود خوشگل نظرم به دیگه پوزخندش اون با بود شده خبیث چشماش

 شایان یا من یا -

 :گفت لب زیر و کشید پوفی فهمم، نمی که خنگم قدر اون دید وقتی

 باهوشه تو چیه موندم من-
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 !له میشدم، له داشتم

  شم می راحت دستت از جا، اون بری شم می خوشحال من البته -

 :گفت ای زننده لحن با و

 دردسری توفقط -

 تحقیرم خیلی آخه اما بمونم عمارت این تو باید که افتادم سرهنگ حرف یاد

 تحقیر این جواب روزی یه گرفتم تصمیم که بود جا همون بودن، کرده

 بدم هاشو

 دیگه راه -

 دوتاس همین: مهرزاد

 ما نصیب امتحانه اینم آخه خدایا ریختن دوباره اشکام و پایین انداختم سرمو

 کرمتو بازم! طوری این رو ما کنی می امتحان جوری اون مردمو کردی؟

 شکر

  باشه -

 شایان؟ یا من باشه چی:  مهرزاد

 :گفتم همین برای داد نمی اجازه شرمم یعنی! که تو بگم تونستم نمی

  نه اون...  نه شایان... شا-

   اتاقت برو خب خیلی -
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  بیرون زد چشمام بعدیش حرف با اما کشیدم راحتی نفس

  کنم می خبرت اومدن ها بچه شب -

 با کیهان چون بزنم حرفی حرفش جواب در نکردم فرصت زد پوزخندی

 زد سرم به فکری یه کرد پرت اتاقم تو منو و کشید و گرفت دستمو خشونت

 :نوشتم سرهنگ برای و دستشویی رفتم اما بود محض دیونگی که این با

 بکشم؟ رو معاونش و رئیس امشب چیه نظرتون -

 مردی خودتم که نزنه سرت به فکری چین هم اصال: سرهنگ

 کنم، می شما به هم کمکی یه میرم می زودتر دیگه بهتره طوری این -

  کنم می نابود هم رو دوتا اون

 دس از خاطر به نمیکشتت شایان بکنی کارو این اگر تو! نه میگم بهت -

  کنه می کشت زجر میاد مهمش دستای زیر از تا دو دادن

 کنم؟ کار چی گین می خب اح -

 . زدم رو سند 

 

  راوی

  احمقه خیلی دختره این اح: سرهنگ
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 به بد کنیم متقاعدش نتونیم اگر ولی! که دونه نمی اون قربان: کرامت

  اوفتیم می دردسر

 :گفت دوباره کرامت که کرد سکوت کمی متفکر سرهنگ

 بکشه؟ رو اونا خواد می چی با اون قربان -

  دونم نمی: سرهنگ

 :کرد سند دلربا برای رو پیام بالفاصله و

 این محض فقط بکنی کارو این نباید البته بکشیشون؟ خوای می چی با -

 بدونیم؟ که

 ! کردم ناکارش خونمون در جلو رو( معاونه) کیهان که چیزی همون با -

 :گفت کرامت خوند کرامت برای رو متن سرهنگ

 تماس هامون نفوذی با باید داره سالح یه خودش همراه معلومه قربان -

 بگیرن ازش رو اون تا بگیریم

 :گفت متفکر کمی سرهنگ

 داره سالح یه به نیاز بقیه یا شایان برابر در خودش محافظت برای اون! نه-

  نکنه ای استفاده لزوم مواقع تا ازش کنیم متقاعدش باید فقط ما

  درسته: کرامت
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 یه باشه بهش دونگ شش حواسشون بده اطالع ها نفوذی به: سرهنگ

 نکنه خطایی وقت

 . بیرون رفت و گذاشت احترامی کرامت

 

 دلربا

 گذاشتم جورابم تو و کردم خاموش رو موبایل کرده معطل خیلی دیدم وقتی

 بده موقعیتم حیف بوده، جورابم تو بس از گرفته بو موبایل کردم می احساس

 !!ایش فاضالب، چاه تو انداختمش می لحظه همون وگرنه

 درد چشمام و سر که بودم کرده گریه امروز قدر اون کشیدم دراز تخت رو

 . برد خوابم کی نفهمیدم خستگی از بود، گرفته

  پاشو!! تو هی -

 تقریبا سینی یه اونم نشستم سریع ترسیده کیهان دیدن با کردم باز چشمامو

 :گفت و جلوم کرد پرت

 رئیس پیش بری باید دیگه ساعت نیم کن کوفت -

 سخت بهم خیلی کردن می رفتار باهام ها برده عین کشیدم هم تو رو اخمام

 !!نداشتن حقو این اونا  گذشت می

  رئیس؟؟؟ پیش ریم می دیگه ساعت نیم گفت اون ببینم واستا
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 گذاری نشونه گفتن اونا بکنم غلطی چه حاال برس فریادم به خودت خدا یا

 امشب؟؟؟ بخوان نکنه که خالکوبیه فقط

 غذامو بهداشتی سرویس دویدم که گرفتم استرس قدر اون لحظه اون تو

 بودم نخورده چیزی دیگه االن، و صبحانه جز به دیروز اصال بخورم نتونستم

  کنم؟؟؟ کار چی بودم آورده باال هم کلی البته که

 :نوشتم براشون و برداشتم رو موبایل دستشویی رفتم غذا خوردن بعد

 می دردی چه به نفوذیاتون پس دیگه کنین کاری یه میشم بدبخت دارم -

 جااااااااااااا؟؟؟؟ این خورن

  مواظبتیم نباش چیزی نگران: سرهنگ

  عمتون ارواح اره -

 چاره ولی گفتم بهشون ای ادبی بی جمله چه فهمیدم تازه فرستادم وقتی

 کرد کاریش نمیشه فرستادم که حاال نبود

 :داد جواب اونم 

 و رئیس کشتن فکر عنوان هیچ به ضمن در دختر، کن حفظ ادبتو -

 به هم رو نیروهامون از دیگه نفر دو جون خودت جز که نکن رو معاونش

 ندازی می خطر

 تا کردم فکر کلی کنم مخفی جورابم تو رو موبایل تونستم نمی! ها لعنتی

 موبایل بود دار جیب که دیدم قرمز سوئیشرت یه کمد تو افتاد یادم که این
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 هول گوگولی دیدن با بیرون رفتم دستشویی از و کردم مخفی آستینم تو رو

 کردم می احساس بفهمه نکنه وااااای کنم منظم نفسمو کردم سعی  شدم

 دلم تو و پیچید اتاق تو صداش سرو که دادم قورت رو دهنم آب پریده رنگم

 در!! متفکر مغز و باهوشم مثال سرم خیر دادم خودم به بود فحش هرچی

   کردم تنم و برداشتم رو سوئیشرت و کردم باز رو کمد

 پوشی؟ می چیه این -

 :گفتم لرزونی صدای با

  سردمه -

 این االن مثل وقت هیچ لرزیدم واقعا دیگه بار این شنیدم پوزخندشو صدای

 کرده پیدا ترسناکی چهره نظرم به گوگولی بودم نکرده تنهایی احساس قدر

  داد نمی بهم رو امنیت حس اون دیگه که بود

 طوری منم بیرون، رفت و روبرگردوند روش اونم خوشبختانه. پوشیدمش

 تو گذاشتم رو موبایل بگیره رو ام دیگه طرف بتونه دوربین که ایستادم

 نفسمو و کشیدم زیپشو بود دار زیپ جیباش سوئیشرته تر خوشبختانه جیبش

 کردم می سعی شدم خارج اتاق از سرش پشت. فرستادم بیرون بریده بریده

 آسمون از ای تیشه کلوخی سنگی یه شد فرجی شاید کنم کند رو حرکتمون

 خب اما!  دارما خیاالتی چه هه! اومد یهو بتمن شایدم کرد کمکم اومد

  نیفتاد اتفاق کدومشون هیچ دیگه بدبخته منه شانس
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 گذاشته رو اسمش بودم ترسیده و بودم شده متنفر ازش حاال که گوگولی

 ! اژدها بودم

 به کشید و گرفت رو بازوم اعصاب بی کامال میام کند دارم دید( کیهان)

 اتاق تو منو وقتی اومد کش متری چهار سه روزه دو این تو دستم خودم جان

 قرمز مایع یه داشت که مهرزاد دیدن با رفت و بست درو کرد پرت مهرزاد

 باید االن خدایا. بدم قورت رو دهنم آب تونستم سختی با خورد می رو رنگ

 دیگه های بنده آخه کنی؟ می نازل داری سرم که بالیی این با شکرت بگم

  کنی؟ می امتحان طوری این منو که کنی می امتحان طوری این هم رو ات

 کنید؟ می... خالکوبی...  گفتین... که شما... ش -

 جلو اون رفتم عقب ترس با نداره تعادل کردم احساس ایستاد جلوم اومد

 ایستاد جلوم اونم دیوار به چسبیدم تا جلو اومد اون رفتم عقب من باز اومد

 :گفت و زد پوزخندی

 افتادی دام تو -

 سرم بالیی ممکنه که کنم نگاه و وایستم تونستم نمی واقعا تونستم نمی

 گرفتم فاصله ازش فوری کشید فریادی پاش ساق به کوبیدم پام نوک با بیاد

 که همین رفتم نشونه سمتش و آوردم در سارافونم جیب تو از رو ام اسلحه و

 پرتاب سمتی یه به رو خودش ملق یه با و شد متوجه اونم زدم رو اش دکمه

 صحنه زد، می غلط ور اون ور این مدام اونم میزدم رو ماشه تند تند کرد

 فقط بود رفته یادم کشدن نفس ترس، شدت از خودش برای بود اکشنی
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 کل به هم رو سرهنگ حرف بشه ناکار شاید تا زدم می رو اسلحه ماشه

 گرفت و برداشت رو ای دایره چوبی میز دیدم دفعه یه بودم کرده فراموش

 می گیر چوب تو رفت می زدم می هرچی منم شد نزدیکم سریع و جلوش

 که این برا منم پیچوند و گرفت دستمو انداخت رو میز رسید که بهم کرد

 بود، شده پر دیوار درو زدم می رو اش دکمه مدام نکنم ول رو دفاعیم سالح

 این دونستم می و کردم رهاش و کنم تحمل رو درد نتونستم که این تا

 تو یه اول دستش با بود افتاده دور که بود اون حاال کامل، بدبختی یعنی

 لحظه چشمام رفت، بین از صورتم کردم احساس که زد بهم محکم دهنی

 با و زمین انداختم  ضرب با اونم بشم سست شد باعث که رفت سیاهی ای

 باشم مواظب بود این بکنم تونستم که کاری  تنها زدنم، به کرد شروع لگد

 بود اومده بند نفسم. نخوره ضربه موبایل به دوما نزنه ضربه صورتم به اوال

 ناز دختر یه من بود تحملم از خارج که شد می وارد بهم فرسایی طاقت درد

 رها رو اشکام  بودم زاده حروم این لگد و مشت زیر حاال و بودم پرورده

 بشه خارج گلوم از خواست می درد شدت از که رو صدام کردم سعی و کردم

 تمام با زد می لگد بهم تمام رحمی بی با اونم کنم اش خفه جا همون

 با بکشم نفس تونستم نمی درد شدت از که زد بهم لگد با قدر اون! قدرت

 هجوم مایعی یه بالفاصله و اومد بند نفسم زد شکمم به که محکمی لگد

 دهنم از که خونی دیدن با و بگیرم رو جلوش نتونستم و دهنم سمت آورد

 .ترسیدم می خون از جورایی یه نفهمیدم چیزی دیگه شد خارج
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 راوی

 ...  بد خبر یه سرهنگ: کرامت

 کرامت به منتظر و کشید هم تو رو اخماش بود متنفر بد اخبار از که سرهنگ

 :گفت مکث کمی با اونم کرد نگاه

  بکشه رو رئیس خواسته -

  کشید فریاد و شد بلند جا از کرامت حرف شنیدن با

  احمق دختره اح -

 :گفت و کرامت سمت برگشت

 !!!گشتنش کامل که این مثل آخه؟؟؟ چی با -

 و لبه چهار تهش که سوزن از پر توش که داشته کوچیک وسیله یه: کرامت

 اون با هاست اسلحه مثل پرتابش قدرت که بود همراهش بوده نیزه سر مثل

 دستش از تونسته که این تا کرده فرار مدام رئیس خب اما بکشتش خواسته

  میاره باال خون که طوری لگد و مشت زیر گرفته رو دلربا بعدم و بیارتش در

  احمقه قدر این دختره این چرا خدا! نه -

 از کنه می سعی طوری این هم اون کنه تجاوز بهش خواسته که این مثل -

  کنه محافظت خودش
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 احساس نشست چرمش مشکی چرخدار صندلی رو سختی با سرهنگ

 رو سرش بود ریخته بهم رو هاشون نقشه همه دختره اون کرد می خستگی

 .گرفت دستاش تو

 

 دلربا

 به بدنم هم طرفی از کردم می بدی سرمای احساس کردم باز چشمامو

 وضعیت اون تو خودم دیدن با بخورم تکون تونستم نمی کرد می درد شدت

 هم رو درد کردم فراموش هم رو سرما حتی موندم مات شوک شدت از

 !کبودم و برهنه بدن کردم فراموش

 بود ریخته اتاق کف لباسام و بود خودم اتاق کردم نگاه اتاق به!!! خدایا نه

 جمع لباسامو سریع سه بشمر سرمه باال هنوز دوربین دیدم کردم نگاه سریع

 گریه بلند گریه زیر زدم و بستم درو و حموم تو دویدم درد وجود با و کردم

 خواستم افتادم ام اسلحه یاد بعد کردم گریه ربع یه شاید درد با کردم می

 می حداقل دادم دست از لحظه اون تو رو اون اومد یادم که بکشم رو خودم

 بودن پاک برای رو تالشم همه من که بدم خودم به رو دلداری این تونستم

 چیز هر یا تیغ دنبال توحموم. کردم می بودن کثیف احساس اما دادم انجام

 و نشستم ناچار!! هیچی نبود هیچی اما کنم خالص رو خودم تا گشتم تیزی

 به نپوشیدم لباس هنوز کرد حالی بهم دیوار سردی دادم تکیه دیوار به

 تو دستامو کردم تنم و برداشتم رو سوئیشرت پوشیدم، رو لباسام سختی



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     68

 دلم تو امیدی نور ناخواسته یعنی کردم لمس رو موبایلم که کردم جیباش

 :بود فرستاده پیام سرهنگ کردم روشنش فوری شد تابیده

 ریزه می هم به کال ماموریت ها نکنی ای احمقانه کار-

 :کردم تایپ فوری

 بکشم؟ آتیش به رو جا این تونم می نظرتون به -

 دیوار به رو سرم قدر اون بود ممکن که بودم شده دیوانه هم قدری اون

 . بشه متالشی تا بکوبم

 

 راوی

 و داد به کرد شروع و شد بلند رضا ناگهان بود گرفته فرا رو اتاق سکوت

 نتونست و گرفتن جلوشو پلیسا اما شد ور حمله هم سرهنگ به حتی و بیداد

 تصورش حتی یا ببینه تونست نمی کرد می بیداد و داد مدام اما برسه بهش

 یه مادرش. باشه خورده  کتک مرگ حد در اش دوردونه خواهر که بکنه رو

 می زمزمه خودش با همش کرد می گریه و بود نشسته صندلی رو گوشه

 اش دوردونه سر بالیی چه بفهمه اگر پدرش بدم چی رو پدرش جواب کرد

 فریاد رضا قدر اون! میاد جا اون به و کنه می پرواز بتمن عین مریخ از اومده

 : نوشت دلربا برای سرهنگ. شد آروم باالخره تا کشید
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 این هم اون کردی نمی حمله رئیس به تو اگر شاید دونی می پیشتیم، ما -

  آورد نمی سرت رو بال

 و گذشت ربع یک اما ببینن رو دلربا جواب تا بودن منتظر صبرانه بی همه

 خودش سر بالیی دختر ترسید می بود شده نگران که سرهنگ نیومد پیامی

 بگیره تماس عمارت در نفوذیشون با داد دستور کرامت به فورا بیاره،

 منتقلش بیمارستان به و رفت حال از که بود بد حالش قدر اون مادرش

 شماره و درآورد رو موبایلش خورد نمی تکون دفتر توی از رضا اما کردن

 . گرفت رو رفیقش

 نیومدی؟ کالس چرا کجایی؟ رضا سالم -

  گیرم می ازت بعد بنویس رو ها جزوه تو! تونم نمی: رضا

 خواهرته؟ خاطر به نکنه داره؟ بغض چرا صدات بگو؟ من به شده چی -

  داغونم همون خاطر به بگیره تماس باهامون تونست االن آره: رضا

  من داداش شی می داغون که طوری این کن خالی خودتو بیرون بریم بیا -

 بمونم خبر بی خوام نمی باشم جا این باید تونم نمی: رضا

 صبور سنگ منو کنم گوش حرفات به تونم می خواستی وقت هر باشه -

  بدون خودت

  ممنون: رضا
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 دلربا

 !لعنتی افتضاح، یعنی این داشت شارژ درصد بیست موبایل

 گذاشتم دستام رو سرمو و گرفتم بغلم تو رو زانوهام بودم نشسته گوشه یه

 برای راه یه تنها. کنم می دق من نباشه اگر موبایل اون کنم؟ کار چی خدایا

 باهاشون که باری آخرین از بود، کنم شارژ بتونم رو موبایلم که بود این

 رفتم دستشویی به و شدم بلند همین برای گذره می ساعت دو گرفتم تماس

 !بودم ام نقشه توفکر همش کردم روشنش و نشستم سنگ رو

 نیاز هم شما کمک به ولی کنم کاری یه خوام می من سرهنگ سالم -

 دارم

  کافیه بعدیمون نسل کل برای کردی اقدامی یه بار یه دلربا: سرهنگ

 : نوشتم درآورد رو حرصم پیامش توی طنز

 یه به اما برم رئیس اتاق به خوام می شه می تموم داره شارژش موبایلم، -

 شارژ به رو موبایلم کنم بیهوشش خوابه وقتی تا دارم نیاز بیهوشی داروی

 . بزنم

 بری؟ رئیس اتاق به خوای می چی برای: سرهنگ

 :زدم پوزخند



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     71

 داروی یه برام بگید نفوذیتون به شما حاضر حال در همینه راه تنها -

 به زودتر هرچه پس برم، خوام می امشب ضمن در! همین. بیاره بیهوشی

 .خوش روز بهتره برسه هم

 و نشستم حالت همون با سرجام دوباره بیرون اومدم و کشیدم رو سیفون

 ! افتادم بابا یاد دستام رو گذاشتم سرمو

 

  پارسال تولد روز خاطرات،

 رفتم رضا با سریع و کردم عوض رو لباسام فوری خونه اومدم مدرسه از

 هشت ساعت رزمی، هنرای باشگاه رفتم شد تموم که اون رباتیکم، کالس

 صدای و شد باز که خونه در برگشتم خونه به رضا با خسته که بود شب

 تو اشک! افتاد بابا به چشمم آخر، در و فامیل داد و جیغ بعدم و بمب ترکیدن

 : زدم فریاد کردم ول اونجا هم داشتم وسیله هرچی و شد جمع چشمام

  بـــــابــــــا -

 بودم بغلش تو ساعت نیم شاید کردم رها بغلش تو خودمو و سمتش دویدم و

 اون. اومد و بیاد تولدم برای بود داده قول  کرد گریه یکم اونم فهمیدم فقط

 مردی تنها بره، ترسیدم می رفتم نمی کنار بابا بغل از بود عمرم تولد بهترین

 می عاشقانه که مردی بدم دستش از نداشتم دوست وقت هیچ که بود

 !بس و بود پدرم فقط و فقط پرستیدمش
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. ببره خوابم تا بگه قصه برام و وایسته سرم باال بیاد شب کردم مجبور رو بابا

 زدم و بوده خواب یه همش دیشب کردم فکر شدم بیدار خواب از که صبح

 می کردم گریه و اش سینه رو گذاشتم سرمو دیدم رو بابا وقتی اما گریه زیر

 رو احساساتم جلوی تونستم نمی اما کنه می ناراحت اونم کارم این دونم

 .بگیرم

 

 حال زمان

 

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

**** 

 می باشی که دختر پدرته، زندگیت عشق اولین دونی می باشی که دختر"

 می باشی که دختر پدرتـــه، گرم آغوش دنیا پناهگاه ترین محکم دونی

 نترسی هیچی از و بگیری دستات تو تونی می که دستی ترین مردانه دونی

 چه باشه چه باشی که  هم دنیا هرجای پدرتـــه، مهربون و گرم دستای

 "باباها همه افتخار به پدرتــــه، نگهبان فرشته ترین قوی نباشه

 چقدر که افتادم مامانم یاد ریخت می اشکام خاطرات یادآوری از آروم آروم

 .داره نازکی دل چه دونستم می دادم می حرصش و کردم می اذیتش
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 خاطرات

 سس همین برای کنم اذیت رو مامان کردم هوس اما شدم بیدار زود صبح

 از مثال  که ریختم طوری و درآوردم اتاقم کوچیک یخچال تو از رو قرمز

 اومد مامان کشیدم دراز جام سر بعدم اومده خون دهنم و دماغم و گوشام

  کنه بیدارم

 میشه دیر ات مدرسه پاشو دلربا -

 زدن، جیغ کرد شروع دید منو قیافه مثال و کشید سرم روی از رو پتو وقتی

 زمین افتاده بیهوش مامان دیدم کردم نگاه نمیاد صدایی دیگه دیدم وقتی

 من دیدن با اول اومد و شد بیدار مامان جیغای از رضا سمتش، پریدم فالفور

 :گفتم فوری منم زد خشکش

 بدو بیار آب لیوان یه برو -

 فهمید وقتی دید منو اومد، هوش به مامان وقتی رفت و اومد خودش به رضا

 بیرون، رفت اتاق از و گوشم تو زد کشیده یه کنم اذیتش خواستم و سالمم

 هدیه و گل و کردم کشی منت قدر اون کشید طول هفته یه کرد قهر باهام

  کرد آشتی تا خریدم براش چیزا جور این و

 

 حال زمان
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 نمی ازش که کتکایی چه افتادم رضا یاد شد بلند ام گریه صدای دیگه

  خوردم

 

  خاطرات

 نشسته؟ جا اون خوشگل کفشدوزک یه دونستی می دلربا: رضا

 کجا؟ چی -

 هفت بود گفته که سمتی اون دویدم و شدم بلند بودم ها کفشدوزک عاشق

 پا وقتی بود گل پر متری نیم چاله یه فقط جا اون اما نبود بیشتر سالم

 و بود حیاط تو که علی بود بیرون زور به سرم فقط رفتم فرو روش، گذاشتم

 و بیرون میارتم و سمتم دووه می بینه می منو داد می آب رو ها گل داشت

 رضا قدر اون بابا شده چی گم می گریه با وقتی کنه می صدا رو بابا مامانو

 رضا. کرد قطع هفته دو تا هم جیبیش تو پول نداشت حد که کرد دعوا رو

 داشت عادی وقتی. بیاره گیرم تنها جا یه بود منتظر و کرد می اذیتم همیشه

 کردم می گریه وقتی رفت می و زد می هم به لگد یه شد می رد کنارم از

 اما. کرد می دعواش مامان نبود وقتی اما پیچوند می گوششو که بود بابا اگر

 قهرمان بود نگهبانم فرشته ترین قوی اون باشه بابا مثل تونست نمی مامان

 !!پدرشه دختری هر

 

 حال زمان
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 و خورد در به ای تقه. کردم گریه خاطرات یادآوری با و بودم اتاقم تو شب تا

 اومد بود هم تو اخماش تو، اومد بود مسن خانم یه که جدیدی خدمتکار

 و جلو گذاشت رو سینی و پاش رو نشست من به رو دوربین به پشت سمتم

 :گفت آروم خیلی

 نونه تو خواستی که چیزی -

 ناخواسته که بودم قدرخوشحال اون نفوذیه؟ زنه این یعنی رفت و  شد بلند و

 مثال و خوردم ازش تیکه یه برداشتم رو نون خوردم غذا یکم  زدم لبخند

 که نونی با زدم عق مثال و گذاشتم دهنم تو دستمو یه خورده بهم حالم

 فوری کشیدم رو سیفون یکم بعد و دستشویی تو دویدم بود ام دیگه دست

 که بود توش کوچولو شیشه یه کردم نصف دو رو پوفی ساندویجی نون

 لبخند خوشحالی از. بودن بسته چوب تیکه یه و پارچه تیکه یه با سرشو

. بیرون رفتم دستشویی از و جیبم تو گذاشتمش فوری هام، لب رو نشست

. زدم عقب رو سینی و خوردم ام دیگه یکم کنار گذاشتم رو نون و نشستم

 بدم انجام خوام می که کاری برای رو خودم بتونم تا کشید طول ساعتی نیم

 به تبدیل رو باند این من! گرفتم تصمیمی یه که بود موقع اون کنم راضی

 !دادم قول خودم به رو این کنم می خاکستر

 مسن خدمتکار بیرون رفتم اتاق از دست به سینی و شدم بلند جام از آروم

 خواست بهش دادم رو سینی و زدم بهش رنگ کم لبخند یه بود بیرون

 :گفتم که اتاق تو بده هلم دوباره
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  کنم می خواهش ببینم رو رئیس باید من -

 رو تصمیمم من اما نکن کارو این گفت می چشماش کرد چشمام تو نگاهی

  بودم گرفته

  گم می معاون به -

 دادم تکیه در کنار دیوار به و کردم فوت نفسمو. بست درو و تو داد هلم بعد

 اصال بدم انجام خواستم می که کاری بودم گرفته استرس شد؟ می یعنی

 یک همین بیاد کیهان تا کشید طول ربعی یه. بود احمقانه یعنی نبود جالب

 و کنه قبول مهرزاد کردم می دعا دلم تو بود، ها لحظه ترین کشنده برام ربع

 دیدنم با بود، کیهان شد باز اتاق در. زدم پس زور به رو چشمام تو اشک

 :گفتم و شدم بلند جام از خورد جا یکم در، کنار اونم

  کنم صحبت رئیس با خوام می -

 چی؟ برای -

 :گفتم کردمو فوت نفسمو وقت چند این مثل بود هم تو اخماش

 یعنی سرم تو خاک! کنم می خواهش کنم صحبت باهاش خوام می -

 خاکـــــــــــــا

  کردن قبول اگر گم می بهشون من بشین خب خیلی: کیهان

% 15 کردم روشن رو موبایل و دستشویی رفتم منم بست درو رفت بعدم

 :نوشتم سرهنگ برای و گفتم لعنتی داشت، شارژ
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 باهاش رفته معاونش کنه، قبول رئیس مونده فقط رسید دستم به ماده -

  کنه صحبت

 بدی انجام رو کار این نیستی مجبور: سرهنگ

  اخالقه بد خیلی نفوذیتون -

 :گفت و شد بلند دیدنم با بود اتاق تو کیهان بیرون رفتم و کشیدم رو سیفون

 بیا دنبالم -

 بیرون رفتم اتاق از دنبالش و دادم تکون سری بود گرفته لرزم کوچولو یه

 تند تند بود بریده رو امونم استرس کردم می حس رو پاهام خفیف لرزش

 مسنه زن همون شدیم می خارج عمارت از داشتیم وقتی کشیدم می نفس

 ای چاره من اما کرد نگاهم گر توبیخ و اومد بیرون آشپزخانه از که دیدم رو

 ام اس همین با من  کردم می دق دادم می دست از رو موبایل اگر نداشتم

 در کیهان رئیس، اتاق در دم رسیدم زود خیلی. بودم گرم دل کوچیک اسای

 نمی رفت شکر خدارو خب. بست درو تو، فرستاد منو بفرمایید صدای با و زد

 و میز پشت بود نشسته رئیس. بگم چیزی اش خیره نگاه جلوی تونستم

 تاپ، لپ تو کرد می تایپ رو چیزایی یه داشت بود، مشغول معمول طبق

 :گفت

 خوای؟ می چی -

 :گفتم ای رفته تحلیل صدای با بودم شده هل
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  بپرسم...  سئوال یه... خواستم می... می -

 وای کرد نگاهم خیره و زد سینه به دست و برداشت کردن تایپ از دست

 فکر اصال حرفم گفتن نوع به بزنم حرف تونم نمی اصال که طوری این

 ! بودم نکرده

 زدید؟ منو پرده...  پ...  شما...  خب... خ -

 وقت هیچ!! خیلی اومد، می فشار بهم داشت خیلی خدایا پایین انداختم سرمو

 نمی فکرشم وقت هیچ بشم مجبور کاری چین هم به کردم نمی فکرشم

 می دلم بزنم حرفارو این ممکنه که برسم روزی چین هم به ممکنه کردم

 .ببلعه منوو و کنه باز دهن زمین خواست

 منظور؟ نه -

 لباسی بودم اتاقم تو وقتی چرا پس! شد نمی باورم کردم نگاهش تعجب با

 و برداشت رو موبایلش که کردم می نگاهش تعجب با طور همون نداشتم؟

 :گرفت ای شماره

 اومدن؟ ها بچه -

- ... 

 ببرش بیا -

 نقشه همه اش نه کلمه دادم قورت سختی به رو دهنم آب کین؟ ها بچه

 دلم تو و کنم فکر ام نقشه به حتی دیگه تونستم نمی بود ریخته بهم هامو
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 یه وارد کشید گرفت رو بازوم و اتاق تو اومد کیهان. کردم می شکر خدارو

 تو کشیدم اخمامو بودم دیده اول روز که زنی تا سه دیدن با شدیم دیگه اتاق

 :گفت و نشوند صندلی روی منو کیهان هم

  کنین صدام شد تموم بکنید رو کارتون-

 که چیزی تنها سوخت گردنم کردم احساس که کردم نگاه بهش تعجب با

  بودن زده سوزن بهم کنم فکر بود سوزشش فهمیدم

 

  راوی

 !!! قربان: کرامت

  ؟؟؟ شده چی: سرهنگ

 :گفت خوشحالی با کرامت داد می خوب خبر از نشان کرامت لب روی لبخند

 مصنوعی خالکوبی روی داره تیممون االن کرده نظر صرف اش نقشه از -

  کنه می کار بدن انجام قراره که

  گذشت خیر به شکر خدارو: سرهنگ

 :گفت و برگشت افتاد چیزی یاد که بشه خارج اتاق از خواست کرامت

 قربان؟ -

 شده؟ چی: سرهنگ
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  کردم مسدودش من که فرستاده دلربا برادر برای پیغام یه( مهرزاد) رئیس، -

 :پرید جا از سرهنگ

 چی؟ -

  نباش خواهرت نگران: کرامت

 همین؟: سرهنگ

  قربان بله: کرامت

 نگو برادره به هم چیزی بشه ارسال پیام نیست الزم: سرهنگ

 چشم: کرامت

 

  دلربا

 کردم نگاه اتاق به تعجب با بودم جدیدی اتاق توی کردم باز که چشمامو

 با چنان هم اما! عااااالی یعنی این نبود، خبری دوربین از که بود این تر جالب

 کمد یه بزرگ، نفره دو تخت یه اتاق، کردم می نگاه برم دورو به تعجب

 اما بود دستشویی و حموم مطمئنا که دوتاش داشت در چهارتا و لباس برای

 جام از یکی؟ اون اما بود خروج و ورود مال حتما یکیش دیگه تای دو اون

 دونه دونه داد می آزارم بودم خورده هام کتک خاطر به که دردی شدم بلند

 فقط ربع یک تعجب شدت از شد باعث که دری تنها و کردم می باز رو درا



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     81

 زیر و دادم قورت سختی به رو دهنم آب!!! چیه در پشت کنم نگاه و وایستم

 :گفتم لب

 بینم؟ می خواب خدایا -

 :نوشتم سرهنگ برای و آوردم در رو موبایل دستشویی، رفتم و بستم درو

  داره راه رئیس اتاق به دقیقا که اتاق یه آوردنم -

 که این جای به و نکنی عقلی بی خوام می ازت خوبه که این: سرهنگ

 تابلو که طوری نه البته بکشی سرک کاراشون تو یکم کنی درست دردسر

 دونی؟ می که خودت ها باشه

 دوساله؟ بچه کردی فرض چی منو ایش

  ندارم خودم امنیت برای هیچی جا این من فقط چشم -

 هم بال این کردی نمی رو احمقانه کار اون اگر کردی، خودت: سرهنگ

 برای بفرستت بعد و کنه اذیتت یکم خواست می فقط اون اومد نمی سرت

 خوردی کتک هم طور اون که دادی نشون العمل عکس زود خالکوبی

 :بود این فرستادم که چیزی تنها بودم دستشویی تو زیادی دیگه

 زحمت خودتون رو موبایلم قبض باشه باید ام سی کنم فکر امروز -

 خوش روز فعال بکشید رو پرداختش

 نبود دوربینی هیچ انداختم اتاق به نگاهی دوباره و بیرون اومدم دستشویی از

 سوزه می یکم راستم سمت بازوی کردم می احساس بود تعجبم باعث این و
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 کردم نگاه بازوم به و کردم کج لباسمو یقه شد بیشتر اما خاروندمش یکم

 عکس اومده ها هاین دیوانه چه دیگه اینا! گفتم دروغ نشد گرد چشمام بگم

. نداره سلیقه که رئیسه این سر تو خاک یعنی من، برا کرده خالکوبی بلبل

 با تو، اومد رئیس و شد باز در که لباسا کمد سمت برم خواستم زدم پوزخندی

 : گفت و هم تو کشید رو اخماش دیدنم

 کار برای ریم می بزن رسمی تیپ -

 و کمد سمت رفتم نیست وقتش االن انگار اما حموم رفتم می باید. رفت و

 اوههههههه کردم باز درشو

 جا یه شکل یه مانتو همه این حاال تا مشکی مقنعه و شلوار و مانتو همه چه

 دوربین خوشبختانه پوشیدم و درآوردم یکیشو برام، بود عجیب بودم ندیده

 این مشکل تنها اما کنم عوض رو لباسم تونستم می راحت اتاق تو و نبود

 لباسام. تو بیان گوسفندش معاون یا رئیس نشه باز اتاق در وقت یه که بود

 جورابم تو دوباره رو موبایل کنم کار چی باید حاال دونستم نمی پوشیدم رو

 جا این از که این محض به ایییی هم، تو بره ام چهره شد باعث که گذاشتم

 منتظر و نشستم تخت رو. فاضالبه تو جاش موبایل این مطمئنا بیرون برم

 تو اومد معاون و شد باز در که این تا ایستادم

  بیا دنبالم -

 بیاد نخوام که کرد می درد قدری اون بدنمم نداشتم بحث و جر حوصله

 بعد شدیم عمارت باغ وارد. کنه الشم و آش دوباره بکشه بگیره رو بازوم
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 مرد یه رفتیم ماشین یه سمت شدیم پارکینگ یه وارد طوالنی مسیر یه طی

 و کرد باز رو عقب در کیهان بود نشسته عقب هم رئیس بود نشسته پشتش

 همچین تو که این از نشست جلو رفت خودشم و نشستم منم داد هل منو

 ازش قدر اون طرفی از بودم معذب بودم نشسته رئیس با نزدیکی فاصله

 نفس منم کشه می نفس داره اون که هوایی تو تونستم نمی که بودم متنفر

 عمارت از شدم خیره بیرون به و گرفتم ازش رو ام خیره نگاه نفرت با بکشم

 می باعث که چیزی هر سپردم خاطر به رو رفتیم که مسیری. بیرون اومدیم

 از. خورد می دردم به بعدا شاید سپردم می ذهنم به رو باشه ای نشونه شد

 که داشت تعجب جای برام گرفتیم قرار کرج مسیر تو و شدیم خارج تهران

 دادم نمی نشون العملی عکس خودمم بندن نمی منو چشمای اینا شده چی

 . بدن نشون العملی عکس موضوع این به بخوان بشه باعث که

 

  راوی

  اینجاست دختره برادر آریان رضا! قربان -

 :گفت اخم با سمج آدم این دست از کالفه سرهنگ

 کرد کالفمون کنید بیرونش -

 حال در ماشین که مسیری به سرهنگ رفت، و گذاشت احترام جوان سرباز

 نفوذی وقتی از زد محوی لبخند کرد می نگاه مانیتور در بود حرکت

 اعالم هم رو دیگه نفر یه همکاری و بود گرفته تماس باهاشون اصلیشون
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 سرگرد دیدن با و شد وارد در به ای تقه با بود شده خوشحال خیلی بود کرده

  زد لبخند جعفری

  سرگرد اومدی خوش -

 :گذاشت احترام جعفری

  اوامرم اجرای آماده و رسوندم اتمام به مشهد در رو ماموریتم رئیس ممنون -

 :زد آمیزی تحسین لبخند سرهنگ

 دختره باش مواظب خیلی فقط باند، تو سرکارت برگردی خوام می خوبه -

 شقیه کله

  قربان اطاعت: جعفری

 مرخصی: سرهنگ

 :گفت لب زیر و کشید عمیقی نفس سرهنگ رفت بیرون اتاق از جعفری

  رسه می پایان به داره کارت رشیدی شایان آقای -

 :گفت آروم و زد پوزخندی

  قدیمی رفیق -

 اسم دیدن با زد زنگ موبایلش که گرفت دستاش تو رو سرش سرهنگ

  زد لبخندی ناخواسته فاطمه دخترش

  دخترم سالم -
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 شما؟ احوال بابایی سالم: فاطمه

 چطورن؟ ات بچه و شوهرت خوبی؟ تو خوبم -

 هم مامان به! بابا نیست ازت خبری وقته خیلی بوسن دست خوبن: فاطمه

 نرفتین خونه روزه چهار گفت می زدم زنگ

  باشم دسترس در مدام باید که اومده پیش موردی یه دخترم شه نمی -

 کنم دعوتت شب فردا برای خواستم می شه می رفع که انشااهلل: فاطمه

  شام برای

 یه انشااهلل کنم ریسک تونم نمی سخته خیلی مورد این دخترم شه نمی -

 دیگه فرصت

 ندارین؟ کاری جون بابا باشه: فاطمه

 خدانگهدار ببوس من طرف از رو ۱علی دخترم نه -

  خداحافظ چشم: فاطمه

 سرویس به خشمش شدت از کرد تصور دختر اون جای رو فاطمه سرهنگ

 :گفت دلش تو و پاشید صورتش به سرد آب و رفت

 !!!کشه؟؟؟ می داره چی االن دختر اون -

 

 دلربا
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 تا چند روش که میز یه و ساز چایی یه در، یه توش که شدیم اتاقی یه وارد

 کردم نگاه رئیس به برگشتم و کشیدم عمیقی نفس. بود تاپ لپ یه و کاغذ

 رفتنش مسیر. رفت و کرد کیهان به ای اشاره کنه نگاه من به که این بدون

 :گفتم باخودم و کردم نگاه تنفر با رو

 ظلم باش مطمئن رسونم می حقارت این به رو تو که منم این روز یه -

 نیست برجا پا همیشه

 تاپی لپ میزته، روی و نوشته کاغذ تو بدی انجام باید که کارهایی: کیهان

 ای بهانه تا خودته مال هست که هم

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

** 

 (سالشه 4 که فاطمه پسر علی) -۱

 :گفتم که بیرون بره اتاق از خواست دادم تکون سری نیاری

  معاون جناب -

 :گفتم و کردم نگاهش سرد کرد نگاهم تعجب با و برگشت

  بدید جواب کنم می خواهش داشتم سئوال یه -

 و داد تکون سری نداره خواهشی هیچ چشمام بودم مطمئن زبونم برخالف

  کرد نگاهم منتظر

 اینجام؟ روزه چند من -
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 :گفت طوالنی مکث یه بعد کرد نگاهم اخم با

  روز هشت -

 باشم جا این ماه یک باید من گن می اینا که طور این کشیدم پوفی. رفت و

 صندلی رو و رفتم سستی با. کنه رحم خدا مونده دیگه روز دو و بیست پس

 روش دستمو عشق با جلومه االن خودم تاپ لپ که این یادآوری با نشستم

 و برداشتم میز روی از برگه دسته یه. بود شده تنگ براش خیلی دلم کشیدم

 که طور این شدم خوندنش مشغول و زدم تکیه دار چرخ صندلی پشتی به

 .خواستن می کار تا ده ازم اونا بودم فهمیده من

 می رو بود مرکزی بانک مال که امنیتی سیستم یه کردن هک اولیش 

 یه از رو پولی یه کردم فعال غیر اونو وقتی خواستن می انگار خواستن،

. گفتم می سرهنگ به باید کشیدم پوفی بریزم دیگه حساب یه به حسابی

 مگه خوان، می اینا کاره اینم اخه بودن، زده رو بانک اینترنتی آدرس

 دارن ای العاده فوق هوش که آدمایی از پره جا این ندارن آدمشو خودشون

. کرد می سوراخ رو مخم داشت سئوال این دادن؟ من به کارو این چرا پس

 کردم می فکر و کردم می نگاه برگه به فقط ربع یه شاید چرا؟ مرکزی بانک

 تو برگه از چشم نتونستم شوک و بهت شدت از چیزی یادآوری با چرا؟

 چقدر من آخ پیشونیم، رو کوبیدم همینه، آره! بود زده خشکم بگیرم دستم

 مدیریت اون آره جاست، اون مدیر سینا دایی! نفهمیدم زودتر چرا احمقم

 چیکار حاال ها مارمولکین آدمای عجب داره عهده به رو مرکزی بانک

 من که این نه کردم، کمک دایی به جا اون امنیتی قفل ایجاد تو من کنم؟؟؟
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 پایینه امنیتش اگر تا کنم هکش تونم می اگر گفت دایی! نه کنما طراحیش

 دونستن می اینا دونم می هکش برای رو ها راه همه من حاال ببرنش باال

 نمی گفتم، می سرهنگ به باید! بیشعورا بیارن کارا این برای کیو دقیقا

 .نه یا بدم انجام خوان می ازم که رو کاری باید دقیقا دونستم

 قوی امنیتی سیستم یه باید بود نوشته هم جا اون کردم باز رو دوم صفحه

 یا کنه قفلش نتونه  ناجا و پلیس تا سازمانشون برای کنم طراحی هک ضد

 حوصله بابا ای بده انجام تونست می خری هر که اینو خب کنه نفوذ بهش

 . بعدی مورد سراغ رفتم نداشتم رو براش سوزوندن فسفور

 دیگه این جـــــــــــان؟؟؟! تهران فضای و هوا سیستم هک سوم مورد

 و هوا تو بابا بندازه؟؟؟ در  فضا هوا با منو خواست می این بود ممکن غیر

 رو جا اون من طریق از خوان می جلو اومدن شده حساب بازم پس فضاست

 سنگینی های خواسته دقیقا خوره می دردشون چه به اون اما کنن هک

 می چی برای دقیقا کردم می فکر هرکدوم برای ساعت دو باید که داشتن

 روشن رو تاپ لپ نداشتم رو اش بقیه خوندن حوصله. بدن انجامش خوان

 .کردم

 هم تو رو اخمام کردن نفوذ بهش یعنی بود شده شکسته تاپم لپ رمز

 نه، یا کنن کنترل منو تونن می فهمیدم می باید کردم نگاه اتاق به و کشیدم

 تاپم لپ کردن چک مشغول کشیدم راحتی نفس نبود دوربینی خوشبختانه

 اما کردم می کورش باید ببینن کنم می که هرکاری تونستن می شدم
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 اومد یادم کردم، مسدودش و حذفش کال همین برای نفهمن؟ که چطوری

 !!لعنتی اح که، ندارم رو سرهنگ ایمیل

 بهتره امنیتش جا این دستشویی رفتم شدم بلند

 انجام خوان می که کارایی تا دادن بهم تاپمو لپ بده، ایمیلتو سرهنگ -

  خوان می کاری چه گم می بهت جا اون از بده ایمیلتو بدم،

 فقط باش مواظب: سرهنگ

 و نشستم میز پشت بیرون، رفتم دستشویی از و کردم حفظ رو ایمیل ادرس

 رو سند وقتی شدم خوان می ازم که کاری تایپ مشغول و شدم ایمیل وارد

  کردم پاکش زدم

 :اومد جوابش دقیقه پنج بعد

  بگیریم اجازه قاضی از ما تا بده طولش فردا تا -

 هم رو اونا اجازه تا فرستم می براتون هم رو اش دیگه موردای پس باشه -

 پاکشون و زدم سند و کردم تایپ رو بودم خونده که موردی دوسه و بگیرید

 . بشکننش نتونن تا شدم تاپ لپ برای امنیتی قفل طراحی مشغول و کردم

 بار یک ظرف توش که آورد پالستیک یه برام پیرمرد یه شد که ظهر

 و برنج دیدن با کردم باز درشو رفت وقتی نفره تک نوشابه یه با بود مصرف

 از دونستم نمی که چیزی از بودم متنفر غذا این از شد هم تو اخمام کباب

 هست چی گوشت این دونستم نمی االنم اومد می بدم شده درست چی



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     90

 انداختم اشو بقیه خوردمو خالیشو برنج بخورم؟ باید من بود خر گوشت شاید

 اینترنت تو داشتم. کردم روشن رو ساز چایی و میز، زیر آشغال سطل تو

 گرفتن درد هام شقیقه کردم احساس که خوندم می مرکزی بانک درباره

 چشمام انگشتام با نیست همراهم عینکم اومد یادم تازه بود شده تار چشمام

 از و کردم باز درو و شدم بلند جام از شدن قرمز بودم مطمئن دادم مالش رو

 کردم می دل دل داشتم کردم نگاه دراز و طول راهروی به بیرون، رفتم اتاق

 و بیرون اومد رئیس و شد باز کناریم اتاق در که برم اتاق کدوم سمت

 :گفتم حوصله بی کرد نگاهم سئوالی

 می کور مطمئنا فردا تا نکنین تهیه برام عینک اگر داره نیم نمره چشمام -

  شم

 نیم زبون به آقا! من برا شده آدم اینم اح. اتاق تو رفت و داد تکون سری

 !ده می تکون دوکیلویشو سر  باشه بگه ده نمی تکون یه مثقالیش

 می خارج ازش که بخاری به ریختم چایی خودم برای و نشستم صندلیم رو

 که منی چرا رسیدم جا این به شد چی که کردم فکر این به و شدم خیره شد

 دور ام خانواده از کنم می جاسوسی دارم اومدم داشتم برتر هوش ادعای

 آدم همه این  نداره امکان باهوشم؟ که این برای فقط چی؟ خاطر به افتادم

 کارا این تو هم بیشتری تجربه و ترن باهوش من از که جهانن و ایران تو

 ! کارا این به چه و من ان، کاره این اصال و دارن
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 راوی

 سرهنگ از ترسم، می گرگه مشت یه وسط خواهرم! داداش تونم نمی: رضا

 کنن؟ می کار چی باهاش جا اون یعنی خواسته بارداری ضد قرص

 بود داده قول خودش به روزها این چکید چشمش گوشه از اشکی قطره و

 ها اذیت اون همه بابت و نکنه اذیتش دیگه بود سالم و برگشت دلربا اگر

  کنه خواهی عذر ازش

 شه نمی چیزیش که انشااهلل کن توکل خدا به داداش نخور غصه -

 مسابقات رفته گفتیم دروغ به اما گیره می رو سراغش خیلی بابا: رضا

 رفت بابا ندارم رو بابا و مامان چشمای به کردن نگاه روی دانشگاه، المپیک

 اون با نوجوونم خواهر از نتونستم من و سپرد من دست رو خانواده و

 :داد ادامه بیشتری بغض با و کرد مکثی کنم مواظبت لطیفش احساسات

 اون اما بخوره شکست بعد که نشه پسری عاشق بود حواسم همیشه -

 کامپیوتر و کتاب و گرفتن یاد دنیاش همه نبود چیزا این پی اصال خودش

! خورد تکون رفیقش سینه در دل کرد مکث بود، عاشقش که مردی تنها بود

  کشید راحتی نفس رضا بعدی جمله با اما

 بود باباش زندگیش قهرمان پرستیدش می و بود بابا عاشق همیشه اون -

 کره عاشق همیشه اون ماه، بره مریخ، کره بره زمانی یه اونم خواست می

 مختلف حالتای تو ماه از شده بزرگ عکسای از پره اتاقش دیوار درو بود ماه

  کجاست؟ االن اون اح داشت دوست ماهو
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 :گفت دلش تو و زد رفیقش شونه به دست مهران

 منو ماجرا این از بعد امیدوارم! من دوست شه می تموم زودی به بازی این -

 وارد و برد بیرون شاپ کافی از کرد بلند رو رضا و بدونی خودت رفیق هنوزم

 شدن دانشگاه

 فکر در رضا اما شد انسان مغز درباره توضیح مشغول استاد نشستن وقتی

 رو رضا اون بود کرده رضا با که کاری و اش نقشه درفکر مهران و خواهرش

 که راهی اما بده دست از رو اون خواست نمی و دانست می واقعی رفیق یک

 فکر از برسه پایان به دوستیشون زودی به شد می باعث بود کرده انتخاب

 افتاد که موقعیتش و حین اون در که برادرش با ارتباطش و ها نقش و دلربا

. یکم فقط کند بازی دختر اون با کمی داشت قصد زد خبیثی لبخند ناخواسته

 تو خوشحالی برق بود کرده موبایلش تو رو سرش که افتاد رضا به چشمش

 برای که ایمیلی دیدن با کرد متمایل رو خودش یکم شد می دیده چشماش

 :گفت دلش تو کشید هم تو رو اخماش اومد رضا

 می من بشی پشیمون من زدن دور از کنم می کاری!ًدلربــــــــــــــا-

  شی نمی آدم خودت نگیرم سخت بهت خوام

 رضا از بالفاصله کالس از بعد شد خیره استاد به میرغضبی اخم با و

 فریاد و کوبید فرمون به ناگهان راه تو شد ماشینش سوار و کرد خداحافظی

 :زد

 استنزه نیک کنه می بازی باهام داره دخترت -
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 :گفت خنده با و شد اتاق وارد کیهان که کرد پرت میز روی رو کیفش

 زرنگه میاد خوشم -

 :گفت اخم با

 نباید اما گیریم نمی سخت بهش درسته بده دستمون کار نباید زرنگیش-

 کنه استفاده سوء

  شیم می راحت دستش از دیگه روز دو و بیست رفیق کن ولش: کیهان

 می چایی خودش برای که طور همون و برگردوند رو روش رویی ترش با

 :گفت ریخت

 ده نمی انجام رو کارا ام دیگه ماه سه تا گرفته این که طور این حتما اره -

  دونه می رو ها سیستم اون ضعفای نقطه همه اون بابا درسته کارش: کیهان

 نگاه بود زده دیوار به که بزرگی مانیتور به زد پوزخند و کرد کیهان به نگاهی

 اتاق از بیشتر اخم با راهروئه تو و بیرون اومده اتاق تو از دختره دید کرد

 کرد نگاهش و بیرون رفت

 

 دلربا

 تو الکی فقط شب تا شدم مشغول و زدم چشم به آورد برام کیهان رو عینک

 تو من و عمارت برگشتیم رئیس و کیهان با باز شد که شب بودم اینترنت

 برد خوابم سه بشمر که بودم شده خسته قدر اون. شدم ساکن جدیدم اتاق
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 این کردم فکر که چیزی اولین به شدم بیدار که صبح نخوردم شامم حتی

. شم می خالص دیگه روز یک و بیست اینجام که روزیه نهمین امروز بود

 یه سرسری خوردنش بعد آورد صبحانه برام بود کرده بیدارم که خدمتکار

 اون رفتم معاونش و رئیس با دیروز مثل باز و شدم حاضر و گرفتم دوش

 سرهنگ کردم روشن رو تاپ لپ وقتی بود شرکت انگار که ساختمونی

  بود فرستاده ایمیل

 این هفته دو برای فقط که کن زمانیش تونی می اگر فقط شد صادر اجازه -

  باشه جایی جابه طور

  کنم می سعیمو -

 کارو این تونستم می ساعت سه تو شدم مشغول و کردم پاک رو ها ایمیل

  دادم می طولش هی اما بدم انجام

 و کیهان از باید که بدم رو قول این باید من آره بدم قولی یه خودم به باید -

 کردن که تحقیری هامو گریه تمام هامو، روز این انتقام بگیرم انتقام مهرزاد

 می زندان های میله پشت رو شماها من آره انداختن، جونم به که ترسی

 نترسم ازتون دیگه و باشم محکم دم می قول دم، می قول رو این اندازم

 قول بدم انجام دستگاهتون کردن متالشی برای تالشمو همه دم می قول

 ! دم می

 :کرد باز درو ناگهانی کیهان شب

  رفتنه وقت -
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 و دادم فشار اینتر دکمه روی رو انگشتم و زدم پوزخندی کردم بهش نگاهی

  دادم تکیه صندلیم پشتی به بعد

  شد انجام بودین خواسته که کاری-

 چک رو چیز همه وقتی کرد تاپ لپ به نگاهی و تو اومد طوالنی مکث با

  نشست لباش رو لبخند کرد

 تعطیله کار پاشو حاال دادی انجام خوب کارتو آفرین -

 مهرزاد بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند جام از و بستم رو تاپ لپ معطلی بی

 اومدنمون با کرد می تایپ رو چیزی موبایلش با وداشت بود راهرو تو

 برداشتم صورتم از رو عینکم و بردم دست سردی خون با منم کرد نگاهمون

 نگاه تونستم می گذاشتم توش عینکو و درآوردم مانتو جیب تو از عینکو قاب

 .بود رفته باال عجیبی طرز به نفسم به اعتماد کنم حس رو خیرشون

 با که باال برم ها پله از خواستم رسیدیم عمارت به وقتی شدیم ماشین سوار

 من به نگاهی اونا مهرزاد و کیهان پشت رفتم ناخواسته شدم رو روبه شایان

 و دادن دست باهاش و شایان سمت رفتن بعد و کردن هم به نگاهی و

 گره هم تو که کردم می نگاه دستایی به انزجار با من و کردن سالم

 !! ایش میخورد،

  متفکر؟ خانم خوبی تو: شایان
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 می این از ترسیدم نمی کیهان و مهرزاد از اگر بودم کرده هم تو رو اخمام

 اونا دادم تکون سری براش فقط داد نمی بهم خوبی حس اصال ترسیدم

 :گفت شایان که ها پله سمت برم اومدم مبال، رو نشستن

  بشین ما پیش قدری بیا -

 :گفت ابهت پر و احساس بی و سرد خیلی مهرزاد که بزنم حرفی اومدم

 اتاقت برو کنه استراحت بهتره کرده کار زیاد امروز -

 ها پله از شعورش و عقل خاطر به کردم تحسینش دلم تو که بود باری اولین

 اومد سراغم امنیت حس کم کم بستم که درو شدم اتاق وارد و باال دویدم

 وارد ای تقه در به که کشیدم می راحت نفس داشتم درازکشیدم تخت رو

 شدت از روم روبه شخص دیدن با و شد باز در که نشستم سیخ فوری شد

 کنه؟ می کار چی جا این این... عه موند باز غار اندازه دهنم بهت

 :گفت و اومد جلو لبخند با

 چطوره؟ حالت -

 ریز کردم می نگاهش داشتم چنان هم که بودم زده شوک قدر اون من اما

 :گفتم بهت با و اومدم خودم به بست دهنمو دستش با و اومد جلو و خندید

  کنی؟ می کار چی جا این تو الدن!! من خدای -

 :زد بخشی آرامش لبخند

  نباش نگران نفوذیم جا این من -
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  بغلش پریدم فوری که شدم خوشحال قدر اون خبر این شنیدن از

 می روانی داشتم کردم می تنهایی احساس جا این چقدر دونی نمی وای -

 شدم

 :کرد جدا خودش از منو

 به دقت با بیوفتیم خطر تو ممکنه نکن صدا سرو قدرم این باش آروم -

  کن گوش حرفام

 :گفت جدیت با نشست جلوم خودش و نشوند تخت رو منو

 اون بکنی عصبی یا ناراحت رئیسو نباید  سخته توخیلی کار دلربا ببین -

 و کنه باز درو این ممکنه لحظه هر اما باشه نداشته کاری تو با االن شاید

 :داد ادامه نگرانی و جدیت با و کرد اشاره مهرزاد اتاق در به و تو بیاد

 که اتاقی این تو و عمارت این تو آورده رو تو چی برای کنی می فکر -

 کارت که وقته اون دستش بدی آتو تو منتظر اون داخلش؟ بیاد میتونه راحت

 بشی درگیر هم معاونش با وجه هیچ به نباید که بگیر نظر در اینم تمومه

 حتی ممکنه بشه ناراحت هم کیهان اگر هستن صمیمی های رفیق دوتا اون

 خودته کوچولوی اسلحه همون بگیر اینم بیا. کنه اذیت رو تو بخواد کیهان

 درضمن نکن استفاده ازش نشدی مطمئن طرفت قصد از تا بار این فقط

 که گذاشتم توش دیگه نیزه سر سری یه بود شده تموم هم تیرهاش

 نیاز رئیسش و معاون زنده به ما دلربا کنه می فرق خودت اونای با سایزش
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 سرت از رو بهشون زدن آسیب فکر خوره نمی دردمون به اونا مرده داریما

  باشه حواست پس بدن لو رو اصلی های مهره باید اونا کن بیرون

  کنم می سعی باشه -

  بدی قول بهم خوام می من نه سعی -

 :گفتم و کردم فکر کمی

  شرط یه به -

 شرطی؟ چه: الدن

 انتقام باید من کنم تنبیه رو معاونش و رئیس باید شد تموم ماه یک وقتی -

 کردن استفاده ازم آزمایشگاهی موش عین و کردن تحقیرم که روزایی این

  بگیرم رو

 :گفت مکث کلی بعد داد قورت رو دهنش آب

 بکنی کارو این بری جا این از خواستی که روزی آخرین بدی قول باید -

  خودم هماهنگی با اونم

 :گذاشتم چشمم رو دست

  قربان چشم روی به -

 با ایمیل همون با بهتره هم تو زنم می سر  بهت بازم برم باید من: الدن

  نکن استفاده موبایلت از زیاد باشی ارتباط در سرهنگ
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 بیرون اتاق از رفت و کرد بای بای

 باید باید مهرزاد اتاق رفتم می باید امشب شدم خیره سقف به و کشیدم دراز

 فکر از بده بازیم طوری همین تونه نمی اون آوردم می در کارش از سر

  زدم خبیثی لبخند ام نقشه

 کنه می ات تنبیه رئیس گرنه و پاشو دختر هی -

 :گفتم سریع خدمتکار دیدن با پریدم خواب از

 چنده؟ ساعت -

 رئیس کنی دیر که شو حاضر بخور صبحانتو باش زود! هشت به دقیقه ده -

  شه می عصبی

 برم دیشب خواستم می مثال سرم تو خاک یعنی بیرون رفت اتاق از بعدم

 تو زدم می گند شدم می دولت جاسوس من اگر یعنی کنم فضولی اتاقشو

 پشت بزنه خالی مامانم جای کشیدم هورت پرتقال آب تند تند. چیز همه

 روزگار هی نیست شخصیت با خانم یه مال خوردن نوع این بگه و گردنم

 گذشت زود چقدر

 بود مشخص سمتم میاد داره اخم با کیهان دیدم بیرون رفتم که اتاق از

 گنده ای کشید گرفت رو بازوم رسید که من به اومد می من دنبال داشت

 رسیده؟ خودت از تر کوچیک به زورت بک
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 لبخند شده کمتر مفسد یه حاضر حال در که این دیدن از نبود رئیس امروز

 می نگاهم آینه تو از هی که  راننده و کیهان و بودم من فقط نشست لبم رو

 اخم با ره نمی رو از دیدم کردم نگاه که بهش بود آورده باال رو وکفرم کرد

 خجالت سنش اون با مردک واال کنم کمتر رو دیدش تا رفتم فرو صندلی تو

 !!هی شدن، پرو چه مردم ها منه بزرگ بابا جای کشه نمی

 کاری دومین خواستم می زدم چشم به رو عینکم و نشستم تاپم لپ پشت

  بدم انجام خواستن، می ازم که رو

 بدن انجام تونستن می ها خیلی اینو ها ایکیوسان! خب. امنیتی برنامه یه

  بکنم؟ کارو این من باید حتما

 بعد دادم می حرکت کیبورد رو هامو انگشت تند تند شدم مشغول بود هرچی

 دکمه روی شدن کوبیده توان دیگه انگشتام کردم می احساس دوساعت

 و کش و شدم بلند جام از و کردم روشن رو ساز چایی. ندارن رو کیبورد های

 خسته خیلی زدم صورتم و سر به آبی دستشویی رفتم و دادم بدنم به قوسی

 رفتم می جا اون بود شده تنگ همیشگیم شاپ کافی برای دلم بودم شده

 سودکو جدول هم گاهی کردم می کار تاپ لپ با هم خوندم می درس هم

 کردم می شدیدی کوفتگی احساس رفتم راه اتاق تو کمی کردم می حل

 . بود کبود و کرد می درد( مهرزاد) وحشی گراز اون کتکای از بدنم هنوزم

 نشستم و ریختم چایی یه رفتم دراومد که ساز چایی صدای رفتم راه یکم

 شدم مامان چهره نقاشی مشغول و برداشتم آچار کاغذ و مداد یه میز پشت
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 تو اومد وکیهان شد باز در که کردم می نقاشی داشتم فقط ساعت یک شاید

 مکث که بره برگرده خواست رومیز گذاشت بود دستش غذا پالستیک یه

 و کرد اخم  کیه باشه فهمیده انگار بعد شد خیره دستم زیر کاغذ به و کرد

 :گفت

  شو کارت مشغول-

 ازم رو این بخواد ترسیدم می کشیدم راحتی نفس بیرون رفت اتاق از و

 و مانتوم جیب تو گذاشتم و کردم تا رو شده تکمیل نقاشی نه اما کنه محروم

 . کشیدم جلو رو پالستیک

 ( http://nevisadl.com  نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 راوی

  کشید می مادرشو نقاشی داشت -

 :گفت تعجب با و بیرون کشید تاپ لپ تو از سرشو مهرزاد

 ؟!!نقاشی -

 تنگشونه دل خیلی معلومه آره: کیهان

 همه دیگه روز ۱۹ تو باید این کیهان ده نمی کار به دل طوری این: مهرزاد

 بده انجام یکیشو تونسته فقط و گذشته روز ده االن بده انجام رو کارا

 :گفت طنز با و زد چشمکی کیهان

 نمیاد بدت توکه داریم می نگهش بیشتر فوقش نگیر سخت -

http://nevisadl.com/


 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     102

 :زد پوزخند مهرزاد

 اون ریزه می بهم رو ما های نقشه داره اون که االن نه اما نمیاد بدم آره -

  تماسه در االنشم دیگه های خیلی و برادرش و پلیس با

 :شد بلند جاش از و انداخت باال شونه کیهان

  کنن دستگیرمون گذارم نمی! رئیس نخور غصه تو -

 محوطه وارد و رفت بیرون اتاق از کیهان و داد تکون تاسف به سری مهرزاد

 . شد خارج جا اون از و شد شخصیش ماشین سوار شد که ساختمان

*** 

 ندارید؟ امری سرهنگ -

 .بیار برام نوشتی که رو گزارشی نه: سرهنگ

 :شد تایپ مشغول اونم شد خارج اتاق واز گذاشت احترام سروان

 دولت با همکاری سابقه سال 45 با ملکی محمد سرهنگ اینجانب -

 این با مندم خواهش دارم را625 شماره پرونده بعد استفعا تقاضای

 " ملکی محمد سرهنگ".  نمایید موافقت درخواست

 رو اون شد خارج پرینتر تو از شده چاپ برگه وقتی و زدم رو پیرینت دکمه

 :زد داد و گذاشت پاکت داخل برداشت

 .فراز سرباز -
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 رو پاکت سرهنگ اومد داخل کوبان با شده استخدام تازه سرباز شد باز در

 :گفت و گرفت سمتش

  تیمسار بده -

 شد بلند جاش از و کشید راحتی نفس سرهنگ رفت، و گذاشت احترام سرباز

 رضا کرد فوت نفسشو گی کالفه شدت از رضا دیدن با شد باز در ناگهان که

 : گفت مستسعل

 .بشنوم خواهرمو صدای میخوام فقط شم، مزاحم نمیخوام سرهنگ -

 :گفت خشمگین سرهنگ 

 صحبت تلفنی بخواد که نداره اینو موقعیت شما خواهر من، برادر شه نمی -

 خداتو برو میده رو سالمتیش خبر بهمون پیامک و ایمیل با داره همینکه کنه

 .کن شکر

 :ریخت پایین رضا چشم از اشکی قطره

 ام سکته داره اومدم جوش به غیرت و وجدان عذاب سرهنگ تونم نمی-

 .ده می

 دلشم تو بده دلداریش کرد وسعی کرد بغلش و رضا سمت رفت سرهنگ

 بشه حاال که  داده خبر پسر این به چرا که کرد خودش به لعنت و تف کلی

 .دماغشون موی
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 باز در ناگهان که میبستم رو مانتو های دکمه داشتم روزه یازدهمین امروز

 :گفتم اخم با الدن دیدن با سمتش برگشتم ترسیده ومن شد

 .کردم سکته تو میای  اینطوری داری مرض -

*** 

 چیزی یه دستش تو سمتم واومد بست درو و انداخت راهرو به نگاهی نگران

 :ایستاد جلوم بود ریز خیلی بود

 و کنی صحبت هم اونطرف و سرهنگ با تونی می این با شنوده این -

 نیست ونیازی هست هم اب ضد نیار در گوش از بشنوی، هم اونارو حرفای

 .نفهمن اونا باش مواظب فقط بیاری؛ درش گوشت از

 گذاشت اونو کی نفهمیدم که بودم شکه اونقدر. بیرون رفت اتاق از تندی و

 رو گذاشتم دستمو و پریدم جا از ناگهان مردی صدای شنیدن با گوشم؛ تو

 . قلبم

 .هستم ملکی سرهنگ من -

 :بگم اروم اما اخم با شد باعث که بود بلند اونقدر صداش

 .شدم کر زنین می حرف بلند اینقدر چرا ترسیدم -

 .نبود حواسم ببخشید باشه -

 :گفتم و کردم سرم هم رو ام مغنعه

 .فعال برم باید من -
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 . باشه -

 تو هیز راننده و مهرزاد و کیهان شدم خارج که عمارت از  بیرون رفتم ازاتاق

 تکیه در به رو سرم که اومد می خوابم اونقدر و نشستم منم بودن ماشین

 :پریدم خواب از سرهنگ صدای با که چیشد نفهمیدم و دادم

 کجاست؟ حواست دلربا -

 نگاه منو اخم با داشتن و بودن برگشته ورئیس کیهان پریدم خواب از

 :گفتم چی نفهمیدم و نگاهشون از شدم هل منم که میکردن

 ندیدین؟ خوشگل -

 رسیده کردم نگاه بیرون به بیام، خودم به شد باعث اشون رفته باال ابروهای

 بازی ضایع وحشتناک دادم؛ قورت رو دهنم اب و شدم پیاده ماشین از. بودیم

 .بودم اورده در

 زدم پیشونیم به محکم ضربه یه کردم که کاری اولین شدم تنها که اتاق تو

 :سرهنگ

  چیشد؟ -

 :گفتم تر عصبی

 این باید برم بخوام هم دستشویی من بببینم شماها، دست از سرم تو زدم -

  باشه؟ گوشم تو
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. شدم تایپ مشغول و گفتم ایشی شنوم، می خنده صدای کردم احساس

 اونقدر بیارم؛ در توگوشم از رو اون تونستم نمی  خواستمم می اگر درواقع

 . اورد درش شد نمی انگشت با که بود وکوچیک ریز

 رو سرم و زدم رو اینتر دکمه شد تموم هم دوم کار که بود ازظهر بعد

 .بودم گذاشته میز روی که دستام روی گذاشتم

 . کرد می درد هم سرم چرا دونستم نمی بودم، خسته

 صدای شنیدن با که ندادم اهمیتی شد باز در که شد می گرم داشت چشمام

 .پریدم ترس با جا از شایان

 کنی؟ نمی کار چرا -

 :گفت گوشم تو سرهنگ افتادم پته تته به که شدم هل اونقدر

 . شده تموم بگو -

 و سمتم اومد دادم قورت صدا سرو پر رو دهنم اب کردم؛ تکرارش فوری

 . شد تاب لب کردن چک مشغول و ایستاد کنارم دقیقا

 :گفت سرهنگ کنم؛ بیشتر امون فاصله کردم سعی

 .لعنت معرکه مگس خر بر-

 شایان کنم؛ اعالم رو موافقتم تونستم نمی اما بودم موافق باهاش شدت به

 :گفت

 .کن شروع بعدیتو کار-
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 چشم...چ-

 :گفتم اروم و کشیدم راحتی نفس رفت بیرون اتاق از که شایان

 . بودم موافق گفتین که ای جمله با شدت به -

 سرو و برم امشب خواستم می داشتم که سردردی برخالف برگشتیم شب

 قرمز چشمام مطمءنم ومن شده دو ساعت. بدم تکون مهرزاد اتاق تو گوشی

 بیهوشی داروی شیشه در ایستادن گوش فال کلی بعد نیست؛ مهم اما شده

 باز وقتی کنم باز رو اتاق در کردم سعی سروصدا کمترین با و کردم باز رو

 نفس. بود روشن خواب چراغ یه فقط که دیدم رو اتاق تاریک فضای و کردم

 نزدیک مهرزاد به نره چیزی رو پام بود حواسم تو رفتم اروم کشیدم راحتی

 تو قلبم گرفتم؛ بینیش جلوی ارو شیشه اروم بود کشیده دراز باز طاق با شدم

 دیگه اما بودم شده پشیمون کنه باز چشاش یهو ترسیدم می میزد دهنم

 .نداشت ای فایده

 گذاشتم و بستم رو درش داشتم، نگه بینیش زیر دارو شیشه که دقیقه ده بعد

 وقتی کردم صداش اروم و تکون جلوش و دستم و سویئشرتم جیب تو

 اتاقش به نگاهی بیرون، دادم رو نفسم راحت نداد نشون العملی عکس

 رو کردم روشنش و سمتش رفتم فوری خورد تابش لب به چشمم انداختم

 :سرهنگ نشستم صندلی

 اونجا؟ کنی می چیکار داری -

 : گفتم واروم خندیدم صدا بی
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 . خوب خوب کارای -

 .شب وقت این نکنی درست دردسر: گفت سرهنگ

 .نکنین پرت حواسمو االنم نترسین -

 مورد کردم نگاه هارو درایو همه توش، رفتم راحت نداشت رمز خداروشکر

 مواد تولید کارخونه یه به مربوط که عکس چندتا جز به نبود توش خاصی

 برای رو عکسا بود اونجا که بی اس یو با اوردم در رو گوشیم. بود مخدر

 بشه؛ کپی اش همه تا کشید می طول دقیقه چهار اما زدم پیست کپی خودم

 و اوردمش بیرون بود، پوشه پر توش کردم باز میزشو کشوی در بیکاری از

 باز ارو پوشه اولین بعد و کردم رئیس به نگاهی اول گذاشتم  میزش رو

 شده نوشته توش اش گذشته همه. بود پیمان اریا نام به فردی مال کردم

 :گفتم اروم بود

 .کردم پیدا چی ببین سرهنگ جناب -

 . کنه بخیر خدا: گفت سرهنگ

 . کنن می کار اینجا که ادمایی همه پرونده ببین-

 جدا؟: گفت سرهنگ

 شماره به ساله هشت و سی هست، پیمان اریان هم نفر اولین بله -

 .ایرج پدر اسم...  شناسنامه

 . کنی ایمیل برام و بگیری عکس همشون از  خوام می دلربا -
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 :گفتم کردم می نگاه مهرزاد به که همونطور و بستم هارو پرونده

 میادا؟ زیاد موبایلم قبض اما نیست مشکلی -

 . خندیدم می ریز ریز خودمم شد حرصی سرهنگ

 . بکن رو گفتم که کاری من، با موبایلت قبض -

 . قربان چشم به ای -

 تازه ادمای حس داشتم خوبی حس بزنم حرف اونور با تونستم می اینکه از

 . شده متولد

 اشون ازهمه و کردم روشن رو میز روی مطالعه چراغ شد تموم کپی وقتی

 بیخیال گفتم بودم؛ شده خسته ومن بود مونده دیگه دوتا فقط گرفتم عکس

 می چی بشن کم دونفر مگه. کنم می نگاه دیگه شب یه رو دوتا اون حاال

 . شه

 کم کم داشت هوا و بودم خسته حسابی سرجاشون گذاشتم هارو پرونده

 همه شدم مطمئن وقتی و کردم خاموش رو تاب لب و  چراغ شد؛ می روشن

 ارو همه حال توهمون و رفتم اتاقم به و برداشتم رو موبایل اولشه مثل چیز

 . کردم ایمیل سرهنگ برای

 خستگی شدت از برد؛ خوابم چطوری نفهمیدم کردم مخفی که موبایلو

 . مردم می داشتم

 "راوی"
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 نمی خوشحالی شدت از بود اورده دست به که مدارکی بادیدن سرهنگ

 بی شد پخش گوشی تو که صدایی شنیدن با اما کنه چیکار باید دونست

 :ایستاد حرکت

 . داریم کار کلی پاشو دختر هی ببنیم، پاشو تو هی -

 .میاد خوابم گمشو برو: شد بلند دلربا صدای

 خوردن سیلی صدای اون اره بست درد با رو چشماش اومد که صدای با

 :اومد دلربا مظلوم صدای رئیس، از بود دلربا

 .  رحم بی زنی می چرا میاد، خوابم خوب -

 . برات کنم یاداوری باید خوردنو کتک رفته یادت انگار شو حاضر پاشو -

 :شد بلند دلربا رئیس عصبی صدای

 .شم می حاضر االن-

 می حاال. کرد می گریه داشت ضعیف، هق هق و شدن کوبیده صدای

 :شنید رو ارومش صدای کشه می چی اونجا دختر اون داره فهمید

 کشم، می رو ماشه ترحمی هیچ بی و سرت رو ذارم می اسلحه روز یه -

 .رئیس جناب گیرم می تحقیرتو همه این انتقام

 . اومد می رئیس سر بالیی نباید ترسید، دلربا جوی ستیزه لحن از

 .رفت و گذاشت میز روی ارو صبحانه سینی سرباز و شد باز اتاق در
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 .گرفت رو خانوم حاج شماره مفصل صبحانه یه از بعد

 کردین؟ ما از یادی اقا، حاج سالم -

 ای عاشقانه لحن با کرد سعی کرد؛ توهم اخماشو همسرش دلخور لحن 

 :بگه

 . دی می حق بهم بگم اگر عزیزم؛ کنم می تعریف واست میام-

 خوبه؟ حالش کیان؟ از خبر چه: گفت خانوم حاج

 می حرف باهم خونه میام تماسم، در باهاش نباش نگران اره: گفت سرهنگ

 .نکن درست نهار من، مهمون نهار ضمن در زنیم؛

 حاجی باشه -

 "دلربا"

 تونم نمی دیدم اخری بودم، شده کالفه و خسته خودم میزدم چرت هی مدام

 بودم گذاشته رومیز که دستام رو گذاشتم رو سرم بدم انجام کاری اینطوری

 . برد خوابم هم سه بشمر بستم چشمامو و

 دهنم اب بداخالق و اخمو رئیس دیدن با پریدم جا از در ناگهانی شدن باز با

 حال بی اما بود پریده حدودی تا سرم از خواب سختی؛ به البته دادم قورت و

 . بودم نخورده صبحانه چون اونم بودم

 .بخوابی اینجا نیاوردمت خوابیدی؟ چرا -

 : بگم شد باعث دادش



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     112

 . بدم انجام کاری تونم نمی خوب میاد خوابم -

 . چکید چشمم گوشه از اشکم قطره زد سرم که فریادی با

 . کن بیرون سرت از اتو خانواده دیدن فکر وگرنه بتونی، باید-

 :گفتم اروم و گریه زیر زدم و نشستم صندلی رو شوکه بیرون، رفت و

 . کشمت می کشمت، می-

 گرفته رو آلودگیم  خواب جلوی بدبختی هزار با نیوفتاد خاصی اتفاق اونروز

 سومش مورد این اما بدم انجام رو میخوان که کاری کردم می سعی و بودم

 با فردا باید نمیومد بر کاری من دست از جورایی یه. بود سخت خیلی

 شدت از که االن کرد می کاری یه باید اون. کردم می صحبت سرهنگ

 .کرد نمی کار فکرم اصال خواب

 خوابیدم و تخت رو افتادم لباسا باهمون عمارت به رسیدن محض به اونشب

. 

 . ببینم پاشو نیست خواب وقت االن: گفت سرهنگ

 .ها دونید می خودتون وگرنه کن ولمون سرجدت سرهنگ -

 .  صبح تا خوابیدم تخت گرفتم منم نگفت چیزی دیگه

 همون تو االن من دیدید؟ خواب چی ندونین اما ببینین تاحاالخواب شده

 نیست یادم هیچی االن اما میبینم خواب دارم دونستم می بودم حالت

 فکر بیشتر هرچی کردم عوض جدید لباس دست یه با رو دیروزم لباسای
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 که بود این دونم می که چیزی تنها رسیدم؛ می نتیجه به کمتر میکردم

 . نبود خوبی خواب

 که کارایی باید من و گذره می سریع داره  روزا  هستش؛ سیزدهم روز امروز

 یعنی. ندارم امیدی بازم اما خانواده پیش برم بذارن تا بدم انجام رو خواستن

 دادم انجام براشون امنیتی ضد کارای کلی من کنن ول منو اونا نداره امکان

 راحتی همین به یعنی  دیگه، اطالعات و کار کلی و رودیدم هاشون چهره

 برم؟ من میذارن

 دونستم می. کردم ارسال سرهنگ برای رو شرایط و تاب لب پشت نشستم

  الکیه؟ مگه کنم هک رو فضا هوا نمیتونم

 . دم می بهت رو جوابش بده طولش ظهر تا: گفت سرهنگ

 . خودشو کشته اینم

 خانوادگیمون عکسای دیدن با و زدم رو رمزش و شدم شخصیم درایو وارد

 . رضا و بابا و مامان منو شد؛ سرازیر اشکام

 تنگ هم رضا کردنای اذیت برای حتی شده، تنگ شادموون جمع برای دلم

 دوماه از بیشتر شده اینا و مسابقات برای و نبودم پرورده ناز درسته. بود شده

 .نبودم دلتنگشون االن اندازه به وقت هیچ اما بودم دور خانواده از

  بود درست. کرد ارسال رو روش یه برام سرهنگ و شد ظهر باالخره

 چه به فضا هوا االن کنم؛ هک هم رو اون وقت اخرای تونستم باالخره

  خورد؟ می دردشون
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 :بیرون اتاق از اومد کیهان بیرون اومدم اتاق از و انداختم باال شونهای

 . شد تموم-

 .  عمارت ریم می خوبه،-

 البته. بودم ندیده رو رئیس عمارت؛ سمت افتادیم راه راننده و کیهان منو

 .هم ببینمش بخوام میاد خوشم اش قیافه از خیلی بهتر

 رو ام خورده زمین فک تونستم نمی تعجب شدت از شدیم که عمارت وارد

  خبره؟ چه اینجا کنم؛ جمع

 . نمیای هم بیرون اتاقت ری می: گفت کیهان

  باشه -

 روش که میزی دیدن با بود مهمونی انگار جوون، و پیر پسر و دختر همه چه

 ودویدم نکردم مکث دیگه میخوردن داشتن هم ها وبعضی بود مشروب از پر

 رسیدم که اتاق به. بودم ضایع خیلی جمع اون تو البته که ها پله سمت

  ؟ مهمونی این تو برم بخوان ازم نکنه کردم، فوت نفسمو و بستم درو فوری

 این تو من نیست الزم یعنی نیام در و اتاق تو برم گفت کیهان بابا نه

 . باشم مهمونی

 :گفتم اروم

  اینجا مهمونیه انگار سرهنگ -
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 گفتن و اومدن اگر بیای در اتاق از نیست الزم تو دونم؛ می: گفت سرهنگ

 .نکن قبول بیای

 . باشه -

  شکلیه؟ این چرا این وا شد اتاقم وارد اتاقش از رئیس و شد باز در

 :واستاد جلو

 . ببند رو کرواتم -

 حال این با اما اسمون تو بودن پریده ابروهام که بودم کرده تعجب اونقدر

 اما گرفتم ازش رو کراوات و شدم بلند تخت روی از نکردم معطل زیاد

 دور از رو کراوات حتی تونستم نمی که بود من از تر بلند قدرش اونقدر

 :گفتم کالفه کنم رد گردنش

 .تخت رو بشینین لطفا بلنده قدتون -

 ...و  کردم رد رو کروات و باال دادم رو پیرهنش یقه منم نشست وقتی

 .  شد تموم -

 بست می رو سفیدش پیراهن های دکمه که همونطور شد بلند جاش از

 :گفت

 .نمیای بیرون وجه هیچ به اتاق از-

 . چشم-
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 :گفتم و کشیدم راحتی نفس منم رفت و کرد بهم داری معنی نگاه

 .چیه فازش نیست معلوم اصال بابا؟ کیه دیگه این-

 کردم عوض  سفید ورزشی شلوار و مشکی بافت یه با رو لباسام خستگی از

 یعنی برد؛ خوابم و کشیدم دراز تخت رو جهش یه با و گذاشتم باز موهامم و

 .گیره می خواب منو بگیره برق رو دنیا

 روم جلو فرد دیدن با کشیدم جیغ ترس شدت از در ناگهانی شدن باز با

 .اسمون تو رفت کرد پرواز بدنم از روحم کردم می احساس

 اینجا خوای می...چی... تو...ت -

 می تلو تلو بود مست کرد؛ می عمل مته مثل مخم رو اش قهقه صدای

 . خورد

 . حال و عشق اومدم: گفت شایان

 :گفتم جیغ با و دادم قورت سختی به رو دهنم اب

 . بیرون گمشو -

 گوشم تو یکی صدای ترسیدم؛ می ازش بود، شده ترسناک خندید شایان

 :پیچید

 . میان االن نفوذیا دادیم خبر -

 داد با و رفتم در دستش زیر از و کشیدم بلندی جیغ که سمتم برداشت خیز

 :گفتم
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 کمک کمک، -

 :خندید سست شایان

 . کوچولو شنوه نمی صداتو کس هیچ -

 مخفی از اونو میخواستم تا من و نبود دستم االن اما میخواستم رو انداز نیزه

 . بود تموم کارم که بیارم در گاهش

 . بود نگفته ما به و داشته خوشگلی دختر چه عوضیت بابای اون: گفت شایان

 از اینبار کنم فکر بهشون زیاد نداشتم وقت شناختش؟ می مگه بابام؟ چی

 تقال به کردم شروع کرد زندانی دیوار و خودش بین منو و کرد استفاده بهتم

 رو صدام تونستم نمی که کردم می تالش داشتم اونقدر زدن؛ پا و دست و

 . کنم بلند

 عقب رفت بعد. گوشم تو دقیقا اونم کشید فریاد که باال اوردم رو زانوم یهو

 . اونجاش زدم محکم زانوم با فهمیدم تازه

 توش پریدم و کردم باز رو مهرزاد اتاق در دویدم کنم نگاش واینستادم

 . دنبالم درد و مکث با هم شایان

 . میارم گیرت باالخره اشغال دختره -

 .کنه کمکم بیاد یکی توروخدا کمک، -

 و دویدم دیدنشون با شدن اتاق وارد رئیس و کیهان و شد باز اتاق در یهو

 :خندید دیدنشون با شایان گرفتم؛ پناه پشتشون
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 . کنیم سره یه کارشو چیه نظرتون اومدید؟-

 :گفت داد با مهرزاد

 . زدی بهم رو حالم بیرون گمشو -

 رو کتش پشت از بود؛ شده تابیده دلم به امیدی نور مهرزادشون دیدن با

 . بودم گرفته دستم تو محکم

 . ببرش رو مست مردک این کیهان: گفت مهرزاد

 اتاق از بردش کشون کشون و گرفت رو بازوش و شایان سمت رفت کیهان

 و رسید صفر به فشارم کردم احساس رفتنش محض به بست درو و بیرون

 .گرفتم دستام تو رو سرم و زدم زانو زمین رو همونجا

 . اتاقم بیارین قند اب لیوان یه -

 ناجیم کردم؛ می خداروشکر دلم تو فقط نداشتم رو بهش کردن نگاه حال

 . بودم متنفر ازش که بود کسی

*** 

 همو شناسن می چرا؟ داره؟ دختر بود نگفته بهش بابام بود؟ گفته چی اون

 . کرد می ام دیوانه داشت خیال و فکر مگه؟

 نگاهم نگران که الدن دیدن با زد زانو جلوم کسی بعدم و شد زده دراتاق

 .نفهمیدم چیزی دیگه بود دستش هم قند اب لیوان یه و کرد می

 "راوی"
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 .گرفت رو کیان شماره فوری شایان حرفای شنیدن با سهامی سرگرد سر

 بله؟ -

 .دلربا اتاق رفته شایان -

  میرم االن -

 :گفت هدفون تو فوری شد قطع تماس

 . میان االن نفوذیامون دادیم خبر -

 .سمتش رفت فوری دید رو مهرزاد و گردوند چشم جمعیت تو فوری کیهان

 . مهرزاد -

  کرد جداش جمع از و

 چیشده؟: گفت مهرزاد

 . دلربا اتاق رفته شایان: گفت کیهان

 بیرون اتاق از رو شایان وقتی.ها پله سمت دوئید و گفت وای لب زیر مهرزاد

 اشپزخانه و برداشت رو موبایلش زمین افتاد ضعف شدت از دلربا دید کردن

 . گرفت رو

 قربان؟ بله -

 . اتاقم بیارین قند اب لیوان یه -
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 دلربا ناگهانی رفتن حال از با اما نشست دلربا جلوی و شد وارد مستخدم

 .تختش رو گذاشتش و کرد بغلش و سمتش رفت فوری

 :زد فریاد مستخدم سر

 .کن خبر دکتر -

 کیهان موقع همون بیرون دوید اتاق از و گذاشت میز روی رو لیوان الدن

 :شد مهرزاد نزدیک وضعیت دیدن با شد وارد

 . شد می دردسر داشت-

 می امون بیچاره دختره این وگرنه باشه نگفته چیزی خداکنه: گفت مهرزاد

 . کنه

 . مسته بد خیلی عوضی شایان اون خداکنه،: گفت کیهان

 دلربا کنار تخت روی رو کیفش مرد شدن وارد الدن با پوش شیک مرد یه

 :وگفت گرفت رو فشارش و کرد اش معاینه و گذاشت

 . فشارش پایینه خیلی -

 :گرفت کیهان سمت نوشت چیزی برگه توی و

 . کنین اش تهیه سرمه یه توش -

 :مهرزاد بیرون رفت کیهان

 . برید تونید می. کنیم می خبرتون اورد رو سرم وقتی -
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 فقط حاال شد خارج اتاق از و کرد جمع رو وسایلش داد تکون سری دکتر

 شده دلربا طالیی موهای متوجه تازه مهرزاد.  بودن اتاق تو دلربا و مهرزاد

 :نشست لبش رو لبخند بود؛

 .داری قشنگی موهای -

 "دلربا"

 روزه سه.  کنم استراحت باید گفته مهرزاد اینجام، که روزیه هفدهمین امروز

 افسرده خیلی شم می مریض دارم کردم می احساس نشدم خارج اتاق از

 جوابی تونستم نمی. ذهنم توی جواب بی سئواالی اون از بدتر بودم شده

 حرف خانوم یه زد می حرف سرهنگ. بودم شده کالفه کنم؛ پیدا براشون

 می فکر و زدم می زل گوشه یه به فقط. دادم نمی بهشون جوابی اما میزدن

 . کردم

 شده جدا دنیا از بود روز سه بودم ندیده رو الدن و کیهان و مهرزاد و شایان

 . بودم خودم خیال و وهم تو و بودم

 بود شده باعث که حسی یه. داشتم جدید حس یه. برام گذشتن می دیر روزا

 گی کالفه از بار سه روز تو. نیارم طافت اما بشینم برم، راه اتاق تو تاب بی

 . کردم نمی پیداش که بودم گمکرده چیزی یه شد نمی رفع اما بگیرم دوش

 باهوش داشتم شک دیگه. رسیدم می نتیجه به کمتر میکردم فکر هرچی

 . باشم
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 نصفه نیم یکو ساعت خورم؛ می غذا کم من و میشه شب طاقتم بی االنم

 اتاق باید نکردم؛ نگاهشون که میوفتم ای دوپرونده یاد. نمیارم طاقت شبه،

 نبود؛ اتاق تو کردم باز درو. بود چیزایی یه حتما. گشتم می بیشتر رو مهرزاد

 . عمارت اومد نمی بود دوشب

 رو پرونده دوتا اون و کردم خارج هارو پرونده و کردم بازش کشو سمت رفتم

 به خط خوندن با بود مهرزاد خود درباره کردم باز رو اولیش و کردم جدا

 . چرخه می سرم دور داره اتاق کردم می احساس خطش

 استنزه نیکول فرزند نیویورک تولدش محل ساله هفت و بیست استنزه کارن

... 

 نگاه هاش متن به و زدم زانو زمین رو بخونم رو اش بقیه نتونستم دیگه

 ازش چشم که بود اسمش فقط نداشتم سواد انگار فهمیدم نمی هیچی کردم

 نمی گرفتم، نمی رو جلوشون پرونده رو ریختن دونه دونه اشکام برنمیداشتم

 . بگیرم رو جلوش تونستم

 : گفتم اروم بغض با لب زیر

 .نداره امکان این نداره، امکان -

  دلربا؟ چیشده: گفت سرهنگ

 عکس کردم باز رو دوم پرونده و زدم چنگ فوری نبودم؛ دادن جواب به قادر

 .بمیرم خواستم می دیگه واقعیش اسم دیدن با بود شایان
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 اون اون، یعنی نداره امکان این من، خدای...  استنزه... استنزه استنزه، جک-

 ...  یعنی ؟ کنه تجاوز بهم خواست می من عموی یعنی ؟ منه عموی

 . من خدای -

 عین داشت که دستم بود؛ توش ام دیگه پرونده یه خورد کشو به چشمم

 برداشتمش و سمتش بردم لرزید می ساله هفتاد پیرزنا

 .  کردم بازش 

 . کردم می نابودی احساس

 دوجانبه همکاری سال پنج سابقه ملکی محمد سرهنگ فرزند ملکی کیان -

 . نفوذی باند، و پلیس با

 ومن بود نفوذی اون بود؟ نفوذی اون زد؟ می ومنو بود نفوذی اون نفوذی؟

 . بود نفوذی اون داد ازار رو من ترسیدم، می ازش

 رو هقم هق کردم می سعی گریه، زیر زدم و دهنم جلوی گذاشتم رو دستم

 از عموم؛ پسر و عمو از. بودم خورده بازی تونستم؛ نمی اما کنم اروم

 . بقیه و الدن از پسرش و سرهنگ

 دیدنم با اونم بود اومده مهرزاد باال اوردم رو سرم ترس با شد باز اتاق در

 تا سه دیدن با اما سمتم اومد خشم با و توهم کشید رو اخماش شد شکه

 جلوش سمتش رفتم و شدم بلند جام از سستی با. برد ماتش جلو باز پرونده
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 تو کوبیدم قوام تمام با محکم انی لحظه یه تو کرد نگاهم اونم ایستادم

  چرا؟. صورتش

  ؟ دادی ازارم اینطور و بودی من پسرعموی اشغال توی -

 زد اتیشم احساسش بی نگاه. گفت نمی هیچی کرد؛ می نگاهم سکوت در

 :صورتش تو کوبیدم دوباره

  بیارم؟ باال خون که اونقدر زدی؟ کتکم اونطور و بودی پسرعموم -

 داشتم، رو کس بی و تنها ادمای احساس. ریختن می همینطور اشکام

 یه با روز چند بعد و کردن بازی احساساتش با که داشتم رو ادمی احساس

 : گفتن و سمتش اومدن دوربین

 . بوده مخفی دوربین همش بخند -

 عین و کردم بغل رو خودم دستام با تنهایی و  گی کالفه و بدبختی شدت از

 دادم تکیه بهش و بستم درو و برگشتم اتاقم به وارفته و سست مست ادمای

  چطور؟ تونستین؟ چطور. نشستم زمین به و خوردم سر اروم اروم و

 . کس هیچ نبودم، مهم هیچکس برای دنیا این تو فهمیدم می حاال

 . کرد نمی اذیتم هم االنم گاهی حتی و بچگی تو اونطور رضا بودم مهم اگر

 داد می غذا دهنم به اومد می بودم شده مریض وقتی مامان بودم مهم اگر

 . بیاد هاجر اینکه نه
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 پیشمون بیشتر دوماه جای به رو سال ماه دوازده کل در پدرم بودم مهم اگر

 . موند می

 جناب پسر توسط شدم؛ نمی دزدیده عموم پسر و عمو توسط بودم مهم اگر

 . شدم نمی دزدیده سرهنگ

 بودم مهم اگر بگیره؛ لگدش و مشت زیر منو اونطور خواست نمی پسرعموم

 نمیزد سیلی گوشم تو کرد نمی رفتار باهام اونطور نفوذی و پلیسه که کیهان

 . کرد نمی تحقیرم

 .کنه تجاوز بهم خواست نمی عموم بودم مهم اگر

 دیدم ام شونه روی دستی نشستن با برد همونجاخوابم گریه و درد شدت از

 شدم بلند بهش توجه بی توهم رفت اخمام دیشب اتفاقات اوری یاد با الدنه؛

 . ایستادم زیرش رفتم و کردم باز رو اب شیر و حموم رفتم و

 نمی هیچی اشون دیگه همکار یا سرهنگ بود جالب. شدن رها اشکام

 نگاه ماتمو تصویر ایستادم جلوش و گرفته بخار اینه سمت رفتم گفتن؛

 . کردم

 .کنم احساس رو شدنم فراموش ثانیه ثانیه تونستم می

 :نوشتم روش انگشتم با

 . انتقام -

 .باید  دادن، می پس رو بودن کرده باهام که رو کاری تقاص باید اره
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. نبود انتقام بجز ذهنم تو هیچی پوشیدم؛ رو لباسام شدم خارج حموم از

 و کیهان و مهرزاد که کردم می تصور رو ای لحظه ذهنم تو تنها هیچی،

 . افتادن پام جلوی خون غرق شایان

 همون که ام اسلحه گشتن یکم بعد و زدم زانو روزمین و تخت سمت رفتم

 . کردم پیدا ارو باشه انداز نیزه

 .زدم رو مهرزاد اتاق در و مانتوم جیب توی گذاشتمش

 . بفرمایید -

 . نداره چیزی سردی جز چشمام بودم مطمئن و بود توهم اخمام شدم وارد

 :گفتم اخم با بود باز پیراهنش های دکمه و بود نشسته تختش رو

 کمی فرصت بدم؟ انجام رو بود برگه تو که کارهایی مگه خواین نمی -

 . ماه یک از مونده

 :گفت و داد تکون سری بعد اما کرد می نگاهم موشکافانه

 . بشین -

 هنوز که افتاد ها پرونده به چشمم نشستم تعارف بدون کرد اشاره صندلی به

 . بگردوندم رو روم رویی ترش با شد توهم بدتر اخمام بودن حالت همون به

 ... کیهان الو -

- ... 
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 .ساختمون ببرش بیا اره -

- ... 

 . بده انجام گفتم که ی کار -

 و کمدش سمت رفت کنه نگاه من به اینکه بدون کرد قطع رو تلفن و

 متنفر ازش من. دوختم زمین به و گرفتم نگاهمو فوری اورد در رو پیراهنش

 . بودم

 بیرون رفتم اتاق از و شدم بلند تو اومد کیهان و شد باز اتاق در ربع یک بعد

 رفتیم مهرزاد حضور بدون اینبار و شدیم ماشین سوار قبل های روز مثل

 باز رو ورد کاراشون انجام بجای نشستم تاب لب پشت وقتی ساختمون

 یا خوردم؛ کتک و شدم تحقیر که شدم روزهایی نوشتن مشغول و کردم

 . مردم می داشتم کینه شدت از. بشه تجاوز بهم خواست می که روزی

 شدم دوربینی متوجه شدم که اتاق وارد برگشتیم عمارت به باز شد که شب

 تخت رو لباسا باهمون و کشیدم توهم رو اخمام. بود شده نصب دیوار به که

 . گشتم می مناسب فرصت یه منتظر باید کشیدم، می نقشه باید کشیدم؛ دراز

  دلربا؟ -

 کج سرمو و نشستم سیخ که بودم متعجب و شکه اونقدر بود، بابا صدای

 . بشنوم بهتر بخوام انگار کردم

 بگی؟ چیزی نمیخوای من، دلربا -
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 . جوشیدن به کرد شروع چشمه یه عین چشمام

 نشنیدم؟ رو صدات وقته چند دونی می -

 :شدم خارج بهتم از منم افتاد که قطره اولین

 بابا؟ -

 دزدیدتت جک فهمیدم وقتی بودم؟ نگرانت چقدر دونی می بابایی؟ جونم -

 . کردم می سکته داشتم

 دارم؟ عمو نگفتی چرا -

 . نداریم برادری گفتن کردن، طردم مادرت با ازدواج موقع چون: گفت بابا

 گذشته کار از کار نبود، هم مهم دیگه البته بودم کرده فراموش رو دوربین

 .بود

 :کرد می نگاهم خشم با تو اومد مهرزاد و شد باز اتاق در

  هان؟ زنی می حرف باکی -

 دیگه باشم قوی خواستم می خب اما ترسیدم می چی عین ازش زدم پوزخند

 ایستادم بزنه؛ کتکم بذارم دیگه خواستم نمی بیارم کم جلوش خواستم نمی

 :گفتم داد با و جلوش رفتم و

 .نداره ربطی هیچ توهم به بابام با -

 :گفت خونسردی با و باال داد راستشو ابروی
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 عموی سوزه می برات دلم خیلی بگو برسون، بهشون منو سالم جدا؟ -

 .نیست بند هم جا هیچ به دستت و فضایی راه تو که عزیزم

 . کشمت می کشمت، می کارن: گفت بابا

 عصبی بلکه نگفتم چیزی اما بکشه سوت گوشم شد باعث بابا فریاد صدای

 . شدم هم تر

 و زد بهم پوزخندی دید که نگاهمو کردم، نگاه چشماش تو نفرت و خشم با

 .کوبید هم درو بیرون رفت اتاق از

 و داد بیشتر یکم یا رفت می دیرتر یکم اگر پریدم جا از در بلند صدای از

 . کنم مقابله باهاش تونستم نمی کرد می بیداد

 کنین؟ بغض باشین شده ناراحت هم باشین عصبی هم حاال تا شده

 دیگه بهم خشم شدت از دندونام. داد فشار و کردم مشت رو دستام بغض با

 . نبود خودم دست و شدن می سایده

 "مهرزاد"

 با سمتم برگشت پرید جا از اش شونه رو گذاشتم دستمو و رضا سمت رفتم

 به شدت با نداشتم رو امادگیش چون دهنم تو کوبید کرده فوران یهو دیدنم

 دیدن با گذاشتم فکم رو دستمو تعجب با افتادم زمین رو و شدم پرت عقب

 :کردم نگاه رضا به تعجب با خون

  رضا؟ شده چت -
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 بلندم و گرفت ام یقه از رو بودم افتاده زمین رو که منو سمتم برداشت خیز

 :گفت گوشم تو داد با و کرد

 می خودم دوست رو اشغال یه مدت این تمام دونستم نمی شده؟ چم من -

 خودت روی به و دیدی خواهرم برای منو اشکای اشغالی یه تو دونستم؛

 .اشغال کشمت می. نیاوردی

 کرده تحمل رو زیادی درد رفت گیج سرم لحظه یه دماغم تو کوبید سر با و

 و کرد بلندم دوباره. بیشتری خشم بازبا اون و زمین افتادم دوباره بودم

 :گفت فریاد با درخت به پشت از کوبیدم

 تو خواهرم االن که دونستم می خودم رفیق رو عمویی پسر فهمیدم حاال -

 . زنتش می کنه می باهاش داره میخواد دلش هرکاری و چنگالشه

 کردم نمی سعی و کردم نمی مخالفتی هیچ زده صورتم به دیگه مشت یه و

 رسه؛ می روزی همچین باالخره دونستم می واقع در کنم دفاع خودم از

 با میوفته اتفاق زودی این به دونستم نمی اما بودم کرده اماده براش خودمو

 :گفت ای رفته تحلیل صدای

  کشیده؟ چی تو پیش ام بیچاره خواهر -

 : کشید داد شد اتیشی دوباره انگار و

 کجاست؟ اون اشغال؟ کجاست دلربا -

 :گفتم و کردم جداش خودم از و عقب دادم هلش و نیاوردم طاقت دیگه
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 بگم، بهت بذار کردم؛ باهاش خواستم هرکاری. اره منه، پیشه خواهرت اره -

 خوای می. اره کردم، تجاوز بهش. اورده باال خون که زدمش کتک اونقدر

 . بزن بیا بزنی؟ خوای می کنی؟ چیکار

 تو زد و سمتم اورد هجوم دوباره من حرفای شنیدن از خشمگین رضا

 میزد بیشتر اگر گرفتنش و رسیدن راه از نفر چند که هم موقع همین صورتم

 . اوردم شانس مردم می

 تازه دیده، اسیب گردنم کردم می احساس بود شده رون صورتم سرو از خون

 . کردم می درک رو دلربا تنهایی احساس

 روزمین کرده؛ پیدا حسی چه زدمش وقتی فهمیدم تازه. بود مونده تنها وقتی

 کردم باهاش که رفتاری و مظلومیتش به میکردم فکر دلربا به و بودم افتاده

 . زدم کتکش بدتر شاید همینطوری دقیقا اونشب

 صورتم کردن؛ وپانسمان بیمارستان بردن منو امبوالنس بود زده زنگ یکی

 بود، دیده اسیب بودم زده حدس خودم که همونطور گردنمم بود؛ شده داغون

 تکون متری میلی رو سرم باهاش نمیتونستم که ببندم گردنبند شدم مجبور

 . بدم

 انگار کرد برخورد باهام احساس بی اونطور وقتی امروز بودم؛ دلربا فکر تو

 براش رو چیز همه داشتم تصمیم. شدم ناراحت جورایی یه نشده هیچی

 تونستم می شدم؛ پشیمون حالتش دیدن با ولی رو واقعیت همه بدم، توضیح
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 اون خواستم می من بود، شده متنفر ازم اون اره. ببینم رو نفرت چشاش تو

 .بشه متنفر ازم بدتر شدم باعث اما کنم خودم عاشق رو

 نداشتم هم برگشتی راه و بودم کرده شروع رو بازی این من که حاال

 ... برم رو اخرش تا میخواستم

 . بچرخیم تا بچرخ پس

 " باکیه؟ دقیقا منظورش"

 "دلربا"

 اونطرف و اینور مرتب که افتاد محافظا به چشمم بیرون رفتم اتاق از اروم

 یه انگار بودن فعالیت حال در همه بود؛ همینطوری عمارت کل و میرن

 پذیرایی تو برم خواستم رفتم پایین ها پله از تعجب با اومده، پیش مشکلی

 :زد می حرف تلفن با داشت شنیدم ارو خدمه از یکی صدای که

 .ریخته بهم چیز همه اقا بله -

-  ... 

 . کجاست دونیم نمی شایان -

-  ... 

 .اقا بله -

-  ... 
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 . چشم -

-  ... 

 .گم می بهشون -

 نگاهش از رسید که روم روبه و کرد قطع رو تماس خورد من به که چشمش

  کنه؟ می نگاه اینطوری چرا این دستشویی، برم باید کردم می احساس

 کردن بیداد و داد کردم شروع ترسیده که منم کشید و گرفت رو بازوم یهو

 . کرد نمی نگاهمم حتی کس هیچ اما

 . کن ولم گم می بهت وحشی کن، ولم آی -

 . کرد قفل درم رفت و زمین رو کرد پرتم و اتاقم تو بردتم

 . االغ

 سیاه بودم ترسیده حیبتش از خیلی خدایی دستشویی تو دویدم و گفتم ایشی

 . چاقو جای از پر صورتش و بود پوست

 ( http://nevisadl.com  نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

*** 

 یعنی شده، گم شایان گفت می که افتادم ترسناکه مرده اون صحبتای یاد

 چیشده؟

http://nevisadl.com/
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 دیوانه داشتم فکرا این از شه؛ می محسوب من عموی اون ولی بهتر البته

 . برام نبود کردنی باور اصال شدم می

 هیچیم به کردم می نگاه سقف به و بودم کشیده دراز تخت رو بود شده شب

 بود توهم شدت به اخماش تو اومد کیهان و شد باز در یهو کردما، نمی فکر

 رو کنارم کرد پرت تابم لب با کاغذ دسته یه دیدم همینطور منم اخمای التبه

 :وگفت تخت

 . دی می انجام عمارت تو کاراتو -

 :زدم داد که بیرون بره اومد

 دیگه من بعدشم کنی صحبت درست باشه حواست سرهنگ پسر هی -

 . دم نمی انجام کاری

 :کرد  نگاهم عصبانیت با و برگشت کیهان

 گفتی؟ چی نشنیدم -

 تخت رو از و زدم پوزخندی ترسیدم، نمی این از ترسیدم می مهرزاد هرچیاز

 :گفتم ایستادم و شدم بلند

 . بیرون گمشو هم حاال اقا، شنیدی که همون -

 :گفتم زودتر و بزنه باال اورد دستشو

 توهم کنم، می شکایت ازت بیرون بره اینجا از پام کافیه بدون اینم البته -

 ولی باشی مامورش تو که خوند باید رو قانون اون فاتحه البته قانونی مرد که
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 زندان بیوفتی تا بدم رشوه و پول حاضرم اونقدرم. کنم می شکایت ازت خب

 حتما رو دوم حرف ولی نه اول حرف پول ما مملکت تو دونی می که خودتم

 .زنه می

 بودم کرده صرف زیادی انرژی بیرون رفت اتاق از و رفت بهم ای غره چشم

 . شدم اوار تخت رو و بیرون دادم فشار با نفسمو

 به ایمیل یه و کردم بازش و سمتش برداشتم خیز فوری افتادم تاب لب یاد

 :فرستادم رضا

 محسوب هم رئیس معاون و سرهنگه پسر نفوذیه این ببین رضا سالم -

 ببینی اسیب که ها نه خودت البته بدید بهش گوشمالی یه میخوام میشه

 خوبه حالم من نباش منم نگران کنه؛ اذیت منو نباید بفهمه میخوام فقط

  داداش؟ تونی می بچینی، زبونشو میخوام فقط

 . کشیدم راحتی تقریبا نفس شد سند و زدم رو اینتر

 .شد می تموم داشت شارژش لعنتی اوردم در رو موبایل

 و کردم دان سوال نمونه چندتا اینترنت تو از و دادم تکیه تخت تاج به

 .هه شدم، خوندن درس مشغول

 برگه اون به نگاه اصال منم و نیومده نظارت برای کیهان گذشته دوروز

 و شدم پوسیده میکردم احساس خوندم درس فقط دوروز این تو و ننداختم

 غذایی وعده برام اتاق میادتو که مستخدمی بجز دوروز این تو زدم کپک

 . ندیدم رو کس هیچ دیگه میاره
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 خیلی کل در زنن نمی حرف یا دیگه نه نمیک کار یا هم میکروفن اون

 . کنم می تنهایی احساس

 باش اماده جورایی یه همه داشت ادامه همچنان بود عمارت تو که تکاپویی

 ندارم؛ دادن انجام برای کاری هیچ عمارت تو. داند خدا چی برای بودن

 رو خوان می که کارایی تا نیستن گیر پی دیگه اونام کنم می احساس

 از. شده خورد اعصابم سرکاری، گفتم که همونطور بدم تحویل بهشون

 . دارم بهش مبهمی حس یه نیست خبری هم مهرزاد

 خودمم کردم، گم چیزی یه میکنم احساس ندیدمش که روزی دوسه

. نباید بیاد، وجود به حس این نباید. ترسم می حسم این از. چمه نمیدونم

 جوابی ذهنم تو سواالی هنوز شده پیچیده خیلی شده عوض یهو چیز همه

 که نوری تنها و تاریکه اتاق شده تاریک هوا االنم. ام مونده در من و ندارن

 دیگه، روز نه فقط اینجام که روزیه یکمین و بیست امروز. تابه لب نور هست

 . رم می اینجا از و گیرم می انتقام دیگه روز نه

 بهم کنجکاویم حس. کنم می نگاه درش به مهرزاد اتاق از سروصداهایی با

 صورت سرو اون با مهرزاد دیدن  با میکنم باز درو اروم و میکنه غلبه

 دلم تو چیزی یه کرد می کمکش داشت کیهان که طوری شده باندپیچی

 .دادم قورت سختی به رو دهنم اب ریخت، فرو
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 چون سمتم برگشت سختی به کشید که دراز هم مهرزاد شدم اتاق وارد

 ای خنده دیدنم با بده تکونش تونست نمی بودن بسته بند همگردن گردنشو

 :کنه ناله شد باعث شد توهم ازدرد صورتش که کرد

 . قدیمیم رفیق شفیقم، رفیق کرده؛ باهام داداشت که کاری بینی؟ می -

 بی و خشن که لحنی با کردم تالشمو تمام و زدم پوزخند میلم برخالف

 :بگم رحمه

 .شده خنک دلم بوده، حقت تدبیرنیست، را کرده خود -

 . باش زدنت حرف مواظب: گفت کیهان

 :شدم براق صورتش رو جواب حاضر ترسیدم نمی ازش دیگه

  داری؟ مشکلی خوام نمی -

 :گفتم که بزنه باال اورد دستشو سمتم اومد

 نامحرم محرم خوردی حرومی لقمه. کرده تربیت پسری خوب سرهنگ -

 رفته؟ یادت

 مهرزاد که کرد مهرزاد به نگاهی اومد که خودش به اما برد، ماتش لحظه یه

 : کیهان زد پوزخند

 .رسم می تو حساب به بعدا -

 .کیهان بذار تنهامون: گفت مهرزاد
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 با و مهرزاد سمت رفتم شد خارج اتاق از و رفت من به ای غره چشم کیهان

 :کردم نگاهش تمسخر

 . بوده وضعیت تواین تو دیدن ارزوهام از یکی -

 اما داشتن واقعیت حرفا این پیش چندروز شاید البته گفتم، می دروغ کامال

 دیگه چیز یه دلم و گفت می رو اینا عقلم االن. نه االن

 :گفت و زد تلخی لبخند

 . رسیدی ارزوت به خوبه -

 نمی باورم دادم تکیه در به و بستم درو و رفتم اتاقم به و برگردوندم رو روم

 خوشحال اینکه بجای چرا دونستم نمی باشه، سرشاورده رو بال این رضا شد

 .بودم ناراحت باشم

  ریخت؟ دلم اونطوری دیدنش با چرا بود؛ اومده سرم بالیی چه

 گرفته افکارم از که ای نتیجه از میکردم فکر و رفتم می راه اتاق تو کالفه

 . ترسیدم بودم

 موباریک یه از عشق و نفرت فاصله گفت می یکی یادمه نداره، امکان -

 . تره

 نه بشم عاشق تونم نمی من و داره مرحله کلی شدن، عاشق مگه الکیه

 .  ندارم اشو اجازه نمیتونم
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 اینا کنم می خواهش خدایا گرفتم؛ دستام بین سرمو و تخت لب نشستم

 . بزرگ دروغ یه دروغه، همش

 مداد نوک شکستن غممان تنها و زمان ان بودیم کودک هنوز کاش ای

 !بود هایمان رنگی

 "رضا"

 هست ساعتی یه اره، کشیدم؛ توهم رو اخمام شدت به دلربا ایمیل خوندن با

 ادب رو کیهان چطوری که کنم می فکر این به و رم می راه دارم اتاق تو

 تو خاک شم، می دیوانه سوزوندن فسفور شدت از دارم کم کم دیگه کنم

 . بشم مملکت این پزشک خوام می که من سر

 :گفتم و خنده زیر زدم ناخواسته پیش دوسال اوری یاد با

 . خودم به ایول همینه، اره -

 دوسه بعد و مخاطبین قسمت تو رفتم و موبایلم سمت برداشتم خیز فوری

 برقرار رو تماس فوری کنم پیدا رو اسی شماره تونستم کردنش پایین باال بار

 . کردم

 بله؟ -

 اسی؟ اق سالم -

 . فرمایش خودمم، -

 . قم کرج اتوبان تو دادم نجاتتون پیش دوسال رضام، من -
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  شما؟ احوال رضا داش به: اسی

 ببینمت؟ تونم می خوبم،: رضا

 داداش؟ عاق کی هستیم شمام نوکر ما البته: اسی

 کجاست؟ میدونی سرخ توت کافه بیا امروز: رضا

 خوبه؟ پنج ساعت داداش اره: اسی

 . منتظرتم اره: رضا

 . زیاد عزت: اسی

 :گفتم و اسمون سمت کردم رو خنده با شد قطع تماس و

 . خداجون مرسی -

 دست یه کرفتم دوش وقتی داشتم وقت دوساعتی بگیرم دوش یه تا رفتم

 همیشه مثل دیدم رو مامان بیرون رفتم اتاق از و پوشیدم هم اسپرت لباس

 این تو دعا، هم میکنه گریه هم و روز چند این مثل نشسته سجاده پای

 .شدیم داغون همه البته. کرده داغون خودشو حسابی چندروز

 "هست مادرش و دلربا و خودش به منظورش"

*** 

 با خنده با دادم تکون دستمو میگرد ودنبالم شد کافه وارد که اسی دیدن با

 :گفت و نشست اومد خزش تیپ همون
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 شما؟ احوال داش، سالم -

 چطوری؟ تو خوبم: من

 .شما گوی دعا: اسی

 اون و دادیم چایی سفارش اینکه بعد اومد و کردم اشاره گارسون به دست با

 :گفتم رفت

 .دارم نیاز کمکت به اما ام شرمنده خیلی راستش اسی اقا ببین -

 چشش؛ رو گذاشت دستشو

 . نمونه زمین حرفتون که دارین حق ما گردن اونقدر کن امر شما -

 باهوشیه دختر اینکه به توجه با اما دزدیدن خواهرمو راستش ممنون، -

 از یکی که داد بهم رو اونها از یکی ادرس و بگیره تماس باهامون تونسته

 . کنه می اذیتش خیلی و دزداس ادم اون

 :چپش دست رو کوبید راستش دست با اسی

 . رسیده ضعیف دختر یه به زورشون نامردا ای -

 ازش بیاریم گیر ارو مرده این کنی کمکم میتونی ببینم خواستم می اره -

 دوروزه و بیست اما داره خبر هم پلیس نه؟ یا کجاست خواهرم بکشیم حرف

 .نکردن کاری هیچ

 میدیم بهش درسی یه ها بچه با بده بهم مشخصاتشو تو داداش چشم: اسی

 .نره یادش داره عمر تا



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     142

 :لبم رو نشست لبخند

 . اسی اقا ممنون -

 "راوی"

 اینجا بیاد باید زنده غضمیت این کنین جمع رو حواستون بروبچ: اسی

 شیرفهمه؟ نره مر در باشه هم حواستون

 کردن قبول سروصدا با لوتی و الت ساله سی تا پنج و بیست پسر تا پنج

 :گفت و کرد ای خنده اسی

 . برین پس -

 رو کیهان باالخره تا منتظرن هست ساعتی یه رفتن و شدن ون یه سوار

 :گه می و کنه می عکس به نگاهی اسی میبینن

 . خودشه -

 میشه باز در و کنارش میبره رو ماشین کرم و زنن می خبیثی لبخند بروبچ

 کنان تقال کیهان تو، کشنش می و کیهان سر ریزن می کریم و اسی و سیا

 اسی میوفته راه و گیره می سرعت کرم تونه نمی اما کنه فرار خواد می

 اسی میوفته دستاشون تو هوش بی کیهان و گردنش تو میزنه ارنج با فوری

 :گه می سیا روبه

 . ببند رو پاش و دست -

 .چشم روی به -
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 نداشت هم مشخصی صاحب که باغ یه سمت رفتن و شدن خارج شهر از

 :گفت اسی و بستن فلزی صندلی به رو کیهان و شدن اونجا انباری وارد

 . بیار اب برو فرفره فری -

 کیهان، روی پاشید رو یخ اب فرفره فری و زدن چهره به نقاب همشون

. ترسید الت و هیکلی مرد تا شش دیدن با اومد بهوش زده وحشت کیهان

 دست دید بده نشون العملی عکس خواست شد دزدیده چرا دونست نمی

 :گفت داد با اس بسته وپاش

 . کنم حالیتون تا دستمو کنین باز اشغاال؟ کیم من دونید می -

 :گفت و خندید بلند اسی

 وگرنه بگی ارو دختره جای بهتره مشتی کن گوش کوچولو، اوخی -

 . کنی نمی حس بدنت تو دیگه سالم استخون

 درک اما. دلرباست فهمید بعد اما کیه دختره از منظور نفهمید اول کیهان

 کین؟ طرف از اصال این سراغ اومدن اینا که شده چطور کرد نمی

 یه و جلو رفت هم سیا کرد اشاره سیا به کیهان سکوت از حوصله بی اسی

 شد بلند فریادش و افتاد پشت به صندلی که کیهان چشم پای کوبید مشت

 . نشوندنش دوباره کرم و فری

 . بزنی حرف بهتره پس مشتی نداریم شوخی ما: اسی

 .زن می حرف چی درباره دونم نمی: کیهان
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 ایستاد جلوش و کیهان سمت رفتم همه کریم که کرد اشاره کریم به اسی

 . دید کیهان چشمای تو رو ترس میشد

 :گفت و زدم بهش پوزخندی

 . دونی نمی که -

 کوبید مشت با دفعه یه کریم که داد قورت رو دهنش اب سختی به کیهان

 .کیهان سینه تو

 اش سینه قفسه درد اما کرد ازاد رو نفسش سختی به اومد بند نفسش کیهان

 تو فردی و شد باز در ناگهان کشید، می نفس سختی به که بود زیاد اونقدر

 . بیرون زد می داشت حدقه از چشماش رضا دیدن با تو اومد تاریکی

 :کشید و گرفت رو کیهان موهای و انداخت دست و جلو رفت رضا

 اشغال؟ کجاست خواهرم -

 : گفت و زد الودی درد پوزخندی کیهان

 جای که کردی داغون رو مهرزاد زدی بهت؛ گم نمی تو، کار پس اها -

 . بگم بهت بمیرعمرا هه، بفهمی؟ خواهرتو

 :گفت و کشید بیشتر رو موهاش عصبانی رضا

 صدای وقتی میدونی کجاست؟ خواهرم عوضی، کنه می دق داره مامانم -

  کشیدم؟ زجر چقدر شنیدم رو خوردنش سیلی

 :زدم داد سرش و



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     145

 اشغال؟ کجاست خواهرم -

 نشستن ای دررفته زوار مبل روی بیرون، اومدن بازجویی اتاق از اسی و رضا

 گذاشت رضا شونه روی دستشو اسی گرفت دستاش توی رو سرش رضا و

 :وگفت

 . میاد موقور باالخره نخور غصه -

 همه اون بین ام بیچاره خواهر گه، نمی هیچی واون گذشته روز یک: رضا

 کنه؟ می چیکار داره گرگ

 از غمگین اسی نیان پایین اسی جلوی تا جنگید می اشکاش با سختی به

 :گفت رضا حس تصور

 نجاتش باش مطمئن. بفهمیم رو ابجی جای کافیه رضا داش نخور غصه -

 .دیم می خورا مفت این به حسابی درس درس یه و دیم می

 :بزنه لبخند کرد سعی و نشست صاف غمگین رضا

 .کردی کمک بهم چقدر همینجاشم تا دونی نمی اسی اقا نکنه درد دستت -

 هیچه این کردید مادرم منو حق در شما که مردی جوان درمقابل: گفت اسی

 . اقا

 درختای به شد باغ وارد شد بلند و اسی شونه رو کوبید اروم دستش با رضا

 . بودن روح بی و خشک همشون کرد، نگاه مرده

 "دلربا"
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 راه داشت حالش اون با کردم نگاه مهرزاد به تعجب با رضا ایمیل دیدن با

 به خودم غلدر داداش به ایول یعنی اع گرفت، می رو کیهان شماره و میرفت

 :زدم ایمیل رضا برای و گرفتم رو لبخندم جلوی سختی

 کیهان شماره داره مدام رئیسه این. اس ریخته بهم اینجا چقدر دونی نمی -

 . ندارم خبری گفتم که گرفته رو سراغش چندباری هم سرهنگ. گیره می رو

 نفهمیدی؟ چیزی خودت. کجاست جات گه نمی: گفت رضا

 به. رفت نمی نوشتن برای دستم اما کجام، دونستم می اره کردم، مکث

 :گفت و تختش رو کرد پرت رو موبایل کردم نگاه مهرزاد

 اخه؟ پسر کجایی تو لعنتی -

 از یکی اینکه بخاطر اونم بود اروم نا خیلی امروز گرفتم ازش نگاهمو

 همچنان شده، نااروم مهرزاد. بود ربوده رو کیهان ون یه بوده دیده محافظا

 . ندارم خبری شایان از

 :نوشتم رضا برای

 . برم باید من گم می بهت فهمیدم که همین اما دونم، نمی -

 :گفتم و بستم رو تاب لب

 . نرو راه اینقدر گرفتم سرگیجه -

 :کشید موهاش تو دستشو و نشست تخت رو نگرانی با مهرزاد

 . بیاد سرش بالیی میترسم نگرانشم -
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 :گفتم خشمم و حرص با

 . حقتونه بیاد جفتتون سر بالیی هر -

 :گفت و کرد نگاهم اخم با مهرزاد

 کجاست؟ کیهان دونی می تو ببینم کن صبر -

 :کنم برخورد عادی کردم سعی اما شدم هل

 . زندانیم اینجا منکه بدونم باید کجا از من من؟ -

 کردم نگاهش اخم با رفتن؛ راه کرد شروع پاشد دوباره چون شد قانع انگار

 "میاد؟ دلت" بترکی تا نمیگم بهت

 "رضا"

 دوید فوری کردم صدا رو اسی میکردم اساسی فکر یه باید نمیشه اینطوری

 :سمتم

 اقا؟ بله -

 اگر مخفیه ابجیم که جایی میره قطعا اون کنیم ازادش چیه نظرت ببین -

 . بفهمیم رو جاش بتونیم شاید کنیم تعقیبش

 :گفت خوشحالی با و زد بشکنی بعد کرد فکر کمی اسی

 . اسیه فکر ایول، -

 کنی؟ چیکار که دونی می: گفت رضا
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 :گفت و زد چشمکی اسی

 .نباشه کاریت من به بسپرش -

 . ها بچه سمت رفت اسی

 "راوی"

 بودنش دزدیده که همونجایی از و بردنش مفصل کتک فصل یه خوردن بعد

 ماشین یه و موتور یه با جایی یه ماشین انداختن بعد و کردن ولش همونجام

 سیاه مرد یه و شد باز خونه یه در دوساعت بعد واستادن کیهان مراقب دزدی

 ویال تو دوئید وضعیت اون تو کیهان دیدن با بیرون اومد پوست سیاه پوش

 کردن ماشین روسوار کیهان و اومدن دیگه نفر چند کرد صدا رو چندنفر و

 یه جلوی شهر باال توی اینکه تا دنبالشون هم بقیه و رضا و اسی رفتن

 . داخل بردنش و برداشتنش باز اینا و ایستاد بزرگ عمارت

 : مهرزاد زد در و مهرزاد اتاق سمت دوید یکیشون

 . تو بیا -

 :گفت عجله با پوست سیاه مرد

 . خوردن کتک حسابی اما اوردیم رو کیهان اقا قربان -

 :گفت شوکه مهرزاد

 خورده؟ کتک چی؟ -

 .خودشون عمارت بردیمشون قربان بله: گفت پوست سیاه
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 بهت با رسید کیهان سر باالی وقتی بیرون دوئید اتاق از فوری مهرزاد

 جهبه دستور فوری مهرزاد رفت حال از و کرد خفیفی ناله کیهان زد صداش

 خونریزی نه خوشبختانه. شد بانسمانش مشغول و داد ارو اولیه های کمک

 دزدیده که اونایی انگار بود خورده کتک فقط شکستگی نه داشت داخلی

 . بزننش چطوری باید میدونستن بودنش

 :گفت خودش با عصبانیت با

 .داداش کشمش می کشم؛ می اورده سرت رو بال این که اونی-

 :زد جیغ کیهان وضع سرو دیدن با تو اومد والدن شد باز در ناگهان

 کیآن؟ بده مرگم خدا -

 :زد داد سرش مهرزاد

 .توام بابا خفه-

 . کشید دست موهاش تو اروم گریه زیر زد و نشست پیشش الدن

 اومد؟ سرت که بود بالیی چه این برم قربونت الهی-

 :کرد بغل رو اسی خوشحال دلربا جای فهمیدن از رضا

 . کنم پیدا رو جاشون نمیتونستم نبودی تو اگر اسی ممنون من، خدای وای-

 :گفت و زد اش شونه به ای ضربه اسی

 . شو خوشحال بعد بدیم نجات رو ابجی وایستا-
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 :زد ایمیل دلربا برای و برداشت رو گوشیش و داد تکون مثبت به سری رضا

 . بدیم نجاتت تو بیایم بگو بود مناسب موقعیت هروقت کردیم پیدا جاتو -

 "دلربا"

 خواستم نمی شدم؛ ناراجت بشم خوشحال اینکه جای به رضا ایمیل دیدن با

 :نوشتم تندی همین برای برم مهرزاد پیش از

 محافظه پر اینجا کیهان خوردن کتک بخاطر نیست مناسب موقعیت االن -

 . کنین صبر چندروزی باید

 . منتظریم در بیرون ما بده خبر: گفت رضا

 روزی چندمین امروز راستی. برم همینطوری تونستم نمی کشیدم، اهی

  اینجام؟ که هستش

 . کنم فکر البته باشه، روز ششمین و بیست باید کنم فکر

 قبلش و میکنم فرار ام سی روز کنم صبر باید من و مونده پس دیگه چهاروز

 ... 

 تایپ دوباره کنم؟ چیکار خواستم می موند، حرکت بی کیبورد روی انگشتام

 :کردم

 . کنم صبر باید اره کنم؛ صبر ام سی روز تا باید پس کنم ثابت خودم به باید

 :گفت مهرزاد که بود شب
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 . اتاقم بیا -

 :گفت و نشست روصندلی اتاقش رفتم و گذاشتم تخت روی رو تاب لب

 . زدن کتکش هم حسابی زدن، کتکش -

 :گفتم عادی و خونسرد

 .  بخوره کتک بوده حقش نیست؟ خاصی چیز اینکه خب -

 :سمتم شد براق مهرزاد

 . ندارم شوخی کیهان رو من دلربا باش زدنت حرف مواظب -

 :مهرزاد برگردوندم رومو و گفتم ایشی

 اینجا از باید. کنن پیدا رو جامون ممکنه گه می کیهان بریم، اینجا از باید-

 .بریم

 :گفتم اخم با

 . نمیام جا هیچ من -

 :ایستاد جلوم اومد عصبانیت با

 گفتی؟ چی نشنیدم -

 

 و گوشش کنار بردم رو دهنم. موند ثابت تعجب با که نزدیکش بردم سرمو

 :گفتم گوشش کنار عشوه با و اروم
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 .نمیرم جا هیچ من که گفتم عزیزم-

 : گفتم عصبی و سرد و خشک اینبار سرجام برگشتم و

 .برو بری میخوای که هرگوری تو -

  یوهاهاهاهاهاها...  کردم ایش قهوه زدم صاف یعنی

 ) گرفتم یاد دوستم از رو یوهاهاهاها این)

 و کرد ای سرفه یه کنه طبیعی اینکه برای شده ضایع بود مشخص قشنگ

 :گفت

 .کنی گوش باید رو گفتم من هرچی -

 کم اینکه برای منم کردیممی بحث داشتیم ها بچه عین بود گرفته خندم

 :گفتم نیارم

 هیچ باهات من البته و نداره ربطی من به برو میری هرجا تو -

 .نمیام جایـــــــــــــــی

 اتاقم به و انداختم باال شونه منم کرد نگاهم خیره و توهم کشید اخماشو

 روی رو تاب لب میکردم حس رو نگاهش سنگینی اما بستم درو و برگشتم

 :نوشتم براش و گذاشتم پام

 .شد خنک دلم کردی داغونش زدی داداش ایول -

 تایپ رضا برای و برداشتم رو تاب لب وقتشه االن روزه امین سی امروز

 :کردم
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 نگهبانا فقط باالم طبقه بزرگتره عمارت تو من منتظرم شب دو ساعت -

 .مسلحن اینجا

 لرزیدمی دستام. بود نقشم اجرای وقت االن شدم بلند جام از و زدم رو سند

 نبود آسونی کار بدم انجام خواستممی که کاری. بود شده سردم استرس از و

 .داده دستم کارایی یه مرده صاب دل این بودم فهمیده که االن مخصوصا

 کنم ثابت خودم به باید آره نیستش، مهم برام که کنم ثابت خودم به باید

 کمرنگ بهش نسبت نفرتم کنم ثابت خودم به باید. ندارم دوست رو مهرزاد

 . باید ، نشده

 :گفتم لب زیر و  برداشتم رو ام اسلحه رفتم فوری

 .متنفرم ازش میکنم ثابت -

 به رو دهنم آب. برم نشونه درست تونستمنمی لرزیدمی دستام تو اسلحه اما

 :گفتم لب زیر و بستم چشمامو و دادم قورت سختی

 ماه یک این انتقام باید من کن کمکم کنممی خواهش وقتشه االن خدایا -

 .باید بگیرم، رو

 چیزی شلوارک یه جز بود خواب مهرزاد. کردم اتاقوباز در سمت رفتم آروم

 انداز نیزه و شدم نزدیکش و دادم قورت رو دهنم اب بدبختی با. نبود تنش

 با کرد نگاهم و کرد باز رو چشماش مهرزاد ناگهان اما سمتش گرفتم رو

 :بست چشماشو و زد لبخند بعد اما کرد مکث دستم تو انداز نیزه دیدن
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 .بشم کشته عشقم دست به بخشه لذت برام -

 اون دروغه نه کرد؟؟؟ اعتراف یعنی االن گفت؟؟؟ چی این برد، ماتم

 صرف کشتنش از که زد حرفو این اون نداره بهم احساسی ترین کوچیک

 کشته باید مفسده یه اونم نمیتونه باشه، خوبه ادم نمیتونه اون کنم، نظر

 هم حرفا این حتی اس، جامعه تو انگل یه اون فقط، عذابه اون. بشه

 بیوفته لرزه به دستام شد باعث بدتر کنه مصمم تصمیمم تو منو نتونست

 میلرزید دستام سمتش گرفتم رو انداز نیزه سر. میگرفت ام گریه داشت دیگه

 در موقع همون...و اش دکمه سمت بردم رو انگشتم و بستم چشمامو چرا؟؟؟

 .ندم فشار ارو دکمه شد باعث الدن فریاد و شد باز

 دلربــــــــــا کن صبر -

 سمت گرفتم ارو اسلحه سره بود باهاش هم کیهان سمتش برگشتم خشم با

 البته. شده هم بیشتر هیچ که کمتر کیهان از تنفرم بودم عصبی اینبار اونا

 واقعی معنای به داغون دیدمشمی بود بار اولین خوردنش کتک از بعد بگم

 .بود شده

 :گفتم حرص با

 .آزمایشگاهیتون موش کردید منو...  همتون دادید، بازیم -

 کیهان پشت ترسیده الدن. کردن تار کمی رو دیدم و ریختن لعنتی اشکای

 :گفتم بیشتری عصبانیت با دید چشمام تو رو نفرت میشد راحت گرفت پناه
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 نفوذی و من دوست خودتو که نبودی شما خود مگه خانم میشی قایم چرا -

 .دونستیمی

 :جدیش چهره همون با کیهان

 نداری، جراتشو دیگه بزن کنی؟؟؟ چیکار میخوای نفوذیم منم نفوذیه اره -

 ؟؟؟ هان میشه عایدت چی بکشی مارو کردی فکر

 :گفتم و زدم هیستیریکی لبخند بودم متنفر کیهان از

 آقای کردی تحقیرم و زدی کتکم چقدر نرفته یادم میشه، خنک دلم -

 .نفوذی

 اونی. دردیه بد میگن انتقام البته نکنه، کار مغزم که بود کرده جریم اونقدر

 االن منم سوزونه؛می هم خودشو انتقامش آتیش تو بگیره انتقام میخواد که

 شدن تموم بعد. نبود مهم اصال برام دیگه بعدش داشتم رو وضعیت همین

 بهشون میخوام کرد حس انگار هم کیهان زدم ارودکمه بالفاصله حرفم

 های نیزه کرد پرتاب چپ به رو خودش و راست به رو الدن کنم شلیک

 جیغ نخورده مقصد به تیرم اینکه از عصبی رفتن فرو دیوار توی هم کوچولو

 :کشیدم ای خفه

 .کنم قبول رو مجازاتی هر کشتنت بعد حاضرم که متنفرم اونقدر ازت -

. شدم قفل پشت از که بزنم دوباره خواستم و کیهان سمت رفتم نشونه

 زود اما کردم آزاد رو دستم و کردم تقال بودتم گرفته پشت از که بود مهرزاد

 تا ، میزدم رو اش دکمه هی منم و گرفت سقف به رو مچ از هم رو دستم
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 خارج اتاق از الدن و کیهان. کرد ولم بشه پرتاب نبود ای نیزه دیگه اینکه

 :زدم داد و گوشه یه کردم پرت رو ام اسلحه ترســــــــوها، بودن شده

 .بکشمشون میخوام کن، ولم -

 :زد داد اونم

 با کردی فکر خودین؟؟؟ نیروی که اونا چیزی یه بکشی منو دیوااااانه -

 اعدامت بعدشم و زندان میندازنت خیر میدن؟؟؟ مدال بهت اونا کشتن

 . میکنن

 دونفر اون اینکه بابت اینقدر میکنه صحبت اینطوری چرا این ریختن، اشکام

 خیانت خاطر به نمیخواد نیست؟؟؟ مهم براش. خونسرده اینقدر نفوذین

  بکشتشون؟؟؟

 :گفتم حرص با

 .میفرستادمت درک به بودن نیومده آشغال دوتا اون اگر -

 :گفت و شد اروم آتیش رو باشن ریخته آب انگار

 یه باید قبلش اما بکش باشه بکشی؟؟؟ منو میخوای نشده، دیر هنوزم -

 .ندارم مشکلی هم بکشی اگر بعد بدونی رو چیزایی

 :شنیدم گوشم تو رو سرهنگ صدای بالخره

 ببینه، آسیبی رئیسشون نباید کاریه چه این. باش آروم شدی، دیونه دلربا -

 .باش آروم
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 :گفتم سرهنگ حرف به توجه بی

 .میشنوم -

 آب دادن قورت صدای گفت آخی درد از و کشید دراز و نشست تخت رو

 :شنیدممی رو دهنش

 موقع اون من شد عاشقش دل صد نه دل یک دید رو مادرت بابات وقتی -

 به و مادرت دنبال اومد برگشت مریخ از وقتی پدرت و بودم ساله چهار

 اومد اونم کرد طردش بزرگ سام پدرش اما کرد؛ ازدواج باهاش سختی

 مخالفت پدرت و ببینتش خواست بزرگ سام اومد بدنیا رضا وقتی. ایران

 این نیک پدرت باشه اروپایی رضا اسم میخواست که سام برخالف کرد،

 .کرد انتخاب رو رضا اسم هم اون و داد مادرت به رو اجازه

 :گفت و کرد تر زبونش با لباشو

 بخاطر اونم نگفت، ما به چیزی مورد این در پدرت اما اومدی بدنیا تو -

 قبولش پدرت و نکنه محرومش ارث از تا بود گذاشته پدرم که بود شرطی

 .بود کرده

 رو واقعیت تا بودم تر مشتاق هرلحظه ومن انداخت من به تردیدی پر نگاه

 :گفتم سوءظن و شک با کرده سکوت دیدم وقتی. بدونم

 شرط؟؟؟ اون و - 

 :گفت و کشید نفسی
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 فاصله گرفتن نظر در بدون آورد دنیا به دختری اگر که بود گذاشته شرط -

 بدنیا از هم چیزی و  نمیخواست اینو پدرت. کنه ازدواج من با باید سنی

 و ایران اومدم گردشگر یه مثل بودم ساله20 وقتی. بود نگفته تو اومدن

 25 وقتی اینکه تا شد؛ ریخته دوستیمون طرح و شدم اشنا کیان با اونجا

 منم از و خالفه کار تو جک عمو فهمیدم پیش سال پنج یعنی شد سالم

 و دنبالشونن مدتهاست گفت اونم و گذاشتم میون در کیان با خواسته کمک

 منو اول همون جک کردم قبول منم و خوبه خیلی کنم کمکشون بتونم اگر

 دوسال بعد معاونم، کردم کیهان مستعار نام با رو کیان منم و کرد رئیس

 میریختم دوستی طرح برادرت با باید اما بگیرم رو پزشکیم مدرک تونستم

 .خودم عموی پسر یعنی

 و بودم شک تو من و بود سخت براش گفتنش انگار. بست درد با چشماشو

 .میشد تکرار ذهنم تو دوبار اش کلمه هر میکردم گوش فقط

 جریان شنیدن بعد حتی دیگه االن دونممی. بود واقعی رفیق یه رضا -

 دوست رضا با دانشگاه تو گفتممی. بمونیم رفیق بازم نمیشه حاضر واقعی

 برام این و خوندممی رضا با و بودم کرده پاس که هایی درس دوباره و شدم

 فهمیده تورو هوش وقتی از جک واقع در داشتیم، هدف اما بود سخت خیلی

 و باشه داشته تورو خواستمی هستی هم اش برادرزاده که میدونست و بود

 اینکه تا. بود نیک از انتقام فکر تو فقط. نبود مهم اصال خیشاوندی اون برای

 ناکار رو کیهان زدی که بودی باهوش اونقدر خب اما بدزدیم خواستیم تورو

 البته و زخمش بابت باشه بیمارستان تو ای هفته یک شدی باعث و کردی
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 کیهان روز چند بعد و بدزدیمت تونستیم وقتی. بود عصبی دستت از کلیم

 اما گشتت میکنی کمک درخواست و داری موبایل همراهت تو گفت و اومد

 مست من کنم اذیتت خواستممی اتاقم اومدی که اونشب. نکرد پیدا چیزی

 جور چه ببینم و کنم امتحانت تا اوردممی در رو مست آدمای ادای نبودم

 دیگه نداری هم شوخی و بکشیم خوایمی دیدم وقتی اما هستی، دختری

 اگر طرفیم از بودم شده عصبی اما بزنمت نمیخواست دلم ازت، ترسیدم

 یکم اما میکردم عمل ای حرفه باید میکرد شک شایان نمیکردم اینکارو

 لباسات شدم مطمئن حالت از وقتی و اتاقت بردمت خوردم کردم روی زیاده

 .نزدم دست بهت میلم برخالف و اوردم در رو

 .رمانا مثل بود، رویا یک مثل کنم باور رو حرفاش تونستمنمی

 نشونه از ما منظور. کنن خالکوبی ها بچه تا اتاق بردت کیهان بعدش روز  -

 و بشی بیخیال تو اینکه برای اما میکردی فکر تو که بود همونی گذاری

 ارو مسخره شکل اون و خالکوبیه گفتیم الکی اینا و نیوفتیم دردسر تو ماهم

 .میشه پاک مدت یه بعد البته که کشیدیم

 اما شدم عصبانی خیلی دستش از سراغت اومد شایان که اونشب -

 پرونده و اتاقم تو اومدی تو که اونشب اما بیارم، سرش بالیی تونستمنمی

 تو فهمید هم رضا موقع همون بگم، چی دونستمنمی واقعا برداشتی هارو

 .اه داره حق البته گرفت کتک باد به منو و منی پیش
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 بودم شوکه کنه، بازی باهام اینطور تونست چطور واقعا. کردم بغض

 همزمان. بودم گرفته سردرد بود  شده خورد اعصابم. کنم کاری تونستمنمی

 داشتم و کنم کنترلشون تونستمنمی که ذهنم تو میومد ذکر و فکر کلی

 .ناباور چکید اشکم. میشدم دیوانه

 کنین؟ بازی باهام اینطور تونستین چطور...چ -

 .رو اتفاقات کنی هضم تونینمی ای، شوکه عزیزم میدونم: مهرزاد

 ؟؟؟ دزدیدین منو چرا نفهمیدم بازم -

 :کرد نگام و کشید آهی

 باشی، خودم مال خواستم دیدم، عکستو وقتی. باشمت داشته خواستممی -

 در من از بیشتر کیهان با تو که بود این داشتم مدت این تو که ترسی تنها

 .بشی مند عالقه اون به ترسیدممی بودی تماس

 میخواستم فقط برگشتم اتاقم به و شدم بلند جام از که بودم شوکه اونقدر

 و دادم قورت رو دهنم آب.کنم هضم ارو شنیده حرفای و اتفاقات و کنم فکر

 دونستممی. بود قهرمانم هنوزم بابام خیلی، بودم خسته. نشستم تخت رو

 وجود من نگفته بهشون اینکه میدونستم کرده خودم خاطر به رو اینکارا همه

 پدرم که حیف اما بشه وارد بهم ممکنه که آسیبی و خودمه خاطر به دارم

 .افتادم گیرشون بازم هاش محافظت همه برخالف

 *رضا*
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 :اسی سمت برگشتم بود دو کردم نگاه ساعت به

 دوئه ساعت -

 بود کرده جمع که پسری تا پونزده ده سمت برگشت و داد تکون سری اسی

 بودم نگران خیلی شدیم در نزدیک آروم و داد بهشون کوتاهی توضیح

 .باشه شده چیزیش دلربا ترسیدممی

 نقاب با رو صورتاشون که پسرا از تا سه به اسی رسیدیم که عمارت دیوار به

 بعد و رفتن عقب یکم اونام باال برن دیوار از کرد اشاره بودن پوشونده

 و گرفتن دیوار لبه از رو دستاشون پرش یه با و دیوار سمت دوئیدن

 پایین، پریدن بعد و موندن ثابت دیوار روی یکم و باال کشیدن رو خودشون

 یه و اسی و من اینور افتاد بود گرهگره که قطور طناب تا سه ثانیه چند بعد

 تا وایستادیم اونور پریدیم بعد و باال رفتیم و گرفتم طناب از ام دیگه نفر

 .انداختیم ها بوته بین درخت یه زیر رو طنابا بعد امدن همه

 کرد اشاره نفر سه به کردم نگاه اسی به و داد قورت سختی به رو دهنم آب

 رو. بیان ما دنبال انگار ام بقیه دیگه سمت یه چهارنفر و سمت اون برن

 نگهبانا بود بزرگتر که عمارتی سمت رفتیم خیز سینه و کشیدیم دراز زمین

 .بودن زیاد

 :خانوم یه صحبت صدای موندیم ثابت همه میومد پا صدای

 .دادما اشو اسلحه بهش  کردم غلطی عجب. دیوانه دختر کرد رحم خدا -

 .بودیم قبرستون سینه جفتمون بود جنبیده دیرتر مهرزاد: کیهان
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 میکنه؟؟؟ چیکار دلربا با حاال: دختر

 اونم کردم نگاه اسی به نگرانی با نشنیدم رو صداشون دیگه شدنشون دور با

 اینا میخواسته دلربا خدایا. کردیم حرکت دوباره و داد تکون تاسف به سری

 تودلم  ؟؟؟ اومده سرش بالیی چه حاال ؟؟؟ اسلحه با اونم ؟؟؟ بکشه رو

 .باشه نیومده دلربا سر بالیی میکردم دعادعا

 اسی بریم خیر سینه تونستیمنمی دیکه اینجا رسیدیم عمارت نزدیکی به

 محافظ سمت رفت نشونه رو بود توش کننده بیهوش تیر که هایی اسلحه

 اشاره با کردن همینکارو هم بودن همراهمون که چهارتایی سه سرش پشت

 زمین افتادن بیهوش صدا سر بی محافظا اون و کردن شلیک همزمان اسی

 بیهوش های جسم سمت دوئید اونام کرد اشاره همراهمون چهارتای به اسی

 درخت به بستن رو همشون و درخت یه سمت بردنشون کشون کشون و

 بقیه دیدم که میکردم نگاه اطراف به دلهره با. زدن چسب هم رو دهناشون

 راحتی نفس دادن نشون اوکی معنای به رو دستشون و اومد هم افراد

 .کشیدم

 وارد آروم آروم بقیه و اسی با کشیدم اهی. بود سه کردم نگاه ساعتم به

 بیهوش شلیک تا سه دو با که بودن خدمه انگار نفر دو یکی شدیم عمارت

 ها پله از دیگه نفر چند و اسی منو اونا بستن برای رفتن نفر سه دو و شدن

 از پایین برگشتیم زود بودن اونجا که محافظی تا ده دیدن  با اما باال رفتیم

 .میکردم سکته داشتم ترس شدت
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 بیهوش همشون و گرفتن نشونه نفرو یه هرکدوم اومدن افرادش وقتی اسی

 گشتیم رو اتاق تا سه دو و باال رفتیم ها بچه با و کشیدم راحتی نفس شدن

 و بستش اروم باز اما کرد بازش واروم در یه سمت رفت اسی. نبود دلربا اما

 بازش اروم و کناریش در سمت رفتم نه زد اشاره و قلبش رو گذاشت دستشو

 رو سرش و کرده بغل رو زانوهاش و نشسته گوشه یه که دلربا دیدن با کردم

 .سمتش دوئیدم گرفته دستاش تو

 ***دلربا***

 و نشستم گوشه یه کردم فراموش رضا با رو قرارم که بودم گیج اونقدر

 حرفای بودم فکر در غرق دستام رو گذاشتم سرمو و گرفتم توبغل رو زانوهام

 زدم جیغ ترس با ام شونه روی دستی نشستن با. میشد مرور ذهنم تو مهرزاد

 نکرده تحلیل و تجزیه هنوز دیدم رو رضا ترسیده نگاه کردم که نگاه اما

 رضا دیدن با تو اومد اسلحه با مهرزاد و شد باز شدت به اتاق در که بودم

 .زد خشکش

  میکنی؟؟؟ چیکار اینجا تو -

 رضا میشد نزدیکش داشت پوش سیاه یکی که خورد پشتش به چشمم

 :وگفت زد پوزخندی

 .ببرم رو خوااهرم اومدم -

 به اسلحه یه با پوش سیاه فرد اون بده جوابی بخواد اینکه قبل مهرزاد

 :گفتم ترسیده افتاد زمین به بالفاصله مهرزاد و کرد شلیک مهرزاد
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 کشتیش؟؟؟ -

 : کشید دستمو رضا

 .بریم باید بیا شده، بیهوش نه -

 بقیه و افتادن جلومون پوشسیاه مرد تا سه شدیم خارج که عمارت از

 از افتادن زمین به و  شدن بیهوش زود که اومدن نگهبان تا دوسه دورمون

 ون یه سوار زود اما شنیدم رو کیهان فریاد صدای شدیم خارج که در

 دونستمنمی که افتاد سریع اونقدر اتفاقات این. افتادیم راه و شدیم میشکی

 گریه زیر زدم و رضا بغل پریدم ثانیه سه دو بعد کنم چیکار یا بگم چی باید

 :کرد نوازش رو سرم و کرد حلقه کمرم دور دستاشو اونم

 .شد تموم شد، تموم چیز همه باش آروم عزیزم، باش آروم -

 .ماجراست شروع تازه من برای کردممی احساس اما

 گرفت بغل رو مردی یه رضا شدیم پیاده رضا با ایستاد ماشین برج یه جلوی

 :گفت و

 .اسی آقا ممنونم بدم، نجات رو خواهرم تونستمنمی نبودی تو اگر -

 : گفت و زد رضا شونه به دستی و خندید اسی

 که بود کاری کمترین این داری حق ما گردن به اینا از بیشتر شما -

 .داداش بدم انجام میتونستم
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 اون و من سمت اومد همه از خدافظی بعد. داد دست باهاش لبخند با رضا

 :گرفت دستمو رضا کرد حرکت ون

 . بریم بیا -

 :شدیم خونه یه وارد15 طبقه تو و شدیم برج وارد

 ؟؟؟ کیه مال اینجا رضا -

 .خریدمش تازه من: رضا

 .خوشگله -

 دیدم نشستم که مبل رو. مشکی سفید اسپرت و مبله بود خوشگل هم واقعا

 :گفتم تعجب با میکنه گریه داره رضا

  میکنی؟؟؟ گریه چرا داداش -

 داشتم کرده ز*و*ا*ج*ت بهت و کرده اذیتت گفت مهرزاد وقتی: رضا

 .دلربا شدم می دیوانه

 اینطوری پس عجب کرده؟؟؟ ز*و*ا*ج*ت من به گفته رضا به مهرزاد چی

 : گفتم و نشستم کنارش ورفتم خندیدم میکرد؟؟؟ رفاقت ادعای

 بالی کتک بجز من گرنه و کنه اذیت تورو میخواسته احتماال گفته، دروغ -

 .نیومده سرم ای دیگه

 :گفت و سائید هم روی رو دندوناش رضا
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 .ی*وض*ع-

 ظاهر به اما شد توهم اخمام بود خورده رضا از مهرزاد که کتکی اوری یاد با

 :گفتم و خندیدم

 .زدی کتکش خوب که توهم -

 و هم تو کشید اخماشو بیوفته چیزی یاد انگار اما و زد محوی خنده هم رضا

 :گفت

 ؟؟؟ بکشی ارو دختره اون و کیهان و مهرزاد خواستیمی تو ببینم کن صبر -

 الدن و کیهان که بکشم خوابه وقتی رو مهرزاد میخواستم اره ؟؟؟ الدن -

 .گرفت رو جلوم مهرزاد بکشم اونا خواستم وقتی نذاشتن رسیدن سر

 ؟؟؟ نکرد که اذیتت: رضا

. افتادم مهرزاد حرفای یاد نه هاا، بکنه اذیتم اینکه نه بگم، چی موندم

 .باشم عادی کردم سعی میشد داغون بگم، رضا به نمیتونستم

 ؟؟؟ کنم استراحت میشه خستم خیلی من داداش نه -

 .زیاده گفتنی زنیممی حرف فردا باشه: رضا

 بود خواب اتاق کنم فکر که جایی سمت رفتم و بوسیدم گونشو و زدم لبخند

 صحنه. زمین رو خوردم سر و دادم تکیه در به اما بستم درو و اتاق تو رفتم

 چشمم جلو مدام نمیره یادم از زمین افتاد بیهوش و خورد تیر مهرزاد که ای
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 دادم ریزش اجازه اشکام به و کردم پنهون دستام با رو صورتم. میگیره جون

 .من خدای ؟؟؟ اومده سرم بالیی چه امشب

 نفسم مدتی شد باعث که بود کرده خوش جا گلوم تو گـــــنده بغض یه

 بشنوه رضا رو ام گریه صدای خواستمنمی کشیدم نفس سختی به بیاد بند

 دیگه و زیر رفتم و کردم باز رو شیرآب و حموم سمت رفتم و شدم بلند

 میکردم احساس ریختمی پایین صورتم سرو از آب. گریه زیر زدم آزادانه

. میشن پاک ذهنم از ذره ذره داره اش همه اتفاقا و موضوعا و بحثا و حرفا

 سبکی احساس اینکه تا کردم گریه آب شیر زیر همونطور ساعتی دو شاید

 خیس االن که لباسایی پرشد وقتی کردم باز رو وان شیر سراغم اومد کم کم

 اونقدر اما کشیدم دراز وان تو و اوردم در رو میشد کنده سختی به و بود شده

 .برد خوابم بالفاصله که بودم خسته

 سمت دوئیدم هزار، رو رفت قلبم ترس از بزرگ قفس یه بودم قفس یه تو*

 نبود کسی خواستم، کمک داد با. نداشت دری هیچ گشتم هرچی و ها میله

 خوشم تاریکی و سیاهی از دیگه سیاهی، و بود سیاهی میکرد کار چشم تا

 .میترسیدم ازش نمیومد

 اروم اروم داشت که پلنگی دیدن با بیرون بود اومد چیزی تاریکی تو از

 قفس پشتی بدنه به خوردم کشیدم عقب خودمو و کشیدم جیغ سمتم میومد

 دقیقا دیگه پلنگ یه و برگشتم ترس با و اروم پشتم از اومد نفس صدای که

 که بود پلنگ قفس دور تا دور اما دیگه سمت رفتم ترس با بود قفس کنار

 .میکردن نگاه من به غذاییشون طعمه عین
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 قورت رو دهنم آب. نبود هیچکی خواستم کمک و زدم داد و گریه زیر زدم

 به میکوبیدن و خودشون و قفس سمت کردن حمله همشون ناگهان دادم

 .بودم ایستاده قفس وسط ترس از ها، میله

 برداشت خیز و قفس تو اورد هجوم پلنگ و شد کنده ها میله از یکی اما

 ... * ناگهان و سمتم

 .پریدم خواب از

 شیرآب و بیرون اومدم وان تو از لرز با بود کرده یخ وان آب. بود گرفته بدنم

 ترسیدممی گذاشتم قلبم روی دستمو ایستادم زیرش رفتم و کردم باز رو گرم

 .زدممی تندتند قلبم. هنوزم

 ندارم لباس که حاال خب شدم خارج حموم از و پوشیدمش بود اونجا حوله یه

  ؟؟؟ بکنم غلطی چه

 به سر رو خودم میخواست دلم بود گرفته حرصم بشدت خودم دست از

 خشکم لحظه یه لباس همه اون دیدن با کردم باز رو کشو در کنم نیست

 الال بوس و تخت رو پریدم و پوشیدم و برداشتم مشکیشو یه ااااا.زد

 * مهرزاد*

 دیدم شناختم که رو موقعیتم بود گرفته درد بدنم شدم بلند  جام از سختی به

 و بود ایستاده دلربا پیش که بود رضا اومد یادم تازه ام دلربا اتاق در جلوی

. نفهمیدم چیزی دیگه و پیچید کمرم تو دردی یه بعدم و ببرتش خواستمی
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 داره و نگهبانا سر باال واستاده کیهان دیدم بیرون رفتم اتاق از عصبانیت با

 :گفتم خشم با میکنه هوار و داد سرشون

 کجاست؟؟؟ دلربا کیهان -

 :گفت اروم و داد قورت رو دهنش اب کیهان

 پیچ طناب و بیهوش همه هم نگهبانا بود کرده فرار فهمیدم من وقتی -

 .بودن شده

 که یکیشون به کوبیدم لگد با که شدم عصبی اونقدر حرف این شنیدن از

 .ایستاد سرجاش شد بلند بالفاصله اما زمین شد پرت

 ؟؟؟ پس میکردین غلطی چه اینجا شما ها لعنتی -

 ...ب میتونه کی. نبود تنها: کیهان

 :گفتم توزانه کینه و کردم قطع حرفشو

 .رضائه کار -

 :گفت تعجب با کیهان

  ؟؟؟ رضا چی -

 ***دلربا***

 بشی؟؟؟ بیدار نمیخوای ؟؟ جونم ابجی -

 .میاد خوابم رضا کن ولم -
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 ؟؟؟ ها اینجا میاد داره مامان: رضا

 الکی کردم فکر خندید که کردم نگاهش و نشستم سیخ جمله این شنیدن با

 : گفت که کردم نگاهش ناراحت میگه

 .میرسه دیگه ساعت یه تو جون به -

 .جون اخ-

 شنود یاد تازه زدم وصورتم دست به آبی اینکه بعد دستشویی سمت پریدم

 :رضا  سمت رفتم و هم تو کشید رو اخمام گوشم تو افتادم

 ؟؟؟ داداش -

 ؟؟؟ جانم:  رضا

 .میشنون رو صدامون مطئنن گوشمه تو هنوز شنوده این -

 : گفت و زد بشکنی بعد کرد نگاهم کمی متفکر و توهم رفت اخماش رضا

 .کنم صحبت تلفن با اتاق تو میرم من بمون توحال تو -

 اپن روی از رو موبایلش رضا و زدم چشمکی و خندیدم منم زد چشمکی و

 :پیچید گوشم تو سرهنگ  صدای رفت و برداشت

 ؟؟؟ دلربا کردی فرار چرا -

 .باشه داشته ربطی شما به نمیکنم فکر -



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     171

 باشه یادت ولی نگفتم بهت هیچی خورده کتک برادرت از پسرم: سرهنگ

 .داری نگه رو احترامم باید بزرگترم ازت

 : گفتم و کشیدم جلو رو چاییم میز پشت نشستم و زدم پوزخندی

 احترامی بی من به شما پسر. میکنم برخورد خودش مثل هرکس با من -

 اینطوری شما تربیت مشخصه خب و نیست بلد اصال نامحرمی محرم کرد

 نجاتم میومدین اینا از زودتر وگرنه هستین همینطوری هم شما پس بوده

 .بیاد برادرم اینکه نه بدید

 .بود مجبور کیهان: سرهنگ

 : گفتم و حرفش وسط پریدم

 که نگید رو مجبور کلمه انتخاب راه و داده شعور و عقل آدمی هر به خدا -

 صبحانه یه ماه یک از بعد میخوام بدید اجازه اگر االنم میخوره بهم حالم

 .بخورم شاهانه

 و نون لقمه یه دیوار کوبوندمش اینکه از خوشحال منم نیومد صدایی دیگه

 لبام نمیتونستم که بود بزرگ اونقدر اما دهنم گذاشتم و گرفتم گردو و پنیر

 پقی ام قیافه دیدن با اومد رضا که جویدممی داستم ذره ذره برسونم، بهم رو

 و دادم قورتش بالخره دقیقه پنج بعد بخند کی نخند حاال خنده زیر زد

 :گفتم میخندید داشت همچنان که رضا سمت برگشتم

 ؟؟؟ میخندی چی به -
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 : گفت بعد کرد فکر یکم مثال ایستاد صاف لحظه یه

 تو به -

 کردم پرت و برداشتم رو کاغذی دستمال جعبه خنده زیر زد دوباره بعد

 : گفتم و سمتش

 .بخند ات عمه به -

 : کشید بینیمو و نشست کنارم اومد شد بلند رضا

  ندارم عمه-

 : زدم داد یهو حساس بینیم رو که منم

 .نزن دست من بینی به گفتم صدبار -

 گذشت ساعت نیم شاید نگفتم چیزی دیگه منم شد مشغول و خندید رضا

 کیف اونقدر میکنم نگاه وی تی دارم ماه یک بعد و نشستم وی تی جلو

 !!داره

 ...( کمه اش تخته یه)

 داره مامان گفت که افتادم رضا حرف یاد پریدم جا از شد زده که خونه در

 :گفت دید منو وقتی رضا میاد

 کنه تمیز گوشتو اومده دوستمه -
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 منم کرد سالم و تو اومد اینا ساله27 آقایی یه کرد بازش و در سمت رفت

 .دادم رو جوابش

 .بیام خواستی ازم عجله با که چیشده رضا: مرده

 بودنش دزدیده که همونی خواهرمه این: رضا

 به که چیزی اولین کنم فکر کرد نگاهم و سمتم برگشت تعجب با مرده

 .نیستن هم شبیه اصال دوتا این بوده این رسیده ذهنش

 ؟؟؟ کردن ولتون جدا -

 .بیاری درش میخوام شنوده یه گوشش تو االنم دادیم نجاتش نه: رضا

 بیرون به داره شنود که گوشی بکشید دراز مبل رو لطفا حتما باشه: مرده

 .باشه

 : اومد سرهنگ صدای داد انجام رو گفت که کاری

 . بگیریم تماس تو با که داریم الزم هنوز ما. نکن دلربااینکارو -

  سرهنگ نزن حرف اینقدر بابا ای -

 : گفتم که کردن نگاهم تعجب با مرده و رضا

 .بودم اون با میزنه حرف توگوشم داره این-
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 یه بعد کرد نگاه دقیق توگوشمو و نشست جلوم اومد مرده دادن تکون سری

 بلخره دقیقه دوسه بعد و گوشم تو کرد و برداشت مانند موچین دراز چیز

 : رضا کردم نگاه بهش بیاره درش تونست

 .بشیم خالص شنوده این شر از میخوام مازیار -

 : گفت و زد چشمکی مازیار

 .اسیده توش باش مواظب فقط بیار اونو قوطی یه کیفم تو -

 ؟؟؟ میکنه حمل اسید خودش با این کردم نگاه مازیار به تعجب با

 داخل کشیدم جلو خودمو توش انداخت رو شنود و کرد باز رو قوطی در

 مبل رو و زدم لبخندی میشد اب انگار داشت شنود کردم نگاه رو قوطی

 : گفت که نشستم

 .بود چرب زیادی یکم ؟؟؟ بدم شستشو هم رو گوشتون خواینمی -

 پر سرنگ یه اونم کشیدم دراز دوباره و پایین انداختم سرم کشیدم خجالتم

 فشار با و زیرش گرفت هم اهنی ظرف یه و داشت نگه گوشم دم کرد اب

 . بودم شده سنگین میره گیج سرم کردم احساس کرد خالی گوشم تو رو آب

 سرگیجه اونقدر اما شد ام دیگه گوش نوبت و کرد خالی ام دیگه سرنگ دوتا

 .کرد کمکم و گرفت رو بازوم اومد رضا که داشتم

 زود بده شیرین مایعات بهشون رضا. باشین داشته سرگیجه طبیعیه: مازیار

 .میشه درست
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 .بودم بسته چشمامو و بودم مبل رو کش دراز همچنان من رفت که اون

 ... بیاد جا حالت بخور اینو بیا کوچولو ابجی -

*** 

 تمام با رو اش مادرانه عطر و فرورفتم اغوشش تو و سمتش کردم پرواز

 بودم کرده بغلم محکم هم مامان. بینیم تو کشیدم وجود

 .جونم مامانی مامان،-

 .ببینی آسیبی نمیذارم پیشتم دیگه االن عزیزم جونم:  مامان

 دراز نشستیم که مبل رو کرد هدایت مارو رضا ریختن دونه دونه اشگام

 نوازش رو سرم هم مامان بستم چشمامو و گذاشتم پاش رو سرمو و کشیدم

 :گریه با خوندن الالیی کرد شروع و میکرد

  خوابیده هم ماه اسمون تو شب -

  کشیده رویش ابر از لحافی

  پایینا اون از جنگل ازتوی

  تنها صدایی میاد صدایی

  میگیره دستش مهربون ماه

  میره پایین تا ابری چتر یه

  تق و تق و تق الالالالیی
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  چراغ نور بی بخواب دارکوبه

  جیک و جیک و جیک الالالالیی

  حاال خواب وقت سده ها بچه

  رنگین لحاف نرم روبالش

 شیرین خوابای ببینید همه

  الالالالیی

  الالیی الال

  اشناست صدا قور و قور قور

 اونجاست قورباغه برکه توی از

  خوابشه جای نیلوفر برگ

  میشه بیدار هی نداره بالش

  میسوزه دلش مهربون ماه

  میدوزه بالش ابر تیکه یه از

  میخوابه اروم قورباغه بچه

 میتابه مهتاب اسمون تو باز

 الال الالیی.  الالیی الال
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  حاال خواب وقت شده ها بچه

  رنگین لحاف نرم روبالش

 شیرین خوابای ببینید همه

 *رضا*

 نگاه دلربا به. بود نخونده الالیی دلربا برای اینطوری مامان بود وقت خیلی

 نفس و بود بسته چشماشو اروم اما بود اشک از خیس های گونه کردم

 کرد پاک اشکاشو روسریش با مامان شد تموم الالیی وقتی میکشید عمیق

 رفتم بودم گرفته رو اشکام جلوی بزور منم بوسید رو دلربا پیشونی شد وخم

 دستام سرموتو نشستم روصندلی و کردم روشن رو کتری زیر و اشبزخانه

 .اونجا کشیده زجری چه ام بیچاره خواهر. گرفتم

 : گفت اروم کردم نگاه بهش روم روبه مامان نشستن با

 .اونجا کشیده چی شده الغر چقدر ام بچه -

 و گذاشتم اش شونه رو دستمو کرد گریه و پوشوند رو صورتش دستاش با

 : گفتم

 .کن خداروشکر سالمه و اینجاست دلربا که االن نکن گریه مامان -

 : گفت و کرد پاک اشکاشو دستمال با مامان

 مرد چندتا بین ماه یک گوشم جگر میبینم وقتی میشه پاره پاره جگرم -

 .بوده غریبه
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 کنیم شادش باید کنیم بدترش اینا و گریه با نباید شده افسرده دلربا مامان -

 . بخنده دوباره که طوری

 : گفت و داد تکون مثبت به سری مامان

 خونه همیشه که کنه انتخاب ای دیگه کار باید میگم بهش میاد که باباتو -

 .باشه

 .پشتتم شیر عین منم:  خندیدم

 حتی باشه خونه سال در ماه سه فقط بابا که همه برای بود سخت خدایی

 صفحه به نگاهی خورد زنگ موبایلم. دیدیمنمی رو بابا هم سال دو ما شاید

 .مهران نوشته دیدم کردم که

 به پوشش برای اما گرفت مهرزاد اسم به رو اش شناسنامه ایران تو کارن)

 (مهرانه اسمش بود گفته رضا

 اتاقم به و شدم بلند نتونستم اما ندم جواب خواستم توهم کشیدم رو اخمام

 زدم رو تماس برقراری و رفتم

 بردی؟؟؟ کجا رو دلربا رضا:  مهران

 : توهم کردم اخمامو

 .دادم نجاتش زشت دیو یه از -

 .رضا نمیدونی، رو چیزا خیلی تو بزنیم حرف باهم بیا رضا:  مهران
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 اما داشتی توضیح برای زیادی فرصت تو کنم گوش اراجیفتو خوامنمی -

 دورش خانواده از ماه یک و کردی اذیت خواهرمو. بدی توضیح که نخواستی

 .ببینمت نمیخوام دیگه و مهران نمیبخشمت وقت هیچ کردی

 دیدم. شدم خارج اتاق از و کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع رو تماس

 این تو میریزه اشک و میکنه نگاه رو دلربا داره و نشسته کاناپه پاییین مامان

 ام خانواده برای اتفاقی نمیذارم دیگه. بودم مادرم شدن نابود شاهد ماه یک

  نمیذارم. بیوفته

 : گفتم و کشیدم پوشی ناشناس شماره یه زد زنگ گوشیم دوباره

 .نکن باز کس هیچ رو درو میام زود بیرون میرم من مامان -

 .باشه:  مامان

  شدم پارکینگ وراد شدم خارج برج از و برداشتم در دم جالباسی از رو کتم

  زد زنگ دوباره موبایلم که بیرون زدم برج از و برداشتم رو سفیدم 206

 : دادم جواب عصبی

 دادی زجرش ماه یک کن بیرون سرت از خواهرمو فکر عوضی کن گوش -

 . بردار سرش از دست

  ترمز رو رفت پام فوری دخترانه و ظریف صدای پیچیدن با

 .نژاد اریان اقای -

 : گفتم زده بهت شد رد کنارم از بوق با پشتی ماشین
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 ؟؟؟ شمایید مقدم خانم -

 !!! شدم مزاحم موقع بد انگار ببخشید بله، -

 .شرمنده گرفتم اشتباه من بود کرده پیله قبلش مزاحم یه اصال نه: شدم هل

 میکنم خواهش -

 ؟؟؟ مقدم خانم شده چیزی:  من

 ؟؟؟ شدم نگران نمیاید کالسارو چندروزیه دیدم خیر:  مقدم

 .ابرام رو میکردم احساس ؟؟؟ بود شده نگران باال، پریدن ابروهام جفت

 .بیام نمیتونستم که بود اومده پیش مشکلی یه -

 .نمیکنم دریغ بگید میاد بر دستم از کمکی اگر بله:  مقدم

 .مقدم خانم این از ها شنیدممی حرفا چه

 .کنم حلش تونممی خودم ممنون نه:  من

 از نمونید عقب تا کنید برداری نت هام جزوه از خوایدمی اگر پس:  مقدم

 .کالس

 ؟؟؟ ببینمتون میتونم کی خوبه هم خیلی -

 .بیرون اومدم دانشگاه از تازه من:  مقدم

 .سیاه قهوه شاپ کافی بیاید پس:  من

 .فعال باشه:  مقدم
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 .خدافظ:  من

 رو بود لبم رو که لبخندی و شدم نزدیکش دیدمش شدم شاپ کافی وارد

 .کنم جمع تونستمنمی

 .شدین منتظر خیلی حتما ببخشید سالم -

 : بود اش یقه تو سرش بود شه سرخ هاش گونه

 .رسیدم تازه نه سالم -

 : کردم اشاره گارسون به

 ؟؟؟ دارید میل چی شما -

 .فرانسوی قهوه:  مقدم

 .شکالتی کیک با فرانسوی قهوه دوتا:  من

 خیره لبخند با و مقدم سمت برگشتم رفت و داد تکون سری گارسون

 بیشتر رو سرش و شد بیشتر هاش گونه سرخی که دیدم. کردم نگاهش

 .کردم نگاه میز به منم و زدم لبخند حالتش این به پایین انداخت

 .ها جزوه اینم بفرمایید:  مقدم

 به نگاهی و برداشتمش کردم نگاه تمیز و نویس دست اچار های برگه به

 .کردم اول صفحه

 .میگیرم عکس ازشون االن ممنون خیلی -
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 .کردم مکث گفت که ای جمله با که اوردم در کتم تو از رو موبایلم

 .جداست ام جزوه خودم نوشتم شما برای رو اینا نه -

. اش یقه تو کرد دوباره رو سرش و داد قورت رو دهنش آب کردم نگاه بهش

 جزوه. چی حد در بودم کرده ذوق. نشه باز که میگرفتم نیشمو جلوی بزور

 :اومد استرسش پر صدای که بزنم ورقش خواستم اروم و گرفتم دستم هارو

 .میارن دارن رو سفارشمون انگار ااا -

 گارسون که بگم چیزی خواستم تعجب با. بود پریده رنگش کردم نگاه بهش

 مربوط هست هرچی فهمیدم من اما رفت و گذاشت میز روی رو سفارشمون

 : گفتم و زدنش ورق به کردم شروع است جزوه به

 ...نم کردین نویس دست برام که کردین لطف خیلی -

 بهت همون با. شدم خیره برگ سر به زده بهت و داشتم نگه صفحه یه تو

 کیفشو فوری. نداره تفاوتی دیوار گچ با رنگش دیدم اوردم باال رو سرم

 : گفت و شد بلند و برداشت

 برم باید... من..م -

 : گفتم که بره اومد

 .بشین -

 ...م -

 .بشین گفتم -
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 جمله به دوباره پایین انداخت رو سرش و نشست که گفتم تحکم با اونقدر

 .کردم نگاه سربرگ رو

 * دارم دوستت*

 رو الودش بغض صدای سربرگ، رو بود شده نوشته بارها و بارها جمله این

 : شنیدم

 ...من...م... ببخشید...بب -

 و بود خدام از چرا دروغ کردم نگاهش منتظر و میز رو گذاشتم ارو جزوه

 میخواستم بود شده فعال درونم کرم یکم حاال اما فرصت این منتظر مدتها

 .کنم اذیتش

 .کنم تحمل نتونستم دیگه چکید چشماش از که اشک قطره یه

 ... نکن گریه -

 :گفتم و کشیدم پوفی. کنه گریه بدتر شد باعث دوکلمه همین اما

 .کن گوش -

 و کشیدم موهام تو دستی کالفه گرفته دستاش با رو صورتش دیدم وقتی

 :گفتم

 .کن نگاه من به میگم توام با پری -

 خندیدم بهش مهربون کرد نگاهم تعجب وبا برداشت صورتش رو از دستاشو

 :گفتم و
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 میکنی؟؟؟ گریه داری چی برای دقیقا االن -

 بینیش نوک برداشتم یکی سمتش گرفتم رو کاغذی دستمال جعبه بعدم

 . بود شده ناز خیلی بود شده قرمز

 : دارش بغض صدای

 .نباید من ببخشید...ب -

 عقب درسا از چقدر میدونی. کردی خوبی کار اتفاقا تو هیـــــــــــش-

 .برسونم کالس بقیه به رو خودم میتونم ها جزوه این با ؟؟؟ بودم افتاده

 و کرد پاک رو اشکاش و برداشت دیگه دستمال یه کردم حرصیش مطمئنم

 میکنه فکر خودش با مطمئنم کرد نازک من واسه هم چشمی پشت بعد

 .کرد مزه مزه کمی و اش قهوه سمت برد دست. کردم گریه الکی

 .دارم دوستت -

 گیرم رو ام خنده جلوی کردم سعی افتاد سرفه به و گلوش تو پرید قهوه

 :گفت عصبانیت با شد اروم وقتی

 ؟؟ میاد خوشتون بذارید سرکار رو دیگران اینکه از -

 : خندیدم

 .میشی تر خوشگل میدم حرص که تورو بخدا، نه -

 : دادم جواب نگران بود مامان کردم نگاه اش صفحه به خورد زنگ گوشیم
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 ؟؟؟ مامان الو -

 ؟؟؟ رضا کجایی سالم -

 ؟؟؟ خوبه ؟؟؟دلربا چیشده -

 هم رو پیتزا مواد میای داری بگم زدم زنگ نباش نگران پسرم اره:  مامان

 .کرده خونگی پیتزای هوس دلربا بخر

 : گفتم و دادم بیرون اسودگی با نفسمو

 .اوردم هم مهمون شاید خونه میام دیگه ساعت یک تا میخرم باشه -

 ؟؟؟ هست کی ؟؟؟ مهمون:  مامان

  فعال میفهمی اومدم -

 : پرسید نگران پری کردم قطع رو تماس

 ؟؟؟ افتاده اتفاقی -

 :  زدم لبخند

 برای بودن دزدیده پیش یکماه خواهرمو نه، اما افتاده کردم فکر یعنی نه -

 تونست اینکه تا. نبود حواسم میومدم اگر یا نمیومدم کالس من بود همین

 نجاتش رفتیم دوستام از تا چند با و فهمیدم رو جاش و بگیره تماس باهام

 کنم عوض رو ام خونه شدم مجبور ندزدنش دوباره اینکه برای خب اما دادیم

 .دلربا سراغ رفتن کردم فکر االن و
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 .بود ترسیده خیلی احتماال:  پری

 .خورده زیاد کتک ازشون -

 : گفت دلسوزانه پری

 .میشه نابود ادم موقعیتی همچین تو یکماه بد، چه -

 اشنا خواهرمم و مادر با تا ما منزل بیاید امشب اگر ندارید مشکلی درسته، -

 ؟؟؟ بشین

 : شد شوکه

 .نمیشم مزاحم ممنون نه ؟؟؟ چی -

 : خندیدم

 .بعد به این از باشیم داشته بیشتری امد و رفت قرار چیه مزاحم -

 .زد محو لبخند یه و پایین انداخت رو سرش زده خجالت

 برای میخواد مادرم. خونه میریم برای امشب بگیر اجازه خانواده بزن زنگ -

 .کنه درست پیتزا دلربا

 ...ا:  پری

 پری؟؟؟؟ -

 دست زد لبخند پایین انداخت باز سرشو نگاهمو دید وقتی باال اورد رو سرش

  گرفت ای وشماره اورد در رو موبایلش و کیفش تو کرد
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- ... 

 .مامان سالم -

-... 

 .نمیام شام برای من -

-... 

 : گفتم تعجب با هم تو کشید اخماشو و برداشت گوشش از گوشیو بعد

 ؟؟؟ چیشد -

 : گفت ناراحت

 .دادن اجازه هیچی، -

 .بکنیم هم خرید یکم باید که بریم پس خوب خیلی -

 : گفتم شدیم خارج که شاپ کافی از و کردم حساب رفتم شدیم بلند

 .اینطرفه ماشین -

 .کردم باز روبراش جلو در رسیدیم که ماشین پیش داد تکون سری

 .ممنون: پری

 : داشتم نکه فروشگاه یه جلوی. شدم سوار خودم و بستم درو نشست

 ؟؟؟ میاین -
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 دسته ها بچه عین برداشت سبد یه پری شدیم وارد باهم و داد تکون سری

 کردن حساب مشغول اینا و زدن دور کمی بعد و زدم لبخند بهش گرفت اشو

 نگاه پاستیل به داشت کردم نگاه پرته جایی به حواسش پری دیدم که شدم

 : گفتم و گرفتم رو خندم جلوی بزور میکرد

  میام االن بذارمنم ماشین تو ببر رو اینا شما-

 رفتم خودمم فرستادمش   دادم بهش سوئیج با رو سبک پالستیکای از دوتا

 بیرون رفتم کردن حساب بعد و برداشتم یکی نوعش هر از و پاستیال سمت

  پالستیکا بود نشسته ماشین تو

 *دلربا*

 و میپرید اینور هی رئیس این اما میکردم شلیک سمتش هی دیگه هیچی -

 رفت در قسر که شد این اونور

 از اش مشابهه هرچیزی یا میره در کار زیر از یکی میگیم ما عزیز دوستان)

 ...  نمیدونیم رو اون معنی واقع در اما میکنیم استفاده رفت در قسر کلمه

 گاو زیر از پرواربندی دوره یک طول در که ای ماده گوسفند یا گاو به:  قسر

 بنابراین است رفته در قسر گویند می نشود باردار و برود در نری گوسفند یا

 را ان معنی شما رفتم در قسر فالنی دست از گوید می اقایی یا خانم وقتی

 (دریابید

 که اخرش اینه نکن نگاه رو ترسناک فیلمای این میگم بهت هی:  مامان

 ؟؟؟ شدی دلسنگ اینقدر یعنی...  بکشی رو یکی میخوای
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 : گفتم شده گرد چشای با

 .بود بهشت وسط جام میکشتمش بودا باند رئیس اون مامان -

 میاره مهمون خودش با گفت که نیومد هم رضا این بابا ای هرچی،:  مامان

 . کی نگفت اما

 : وگفتم خندیدم

 .بیاره میخواد زنشو البد-

 رو منم. اشپزخانه رفت و زد بهم گردنی پس یه مامان خندیدم غش غش و

 تعجب با شد باز در که میکردم پایین باال هارو شبکه داشتم شدم ولو کاناپه

 دیدم که نمیفهمیدم ومنم اومد ابرو چشم هی تو اومد رضا دیدم کردم نگاه

 دید منو اونم که نشستم سیخ زده بهت تو اومد جوان خانم یه بندش پشتش

 .کرد سالم و پایین انداخت رو سرش خجالت با

 رفتم شدم بلند و گرفتم رو بازم نیش جلوی زور به طوالنی مکث یه بعد

 : سمتش

  اومدی خوش سالم -

  خندید که زدم چشمک رضا به چشش از دور و بوسیدم گونشو بعدم

 ؟؟؟ کجاست مامان:  رضا

 .اشپزخانه -
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 رضا که موند سرجاش تعجب با رضا همراه دختر دیدن با بیرون اومد مامان

 : گفت

 .دلرباست خواهرم اینم هستن، همکالسیام از خانم پری ایشون مامان -

 . شدم مزاحم ببخشید خوشبختم سالم،: پری

 : کرد بغلش رو پری و خندید کم کم مامان

 .بشینن کن راهنمایی دلربا عزیزم مراحمی چیه مزاحم نه -

 . چشم به ای:  من

 : گفت رضا نشستیم که کاناپه رو

 .کنم عوض لباس میرم-

 :پری سمت برگشتم رفت که رضا

 ؟؟؟ همسنی رضا با ؟؟؟ چندسالته جون پری -

 : داد جواب ارومی صدای

 .سالمه20-

 : گفتم و دادم تکون سری

 .رفت سربازی دوسال رضا البته تری کوچیک دوسال رضا از پس-
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 سینی با مامان موقع همون میدم، ربطش هی رضا به دارم فهمید کنم فکر

 بشر این بابا. کرد تشکر و برداشت خجالت با پری کرد تعارف و اومد شربت

 .کنه تور هلویی همچین بعیده رضا از البته خجالتیه، چقدر

 .بودن دزدیده شمارو شنیدم نژاد اریان اقای از:  پری

 رضا؟ -

 ؟؟ چی: پری

 :  خندیدم

 .نژاد اریان نه هستش رضا اسمش -

 : زدم لبخند خبیث منم انداخت پایین رو سرش شده قرمز

 .کامل روز30 میشد دیروز با البته میشه ماهی یه اره-

 ؟؟؟ شدین اذیت خیلی:  پری

 : گفتم و کردم اضافه داغ پیاز کمی

 ... و میدادن بهم ادمو یه غذایی جیره نصف و میزدن کتکم هروز اره -

 عمارت یه تو ها ملکه عین بدم نجاتش رفتم که دیشب نکن باور:  رضا

 .بود زندونی کامل تجهیزات با اتاق یه تو مجلل و بزرگ

 : گفتم و کردم پرت سمتش رو مبل کوسن

 .تو از  نه پرسید من از جون پری -
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 چشم که انداختم ابرو براش باز نیش با که نشست پری کناری مبل رضا

 : گفتم و پری سمت برگشتم منم کرد ام حواله ای غره

 .اومد پیش مشکلی یه هربار بکشم رو رئیس کردم سعی دوبار -

 : گفت تعجب با پری

 بکشی؟؟؟ -

 که بودم کرده اختراع اسلحه نوع یه دانشمندم که اونجایی از خب اره -

 هی بکشمش خواستم که اول دفعه بود کوچیک و ریز های سرنیزه تیراش

 فصل یه بعدش خب اما بکشمش نتونستم اینکه تا واینا پرید اونور و اینو

 خواب بود دیشب دومم دفعه اوردم، باال خون که طوری ازش خوردم کتک

 اما بکشمش خواب تو میخواستم بودم اورده گیر رو ام اسلحه دوباره منم بود

 اتاقم تو و کردن اب بر نقشه رو ام نقشه و تو اومدن هاش نوچه از دوتا

 نقاب با پوش سیاه گنده مرد تا پونزده ده با رضا اینکه تا کردن زندونیم

 .سوپرمن عین دادن نجاتم اومدن

 حال همین به نیومد دلم منم کرد تعظیم و گذاشت اش سینه رو دستشو رضا

 : گفتم کنم ولش

 اس  مورچه عین ما رضای این کنه پرواز میتونست من سوپر بگما البته -

 .بده نجاتم اومد تا کشید طول دوساعت

 : گفت حرص با رضا
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 ؟؟؟ شده تنگ بچگیمون واسه دلت دلربا -

 : گفتم و خندیدم

 ؟؟؟ جون پری برای کنم تعریف میخوای نه که البته -

 : اومد مامان

  بچمو نکن اذیت -

 : خندیدم

 .دیگه نکن دوستی پسر -

 .دلربـــــــــــا:  مامان

 .چشم چشم -

 : گفت میخندید داشت که پری

 .زبونن شیرین خیلی جون دلربا -

  دارن اوردن گیر ضعیف منو اینا جون پری. کنی دفاع من از تو مگر:  من

 .میکنن ظلم

 رو وی تی کنترل و زدم بهش چشمکی و خندیدم بود شده قرمز رضا

 .کردم پایینش باال و برداشتم

 *مهرزاد*

 15 طبقه جاست همین قربان -
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 :گفتم و دادم تکون سرمو و کردم برج به نگاهی

 .خوابن وقتی وقتشون سر میریم شب -

 .قربان اطاعت -

 : وگفتم کردم برج به نگاهی رفت محافظا رئیس وقتی

 رضا مثل یکی ذارمنمی من، پیش و باشی من مال توباید میارم، دستت به -

 .بگیره ازم تورو

 از همکالسیمون مقدم خانم و رضا دیدم گذشت دوساعت. زدم پوزخندی

 مبدل لباسای با تو رفتیم و دادم عالمت ها بچه به فوری شدن دور برج

 من و ایستادیم در پشت رسیدیم که 15 طبقه. نبود نگهبانش خداروشکر

 : امد رضا مادر صدای زدم رو زنگ

 رضا؟ گذاشتی جا چی باز -

 : گفت شوکه من دیدن درو کردن باز با

 ؟؟؟ کارن -

 : زدم خبیثی لبخند

  ؟؟؟ ندیدمتون وقته خیلی خوبین؟؟؟ عموزن سالم به -

 بودن باهام که افرادی به چشمش ببینم چشماش روتو ترس تونستممی

 : اومد دلربا صدای داد قورت سختی به رو دهنش آب. پرید رنگش افتاد
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 ؟؟؟ کیه مامان -

 انگار انداخت پام سرتا به نگاهی. کرد تعجب من دیدن با مادرش پیش اومد

 الی گذاشتم پامو که ببنده درو خواست عموزن یهو. میگشت چیزی دنبال

 : زد داد عموزن در

 .ببند درم اتاق تو برو دلربا -

 عقب عموزن و دادم فشار در به سمتی دوئید و کرد من به نگاهی دلربا

. اومد قفلش صدای بود شده بسته تازه که اتاقی در سمت دوئیدم رفت،

 :گفتم نمیشه باز دیدم وقتی پایین کشیدم ارو دستگیره

 .میشکونمش وگرنه کن باز رو در این دلربا -

 دلم بود اشک از خیس صورتش. گرفت قرار در منو بین و اومد عموزن

 .بکنم دل دلربا از تونستمنمی اما سوخت

 .شد نابود بچم ، باش نداشته کاریش کارن، تروخدا:  عموزن

 : گفتم و توهم کردم اخمامو

 .من پیش بیاد باید اون-

 .گفت اون هرچی بعد بیاد بذار نیست باباش نمیکنی، تعیین تو اینو:  عموزن

 من با باید دختر اون اما واجب احترامت بزرگی عموزن ببین -

 .بیـــــــــــــــــــــاد

 : اومد دلربا صدای
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 .نمیام گوری هیچ تو با من -

 : در رو کوبیدم مشتمو عصبی

 .درو این ببینم کن باز میکنی، توغلط -

 .من خاطر به میکنم خواهش کارن:  عموزن

 .نه:  من

 : دادش بعد شد بلند دلربا جیغ که در به زدم لگد

 .میزنم رگمو تیغ با االن ببریم بزور بخوای اگر مهرزاد بخدا -

 : گفت و گریه زیر زد بلند حرفی این شنیدن با عموزن

 .برو میکنم خواهش برو کارن -

.  شقیه کله دختر که بودم فهمیده ماه یک این تو بودم ترسیده خودمم 

 : گفتم و کشیدم پوفی

 .بیای من با توباید ببرم جنازتو شده -

 : گرفت پامو و زد زانو عموزن یهو

 .بردار دلربا سر از دست برو، میکنم التماس کارن -

 : دلربا جیغ صدای

 .میزنما رگمو نکن التماس مامان -
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 صدای با که کنم چیکار دونستمنمی خودمم. دلربا منو بین درمونده عموزن

 : کردم نگاش افراد از یکی

 .پلیس قربان -

 : گفتم تعجب با

 ؟؟؟ میکنه چیکار اینجا پلیس ؟؟؟ چی -

 .برج داخل میان دارن -

 . بریم لعنتی:  من

 : زدم داد در به رو

 .نمیکنم ولت دیگه دفعه رفتی در قسر ایندفعه -

 وقتی که بودم عصبی اونقدر. بیرون زدیم خونه از افراد با و زدم در به لگدی

 فرمون به کوبیدن مشت و زدن داد به کردم شروع نشستم فرمون پشت

 ماشین

 پلیس من برای ، میکنم ادبت دلربا لعنتی، لعــــــــــــــــــــنتی، -

 ارهـــــــــــــــه؟؟؟ ؟؟؟ میکنی خبر

 *دلربا*

 .بیا رفتن دلربا:  مامان
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 رو مامان ان خونه تو که پلیسایی دیدن با بیرون رفتم و کردم باز درو اروم

 : سمتمون اومد مامورین از یکی. گریه زیر زدیم و کردم بغل

 !داشتیم چندسئوال ببخشید -

 .االن بله: من

 درست قند اب لیوان یه براش اشپزخانه رفتم و نشوندم مبل روی رو مامان

 .سروان سمت رفتم خودمم بخوره دادم بردم کردم

 .میدم جواب من بله -

 ؟؟؟ بودن نفر چند -

 که بعدشم دیدم رو نفرشون سه رسیدم در پشت وقتی نمیدونم دقیق واال -

 .نفرن چند نفهمیدم دیگه کنم قفل درو و برم اتاق به گفت مادرم

 ؟؟؟ بودن اومده چی برای:  سروان

 کنم برقرار تماس برادرم با تونستم من و پیش ماه یک بودن دزدیده منو -

 همون برای کنم فرار اونجا از دوستاش و برادرم با تونستم هم دیشب و

 .سراغم دوباره بودن اومده

 کرد نگاهم تعجب با

 ؟؟؟ نگرفتید تماس پلیس با چرا:  سروان

 : وگفتم زدم پوزخندی
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 نام به مسئولیت بی سرهنگ یه اما دادم خبر و گرفتم تماس من واال -

 به کنن شناسایی رو رئیساشون تا کنم همکاری باند اون با باید گفت ملکی

 از دیدم وقتی اینکه بکشم زجر ماه یک شدن باعث بدن نجاتم اینکه جای

 برادرم با سختی به نمیشه بلند بخاری انتظامی نیروی زحمتکش مامورین

 .کنم فرار کمکش با تونستم و گرفتم تماس

 : گفت تعجب با

 ؟؟؟ ملکی سرهنگ -

 . سرهنگ خود بله -

 .اینطور که -

 ؟؟؟ خبره چه اینجا -

 تعجب با داشت و ورودی در دم بود ایستاده تعجب با که کردم نگاه رضا به

 :من انداخت مامان و من به نگاهی ترس با میکرد نگاهمون

 .بود اومده مهرزاد -

 ؟؟؟ ندیدین که اسیبی من، خدای:  رضا

 .کرد فرار اونم کردم خبر پلیس زود نه:  من

 : سروان کشید راحتی نفس

 ؟؟؟ دارید خانم این با نسبتی چه شما -
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 .برادرشونم:  رضا

 : گفت و بست دستشو پرونده سروان

 .بگیرید تماس ما با باز بود مشکلی اگر خوب بسیار -

 شماره و برداشت رو گوشیش بعد و کرد فکر کمی اخم با رضا رفتن که اونا

 .گرفت ای

 .اسی اقای سالم -

-... 

 خوبی؟؟؟ تو ممنون -

-... 

  ؟؟؟ داری سراغ امن جای یه خونه ببینم باشی، سالمت-

-... 

 میخوام نیست امن براش دیگه اینجا خواهرم سراغ اومدن دیشب اره-

 . دیگه جای یه ببرمش

-... 

 .کن خواهی عذر مادرتم از خب خیلی-

 ؟؟؟ رضا چیشد:  من

 : گفت و کتش جیب تو گذاشت رو تلفن
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 دوستم مادر پیش چندروز میری...  کردم پیدا جا یه نیست امن دیگه اینجا-

 اسی دیگه ساعت یک قراره مونیم می اینجا مادر و من اما مونی می اونجا و

 ... بیا دنبالم دنبالت، بیاد

 : وگفت برد اتاقم به و گرفت دستمو

 ظاهر یه با باید بارداری مثال که شکمت تو بذار بالشتم یه بپوش لباسو این-

 بیرون ببرمت دیگه

  ؟؟؟ بدزده منو باز میخواد چرا مهرزاد اصال ؟؟؟ چیه برای اینکارا رضا:  من

 کن کمکش مامان ، بده انجام رو میگم بهت که کاری:  رضا

 ...اخه-

 ...  دیگه دونه می چیزی یه حتما کن گوش برادرت حرف به دلربا: مامان

 پـــــوف-

  مهمم؟؟؟ براش اینقدر اینم،یعنی بودا دیوونه افتادم، مهرزاد امشب کار یاد

 . گرفتم رو خندم جلوی بزور

 مبل رو و دادم ترتیب خودم برای ماهه نه برامده شکم یه مامان کمک با

  بیاد کرد اشاره مامان به و نشست پیشم اومد رضا یهو نشستم

 که نشست پیشم اومد هم مامان که کردم می نگاهش تعجب با داشتم منم

 من شکم به هم توش گرفت سلفی عکس یه و برداشت رو گوشیش یهو

  سرش تو کوبیدم مبل کوسن با شدم کارش متوجه وقتی میکرد اشاره
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  کنن سرت تو خاک-

 : گفت کنان خنده رضا

 میخوره الیک تا2000 باالی-

 میاد کی دوستت ببین بزن زنگ کن بس رضا: مامان

 میاد نباش نگران:رضا

 تو دل کرد نگاه در چشمی توی از و شد بلند رضا شد زده زنگ موقع همین

 باهاش منو خواد می که داره اعتماد دوستش به اینقدر رضا یعنی نبود دلم

  مادرش؟؟؟ خونه بفرسته

 تو بیا: رضا

 برج جلوی رسیدیم وقتی که بود همونی تو اومد نظر مورد فرد و شد درباز

 اسی ؟؟؟اها اسمش بود چی کرد، بغل رو رضا

 اهلل یا: اسی

 پسرم تو بفرما:مامان

  تو اومد پایین سر با اسی

  میارم نوشنیدنی برات االن مبل رو بشین:مامان 

  شم نمی مزاحم ممنون:اسی

 ... مراحمی تو چیه مزاحم:رضا
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 اما زد پق یهو ساختگی شکم و افتاد من به چشش تازه نشست که مبل رو

 وبا رضا سمت برگشتم حرص با بگیره، رو اش خنده جلوی کرد سعی بزور

 : گفتم حرص

  ببرن مزخرفتو های نقشه این و شورتو مرده-

 شده باریک چشای و حرص با دارم دید وقتی اما خندید هم اسی پسره اون

  گرفت رو اش خنده جلوی بزور کنم می نگاهش

 نشست کنارم خودشم و رفت تعارف بهش و اورد چایی اسی برای مامان

 : گفت رضا اینکه تا بودم خوری خود حال در همچنان منم

 ؟؟؟ کنیم چیکار باید مصممه، دلربا گرفتن پس تو خیلی مهرزاد-

 :گفت و کشید بزیش ریش به دستی اسی

 ... نمیشه هم بیخیال اقا این مشخصه که اینطور واال دونم نمی-

 نرسیده پلیس اگر تو اومدن فوری برسونم رو یکی رفتم دودقیقه من:  رضا

  بودن برده خودشون با رو دلربا مطمئنن بود

 ؟؟؟ شده باخبر چطوری پلیس: اسی

 .بود زده زنگ دلربا:  رضا

 : گفتم و انداختم باال شونه که کرد بهم نگاهی اسی

  میکند جا از اتاقو در داشت نداشتم ای دیگه ی چاره-
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 زندگی توش مادرم که ای خونه رضا اقا نباشید نگران ولی! اینطور که: اسی

 اونا خونه دوستام پیش میرم مدت این منم امنیه جای میشناسه رو کنه می

 ... باشید شماراحت تا مونم می

 میشی زابرا شما که اینطوری نه:  مامان

  دارن حق ما گردن به اینا از بیشتر رضا اقا چیه حرفا این: اسی

   نشه دیر بیوفتین راه زودتر بهتره نزن حرفا این از دیگه: رضا

 : شد بلند جاش از اسی

  بهتره بریم بشه پیداشون دوباره شاید درسته،-

  کرد صدا رو اسی رضا که دنبالم هم اسی شدم خارج خونه از

 ***رضا***

 ؟؟؟ رضا اق جونم: اسی

 التی لحن از تا کرده کنترل خودشو خیلی مامانشون جلوی میدونستم

   نکنه استفاده خودش

 باش مواظبش حسابی خواهرم جون و تو جون اسی، اقا-

 : گفت و چشش رو گذاشت دستشو اسی
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 خیالتون کنم می مواظبت ازشون خودم ناموس عین  رضا، اقا منت دیده به-

 مالیی بال وقت یه بدن کیشیک دور دورا سپرم می هم بچ برو به تخت

  نیاد سرشون

 خداحافظ برو نکنه، درد دستت-

 خدافظ-

 می شدم خونه وارد کرد، حرکت اسانسور و شدن اسانسور سوار دلربا با

 استاد ایه، جربزه با پسر بیاد بر دلربا نگهداری پس از تونه می رضا دونستم

  میاره در راه همین از نونشو و تهرانه بنام باشگاه یه رزمی هنرای

 حریفه رو نفری15 یا10 

 ؟؟؟ مطمئنی پسره این از تو نیاد دلربا سر بالیی خداکنه: مامان

 ...  مامان اره-

 ؟؟؟ شدی اشنا این با چطوری نداشتی شکلی این دوستای اصال تو:  مامان

*** 

 ( http://nevisadl.com  نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 پانزدهم فصل

 : گفتم و نشستم مبل رو لبم رو نشست لبخند روزا اون اوری یاد از

  کنم تعریف تا بشین بیا-
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 ... روزا اون فکر تو رفتم کرد نگاهم منتظر و نشست هم مامان

 ***پیش دوسال***

 دنبال بود کرده تموم بنزین که موتورمو داشتم و بود دوشم رو پشتیم کوله

 خوابگاه به زودتر تا رفتم می ها کوچه پس کوچه از و کشیدم می خودم

 اهمیت اما خراب، جورایی یه و بود تاریک شدم کوچه یه وارد اینکه تا برسم،

 کنم استراحت و خونه برسم خواستم می فقط که بودم خسته اونقدر ندادم

 وسطای زده وتاول میکنه گز گز داره درد شدت از پاهام کردم می احساس

 با میکنن، تعقیبم دارن دونفر یکی کردم احساس که بودم رسیده کوچه

 ... ترس نه که تعجب ایستادم تعجب

 دستاشون توی چاقو با قلچماق دونفر دیدم که برگشتم عقب به احتیاط با

 .تمومه کارم دونستم می لباشونه، رو هم کریه لبخند یه و سمتم میان دارن

 : گفتم بهشون

  سرتون بریزن کنم می بیداد و داد-

 :گفت زمختی صدای با یکیشون

 رد داری هرچی ببینی اسیبی خوای نمی گر ، فکلی جوجه سرجات بشین-

 .بیاد کن
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 نمی ، توش بود بابا و شما و دلربا عکسای توش که بودم افتاده تابم لب یاد

 و  گرفتم بغلم تو مو کوله بنابرین بیوفته کسی دست عکسا اون خواستم

 : گفتم

 ...کارتون رد برید-

 می بیداد و داد اما دوئیدن کردم شروع منم و سمتم اوردن هجوم اونا اما

 کردم

 دیدم برگشتم اومد خورد و زد صدای پشتم از اینکه تا

 دوتا اون با باشه اسی همون که حدودا این ساله پنج و بیست جون یه 

 و زد بهشون لگد یه بعدم زنه می کتکشون خورن می تا داره و شده درگیر

 : گفت و پیشم اومد و برداشت رو موتورم

 ...  موتورت از اینم داداش بیا-

  بربیای پسشون از تونستی که داری زور خیلی  ممنون،-

 باشم داشته زور طبیعیه ام رزمی هنرای مربی: اسی

 تا بشم شاگردت اونجا بیام میخوام ؟؟؟ میکنی مربیگری باشگاه توکدوم-

 دفعه

  کنم دفاع خودم از یکم بتونم بعد 

 ...  کارتشه این بیا:  اسی
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 که برم خواستم کردم نگاه رو رفتنش مسیر منم رفت اون و گرفتم کارتو

 اینکه مثل ، بیمارستانه مال دیدم داشتم برش افتاده زمین رو برگه یه دیدم

 کاری یه بهتره گفتم دیدم رو پرداخت قابل هزینه وقتی بود مادرش مال

 سوار رسیدم خوابگاه اینکه محض به همین برای بدم انجام اسی برای

 کلیه یه اسی مامان فهمیدم که بود اونجا بیمارستان رفتم و شدم تاکسی

 نمی پس بود+A خونیش گروه هم اسی و +B خونی گروه با داره الزم

 اینا و ازمایشات انجام بعد و شدم داوطلب همین برای بده اشو کلیه تونست

 کلیه خواست می که رو کسی اون خواست می اسی اما کردن قبول بالخره

 عمل از بعد قسم و ایه کلی بعد اینکه تا خواستم نمی من اما ببینه رو بده

 میشه شوکه حسابی بینه می منو وقتی اسی و بودم من میگن بهش دکترا

  کنم، جبران رو کردی بهم که رو کمکی باید گفتم منم

 می اهلش نا دست اگر بود توش خانوادگیم عکسای که بود لبتابم کیفم تو

   کردم می چیکار باید دونستم نمی افتاد

 هاشو هزینه همه خودم نداره رو پرداخت توانایی اسی فهمیدم که بعدشم

 رو خودش اسی که اینه کردم تهیه مادرشو داروهای تمام و کردم پرداخت

 یا و فرستم می براش خصوصی شاگرد بتونم اگر االنم دونه می من مدیون

 .میکنم کمک بهش بتونم که هرصورتی

 : گفت و بوسید و پیشونیم اومد و کرد پاک اشکشو مامان

 کنم تربیتتون خوب تونستم که خوشحالم-
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 : گفتم و بوسیدم دستشو

 داریم کار کلی فردا بخواب برو نکن گریه برم قربونت الهی-

  بخوابه تا دلربا اتاق رفت و داد تکون سری مامان

 باید دونستم نمی دیگه شدم خیره سقف به و کشیدم دراز کاناپه رو همونجا

 بود دانشگاه و درس هرچی از.. بودم شده درمانده و عاجز...  کردم می چیکار

  ؟؟؟ کنم چیکار وسط این اونو...  پری سمت رفت فکرم...  بودم افتاده عقب

 بدم راه فکرم به تونستم نمی رو پری با عاطفی رابطه ایجاد موقعیت اصال

  بود، ناموسم دلربا اما بود نشده ناموسم هنوز پری

 باشم اون مراقب باید اول مرحله در

 چقدر بابا خالی جای روزها این نکنم فکر دیگه کردم سعی و بستم چشمامو

  میشه حس زیاد

 ***دلربا***

 ( http://nevisadl.com  نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

  زدگی کپک احساس دارم دیگه نیومدم، بیرون خونه از گذره می دوهفته

 کنم می

 حرف دعاست مشغول و سجاده سر مدام اسی مامان که هم خونه تو 

 و کنه می کاراشو میاد که داره پرستار یه ، بزنیم باهم  نداریم خاصیم
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 مادرش به اومد ساعت نیم اسی که پیش دوروز ، پزه می نهار برامون

 بخونم درس یکم تا بیاره برام کتابامو رضا از خواستم ازش سربزنه

 اتفاقی یه دونم می قرارم، بی خیلی امروز  نیست، خبری و گذشته دوروز اما

 اتفاقی؟ چه دونستم نمی اما. افته می امروز

 هیچ...  کردم نگاه خلوت خیابون به و پنجره پشت رفتم گی حوصله بی با

 ...  کنم چیکار باید نمیدونستم واقعا من و نمیزد پر ای پرنده

 دلم...  ندیدمش که میشه ای دوهفته مهرزاد سمت رفت فکرم ناخداگاه

 عشق به تنفر از من بگم دروغ خودم به نمیتونستم...  شده تنگ براش

 که میدونم اما باشه عشق اسمش نیستم مطمئن هنوز البته...  بودم رسیده

 !!نمیدونم چقدره داشتن دوست و عشق  بین مرز حاال دارم دوستش

  بستم چشمامو اب شیر زیر حموم رفتم و شدم بلند کالفه دیکه

 روزمره زیادی زندگیم کنه، کم من کالفگی از بود نتونسته هم گرفتن دوش

 روزا اون بود شده تنگ عمارت تو روزای برای دلم چرا دروغ ، بود شده

  داشتم دوست اشو بقیه خوردنم کتک قسمتای بجز البته داشتم هیجان

 خواستم می من واقعا بکشم رو مهرزاد خواستم می که افتادم زمانی یاد

 ؟ بکشم رو الدن و کیهان و مهرزاد

 ؟ شدم سنگدل اینقدر که شد چطور

 : میگفت که افتادم مامان یاد
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 خودت مواظب میشه سنگ از داره قلبت ترسناک فیلمای این دیدن با تو-

 نداره عاقبت و اخر فیلما این دیدن نگرانم برات دلربا باش

 من به رو جمله این االن ام وخانواده دوستام کال و خواهرام و بابا و مامان)

 ( ترسناکم فیلم عاشق منم...  میگن

 من نداره عاقبت و اخر فیلما ان گفت می که رسیدم مامان حرف به تازه

 ؟ داشتم دوست که رو کسی برم نشونه رو مهرزاد تونستم چطور

 !... سنگدلی نشونه این

 خلوت خیابون به شدم می دیوانه داشتم ایستادم پنجره پشت دوباره کالفه

  شدم خیره

  بود شده تنگ ازادی لمس برای دلم

 بدون پوشیدم مرتب لباس دست یه فوری کنم تحمل تونستم نمی دیگه

 خونه از رو پام وقتی بیرون زدم خونه از مخفیانه بگم چیزی کسی به اینکه

 رو ازادی تونستم می کشیدم ریه به رو تهران الوده هوای و گذاشتم بیرون

  کنم حس

 نبود مهم برام اما بدزده منو و باشه بلد رو اینجا مهرزاد ممکنه دونستم می

  پیشش برگردم دوباره شدم می هم خوشحال تازه

 با اما نوپا جونه یه شد می جوونه کم کم داشت دلم تو شده کاشته دونه 

 .بود کرده تسخیر قلبمو کل که عمیق ای ریشه
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 ازادانه و خندیدم نبودم کس هیچ کردم نگاه بر دورو به و خیابون وسط رفتم

 .زدم می چرخ خودم دور و کردم باز دستامو

 ... شد بلند ام خنده صدای کم کم

 ( تیمارستانی روانی دیوانه)

 وجودم همه بود شده تنگ براش دلم بود، چشمام جلو اش چهره مهرزاد

 .بود طالبش

 یه به زدم زل و خیابون وسط وایستادم نشدم متوجه که بودم غرق اونقدر

 !گوشه

 و کشیدم ام گونه به و بردم صورتم به دستمو صورتم خیسی احساس با

 ؟ میکردم گریه داشتم من واقعا کردم نگاه دستم به جلو اوردم

 قساوت با که کردم می گریه مردی برای ؟داشتم چی بخاطر ؟ کی بخاطر 

 بود؟ گرفته کتک بار به منو تمام

 معامله سرمن بابام با داده بازی منو که میکردم گریه مردی برای داشتم

 ؟ کرده

 اما دور گرچه شدم ادمایی دست بازیچه ؟اینکه میکنم گریه چی بخاطر دارم

 !بودن نزدیک خیلی

 دوری ؟ کنم می گریه ام زده جوونه تازه عشق خاطر به داشتم شایدم یا

 من کن کاری یه خدای ، شم می دیونه دارم دونم نمی ؟ ای دوهفته
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 کنکور برای دارم وقتی باشم اتاقم تو کردم بازش وقتی بندم می چشمامو

 ...  زنم می تست

 !؟ عاشقی و عشق این به چه رو ساله15 منه اخه

 می ،فقط. بود تهی ذهنم میرفتم راه ، دادم حرکت پاهام به سستی با

 ...  برم راه باید که دونستم

 خودم به وقتی اما رفتم می راه داشتم که بود ساعت یا دقیقه چند دونم نمی

 درختی پشت و رفتم فوری!  ترسیدم ان یه ، بودم عمارت در جلوی اومدم

 اینجا؟ اومدم کی من گرفتم پناه

 مرد یه با وکیهان ومهرزاد شد باز در دیدم که کشیدم می نفس تند تند

 ، بیرون اومدن باشه ملکی سرهنگ باید کنم فکر که نظامی لباس مسن

 .اومد درد به خنده این دیدن از قلبم ، خندیدن می و زدن می حرف

 ؟ خندن می دارن اینا حاال کشیدم عذاب و درد چقدر من

 . شدم نمی پر  نفرت از که کردم می چه اما

 رفت و شد ماشینش سوار و داد سرهنگ دست به کلید دسته کیهان

 و شدن دیگه ماشین یه سوار و کردن بغل رو همدیگه هم کیهان و سرهنگ

  رفتن

 ماشین کلی که بود گذشته دودقیقه شاید ، بودم افتاده اتفاقات هضم درگیر

 !اسلحه ،با پوش سیاه و دار نقاب همه اومدن ون با پلیس
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 همه اون کشید طول ربع یک شاید و باال دیوار از رفتن چابکی با نفر دوسه

 هم عمارت اون در رفتن و شدن ها ون سوار شده دستگیر محافظ و خدمه

 ...  شد پلمپ

 روی رسیدم پارکی به وقتی اما برگردم رو اومده مسیر کردم سعی زده بهت

 .االن تا پیش دوماه نه که گذشته ، کردم فکر گذشته به و نشستم نیمکتش

 .بود شده اتاقم وارد نفر یک و شاپ کافی رفتم که روزی همون

 دختر یه که کردم نگاه تعجب با کنارم شخصی نشستن با زدم، پوزخندی

  میجوید دهنشو تو دمپایی لنگه وحشتناک که بود سرپا بی الت

 (متنفرم ازش بشدت من که ادامس همون دمپایی لنگه)

 داری؟ چقد-

 نمیشم منظورتون متوجه-

 ؟ همرات داری چقدر خوای می مواد کاری؟ تازه تو خنگی چقد-

 .نمیخوام مواد کارت رد برو-

 عنق بد -

 تاکسی با باید ندارم برگشتن پیاده برای رمقی دیگه دونستم می رفت، پاشد

 صداش و شدم بلند فوری بنابراین نبود ممکن پول بدون که گشتم برمی

  کردم

   واستا خانم-
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 : زد پوزخند و ایستاد

 شدی؟؟؟ پشیمون شد چی-

 میخری؟ گردنبند-

 : بعدگفت کرد نگاهم تعجب با اول

 ببینمش-

 رو داشت قلب یک فقط که ام زنجیره چند گردنبند و زدم کنار کمی شالم

 : گفتم دادم نشونش

 میخریش؟ تومن200-

 : گفت و کرد کج وری یه لبشو

  نمیدم پول بیشتر150-

  قبول باشه-

 باز گردنم از رو گردنبند منم اورد در 50 تراول تا سه و کیفش تو کرد دست

  دادم بهش رو گردنبند و گرفتم ازش رو پوال و کردم

 رو داشت خونه اونجا رضا که رو برجی ادرس نبود بلد رو اسی خونه ادرس

 کردم می نگاه بیرون به ، دادم تکیه شیشه به سرمو خودمم و گفتم راننده به

 : گفتم و شدم پیاده رسیدیم که برج جلوی

  اقا میشه چقدر-
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 . میکنم حساب من-

 رفــــــــــــــــــــــــــت نفسم

 من به توجه بی اون اما سمتش برگشتم اومده بند نفس و گرد چشای با

 به ترس با رفت تاکسی وقتی کرد حساب پولشو و راننده شیشه سمت رفت

 خواستم می پیش ساعت یک تا سرم تو خاک یعنی کردم نگاه مهرزاد

  کنم می نگاهش ترس با دارم حاال و باشم پیشش

 بیا دنبالم:  مهرزاد

 ای بودم، برده پی فاجعه عمق به تازه دادم قورت سختی به رو دهنم اب

 . کردم ،حماقت اومدم نمی در اسی خونه تو از کاش

 .... تو با من نه-

  بزنم رو حرفم بقیه نتونستم نگاهش دیدن با

 راحت کیهان دست از تازه بابا ای کشید و گرفت رو بازوم و سمتم اومد 

 می اینطوری نیست که تنبون کش دسته این بابا کرده شروع این بودم شده

 ؟ گیرینش

 اش سابقه که مهرزادی جلوی اونم بگه بلند رو حرفا این داره جرات کی اما

 گوشت تو بزنه تا بگی چیزی کافیه و خرابه

 رو گذاشت پاشو شد سوار وقتی خودشم و نشوند منو و کرد باز ماشینشو در

 .بودم گرفته شدیدی استرس ، گاز پدال



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     217

 میبری؟؟؟... کجا منو...م-

 : گفت و زد وری یه لبخند و سمتم کرد مایل سرشو کمی

 !!خونمون ریم می-

 ...  میره سیاهی داره چشمام میکردم احساس رفت، یادم کشیدن نفس

 ***رضا***

 مامان شد تبدیل تیکه هزار به که دیوار تو کوبیدم دستمو تو لیوان فریاد با

 : گفتم فریاد با میکرد گریه داشت هم

 . بودم سپرده بهت رو خواهرم من اسی-

 : گفت و پایین انداخت رو سرش شرمنده اسی

 ازش خبری ساعتیه یک خانم دلربا  گفت و گرفت تماس پرستار نبودم من-

 نبودن اما اونجا رسوندم رو خودم فوری ، نیست

 ؟ مهرزاده پیشه االن یعنی خواهرم من خدای شدم، می دیوانه داشتم

  گرفتم رو مهرزاد شماره و برداشتم رو گوشیم فوری

 اشغال؟ کجاست خواهرم-

 خدافظ...می از سراغشو که شده چی دلربا ؟ تو میگی داری چی-

 : گفت کسی به که شنیدم صداشو بشه قطع تماس اینکه قبل

  میکنم حساب من-
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 : زدم داد و میز رو کوبیدم مشتمو حرص با شد قطع تماس بعدم

 ....  میکشمت مهرزاد-

 ***دلربا***

 می نگاه جلوروم ترسناک البته و ابهت با و مسن مرد به نگران و ترسیده

 و لعن خودم به کلی طاقتم بی کنم می عوض پاهام روی وزنمو مدام کنم

  بیرون اومدم اسی خونه از چرا که فرستم می نفرین

 ...  بشین:  بزرگ سام

  نشستم مبل رو و دادم قورت سختی به رو دهنم اب

 زیر بزنم خواستم می و بودم شده عاصی دیگه کرد، می براندازم دقت با

  نداشتم رو سنگین نگاه این طاقت گریه

 .... پدرتی شبیه خیلی-

 : شنیدم پوزخندشو صدای پایین انداختم سرمو

 ...  داری وجود تو نگفت کرد حماقت نیک-

 کنم تحمل نتونستم که منم کرد می توهین پدرم به کم کم داشت دیگه

 : شدم براق

  هست مهرداد هم اسمش درضمن کنین صحبت درست پدرم درباره-

 : زد کف برام و خندید بعد کرد نگاهم حیرت با
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 ...  چینه می دمتو مهرزاد خب اما کرده تربیت شیری دختر براووو-

 جا یه به فقط و مبل رو نشسته ها اهنی ادم مثل که کردم نگاه مهرزاد به

 : گفتم سختی به نمیده نشون العملی عکس و کنه می نگاه

 چندبار که گفته بهتون تون نوه حتما رم نمی بارش زیر من!!   عمرا-

 بدونین اینم پس نتونستم و شده پیدا مزاحم یه هردفعه اما بکشمش خواستم

 رو شاهرگتون خوری میوه چاقوی با حتی شده که هستم شق کله اونقدر

 کشم می رو خودم نشم موفق ایندفعه باشید مطمئن بزنم

 . هستی ای جربزه با دختر  اومد، خوشم نه:  خندید

  بچینیم تورو مثل دخترایی دم بلدیم خوب مهرزاد و من خب اما

 بخیرکنه ختم رو ماجرا این خدا بود ریخته ام اولیه ترس دیگه کشیدم پوفی

 اوردم شانس

 خسته شنیدم حاشیه پر حرفای اینقدر روزا این مطلب سراصل برید میشه-

 شدم

 :گفت و زد بخشی رضایت لبخند سام

 هرطور باید بودم گفته کارن به من  کن گوش خوب پس ، موافقم باهات-

 اون  اما نوشتیم کتبی ما بود، زده قولش زیر پدرت ، بیاره بدست تورو شده

 ؟ فهمیدی کنی ازدواج کارن با باید تو پس ، گذاشت پا زیر رو

 : گفتم و زدم پوزخندی
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 ایران از وقته خیلی رسومات و رسم این دارید بودن اروپایی ادعای شماکه-

 پا  پیش و ساده مسائل به افتاده عقب و املی دارید اینقدر شما چطور رفته،

 ؟ میکنید برخورد افتاده

 ؟ افتاده پا پیش میگی موضوع این به تو:  سام

 که که اینه هم حلش راه تنها و نیست مهمی مسئله بنظرم درسته بله-

 دختر خود رو ازدواج حق چون بکشید منطقتون بی خواسته از دست شماها

 منتفیه ازدواج اون بده منفی جواب اگر و کنه مشخص تونه می هم

 : گفت و زد پوزخند سام

 مهرزاد بگذرم ام خواسته از نمیتونم امامن کن فکر داری دوست هرجور تو-

 . همینطور هم

 چقدر این بابا ای بود خودش افکار در غرق همچنان کرد نگاه مهرزاد به

  نشد خسته میسوزونه فسفر

 خوشبخت  نمیتونیم ما بفهمید اینو  ترم کوچیک مهرزاد از سال15 من اما-

 .بشیم

 اینجاشو فکر باید بود کرده کورت رو پدرت چشمای ارث که موقع اون-

 .میکرد
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 ی خانواده و زنش جلوی خواست می اون بیاره دنیا به دختری نمیکرد فکر

 کارن زن باید باشه که سنی هر با دخترم گفت موقع اون ، نیاره کم زنش

  بشه کار این باید و بشه

 : اومد حرف به مهرزاد که بگم چی واقعا دونستم نمی کردم سکوت

  دلربا نزن سینه به رو پدرت سنگ اینقدر-

  فروخت پدریش ارث به بودی نیومده دنیا به هنوز وقتی حتی تورو اون

 تونید نمی دروغتون حرفای این با شما ، نزنید حرف پدرم درباره اینطوری-

  ببرید بین از اون به نسبت منو ذهنیت

 : کفت و کشید پوفی بزرگ سام

 دار محضر یه با االن ندارم رو باتو کل کل حوصله من جون دختر ببین-

  اینجا میاد داره کردم هماهنگ

 رو اخمام بودن کی دیگه اینا بیرون زد می حدقه از داشت دیگه چشمام

 ازدواج زور به خواستم امانمی داشتم دوست رو مهرزاد بااینکه توهم کشیدم

 : گفتم لحبازی با کنم

 اشبزخانه که جایی سمت دوئیدم پاشدم بچرخیم تا بچرخ پس باشه! ؟ جدا-

 برگشتم و برداشتم ساطوری چاقوی یه بهم مهرزاد رسیدن قبل و بود

 ، عقب رفت و گفت هینی دستم تو چاقوی و ناگهانیم برگشت از سمتش
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 باید وسط این یکی بالخره نداره برگشتی راه دیگه دونستم می بودم عصبی

 ...  منم خود شخص اوون کردم می حس و داد می پایان وضعیت این به

  خطرناکه کنار  بذار رو چاقو اون میکنی چیکار داری دیوونه دلربا:  مهرزاد

 : گفتم و کردم هیستیرکی خنده

 پدرم درباره اینطور ذارم نمی ، رم نمی زور ازدواج بار زیر من... نه دیگه-

 . ذارم نمی ، بزنید حرف

 اما ببینم چشماش تو رو ترس رنگ تونستم می اومد آشبزخانه به هم سام

 .داد نمی نشون رو چیزی اش چهره

 .. کنم ازدواج مهرزاد با نمیخوام من. بردارین من سر از دست بهتره:  من

 ***شانزدهم فصل***

 : گفتم تمام رحمی بی با بره برگردوند روشو که همونطور زدو پوزخندی سام

 بی با و زدی پا پشت عشقش به کردی، طرد پسرتو! پدر؟ میگن شمام به-

 که هستی پدری چجور تو ، بشه قربانی باید دخترش گذاشتی شرط رحمی

 !  اتی بچه کشیدن درد به راضی

 اسمون و زمین بین االن اون اقاا خیر ؟ خوشحاله االن پسرت میکنی فکر

 کنه سکته و بخوره حرص تونه می فقط اون  ، نیست بند جا هیچ به دستش

 نه جالبه... داد دق رو پسرش پدری شه می ها روزنامه تیتر فردا از هه... 
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 چی مدت این تو عروستون دونید می اصال...  شه می ای جنجالی خبر

 ؟ کشیدم چی ماه یک اون من کشیده؟

 کتک زنید می اتون سینه به سنگشو که آقامهرزادتون همین دست از چقدر

 بشم باهاش ازدواج به راضی اینطوری تونم می ؟؟؟بنظرتون خوردم

 ؟میتونـــــــــــــــــــــم؟

 می طرف از کنم چیکار باید نمیدونستم بودن روون هام گونه رو اشکام

 می باید حواسم طرفیم از باشم داشته تمرکز زنم می که حرفایی رو خواستم

  درنیاره دستم از رو چاقو مهرزاد که بود

 منطقی باهم تا من به بده چاقورو اون درسته میگی تو هرچی اصال:  مهرزاد

  بزنیم حرف

 : گفتم و دادم تکون راست و چپ به رو سرم

 !! هه منطقی؟-

 خودم...  بده پایان لعنتی بازی این به یکی باید وسط این شد تموم دیگه

  کنم می تمومش

 شدیدش سوزش کشیدمش فوری و دستم رگ رو گذاشتم رو چاقو تیز لبه

   بکشم فریاد درد از شد باعث

 ***مهرزاد***
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 گوشه یه کردم پرت گرفتم دستش از رو چاقو و ستمش بردم هجوم ترس با

 کیف دوئیدم فوری اومد می خون داشت دستش کردم بغل رو دلربا و

 داره و دلربا جلوی نشسته سام دیدم اوردم رو اولیه کمکای جعبه با پزشکیمو

 که اونم زدم بخیه رو دلربا دست بهش توجه بی کنه می نگاهش گریه با

 سام کردم بغلش و کردم پیچیش باند شد تموم کارم وقتی بود شده بیهوش

 و اتاقم دونفره تخت رو کردم درازش و اتاقم سمت بردمش شد بلند هم

 : گفتم نشستم که کنارش کردم وصل دستش به و اوردم سرم یه خودم

 !بود؟ کاری چه این دیونه دختره-

 نمی اما میدم ازارش دارم دونستم می  ، کردم نوازش انگشتم با گونشو اروم

 ... باید باشه من پیش باید ،اون بکشم ازش دست تونستم

. کردم بلوریش صورت به نگاه و چرخیدم پهلو به و کشیدم دراز تخت رو

 اومدم اتاق از و کشیدم اهی بود کرده هاشو گونه گرفتن گاز هوای چقدردلم

 به و سلطنتی مبل رو بود نشسته بزرگ سام که شدم پذیرایی وارد بیرون

 : گفت کرد نگاه بهم بشه ام متوجه که کردم ای سرفه تک بود خیره جایی

 !  کن عاشقش ، کنه زندگی نفرت با نذار. بیار بدست دلشو-

 باشید مطمئن بزرگ بابا چشم:  من

 داری؟؟؟ دوستش تو کارن:  بزرگ سام

 من بشین راضی شماهم اگر حتی بکشم دست ازش نمیتونم... خیلی بله-

 . شم نمی راضی
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 : گفت و داد تکون سری

 .  شه می نابود بره پیش اینطوری کن عاشقش-

 کردم فکر دلربا به رفت باال ازشون اروم و رفت ها پله سمت به و شد بلند

 ! بزنم لبخند شد باعث باهاش ازدواج فکر

 همه این از واقعا کردم فوت نفسمو رضا اسم دیدن با خورد زنگ گوشیم

  دلربا بیچاره بودم شده خسته کشمکش

 ؟؟؟ بله-

  بزنم حرف باهات خوام می-

 کن فراموش هم رو دلربا ، ندارم حرفی:  من

  کن فراموشش میگی چطوری ناموسمه اون لعنتی:  رضا

 : گفتم و زدم پوزخند

 رو مقدم خانم دیگه منظورمو فهمی می کردی پیدا جدید ناموس که تو-

 ...  میگم

...  نشدم ناراحت  بردم نمی لذت شنیدم می رو حرصیش نفسای صدای

  کرد نمی فرقی برام دیگه درواقع

 کنه، زندگی من با باید اون و دارم رودوست دلربا من...  رضا کن گوش-

 وسط این طفلی داره گناه ، بگیری ازم رو دلربا نخواه اینقدر



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     226

  دلربام؟ ناارومی باعث من ، کاری ستم توخودت:  رضا

 هرطوری ، بمونه تو پیش هم خواهرم نعش بذارم عمرا مهرزاد کن گوش

  بیرون ارمش می چنگت از شده

 باش خوش رویاهات با برو دانه، پنبه بیند خواب در رضا: من

 من برای این شاید و کردم عصبانیش حسابی دونم می کردم قطع رو تماس

  نباشه خوب

 رو دلربا دیگه یکبار رضا که بکنم فکرشو تونستم نمی نداشتم ای چاره اما

 ببین حاال میکنم عاشقش  من منه مال دلربا ذارم نمی بگیره ازم

 چه کن نگاه کردم نگاهش و دلربا اتاق رفتم و شدم بلند جام از سستی با

 ...  مظلومیتش واسه.  بود کباب براش دلم  خوابیده، معصوم

 بکشه خواست می منو این ؟؟؟؟ بود مظلوم ؟؟؟این بود مظلوم این مظلوم؟؟؟

 ... چندبار یکبار نه

 بهش خشکی احساسات همچین اصال بود ناز خیلی کردم نگاه اش چهره به

 .نمیاد

 خوبی حس موهاش نرمی از کردم نوازش رو طالییش موهای و بردم دست

  بودم کرده پیدا

 ***دلربا***

 : نالیدم دلتنگی از کرد، می نوازش رو موهام داشت بابا
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 ...  نرو بابا-

 سراغم اومد آرامش احساس کرد بغلم کنه، بغلم تا کردم دراز سمتش دستامو

 ... باصدای اما رولبم اومد لبخند یه

 ... دلربا..  شو بیدار دلربا-

 دیدن با کردم باز وچشمامو توهم کشیدم اخمامو لعنت معرکه برخرمگس

 : وگفت خندید اونم کردم نگاهش شوکه بغلشم تو که مهرزاد

 راحتی هرجور ندارما مشکلی من البته انگار گرفتی اشتباه عمو با منو-

 کشید تیر وجودم کل کردم احساس درد از که اش سینه تو کوبیدم مشتمو

 نمرده اینکه از افتادم حماقتم یاد تازه کردم نگاه ام شده پیچی باند دست به

  بودم ناراحت بودم

 کچل سر از دست داری دوست هرکی جون تورو بمیرم میخوام من بابا ای

  نده امون شکنجه اینقدر بگیر مارو جون بیا عزرائیل داداش اقا بردار ما

 تخت تاج به و نشستم و بیرون کشیدم مهرزاد بغل از خودمو و کشیدم اهی

 هی کنه چیکار خواد می دونست نمی انگار اونم کردم نگاهش و دادم تکیه

 ...  میترسید انگار اما بزنه خواست می حرفی یه کرد می پا اون پا این

 ؟... بگی میخوای چی-

 ؟ چی برای نگران اما... بود نگران چشماش
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 دستت از خوام نمی هم عنوان هیچ به و دارم دوست تورو من دلربا ببین-

 تو چون خوبه من برای خیلی گذاشتن قرار و قول نیک و سام اینکه  بدم

 از سال15 من که مخصوصا نمیکنی ازدواج من با عادی حالت در وقت هیچ

 ...  بزرگترم تو

 ؟ چیه العملم عکس ببینه کرد نگاهم و کرد سکوت

 رو ام چهره اما ام زده ذوق میدن چوبی آبنبات بهش که بچه عین چرا دروغ

...  کردم نگاهش خیره فقط نگفتم چیزی و دادم نشون تفاوت بی و خونسرد

 !!! خوشگله چقدر برم قربونش

 بگی؟ چیزی نمیخوای:  مهرزاد

 . بدم جواب که نپرسیدی سئوالی-

 حرص بذار اما خوره می حرص دونستم می موهاش تو کشید دستشو کالفه

 مگه؟ کرده اذیت منو کم... خوبه براش بخوره

 .ببینم رو مقتدر مهرزاد کردم عادت من ندارم دوست رو حالتش این ولی

 ؟ بمونی باهام حاضری:  مهرزاد

 ... ولی داشتم دوستش خیلی اینکه تمام با بگم باید چی حاال

 به نامه وکالت یک هم پدرت...  کنم عقدت خوام می من دلربا ببین: مهرزاد

 ...  نیست مهم حضورش پس داده سام

 :توهم رفت اخمام
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 کنم ازدواج بخوام اگرم دوما کنم نمی ازدواج باتو من اوال ، نکن فکرشم-

 کنم می ازدواج خودم و اون قلبی رضایت با و باشه باید بابام

 :گفت طوالنی مکث یه بعد و کرد نگاهم حرص با

 ... بچرخیم تا بچرخ پس باشه-

 می که بگو منو ، باشه مثبت جوابت بهتره میاد عاقد دیگه یکساعت 

 نمی من حرف متوجه انگار تو اما کنم عقدت خودت خواست به خواستم

 . میکنم عمل خودم روش به منم باشه شی،

  کرد؟؟؟ تهدید منو ؟؟؟ گفت چی این ببینم واستا. بیرون رفت اتاق از و

 فرصتی که بیرون رفت و زد سریع حرفارو این اونقدر توهم رفت اخمام

 ... بدم رو جوابش تا نداشتم

 ... مردک-

 تا گشتم چیزی دنبال شد نمی خالی حرصم اما  بدم فحش بهش نتونستم

 کنار سلطنتی دار پایه خواب چراغ به چشمم کنم خالی رو حرصم باهاش

 پرتش نبود حالیم هیچی لحظه اون اما بود سنگین برداشتمش افتاد تخت

 تیکه هزار چراغ ترسیدم خودمم داد که وحشتناکی صدای با و سمتی کردم

 در که کردم می نگاه گلم دسته به شده گرد چشای با داشتم منم بود شده

 اخمای چراغ دیدن با تو اومدن بزرگ سام بعدم مهرزاد اول و شد باز

 ..توهم رفت زهرمار برج عین جفتشون
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 کتک...  ترسیدم می...  بزنتم ترسیدم می دادم قورت سختی به رو دهنم اب

  داره درد خوردن

 کنی؟؟؟ می اینطوری چرا ای دیوانه مگه:  سام

 باال بردم صدامو ، دادم می رو پیری این جواب باید من اره شدم شیر دوباره

 :گفتم و

 ... کنم حالیتون دیگه طور یه یا مفهومه  کنم نمی ازدواج من-

 :زد داد عصبی  مهرزاد

 تونی می ببینم خوام می کنم می عقدت زور به خوای نمی که درک به-

 نه یا بعدش بزنی حرفی

 : زدم جیغ که بیرون بره اومد

 نمیکنه اذیتش اینطوری داره  دوست رو یکی که ادمی عوضی دروغگوی-

 !خودتی منافع فکر تو فقط شیادی یه تو داری دوستم میگی دروغ تو اما 

 از نشه اذیت اون اما بده جونشم حاضره داره دوست رو یکی که ادمی 

 زدی داد سرم زدی کتک منو کنی می اذیتم همش تو اما گذره می خودش

  ؟!نیست داشتن دوست اینا کنی، تجاوز بهم خواستی کردی دعوام

 اونم ناراحتی یا عصبانیته از دونستم نمی بود قرمز چشماش سمتم برگشت

 : زد داد
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 توهم نمیکشه دست هاش دارایی از خودخواه آدم این  ، خودخواهم من اره-

 دست...  تو... از...  من...  کن فرو گوشت تو اینو پس منی های دارایی جز

 کشم...نمی.... 

 سرش پشت محکم درو و رفت اونم رفته بود وقت خیلی که بزرگ سام

 پیش آرزوم که نبودم من... ریختن اشکام گرفتم دستام تو رو سرم...  کوبید

  بود شده تنگ عمارت تو روزای برای دلم که نبودم من ؟؟ بود بودن مهرزاد

 ؟ میکردم اینطوری داشتم چرا پس

 فکر.... ی کار و کس بی کنه می فکر... میکنه توهین بهت داره چون«

 عقد این به تن نباید...   کنه اذیتت خواد می نداری خودت از دفاعی میکنه

 . نباید بدی

 »نشو خر ؟ زد کتکت چطوری که نرفته یادت

 گونه رو ریختن می دونه دونه اشکام میگفت رو اینا داشت وقتی درونم صدا

 ...  اس استفاده سو فکر تو فقط اون ، درسته حرفاش کردم می احساس هام

 و تنگ خیابون یه کردم نگاه بیرون به و پنجره سمت رفتم و شدم بلند

 . تاریک

 ! نمیرفتم بیرون خونه از کاش ای-

 میکنن پیدا کجا از صبح وقت این عاقد اینا بود صبح4 کردم نگاه ساعت به

 ؟...
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 : شد باز اتاق در

  بیرون بیا اومده عاقد-

 . بود پوشیده سفید پیرهن با سفید شیک شلوار و کت سمتش برگشتم

  خودش برای بود شده جیگری نگذریم حق از اما... ها اینم خوشه

 (خخخ... قرمزی کاله جیگر تو رفت فکرم من)

 نمیام من-

 به خوردم که رفتم عقب و ترسیدم سمتم اومد تند قدمای با شد عصبی باز

 جمع چشمام تو اشک و پیچید بدنم تو درد پیچوند و گرفت رو دستم پنجره

 دستش کردم سعی( بود زده رو رگش که همونی)الشم و آش دست با شد

  کنم تحمل رو درد نتونستم دیگه تونستم نمی اما کنم جدا رو

  دستمو کن ول ای-

 : گفت و پیچوند بیشتر

 اوکی؟؟؟ ؟؟؟ میدی بله جواب و پایین میای-

 نمیخواستم اینطوری من... نمیخواستم اینطوری ام گونه رو ریختن اشکام

  نمیخواستم...

 باشه... باشه...ب-

  دادم مالشش دیگم دست با کرد ول دستمو



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     233

 کن پاک اشکاتم اون پایین بریم باید زودباش-

 ؟ میکنه رفتار باهام اینطوری و داره دوستم واقعا اون... کردم بغض رفت و

 : نالیدم لب زیر

 باش مطمئن مهرزاد میکنم تالفی-

*** 

 کالم یکجلد معلومه مهریه با شمارا میدهید وکالت بنده به خانم سرکار-

 بهار تمام سکه تا1370 تعداد به و شمعدان و اینه جفت یک و مجید.. ال

 استنزه کارن اقای دائم عقد به شمارا کیش در ویال یک دانگ شش و ازادی

  بیاورم؟ در

 وکیلم؟ ایا

 رو بله بار سومین برای کنم ازدواج بخوام میکردم تصور ذهنم تو همیشه

 از داشت که اشکی... حاال اما...  بگن رو گالب و گل تا ،وایمیستم میگم

 : گفتم ای گرفته صدای با و گرفتم انگشت سر با و اوفتاد می چشمم گوشه

 بله-

 عقد به معلومه مهریه با شمارا وکیلم ایا داماد اقا...  مبارکه که... انشاال-

 ؟؟؟ بیاورم در خانم عروس دائم

 و شیرینی خوردن بعد هم عاقد و گفت شو بله قاطع و محکم خیلی مهرزاد

  کنم؟ چیکار باید دونستم نمی دلهره و ترس شدت از من اما رفت چای



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     234

 نگاه مهرزاد به دلخوری با ام گونه رو ریختن اشکام عاقد رفتن محض به

 ناراحته چشماش کردم احساس چرا دونم نمی...  خورد بهم نگاهش کردم

 ؟ شده پشیمون یعنی

 : سمتم اومد

  بریم باید بیا-

 ؟ بریم کجا چی-

 : گفت و زد وری یه لبخند

 سامه خونه اینجا.. خودمون خونه-

 ؟ رفتن خونه از بود چی منظورش کردم نگاهش ترسیده

 : گفتم و دادم قورت سختی به رو دهنم اب

 ...  رضا پیش ببر منو-

  حاال بریم بیا: خندید

 گرفت گازشو اون و شدیم ماشینش سوار ندیدم سامو کشید گرفت دستمو

  رفتم فرو صندلیم تو ترسیده میرفت تند

  مامانم پیش ببر منو-

 ری می اوناهم پیش... باش داشته صبر-
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 من اره... میترسیدم من... کردن پیدا رو خودشون راه اشکام کم کم

 میترسیدم

 کرد باز دروکه موندم سرجام من اما شد پیاده و داشت نگه برج یه جلوی

 هیچ روز وقت این بیرون کشیدم و گرفت رو بازوم ام گونه رو ریختن اشکام

 . نبود بیرون کس

 در و شدم خونه وارد وقتی  اخر، طبقه رفتیم اسانسور با و شدیم برج وارد 

 ... نه خدایا ، بستم درد با چشمامو شد بسته

 ؟؟؟ واستی همونجا خوای می-

 رو بود انداخته کتشم میکرد باز پیرهنشو های دکمه داشت کردم نگاهش

 مهرزاد شد پوچ امیدم همه انگار ، در به رسیدم تا رفتم عقب ناباور مبال

 . نمیکرد باهام اینکارو

 نبودم مطمئن...  نه اما...  مطمئنم

 به کردم سعی ایستاد جلوم و سمتم اومد زمین رو کرد پرت که پیرهنشو

  کنم نگاه صورتش

  مامانم پیش ببر منو-

 تو کشید منو یهو اون اما شد کباب خودم برای دلم که گفتم مظلوم اونقدر

 بود اش سینه پوست روی ام گونه شد حلقه کمرم و کتف دور دستاش بغلش

. 
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 ترسیده ، کردم می هق هق اما چرا نمیدونم...  باالست بدنش دمای چقدر 

 ...  بود طبیعی این بنظرم و بودم

 :گفت و کرد فرو گردنم تو رو سرش

  میشه ثابت بهت روز یه بالخره... دارم دوستت من!  نترس من از دلربا-

 کرد جدا خودش از منو...  مهرزاد سینه رو ریخت اشکم قطره و کشیدم آهی

 خیره توچشمام بعد بشه همقدم تا شد خم داشت نگهم نزدیک فاصله تو اما

 پایین انداختم رو سرم بشم خیره مشکیش نافذ چشمای تو تونستم نمی شد

 ؟؟؟ دلربا-

  بود مهربون چشاش کردم نگاه بهش!!!  میکرد صدا زیبا چقدر

 ؟؟؟ باشه نشی، اذیت مراقبم-

  ؟؟؟ میشم تسلیم دارم واقعا من ، میکردم نگاهش ترس با

 رو قشنگش حرفای گول داری کرده کورت عشق شدی کور اینکه برای«

 »احمق میخوری

  دادم فحش عقلم به دلم تو

 (میده فحش خودش به دیوانه خل)

 گردنش دور دستامو و زدم جیغ ترسیده کرد بلندم زمین رو از و کرد بغلم

 : گفتم و کردم حلقه



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     237

 ... نمیخوام من!  نه مهرزاد-

 تند تند قلبم هیجان و ترس شدت از شد خیز نیم روم و کرد درازم تختی رو

 بشنوه رو قلبم بلند صدای شد باعث گرفت اتاقو ای لحظه که سکوتی میزد

 : گفت و کرد بغلم و کشید دراز و زد کجی لبخند

 از گذرم نمی شب اما ام خسته خودمم چون شم می بیخیال امروز باشه-

 حقم

 نداری حقی پس کردی عقد زور به منو تو-

 گلوت زیر بودم نذاشته چاقو گفتی بله عاقد به خودت( زد پوزخند)؟؟؟ جدا-

 چسبیده کامل دیگه حاال و کرد تر محکم دستاشو که کردم نگاهش ناباور 

 نشستم منم ترسیده نشست یهو که بکشم راحتی نفس خواستم بهش بودم

 : گفت و خندید که

 کنی عوض بیارم لباس برات بذار نیست حواسم اصال-

  نه...ن-

 اون دیدن با بیرون کشید توش از چیزی و کرد باز و کمدی سمت رفت

 رو دهنم اب سمتم اومد بودم تر سنگین نمیپوشیدمش اگر که توری لباس

 : گفتم و دادم قورت سختی به

 نمیپوشم اینو من
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 می خوب دختر یه عین خودت یا کنم عوض برات خودم خوای می: خندید

 ؟؟؟ پوشیش

 مهرزاد؟؟؟-

 و کنارم تخت رو گذاشت خوابو لباسو اون اما بودم کرده صداش دلخوری با

 : گفت

 حتی نمیذارم برگشتم وقتی وگرنه باشیش پوشیده بهتره بخورم اب میرم-

 باشه تنت این

...  پوشیدم لباسو لرزان دستای و بدبختی هزار با رفت اون و کردم بغض

 رو پاش صدای که گذشت دودقیقه شاید زیرش رفتم و روم کشیدم پتورو

....  بودم ترسیده.. کنم بینی پیش رو بعد دقیقه اتفاقات تونستم نمی شنیدم

 ...بخواد نکنه

  گرفتمش محکم که کنار بره روم از خواست پتو

 کن ول پتورو دلربا ااا-

 ***هفدهم فصل***

 نه...ن-

 چشاش لباس اون تو بدنم دیدن با شد باز کامل روم و کشید پتورو محکم

 : گفت که کردم می نگاهش گرد چشمای با ترسیده زد برق
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 ندارم کاریت االن که گفتم ؟؟؟ میکنی نگاهم اینطوری ترسی می چی از-

  رسم می حسابت به شب اما

 در گردش به بدنم رو داغش دستای...  بغلش تو کشید منو و کشید دراز

 .بود شده مور مور بدنم بگم، چیزی تونستم نمی اما لرزیدم می بود اومده

  افتاده فشارت کنم فکر پایینه بدنت دمای خیلی-

 برداری؟؟؟ روم از... دستاتو میشه...م-

  خنده می هی امشب چرا این بابا ای کرد ارومی خنده

  راحته جاشون عزیزم نه-

 ...  بدونم بودنم اینجا مقصر رو کی باید نمیدونستم و کشیدم اهی

 ***رضا***

 زده بیرون که گردنی رگ با ، گرفتم اتیش کردم حس مهرزاد پیام دیدن با

 خیابون تو بیرون زدم خونه از مامان سئواالی به توجه بی سرخم چهره و بود

 ؟؟؟ تونه می چطور مهرزاد ، شد بهتر حالم یکم خورد بهم ازاد هوای وقتی

 ؟؟؟ چطور

 : اوفتم می پیامش یاد

  بدونی که بگم خواستم خودم خونه اوردمش و کردم عقد رو دلربا-

 می حالیت اونوقت! نرسه بهت دستم مگر مهرزاد...  ام بیچاره خواهر خدا اخ

  نمیذارم ات زنده دیگه ایندفعه.. کنم
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 ***دلربا***

 مهرزاد بغل تو کردم باز چشم بود گوشم زیر که تولوپی و تاالپ صدای با

 از خواستم و کشیدم ای ؟خمیازه برد خوابم کی نمیاد یادم اصال...  بودم

 و کشیدم پوفی کرد غر غر و شد تر سفت دستاش اما بیرون بیام بغلش

 اروم.  بودم کرده خوبی خواب چرا دروغ ، گذاشتم اش سینه رو سرمو دوباره

 . بودم

 حس شدم بیدار خواب از که االن اما داشتم استرس و تنش اولش شاید

 نمی دیگه گذشت ساعتی نیم لبم رو نشست محوی لبخند... دارم خوبی

 تر محکم دستاشو مهرزاد خوردن تکون به کردم شروع کنم تحمل تونستم

 گوشم زیر صداشم بخورم تکون میلیمتری تونستم نمی دیگه که طوری کرد

 :شنیدم

  بخوابم خوام می نخور تکون اینقدر-

 : گفتم حرصی

 دستشویی برم خوام می دیگه حالت این از شدم خسته-

 : گفت و کرد باز دستاشو

 همینجا برگردی باید باز بعد اما!  بیابرو خوب خیلی-

 پـــــــرو ؟ ندارید ای دیگه امر حتما باشه:  گفتم دلم تو
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 با ، افتاد اینه تو خودم به چشمم شستم رو صورتم و دست و دستشویی رفتم

  بودم کرده فرق خیلی توری خواب لباس این

 ..  بلند استین و مشکی لباسای همیشه ، بودم نپوشیده لباسا این از عمرم تو

 در صدای شنیدن با که کردم نگاه مهرزاد به بیرون اومدم دستشویی از

 تو برم تا کرد باز دستاشو نشست لباش رو لبخند و بود کرده باز چشماشو

 . بغلش

 !  ریخت اشکم و کردم بغض که شد چی نمیدونم

 رو گذاشت دستاشو و سمتم اومد و شد بلند فوری حالم دیدن با مهرزاد

 زیر زدم و صورتم رو گذاشتم دستامو جفت بازوم با دستش تماس از بازوهام،

 فرو اغوشش تو و کرد حلقه کمرم دور دستاشو  ، کردم می هق هق... گریه

 : گفتم کرده بغض رفتم

 همه این با خواست نمی ،دلم شوهرم خونه برم اینطوری خواستم نمی-

 پدرم چشم تو چشم گم می بله وقتی خواست می دلم ، ناراحتی و کشمکش

 !!شده نصیبم االن که نبود چیزی  اون ازدواج از تصوراتم باشم،

 !  عزیزم دونم می:  مهرزاد

 که کنی ازدواج مردی با نمیخواد دلت عادی حالت در تو بودم مجبور ولی

 . بزرگتره ازت  سال15
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 تونستم نمی دیگه من دلربا...  برسیم بهم تو منو ذاشت نمی هرگز پدرت یا

 ...  بکنم ازت دل

 دستاش تو دستامو زد زانو پاهام پایین روزمین خودشم و نشوندم روتخت

 :گفت و گرفت

 حس رو کمبودی ذارم نمی ، باش مطمئن کنم می خوشبختت من دلربا-

  کنی

 : دادم تکون راست و چپ به سرمو

  مهرزاد ترسم می ازت من ، زدی کتکم همه اون دزدیدی، منو تو-

 بشه بلند روم دستت تو بشه چیزی یه ترسم می

 سرم کرد، حلقه دورم رو دستاش و کرد بغلم باز و تخت رو کنارم نشست

 گوشم تو پیچید همزمان قلبش وتولوپ تاالپ با صداش اش سینه رو رفت

...  نکنم ناراحتت دیگه میدم قول...  نزنمت دیگه میدم قول عزیزم ببخشید

 دلربا؟ ؟باشه باشه! کن ام تنبیه کردم ناراحتت اگر اصال

 : خندید اونم که گرفت خندم گفت کوچولو های بچه عین رو دلربا باشه

 ! باشم خوشحال منم تا بخند.  بخند همیشه افرین-

 میشه سخت برام کشیدن نفس منم ، میشم ناراحت منم ناراحتی تووقتی

 مهرزاد-
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 : گفت و زد موهام رو ای بوسه مهرزاد

 جونم-

 داری؟ دوستم چقدر-

 : گفت و کرد ارومی خنده

 بدنیا تو وقتی اما بود درسم ذکرم و فکر همه سالگیم15 تا... زیاد خیلی-

 رو شرط اون بزرگ سام وقتی عروسکه یه این گفتم دیدم عکستو و اومدی

  ابرهام رو میکردم احساس گذاشت

 منه ماله کوچولو عروسک این االنم ، شد می من مال داشت عروسک اون 

  بگیرتش ازم کسی ذارم نمی و

 ؟؟؟ ببینم مامانمو ذاری می-

 منو مادرت دیدن بری ترسم می دلربا، بگذره مدت یه بذار...  نه:  مهرزاد

 . بذاری تنهام ترسم می. کنی فراموش

 کنم تحمل رو دوریت تونم نمی دیگه کردم صبر بخاطرت سال15 من دلربا

 ؟؟؟ باشه دیدنشون بری ذارم می بعد بگذره چندروز بذار بگذره، چندروز بذار.

 ...  نذاشت که بیرون بیام بغلش از خواستم و کردم بغض

 ...  اما ترسم می خیلی اینکه با-
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 دلربا اما ببینی رو مادرت تا میام باهات خودمم ، ببینیشون ذارم می باشه

 دیگه دقیقه یک حتی ذارم نمی ، منی عشق تو منی زن تو نکن فراموش

 ؟؟؟ باشه باشی، دور ازم

 با و محکم گونشو و کردم حلقه گردنش دور دستامو خوشحال و زده ذوق

 : بوسیدم صدا

 ...مرسی مهرزاد مرسی وااااااااااااااااااااااای-

 اونقدر کرد بلندم و لبش رو نشست لبخندی بود، شده چراغونی چشماش تو

 شد بلند اون خنده صدای و زدم جیغ که ترسیدم و  شدم شوکه

 : گفت و نشوند صندلی رو منو شد اشبزخانه وارد و بیرون رفت اتاق از 

 کنم اماده مفصلی صبحونه براتون من تا بانو بشینید شما-

 داشت دوستم واقعا انگار مهرزاد ، یخچال سمت رفت و بوسید رو پیشونیم

  ، باهاش راحتم همینه برای داشتم دوستش من آره بودم، عاشقش که منم

 از یذارم نم دیگه دارم دوست رو مهرزاد من اره ، نمیکشم خجالت ازش زیاد

 خواستم می زمانی یه شاید بیاد کنار تصمیمم با باید هم رضا  بشیم دور هم

 !  پشیمونم االن اما بکشم رو مهرزاد

 عاشقشـــــــــــم... مهرزادم عاشق من الن

 و مفصل صبحونه یه اشتیاق و عالقه با میزد سوت که همونطور مهرزاد

  گفت و نشست کنارم خودشم و میز رو چید کامل
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 ...  من بانوی بفرمایید-

 که نون سمت ببرم دست اومدم بگیرم رو خندم جلوی نتونستم لحنش از

 : گفت

 ؟؟؟ باشه بگیر لقمه من برای تو میگرم لقمه تو برای من-

 گرفتم رو ام لقمه وقتی  کردم قبول و بگم نه نتونستم اشتیاقش و ذوق به

 بود گرفته برام که ای لقمه دیدن با کرد همینکارو همزمان اونم سمتش

 خیلی من ، خنده زیر زدیم جفتمون ناخوداگاه کردم خودم مال به نگاهی

 !!بزرگ خیلی مهرزاد و بودم گرفته لقمه کوچیک

 ...  چسبید هم خیلی مهرزاد های شوخی با بود خوبی صبحونه

 ظرف یه با مهرزاد که کردم می نگاه وی تی داشتم و بودم نشسته مبل رو

 :پام رو گذاشتش و نشست کنارم و اومد میوه پر

 خانومی باشما ها میوه این کردن درست-

 باشه-

 دیگه تمیز ظرف تو کردم خاللش اینکه بعد شدم سیب کندن پوست مشغول

 دستش رو کوبیدم محکم که برداره اومد دستش مهرزاد چیدمش مرتب ای

 :  میکردم نگاهم تعجب با اونم

 نزن ناخونک نشده تموم کارم هنوز-

 :گفت و خندید
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 ... بفرمایید امر شما قربان چشم به ای-

 کنه محبت بهم اینطور بخواد مردی اینکه نداشتم محبت این به عادت

 فقط همین برای کنم چیکار یا... بگم چی جوابش در باید دونستم نمی 

  همین... زدم لبخند

  کردم تعادف مهرزاد به چیدم و کردم درست حلقه حلقه هم رو پرتقال وقتی

 ... ما خانوم کرده چه به-

  برداشتم پرتقال پره یه و زدم لبخند

 ؟ نمیخوری سیب چرا:  مهرزاد

 سیاه تخته رو میکشن ناخن با میکنم احساس میخورم که سیب:  من

  میشه مورمورم

 ؟؟؟ بخورم خودم باید رو خریدم که سیبایی اون همه پس عجب:  خندید

  بله-

 اب بعد اما اومد بند نفسم ای لحظه ام شونه رو گذاشت رو سرش و خندید

 وی تی به نگاهمون جفتمون...  کشیدم نفس لرزون و دادم قورت رو دهنم

 ...  فهمیدیم نمی ازش چیزی اما بود

 ؟ دلربا:  مهرزاد

 ؟ بله...ج-
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 اما فهمید کنم فکر اما گرفتم رو جلوش موقع به اما جونم گفتم می داشتم

 ... نیاورد روم به

 . نبود اینجا فکرم اما کردم می نگاه وی تی صفحه به

 می چطور ؟؟!! همسرمه مهرزاد که کنم قبول تونستم راحت اینقدر چطور

 باهاش و بشینم کنارش بیام ی ت خ ل لباس همچین با راحت اینقدر تونم

 ؟ کنم بخند بگو

 ؟چطور کردم فراموش رو من نگهداری برای  اسی و رضا زحمات چطور 

 !؟.. من خدای... ممکنه

 فقط اره بیاد، دیگه روز 60 کنم فکر شده تنگ براش دلم افتادم بابام یاد

 ...  ببینم بابامو تا مونده روز شصت

 کاری یه و بده استعفا باید ، بره نمیذارم دیگه شده تنگ براش چقدر دلم

 . کنه پیدا ورا همین

 کردم نگاه رو مهرزاد تعجب با و برگشتم حال زمان به ام شونه لرزش با

 : گفت

 میکردی؟؟؟ فکر عمیق اینقدر چی به...  هپروتا تو رفتی-

 بگم تا گشتم می دروغی یه دنبال داشتم ؟ بدم جواب باید چی دونستم نمی

 : گفت که
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 و بگی بهم تا گردی می دروغی یه دنبال داری االن البد بگی خواد نمی-

  ، بهتره نگی همون کنی باز سرت از منو

  بشنوم دروغ ازت خوام نمی

 : خندید دید رو متعجبم نگاه وقتی کردم نگاهش تعجب با

 میکنی؟ نگاه اینطوری چرا-

 عزیزم دارم کامل اشنایی روحیاتت با... دیگه شناسم می تورو من خب 

 سعی و وی تی سمت برگشتم فوری و شد مورم مور عزیزم کلمه شنیدن از

 . کنم فراموش رو اش جمله اخر ای کلمه کردم

 ...  نمیتونستم اما

 ***مهرزاد***

 هنوز عمارت ساختمون سمت برداشتم قدم تند تند و شدم پیاده ماشین از

  شنیدم می هم رو عمو های داد صدای بودم نشده وارد

 دخترم ها شما بخاطر. کردی داغونش  کردی چیکار دخترم با تو:  مهرداد

  زدید کتکش.. کشید عذاب

 بیاره بدست رو دلربا شده هرطور باید بودم گفته کارن به من باش آروم-

 تو دختر گذاشتی، پا زیر رو اون تو اما نوشتیم کتبی ما ، زدی قولت زیر تو.

 ؟؟؟ فهمیدی کنه ازدواج کارن با باید
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 : زد داد تر خشمگین مهرداد زد فریاد رو اخر فهمیدی

 خوشبخت اینا بفهم اینو  تره کوچیک کارن از سال15 دلربا-

 .... نمیــــــــــشن

 : گفت و کوبید زمین به رو قیمتش گرون و سلطنتی عصای هم بزرگ سام

 نمی فکر کردی، می اینجاشو فکر باید بود کرده کورت ارثت که موقع اون-

 ، نیاری کم اش خانواده و زنت جلوی  خواستی می و بیاری دختر کردی

 اینکار باید و بشه کارن زن باید باشه که سنی هر با دخترم گفتی اونموقع

  بشه

 گفتم و رفتم جلو نبازم رو خودم کردم سعی

 ....ب مواظب میدم قول عمو دارم دوستش من-

 و بدتر اونم کردم سکوت زد بهم که ای دهنی تو عمو یهویی برگشت با اما

 : زد داد تر جری

 باشی؟ مواظبش-

 تحقیرش و زدی کتکش ، کردی زهر کامش به رو زندگی ماه یک تو هه 

 با دخترم ذارم نمی من بکنی؟ داشتن دوست ادعای االن میخوای کردی

  بکشه نفس هوا یه تو تو، مثل رحمی بی جالد

 : گفت و بزرک سام سمت برگشت
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 که هست باارزش برام اونقدر ،دخترم خوامش نمی خودتون برای ارثتون-

 اسم به گردونم برمی رو سندها رم می امروز همین بفروشمش نخوام

  خودتون

  دلرباست اسم به اونها-

 : گفت سام که سمتش برگشت تعجب با مهرداد

 در اما...  ندارن سندیتی هیچ که دادم نشون تو به برگه چهارتا فقط من-

 چه ،تو زدم اون اسم به رو همه اومده دنیا به دلربا فهمیدم وقتی اصل

 ! کنه ازدواج کارن با دلربا باید نخوای چ بخوای

 کرد می تکرار خودش با فقط تنها بگه چی باید دونست نمی شوکه عمو

 !! ،دروغ دروغه یه اینا همه

 ایستاد حرکت از سام بعدی حرف با که بیرون بره برگشت زده بهت و شوکه

: 

  کارنه عقد تو االنشم دلربا ضمن در-

 : گفت شده گرد چشای با و سمتمون برگشت تندی عمو

 چـــــــــی؟؟؟-

 : نالید عجز با اینبار

 ...  کنید رفتار باهاش اینطوری تونید می چطور تونه نوه اون پــــدر-

 : نشست سلطنتی مبل روی و زد خونسردی لبخند بزرگ سام
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 بیای کنار قضیه این با باید هم تو و میخوام صالحشو و خیر مه نوه چون-

 : چکید چشمش از اشکی قطره کرد، بغض بار این عمو

 ؟؟؟ کجاست-

 ...  کارن خونه تو:  بزرگ سام

 مرز به االن دونستم می... ترسیدم که کرد نگاهم عصبی همچین ، برگشت

 پارم و لت بزنه االن ممکنه بنده دلربا به جونش دونستم می رسیده جنون

 خشمگین فقط حرفی هیچ بی عمو اما رفتم عقب به قدم یه ناخواسته.  کنه

 شده حبس های نفس پدربزرگ منو ناخوداگاه شد خارج عمارت از وناراحت

 فرستادیم بیرون اسودگی با امون

 

 ***دلربا***

 بدنم شده رد روم از چرخ18 تریلی یه کردم می احساس کردم باز چشمامو

 ...  شده پرس دستگاه یه تو کردم می احساس سرمم و بود کوفته

 ناراحت نبود مهرزاد از خبری کردم نگاه برم دورو به و نشستم کرختی با

 ؟؟؟ حد همین تا یعنی... شدم

 هام، گونه رو ریختن کم کم و جوشید اشکم چشمه

 و حمومو رفتم...  بکنی اینکارو باهام تونستی چطور! تونستی چطور مهرزاد 

 . بگیرم رو هقم هق جلوی نتونستم دیگه کردم باز رو اب
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 ...  شدم نابود شدم خورد کردم می احساس

 ...  سوخت می هام شقیقه و میکرد درد سرم باشم اروم تونستم نمی 

  شدم می راحت باید اره افتاد، تیغ به چشمم

 تنهام و رسید هم اش خواسته به و بود اش سواستفاده فکر تو فقط که اون

 ...  بمونم زنده تونم می چطور گذاشته،

 و دوئیدن بعدم و اومد در شدن کوبیده صددای که دستم سمت اوردمش

 :مهرزاد زده وحشت صدای بعدم زمین رو پاهایی کوبش

 کجایی؟؟؟ دلربا-

 پایین اش دستگیره و شد کوبیده درش چون حمومم تو فهمید انگار بعد

 ... ! کنم قفلش بود رفته یادم اخ شد کشیده

 گرد چشمای با ترسیده بود شده متوقف دستم نزدیک که تیغی دیدن با

 : گفت

 .. کنار بذار تیغو اون دلربا-

 ؟؟؟...  برگشتی چرا دیگه کردی تو استفاده تو!  برو-

  بود شده هول

 ...  منی زن تو چیه استفاده دلربا کن گوش-

  شد مخلوط ریخت می سرم رو که ابی با و ریختن بیشتری شدت با اشکام
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 من مگه ، کنم تحمل تونم نمی دیگه ، شدم خسته... بردار سرم از دست-

 کنم تحمل رو روحی فشار باید اینقدر که چندسالمه

 امروز خوردم خر مغز مگه برم شدم محبور زدن زنگ بهم برم قربونت دلربا-

  ؟؟؟ بذارم تنهات

 ... دروغگویی یه تو کنم باور رو حرفت تونم نمی-

 . کنار بذار تیغو اون برگشته بابات دلربا:  مهرزاد

 پیشت اومدم زود اما اونجا بودم رفته سام سراغ رفته بابات گفتن زدن زنگ

 کنار بذار تیغو اون دلربا...

 : شدن اویزون کنارم دستام شوکه

 ؟؟؟ بابام-

 : سمتم اومد اروم اروم

 ببینیش؟؟ خوای می...  بابات ، برم قربونت اره-

 : اومد تر نزدیک اون و دادم تکون بغض با سرمو ، بودم شده ها بجه عین

 ...  پیشش برمت می باشه-

 حوله یه بعدم اشغال سطل تو کرد پرت و گرفت دستم از رو تیغ رسید بهم

 : بیرون بردم حموم از و کرد بغلم و دورم انداخت و برداشت

 ؟؟؟ ببینم بابامو ذاری می-
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 ...  ذارم می اره-

 نشست تخت لبه خودشم و کرد درازم تخت رو

 دلربا؟؟؟-

 ؟؟؟ بله-

 : کرد نگاه چشمام تو غمگین

 ...  کنی فراموش منو ببینی رو پدرت ترسم می... بذاری تنهام ترسم می-

 : گفتم و نشستم سوخت براش دلم

 کردم فکر شدم، تنها کردم فکر ، ترسیدم خیلی مهرزاد ترسیدم امروز من-

 ...  اوردی اینجا منو سواستفاده برای فقط

 : گفت کردو بغلم

 هجدهم فصل*

 صحبت پدرت با تا رفتم من ، بذارم تنها تورو تونم نمی من...  عزیزم نه-

 ... دلربا شد عصبی خیلی کردم عقد رو تو فهمید وقتی اون اما کنم

 : دیدم رو لبش پارگی تازه لبش، روی کشیدم دستمو

 ؟؟؟ شده اینطوری چرا این-

 : وگفت کرد تلخی خنده

  پدرته کار-
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 : گفتم و کردم نگاه چشماش تو ترسیده

 زدیش؟؟؟ توهم-

 : داد تکون راست و چپ به رو سرش

 نباش نگران عزیزم نه-

 پوشیده لباس یه برام و کمد سمت رفت شد بلند اونم و شد راحت خیالم

 : کنارم گذاشت اورد شلوارک با قرمز

  بیا بپوش لباس توهم کنم اماده صبحانه برات میرم-

 : شنیدم صداشو که لباس سمت بردم دست تا بیرون رفت اتاق از و

  کن خشک موهاتم درضمن-

 سالشه سی انگار نه انگار کاراش از بود گرفته خندم بیرون رفت دوباره و

 صد مردا که گفتن راست میکرد، رفتار چهارساله تخس های بچه پسر عین

 ... ان بچه بازم بشه هم سالشون

 : وگفتم زدم سوتی پیمونش پر صبحانه میز دیدن با

 .زد لبخندی ها، خودت برای هستی کدبانویی!! ؟ کردی چه-

 هم حسابی که مفصل صبحانه یه خوردن بعد شدیم، مشغول و نشستیم 

 : مهرزاد به کردم پیله چسبید

  دیگه بابام پیش بریم-
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 : گفت و زد زانو مبل پایین پام جلو اومد اونم و بودم نشسته رومبل

  شرط یه به-

 میلم باب اگر کردم اماده خودمم کردم، نگاهش منتظر و توهم رفت اخمام

  کنم بیداد و داد سرش کلی نبود

 جدا که نخوای و بمونی پیشم بازم پدرت دیدن بعد که بدی قول باید-

 ؟؟ باشه بشی،

 ببینیشون میذارم بخوای که هروقت کنی، قبول اگر 

 ؟؟؟ شم حاضر باشه:  خندیدم

 نمیشه باورم اتاق، سمت دویدم خوشحال منم و داد تکون سرشو دودل

 .ببینم رو پدرم من بذاره مهرزادمیخواد

 . برگشته بابا ماه7 بعد خداجون وای 

 پریدم اتاق از و پوشیدم برداشتم مشکی روسری و شلوار مانتو، لباسا بین از

 : بیرون

  حاضرم من-

 همونجاست هنوزم ای خونه تو تیشرت و گرمکن با که مهرزاد دیدن با اما

 : رفت بین از لبخندم

 نشدی حاضر هنوز که تو-
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 : بهم زد لبخند و شد بلند جاش از

  میشم حاضر االن-

 من میمونم، مهرزاد پیش میدونستم من اما بود نامطمئن و غمگین چشاش

 اون که حاال بدم، دستش از نبودم حاضر عنوان هیچ به و داشتم دوستش

 ؟؟؟ کنم فرار دستش از باید چی برای ببینم رو ام خانواده من بذاره حاضره

 .شدیم ماشین سوار

 نمیدونستم استرس و هیجان شدت از من اما میکرد رانندگی اروم مهرزاد 

 داشته مهرزاد با بابا ممکنه که رفتاری فکر از هم طرفی از کنم، چیکار باید

 ...  دیدنش برای میشدم سست باشه

 که بشم پیاده ماشین از خواستم شد، متوقف رضا برج جلوی مهرزاد باالخره

 : کرد صدام

 ؟؟؟ دلربا-

 : کردم نگاهش تعجب با

 .بگم بهت رو چیزی یه میخوام بشی پیاده که این قبل-

 ؟ اماچرا میزد داد رو غم چشاش

 زیادی فرصت که کنکورت بعد تا فقط و فقط اما بمونی پیششون میتونی-

 میرم ایران از نیومدی اگر منتظرم خونه تو کنکورت بعد بهش، نمونده
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 نگهت زور به نمیتونم که رسیدم نتیجه این به اما دارم دوستت خیلی درسته 

 خودته پای دیگه اون از بعد کنکور، بعد تا اما ات خانواده پیش برو دارم،

 من با نخواستی اگر حتی بدون اینو ولی ات خانواده با یا بمونی من با بخوای

 حاال منی مال هنوزم میدونم اینطوری حداقل نمیگیرم طالق ازت من باشی

 .  ببینمت امیدوارم کنکورت بعد برو

 دوست و عشق میتونستم داشت دوستم مهرزاد شد، جمع چشمام تو اشک

  کنم حس میکرد ادا که کلماتی تک تک تو رو داشتن

 اروم شد بسته چشماش بوسیدم گونشو شدم خم و زدم بهش لبخندی 

 : کردم زمزمه

 ...  دارم دوستت-

 حس رو نگاهش سنگینی میتونستم برج، سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

 ...  کنم

 جابه جام تو طاقت بی بشه باز در تا زدم، رو زنگ و در پشت رسیدم باالخره

 ؟؟؟ میدیدم رو بابا یعنی میشدم، جا

 : زدم داد و تو پریدم و کنار زدمش فوری رضا دیدن با شد باز در

 بـــــــــــابــــــا-

 ؟؟؟ جانم-
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 تو سرمو و بغلش پریدم فوری بیرون بود اومده اشپزخانه از برگشتم، فوری

 : کردم گم اش سینه

 ...  جونم بابا-

  ها توهم دلربا اوردی نوبرشو کیه، دیگه این:  رضا

 : گفتم و سمتش برگشتم حرص با

 ببندمش؟؟؟ برات بیام یا میبندی-

 بابا بغل تو برگشتم دوباره من اما کرد نگاهم شده گرد چشمای با

 : رضا داد و شد بلند مامان و بابا خنده صدای 

 ازار دل میشه کهنه بازار به میاد که نو دیگه بله-

 : گفتم حالت همون تو

 ببینه نمیتونه که اونی بشه کور تا-

 دیگه نکنه درد شما دست:  رضا

  نداشت قابلی میکنم خواهش-

 : بلندشد بابا قهقهه صدای

 ...  بود شده تنگ بحثاتون جرو این برای دلم-

 : گفت بابا نشستیم، مبل رو

 ؟؟؟ کردی فرار نکنه اینجا، بیای گذاشت چطوری مهرزاد-
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 پیشتون میتونم کنکورم بعد تا گفت و گذاشت اینجا اورد منو خودش نه-

  نه یا پیشش برم که خودم خواسته به هم کنکور از بعد بمونم،

 :شد خیره چشمام تو دقیق و کرد جدا خودش از منو بابا

 پیشش؟؟؟ بری کنکورت بعد میخوای-

 : پایین انداختم رو سرم شرم با و دادم قورت سختی به رو دهنم اب

  کردم باور اینو من و داره دوستم اون-

 کنی؟ زندگی اشغال اون با میخوای تو دلربا، خری خیلی:  رضا

 اهی منم اتاقش تو رفت پاشد عصبی دید نگاهمو وقتی کردم نگاهش اخم با

 : گفتم و کشیدم

  دارم دوستش منم... بگم رک میخوام...  خب...  اره-

 :  باباگفت

 با نخوای اگر اما ندارم حرفی من میخوای اینطور خودت وقتی بگم چی-

 .کنه اذیتت دیگه نمیذارم شده هرطور من باشی مهرزاد

 ؟ گذشت خوش بگو سفرت از شما حاال بیخیال اینارو -

 : گفت و زد پوزخندی بابا
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 میشدم دیوانه داشتم دزدیدن تورو فهمیدم ؟؟؟وقتی گذشتنی خوش چه-

 سکته هنوز اینکه بخورم، حرص میتونستم فقط و نبود بند جا هیچ به دستم

 !!شانسیمه خوش از خیلی نکردم

 : گفتم حرص با

 کنی پیدا دیگه شغل یه باید شما ضمن در نزن حرفو این دیگه جون بابا اااا-

 .بری سفر به دیگه نمیذارم من

 : گفت و گذاشت راستش چشم روی دستشو بابا

  قربان بفرمایید امر شما-

 : اومد رضا حسود صدای

  ها میشه حسودیم رو، دختره این دیگه نکن لوسش اینقدر بابا-

 توهم بغلم بیا هایی کوچولو پسر عین هنوزم تو رضا:  خندید بابا

 : گفتم تعجب با بابا، بغل اومد پرو پرو هم رضا

  ساالته 22 سرت خیر بکش خجالت-

 که بودن بابا و مامان وسط این. اورد در زبون برام ها بچه عین هم رضا

  میخندیدن مادوتا به همش

 :مامان

 ؟؟؟ چی من پس-
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 خنده زیر زدیم تا سه هر یهو و کردیم نگاه هم به بعد مامان به متعجب همه

 .  اشپزخانه رفت و شد قرمز داده ای سوتی چه فهمید هم مامان

 روبه نشستیم هم دوتا ما رضا، اتاق رفتن وبابا مامان و ازظهره بعد خالصه

 میکنیم مرور منو دسای داریم هم روی

 چون بکشم باال خودمو یکم میکرد کمکم و میپرسید ازم داشت رضا درواقع 

 موندم عقب درسا از خیلی

*** 

 اغوش تو فقط و مواظبته جا همه و همیشه که نگهبانی فرشته یعنی بابا

 داری ارامش احساس که پدرته مردونه

 تنگ مهرزاد برای خیلی دلم اما ندارم چندانی استرس و دارم کنکور فردا

 شده

 امشب شده هرطور میخواست دلم اما نگرفت ازم هم سراغی یه  نامرد 

  ببینمش

  میرفتم کلنجار خودم با داشتم خیلی 

 مطمئنا و بخوابن رفتن که هست ساعتی یک همه و شبه11 ساعت االن

 بعدم گرفتم، رو اژانس شماره و برداشتم رو تلفن گوشی طاقت بی خوابن،

 بیرون اومدم پاورچین پاورچین اتاق از و گذاشتم کیفم تو کن پاک و مداد
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 نداشت اتاق بیچاره سوخت براش دلم بود خوابیده کاناپه رو رضا حال تو 

 : نوشتم کاغذ رویه

 بعدم و میدم رو کنکورم میرم باهاش فردا ، مهرزاد پیش میرم دارم من-

 ...  نباشید هم نگران فعال اینجا، میایم

 اومده تاکسی بکشم عمیق نفس یه تونستم باالخره شدم خارج که برج از

 ...  دادم بهش رو مهرزاد برج ادرس مو شدم سوار و رفتم فوری بود

 هفته سه این تونستم چطوری نمیدونم ببینم، رو مهرزاد که نبود دلم تو دل

  بود سخت واقعا کنم، تحمل رو

 وارد و کردم حساب رو پولش داشت نگه برج جلوی ماشین ساعت نیم بعد

 پوستم زیر یکم اب انداختم، خودم به نگاهی اسانسور اینه تو شدم، اسانسور

  بود رفته

 ....  اخر طبقه به رسید باالخره تا ایستادم منتظر و زدم لبخندی 

  شدم ناامید دقیقه پنج شاید بعد زدم، رو زنگ و رسیدم در پشت

 بدجور ندارم کلید که ؟؟؟برگردم کنم چیکار حاال ؟؟؟ نیست مهرزاد یعنی

 حتی هم رو مهرزاد موبایل شماره که سرم تو خاک بابا ای ، میشم ضایع

  ندارم

 یه و برهنه تنه باال با مهرزاد شد، تموم افکار این تمام در شدن باز با اما

 بهم خیلی کردم نگاهش تعجب با بود، ایستاده جلوم مشکی کوتاه شلوارک
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 گرفته برق انگار من دیدن با بود شده الغر خیلیم بود اشفته و ریخته

 : گفت باشتش

 ؟؟؟ میکنی چیکار اینجا ؟؟؟تو خودتی دلربا-

 : گفتم و زدم لبخند

  کنم صبر فردا تا نمیتونستم بود شده تنگ برات دلم-

 و صورتم طرف دو گذاشت دودستشو بعد بست درو و تو کشید گرفت دستمو

 : داد تکیه در به

  ؟؟؟ داره خبر ؟؟؟بابات اومدی چطوری ؟؟؟ اومدی کی با-

  برگردم ناراحتی درضمن...  گذاشتم یادداشت براشون! مهرزاد؟ خبرته چه-

 : گفت و کرد بغلم فوری حرفم این با بود شوکه انگار هنوزم

  چیه حرفا این عزیزم نه-

*** 

  دلربا؟؟؟-

 ؟؟؟ بله-

 ... داریا کنکور امروز پاشو-

 بشه، بلند جیغم شد باعث کشید تیر دلم زیر که نشستم فوری ترس با 

 : میداد ماساژ و دلم زیر دستش با و کرد دراز دوباره منو کنان غر غر مهرزاد
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 ... دیشب رفته یادش انگار ؟؟؟ نشستنه طرز چه این-

 :حرفش وسط پریدم فوری

 مهرزاد ااا-

 : خندید مهرزاد

  حاال خب-

 : گفتم گذشت که یکم

   شدم خوب-

 ...  حموم رفتم پاشدم بعدم

 کنکور که جایی رسوند منو  اصرارمهرزاد، به مفصل صبحانه یه خوردن بعد

  بیام تا میمونه اونجا گفت و داشتم

 مشغول همه شد توضیع ها برگه اینکه بعد نشستم صندلیم رو رفتم منم

 گشتم مهرزاد دنبال چشم با شدم خارج که سالن از وقتی شدیم، زدن تست

 میرفتم داشتم خیابون به توجه بی و خوشحالی با کردم پیداش باالخره

 صدای بعد و  اومد ماشینی های الستیک جیغ صدای یهو که سمتش

 سری و بود شده پخش بدنم تمام تو که دردی و اهن یه با جسم یه برخورد

 ..... سکوت و تاریکی بعدم و کرد برخورد زمین به محکم که

 ***مهرزاد***
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 عقب دنده فوری ماشینه سمتش، دوئیدم فوری حال ان تو دلربا دیدن با

 کرد فرار و گرفت

  گرفتم بغلم تو میرفت خون سرش و دهن بینی، از که رو دلربا  

  ؟؟؟ دلربا ؟؟؟ برم قربونت چیشدی-

 : شنیدم رو خانومی یه صدای نمیداد، جوابمو اما

 میاد االن اورژانس زدم زنگ-

 میریختن و نبود خودم اراده به دیگه اشکام میکردم نوازش رو دلربا سر اروم

 ام گونه رو

 شدم سوار باهاش منم کردن، سوار رو دلربا اومدو امبوالنس دقیقه ده بعد  

 ... کردم نگاه میداد انجام پرستار که کارایی به و

 چرا نکردم، پارک خیابون اونور چرا که میکردم سرزنش رو خودم کلی دلم تو

 دق من میشد چیزیش دلربا اگر... دیگه چراهای و نکردم جمع هواسمو من

 . میکردم

 ؟؟؟ نمیشه که چیزیش اقا: من

 : گفت و کرد من به نگاهی مرده

 . نیست چیزی که.. انشاا-

 بعد اورژانس، به بردن برانکارد با رو دلربا بیمارستان، به رسیدیم باالخره

 : زد داد فوری دکتره معاینه
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 زووووود عمل، اتاق ببریدش-

 : شدم پزشکش اویزون من و بردن رو دلربا

 ؟؟؟ اومده سرش بالیی چه-

 ؟؟؟ دارید باهاش نسبتی چه شما-

 ...  شوهرشم-

 و شده ایجاد خون لخته شده وارد سرش به که ای ضربه با متاسفانه خب-

  بده دست از بیناییشو ممکنه

 ... تنها مات، خودم، و موندم من رفت، شدو تموم حرفاش

 خونده پزشکی سرم خیر نبودم که خر ؟؟؟ بده دست از بینایشو ممکنه دلربا 

 بودم

 رو موقعیتم نمیتونستم میکردم نگاه زمین به فقط و گرفتم دستام تو سرمو

  میشدم دیوانه داشتم کنم، درک

 ... میکرد دق نمیتونست ، کنه تحمل نمیتونست دلربا

 یه میمردم، بیخبری از داشتم من و نبود اماخبری گذشت دوساعت شاید

 بیاد زنم سر قراره بالیی چه خدایا ، میرفتم راه ساعت نیم و میشستم دقیقه

 ؟؟؟

 و پدر به باید...  دلربا...  میکشیدمشون و موهام تو میزدم چنگ عصبی

 ...  میدادم خبر مادرش
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 رو رضا شماره و اوردم در شلوارم جیب تو از رو گوشیم لرزون دستای با

  گرفتم

 ؟؟؟ بله:  رضا

 ... مهرزادم رضا سالم-

 : کرد مکث که کرد تعجب صدام لحن از کنم فکر

 ...خان به داده ترجیح تورو که دلربا داری؟؟؟ چیکار-

  عمومی بخش به احترامی نیکو دکتر-

 :زد داد رضا یهو

 ؟؟؟ اومده دلربا سر بالیی چیشده ؟؟؟ بیمارستانی تو مهرزاد-

  کنم هق هق شد باعث و ریختن اشکام ، کنم تحمل نتونستم دیگه

  اوردی؟ خواهرم سر بالیی چه میگم اشغال بزن حرفی یه مهرزاد-

  کرده تصادف دلربا)...(  بیمارستان بیاین-

 و گم خودتو برو  مهرزاد، نمیذارم ات زنده برسه بهت دستم خدا، یا:  رضا

  الکاتبینه کرام با کارت که کن گور

 : گفتم و گرفتم دستام تو سرمو منم شد قطع تماس

  نشه چیزیش خدایا-
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 داشت که دکتری سمت رفتم و شدم بلند جام از فوری در شدن باز صدای با

  بیرون میومد عمل اتاق از پرستار دوتا با

 ؟؟؟ دکتر چیشد-

 کردیم خارج سرشون توی از رو خون های لخته و کردیم عملشون ما خب-

 دعا بهتره پس هستش%50 بدن دست از رو بیناییشون اینکه احتمال اما

  نیوفته اتفاق این کنین

 و دادم تکیه دیوار به و رفتم عقب اروم اروم من و رفت دکتر شدم، نابود

 : بستم چشمامو

 ...  میکنم خواهش نشه چیزیش دلربا خدایا-

 که بود دلربا کردم باز چشمامو فوری  اومد، در شدن باز صدای دوباره

  بود کشیده دراز برانکادر رو بیهوش

 بیرونم دیگه وقتی و رفتم باهاش کنن بستریش میخواستن که اتاقی تا

  شدم خیره بهش پنجره پشت از کردن

 میگیرن، ازم تورو بشه چیزیت تو میکنم خواهش شو، خوب توروخدا دلربا-

 ... دلربا... باشمت داشته دیگه نمیتونم

 بودن هم باباش و مامان سمت این میومدن داشتن  برگشتم، رضا صدای با

 ام یقه به انداخت دست بهم رسید تا رضا دادم، قورت سختی به رو دهنم اب

 : سرم پشت دیوار به کوبوند  منو و
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 اشغال؟؟؟ اوردی خواهرم سر بالیی چه-

 ...نبود خیابون به حواسش بشه اینطوری نمیخواستم من-

 ...ب رو خواهرم میخواستی تو کارخودته، میدونم که من شو خفه-

 : خورد رو حرفش پرستار خشمگین صدای با

  ها بیمارستانه اینجا خبرتونه چه-

 *نوزدهم فصل*

 : گفت گوشم کنار رضا رفت که پرستار

  نمیذارم ات زنده وگرنه نیاد سرش بالیی بیاری شانس-

 رضا نابینابشه دلربا ممکنه شنیدن وقتی دکترش، سمت رفتن و کردن ولم

 رو نشستن همه و گرفت رو جلوش پدرش که سمتم کنه حمله خواست

 :دکترش سمت رفتم کردم، نگاهش شیشه پشت از منم صندلی

 ؟؟؟ میاد بهوش کی خانمم دکتر اقای ببخشید-

  میاد بهوش دیگه دوساعت یکی تا احتماال-

 برم میتونم دارم عروق و قلب تخصص  و هستم پزشک خودم من-

 پیشش؟؟؟

 : گفت و کرد بهم مطمئنی نا نگاه

  نمیکنم قبول مسوولیتی-
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  ممنون خوب بسیار:  من

 رو لوله همه این بین که بود عشقم کردم، نگاه بهش و شدم اتاقش وارد

 کبود چپش سمت شقیقه روی بود، بسته چشماش و بود کشیده دراز تخت

 ...  بودن کرده پیچی باند رو پیشونیش و بود شده

 تختش کنار صندلی رو باشم، مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم اهی

 : گرفتم دستام تو دستشو و نشستم

 ؟؟؟ کنی باز چشماتو نمیخوای ؟؟؟ دلربا-

 تقصیر اصال میبینم، بیمارستان تخت تورو اینکه از ناراحتم خیلی من ببین 

 اتفاق این شاید نمیکردم پرت هواستو من اگر کردی تصادف تو که بود من

 بودیم خودمون خونه تو وخوشی خوبی با ما و نمیوفتاد

 منم بگما البته ات، خانواده پیش ببرمت کنکورت بعد امروز میخواستم تازه

 رسمی داماد بشم و کنم خواهی عذر ازشون میخواستم میومدم باهات

 خدا تورو دلربا، ، مقدم خانم خاستگاری میرفتیم رضا برای بعد اتون، خانواده

 شو بیدار

  بیرون برید کنین صحبت بیمار با داد اجازه شما به کی محترم اقای-

 میداد هشدار رو قلب باالی ضربان که شنیدم رو دستگاه صدای تازه

 اتاق تو رفت دوئید دکتر و بیرون انداخت اتاق از منو پرستار
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 میخواست دلم لحظه اون داد تکون تاسف به سرشو و سمتم برگشت قبلش 

 ... کنم یکسانش خاکستر با بزنم

 *** دلربا***

 از رو پلکام تونستم سختی ؟؟؟به چرا نمیدونستم میکرد درد شدت به سرم

  کنم باز هم

 ؟؟؟ میشنوید منو صدای خانم دلربا-

 بود مشخص اما میدیدمش تار که برگشتم مردی سمت به میدیدم، تار

 ... بدم تشخیص میتونستم رو روپوشش سفیدی چون پزشکه

 ؟؟؟ کجام من-

 سرت بجز بدبختانه یا خوشبختانه اما کردی بدی تصادف بیمارستان،:  دکتر

 ببینی؟؟؟ منو میتونی ندیده، اسیبی ات دیگه جای

 ببینمتون واضح نمیتونم تار،-

 که بودیم این نگران میشه، طرف بر زمان مرور به مورد این نداره اشکالی-

 نگرانته خیلی همسرت بدی، دست از بیناییتو

   220w  المپ یه که بیرون میرفت اتاق از داشت دکتر افتادم، مهرزاد یاد

  کردم صدا رو دکتر فوری شد روشن سرم باال

 ؟؟؟ بکنم ازتون خواهشی یه میتونم-

 ؟؟؟ میشنوم دخترم بگو-
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 ؟؟؟ دادم دست از رو بیناییم من که بگید ام خانواده و همسرم به میشه-

 ... نمیکنم کاری همچین من: دکتر

 میخوام دارم شک همسرم عالقه به من دکتر، اقای میکنم خواهش- 

  نه یا داره دوستم واقعا اون ایا که بشم مطمئن اینطوری

 کنی بازی نقشتو خوب توام بهتره اما باشه..  جوونا شما دست از: دکتر

 : زدم چشمکی و خندیدم

 حله-

 المصب سر این چقدر اوف کشید، تیر سرم تازه بستم چشمامو رفت که دکتر

 میکنه درد

 گوشه از المصب اشکای دردش از ، میکنه درد خیلی اما ها طبیعیه البته 

 اما در سمت برگردم خواستم شد باز بشدت در موقع همون چکیدن چشمم

 استوارش و محکم قدمای صدای  میرفتم، فرو نقشم تو باید نکردم کارو این

 مهرزاد اره مهرزاده، مال رفتن راه طرز این میگفت بهم

 ؟؟؟.... دلربا:  مهرزاد

 هم رو مهرزاد گریه صدای ، گرفت باال هقم هق و گریه زیر زدم یهو

 : گفتم و نقشم تو رفتم شنیدم،

 ... دیگ ؟؟؟...  ببینم نمیتونم دیگه یعنی...یعنی... مهرزاد...مهرز-
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 این دیگه میشی خوب تو ببینی میتونی تو حرفو این نگو هیـــــــــش-

 ...  نکن تکرار حرفو

 من تاریکه چیز همه...  ببینم نمیتونم تاریکه چیز همه...  نمیتونم:  زدم داد

 میترسم.. میترسم

 دلم مهرزاد های گریه از اما ها، من بازیگریم عجب شد بلند هقم هق و

 ... میشد ریش داشت

 میخواستم قلبم، تو زدن خنجر با انگار شنیدم که رو هقش هق صدای 

 نمیدیدم انگار اما شد باز چشمام تو اومدن مامانشون که بگم رو واقعیت

 : گفتم

  ؟؟؟ کیه-

 صورتشون هم رضا و بابا گریه زیر زد و دهنش رو گذاشت دستشو مامان

  کرد بغلم و سمتم اومد بابا بود، خیس

  اومد سرت بود بالیی چه دخترم،-

 ...  بابا ، ببینم میتونم من بگو دروغه بگو بابا،-

 ...  بوده اینطوری تقدیر حتما دخترم نکن گریه:  بابا

 رو لبم رو میومد داشت که ای خنده و کردم پنهون بابا سینه تو صورتمو

 ... میررفتما لو داشتم بردم، باال رو هقم هق و کردم مهار

  برد خوابم اینکه تا کردم گریه اونقدر
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 افتاد یادم سقف دیدن با  کردم، باز چشمامو دستم تو سوزشی احساس با

 : گفتم و موندم همونطوری حرکت بی همین برای بیمارستانم

 نمیکنین؟ روشن رو چراغا چرا-

 : مهرزاد دار بغض و داغون صدای

 ...  عزیزم باش اروم-

 ...  دیدم بد خواب یه کن روشن رو چراغا مهرزاد-

 اشکم تا زدم زور کلی گریه همون دوباره کرد، بغلم و نشست تخت لبه

 ...  کنه گریه ادم نمیشه که الکی واال ریخت،

 ...  میشه روشن روز یه باالخره عزیزم، میشه روشن-

 ...  بکشم عمیق نفس شد باعث و بینیم توی بود پیچیده تنش عطر بوی

 ...  هام ریه تو کشیدم وجود تمام با رو تنش عطر

 ؟؟؟ مهرزاد-

 خانمم؟؟؟ جونم-

 کیلو دوکلمه این شنیدن از..  اره...  دارم دوست رو احساساتش ابراز طور این

 ... شد اب دلم تو قند کیلو

 میذاری؟؟؟ تنهام-

 : گفت و لبام رو گذاشت دستشو
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 ...  وقت هیچ نمیکنم، ترکت وقت هیچ من دلربا، نگو هیچی-

 بیشتر خودمو ؟؟؟ داشت دوستم اینقدر یعنی چکید، چشمم از اشکی قطره

 : گفتم و فشردم بهش

 ...  دارم دوستت-

  کردم حس لبم رو نرمی یهو که بودم بسته چشمامو

  کردم همراهیش سید،*میبو منو داشت مهرزاد کردم باز چشممو الی

 ...  داشت دوستم و داشتم دوستش 

 : شنیدم گوشم کنار صداشو پایین، انداختم رو سرم گرفتیم فاصله هم از

 دل ازت نمیتونم کن، بیرون سرت از رو بودن من بدون روز یه فکر دلربا،-

 بذارم، تنهات بخوام من روزی یه که کن فراموشش پس وقت، هیچ بکنم

 نمیرسه منم ذهن به حتی فکر این

  نزن رو حرفش دیگه باشه 

  ممنون.. هستی که ممنون...  باشه-

 ...  بوسید طوالنی و نرم و پیشونیم به چسبید لباش

 ( http://nevisadl.com  نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 ***بعد ماه یک***

http://nevisadl.com/
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 بگم بهش میخوام اره کنم، غافلگیرش میخوام من و مهرزاده تولد روز امروز

 ... ببینم میتونم

 میومد خونه تو که بود زنی منیره کردم، صدا رو منیره رفت مهرزاد که صبح 

 .. نیارم خودم سر بالیی من که بود این برای جورایی یه و میکرد رو کارا

 ؟؟؟ خانم بله-

 ...  خونتون بری میتونی امروز-

 ...شم خانم اما-

 در بری، االن از میشم ممنون باشیم تنها میخوام مهرزاده تولد امروز منیره-

 ...  کنم غافلگیرش میخوام نگی چیزی هم مهرزاد به میشم ممنون ضمن

 : گفت دل دو منیره

 ...  بزنین زنگ بهم حتما اومد پیش مشکلی اگر اما خانم چشم-

  بری میتونی باشه-

 حاضر گذشت که یکساعتی  کشیدم، راحتی نفس منم رفت منیره وقتی

 مشغول ، برگشتم و خریدم ارو خونه تزیین وسایل و کیک رفتم و شدم

 ... شدم ها بادکنک و شرشره کردن وصل

 کردم، نگاه ساعت به و  گذاشتم خوشگل بلوری ظرف یه تو رو کیک

  میومد دیگه ساعت یک مهرزاد
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 گذاشتم اما گرفتم رو موهام اب و گرفتم دوش یه و اتاق تو پریدم فوری

  بمونه نمدار

 ..  ارایشم میز جلوی نشستم و پوشیدم قرمز لباس یه

 امشب ممکنه میدونستم باشم، داشته ازش خوبی رفتار انتظار نباید میدونستم

 ... بشه تبدیل عمرم شب بدترین به

 میدادم، پایان قضیه این به روزی یه باید اما میدونستم رو اینا همه

 ... که بزنم کوری به رو خودم عمرم اخر تا نمیتونستم

 مورد اهنگ و پخش دستگاه سمت رفتم  پذیرایی، به رفتم شدم که حاضر

 اوردم رو نظرم

 کلید صدای ،باالخره میوفته اتفاقی یه میدونستم داشتم بدی استرس یه 

 اومد ورودی در رو انداختن

  زدم رو پلی در شدن باز محض به 

 (اخر لحظه-مافی بابک اهنگ)

 تکون نمیتونستم ترس از بودم مونده جام سر منم بود، مونده من رو مات

 شد پلی دوباره شد تموم اهنگ وقتی بخورم

 پاهام بودم، ترسیده چی عین ایستادم جلوش و مهرزاد سمت رفتم اروم 

 و دادم قورت سختی به رو دهنم اب بودن کرده یخ دستام و میلرزیدن

 :گفت شوکه و زده وبهت اومد خودش به گرفتم دستشو
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 ببینی؟؟؟ تومیتونی دلربا؟؟؟-

 : گفتم سختی به

 که عشقی میخواستم چون... چون نگفتم بهت ، ببینم میتونستم اولشم از-

 ... بسنجم رو داری بهم

 که بود منظره غیر اونقدر سوخت، صورتم طرف یه یهو و کرد ول دستمو

  زمین رو شدم پرت

 سمت بگیرم، رو جلوشون رو بیرون بیان میخوان که اشکایی کردم سعی

 ... نمیشدم تسلیم من میسوخت، بدجور صورتم راست

 گفتم و پایین انداختم و سرم و ایستادم جلوش دوباره و شدم بلند سختی به 

: 

 ...  بزن دوباره...  داری حق-

 اقا خب زمین، افتادم دوباره اش دوباره سیلی با....  میلرزید بغض از صدام

 ... بزنی نباید توکه بزن گفتم من

 حاضر حال در اما میاد خون و شده پاره لبم میدونستم جلوش ایستادم دوباره

 ...  نیست مهم

 ...  دارم دوست...  مهرزاد-

 دودست با و زمین رو کرد پرت دستشو کیف شدن، خیس عصبیش چشمای

 ... انداخت چنگ موهاش به
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 رو اشکام جلوی نتونستم دیگه منم لرزیدن، به کردن شروع هاش شونه 

 کردم حلقه کمرش دور دستامو پشت از و جلو رفتم...  کردم گریه منم بگیرم

 : گفتم و پشتش به چسبوندم رو ناکم درد گونه و

 قبل از ام عالقه...  دارم دوستت من مهرزاد،.. میدونم...  مقصرم میدونم-

 ...  شده بیشتر هم

 ... نمیشه...نه...  بشه متنفر ازم بخواد اینکه بود تودلم ترسی یه

 تو و ایستاد نزدیک توفاصله و صورتم دوطرف انداخت دست و برگشت

 : گفت دارش بغض صدای با شد خیره چشمام

 نابینا برای چقدر میدونی ؟؟؟ خوردم غصه برات چقدر میدونی ؟؟؟ دلربا چرا-

 ؟؟؟ میدونی ؟؟؟ کردم گریه دروغیت بودن

 : گفتم و بستم رو جشمام ای لحظه زد داد رو اخر میدونی

 ...اما...  میدیدم... میدونم-

 ...  لعنتی چی اما-

 : گرفت فاصله ازم قدمی چند و کرد ولم

 اینقدر چرا...  دلربا...  نمیاوردی خودت روی به اما رو اشکام میدیدی-

 داشتی شک من عالقه به تو...  کارت این با کردی خوردم دلربا... سنگدلی

 ؟؟؟
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 به و رفت عقب عقب دید سکوتم وقتی نگاه چشمام تو و سمتم برگشت

 ...  کردم بد خیلی حقش در میدونستم زمین، رو شد اوار و داد تکیه دیوار

 : گفتم و گرفتم رو دستش و نشستم جلوش و رفتم

 ...  مهرزاد ببخشید، مهرزاد، کردم غلط-

  ببینم رو شدنش خورد میتونستم بیرون، کشید دستم تو از فوری دستشو

 .ببینمت نمیخوام-

 گریه صدا بی نتونستم دیگه ریخت بیشتر اشکام منم اتاق، سمت رفت پاشد

 : زدم داد شد بلند هقم وهق کنم

 .... مهرزاد...  میکنم بگی هرکاری... ببخشید... مهرزاد-

 کرده تزئین ارو خونه باهاش که کردم نگاه بادکنک و شرشره و اونهمه به

 .. بشه تموم فضاحت این با نمیکردم فکر ، بودم

  نمیذاشتم من نمیشدم تسلیم من

 دراز شکم رو تخت رو لباسی هیچ بدون دیدمش شدم، اتاق وارد و شدم بلند

  کشیده

 عقب رو اش شونه فوری که گذاشتم اش شونه رو دستم و نشستم کنارش

 : گفت و نشست خیز نیم برد
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 یک اون تو که قصدی سو همه اون از باید اینو سنگی، از نداری قلب تو-

 وقت هیچ بکشه رو یکی میخواد که کسی میفهمیدم کردی جونم به ماه

  خوردم تورو گول من نمیشه عاشقش

 هم حاال میبری، لذت من دادن زجر از تو شدم مند عالقه کی به بگو منو 

 ...  کردی یکیم اسفالت با زدی قشنگ ببر لذت

 اما برگردونم بهت بیناییتو بتونم تا بودم حل راه یه دنبال که بگو خرو منه

 ...  نبوده کور اصال خانم نگو

 داره نفهمیدم شوهرشم که منی هه من، جلوی میکرده بازی نقش فقط

  سرم تو خاک خوردم رو بازی این فریب و نفهمیدم میده بازیم

 همه باید حاال و نیست تدبیر را خودکرده باد، خودم بر لعنت که کردم خودم

 ...  کنم تحمل رو هاش وتحقیر توهین

 بغلش محکم و بغلش تو انداختم رو خودم ناگهانی بشم، تسلیم نمیتونستم

 : گفتم گونه التماس و کردم

 قهر باهام تورخدا اما میکنم قبول بگی رو تنبیهی هر کردم غلط مهرزاد-

 میخوای بیار، سرم میخوای هربالیی...  میکنم دق... مهرزاد نمیتونم نکن

 ...برنگردون رو ازم توروخدا مهرزاد اما میکنم تحمل رو همه بزن بزنی کتکم

 و کشید دراز تخت رو پشت به میزدم، زار دل ته از بدم ادامه نتونستم دیگه

 ... میلرزید گریه از بدنش بودم کرده بغلش همچنان من
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 ... کنه گریه صدا بی داشت سعی کردم، خوردش میدونستم 

 هزار با من  کنه، تحمل بتونه که زنیه کدوم  میکرد، گریه داشت مردم 

 ...  کنم تحمل نمیتونم دیگه و کردم تحمل یکماه بدبختی

  بود شده اروم مهرزاد اما میکردم گریه حالت همون تو ساعتی نیم

 دور پیچید اش دیگه دست شدم، اروم یکم نشست پهلوم روی که دستش 

 کرد جدا خودش از منو و کتفم

 ...  دلخور خیلی بود، دلخور چشماش شدیم خیره هم چشمای تو 

 : گفت پایین انداختم رو سرم خجالت با

 !؟  میکنی قبول رو ای تنبیه هر گفتی-

 : گفتم و دادم تکون سرمو فوری

 ...  بکشم نفس تو بی و باشم دور ازت نمیتونم چون اره-

 ... نمیدم طالق هم تورو اما کنم ازدواج دوباره میخوام من ، خوب خیلی-

 ...  موند باز دهنم

  ؟؟؟ چـــــــــــــــی

 حال بی و سست خسته، انگار یهو شکست، وجودم تو چیزی میکردم حس

 ...  شدم

 : گفتم سختی به نداشتم هم کردن فکر حس حتی
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 ؟؟؟... کنی...  ازدواج...ازد..  دوباره-

 : گفت تمام بیرحمی با و شد خیره چشمام تو جدیت با توهمو رفت اخماش

 اون من و باشی من دوباره ازدواج شاهد اینه ات تنبیه!!!  شنیدی درست-

 ... تو چشم جلوی خونه همین تو میارم رو زن

 این نمیگفت، دروغ چشما این بزنم پلک نتونستم حتی نگفتم چیزی دیگه

 ...  بودن جدی....  چشما

 بیرحمش چشمای از چشم نمیتونستم اما ریختن، اشکام دوباره کم کم

 ...  بگیرم

 بیرون، رفتم اتاق از وارفته و سست های قدم با و شدم بلند تخت رو از

 شده غافلگیر...  بستم درد با چشمامو...  خورد بادکنک و شرشره به چشمم

 ... غافلگیری چه اونم...  بودم

  کالشو و پوشیدم رو بارونیم در دم جالباسی توی از و در سمت رفتم 

  سرم رو انداختم

 زمانی یه که حیاط تو سفید تاب سمت رفتم...  شدم ویال حیاط وارد

 همه مثل اسمون...  کردم نگاه روم روبه به و نشستم روش بودم، عاشقش

 ...  میشدم خیس داشتم...  باریدن به کرد شروع دیگه روزای

 .. نبود مهم

  ؟؟؟ بود سرد.
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 ...  نبود مهم

 ... کنه فراش تجدید میخواد مهرزاد هیچی،...  نبود مهم هیچی دیگه

 که تلفنی اون نکنه ببینم صبرکن... !!!  گذاشته هم رو قراراش و قول حتما 

 ؟؟؟ اس زنیکه همون مال پیچوند منو و شد دیروز

 صورتم کردم باز ازهم دستامو  گرفتم، فاصله یکم تاب از و شدم بلند جام از

 .. گرفتم اسمون سمت به رو

 شروع اروم اروم و بستم چشمامو ، صورتم به میخوردن بارون های قطره

 ... زدن دور به کردم

 دور اونقدر...  دور بیست...دور ده...  دور چهار... دور سه...دور دو...  دور یک 

  روم پاشید گال زمین افتادم و رفت گیج سرم که زدم

 باال و پیچید هم به دلم سرگیجه شدت از شد، بلند هقم هق گریه زیر زدم 

 ....  شد تموم هم هام زدن عق...  شد خالی کامل دلم وقتی اوردم،

 گذشت ساعت نیم شاید کردم، باز رو پاهام و دست و کشیدم دراز پشت به

 شدت از اما بود سردم ، نمیبرد خوابم اما بودم خسته...  دنبالم نیومد مهرزاد

 ...  ندم بهش اهمیتی کردم اماسعی بود کرده لرز بدنم ، نمیمردم سرما

 کنم فکر بهش که نبود هیچی بودن قفل همه و همه خیالم ، ذهنم فکر،

 ...  دنبالم نیومد مهرزاد که بود ذهنم تو این تنها

 ...  زدم دلشو یعنی این و نیومد



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     286

 ابرا دیدم و کردم باز رو چشمام  اومد، بند بارون ساعت یک بعد باالخره

  شد پدیدار ماه و کنار رفتن

 ....  بودم ماه عاشق همیشه...  بود کامل قرصش

 بود شبیه زمزمه به بیشتر که ارومی صدای با کردم شروع و کردم باز لبامو

 : گفتن

 ؟؟؟ چرا غصه من ماه

 .... بنگر را اسمان

 ... روز و شب صدها از بعد هنوز که

 ... نخست روز ان مثل 

 ... میخندد ما به مهر از پر و ابی و گرم 

 ...گرفت نه...  شکست نه...  خزان های شب سردی از دلش که زمینی یا

 ... کشید امید سر از نفسی و...  شد لبریز عاطفه از بلکه

 که بگوید تا...  ریخت پاهامان زیر...  سپید یاس از دشتی...  بهار اغاز در و

 ... هنوز

 ؟؟؟ چرا غصه من ماه...  خداست احساس امنیت پر

 ... تورا هرشب من و داری تومرا

 ؟؟؟ چرا غصه من ماه
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 ... گفتن ها سخن یاس از و دادن غم به دل من ماه

 ... من ماه دارند خدارا که ، نیست هایی ان کار

 لب از ات ای شیشه دل یا بارید باران ،مثل روزی هم اگر اندوه و غم

 ... عشق پنجرهء

 ... خدا به نگاهت با شکست و خورد زمین

 ... خود دل با بگو و کن باز شادی چتر

 ... هنوز خداهست ، خداهست که

 میداد نشانم امید نورانی راه... شب لحظه تارترین در که است اوهمانی

 باشد شادی غرق ام زندکی همه میخواد دلش هرلحظه که است اوهمانی...

 ... من ماه... 

 همه این...  است اندوه بودن خوشبختی یعنی... باشد تا بگو هست اگر غصه

 ... وغم غصه

 همه  اند، باغ یک ی میوه...  نه چه و بخوای چه...  شور و شادی همه این

 زاری سبزه بلندی کوه هر پشت مبر یاد از ولی بچین عشق با و باهم را

 خدا یاد از پر است

 ماه غصه چرا و هنوز هست خدا ، هست خدا که میخواند کسی باز ان در و

 ؟؟؟ چرا ؟؟؟... من

 (شهدوست تات فرشته از متن)
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 : دادم ادامه لرزید بغض از ام چونه و زدم پوزخندی

 نه شدم دیونه نه...  خوبه حالم هم خیلی من ؟؟؟ جونم ماه چیه میدونی-

 ...  ارامم هم خیلی... سرم به زده

 کنم، تحملش میتونم اما میکنه سنگینی سرم رو داره توتوشی که اسمانی

 عوض رو زندگیم که درشتی و ریز اتفاقات از پر شده که سالی این همه مثل

 ...  کرده

 کردم نذر رو هام خنده اره هام، خنده همه ؟؟؟ نذرم چیه میدونی... کردم نذر

 ...  نگیره ام گریه دیگه که

 ...  زندگیم های روز تمام از بهتر خوبه حالم... خوبم من

 ... اما... خوبم من اره

 ... نکن باور تو اما

 ماه کنم تعریف برات رو زندگیم داستان میخوام...  خسته ماه، ام خسته

 تعریف دیگه بار یه میخوام اما بودی همش شاهد خودت که میدونم جونم،

 ...  کن گوش پس....  کنم

 ...  بود نکشیده روزگارو سختی که بودم نازپرورده دختر یه من

 ، رباتیک درس، تو زندگیم سالهای های خاطره و شبام و روزام همه

 ....  میشده خالصه اشغاالم و ات مامان قول به و کامپیوتر
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 نازپرورده دختر اون از روز یه یهو...  میشه عوض چیز همه روز یه یهو

 ... بود ملس خورش کتک که ادمی خور، کتک یه به میشم تبدیل

 سفر فکرم و بستم درد با چشمامو شکنجه و عذاب پر ماه اون اوری یاد با

 ...  روزا اون به کرد

  شدم خارج خاطرات اون از مهرزاد صدای با

 ... باشی زنده باید من ازدواج به دادن رضایت برای تو بیا پاشو-

 : مهرزاد ندادم نشون العملی عکس و بستم چشمامو

 ...بمیری تا بمون اینجا اینقدر درک به-

 ، عمارت تو مهرزاد بود شده شدم، خیره ماه به دوباره و کردم باز چشمامو

 کارن بود شده

 ... نبود من مهرزاد این اره 

 : مهرزاد

 تو اما نمیکنه، اذیتش اینطوری داره رو یکی که ادمی عوضی دروغگوی- 

 که ادمی خودتی، منافع فکر تو فقط شیادی یه تو داری دوستم میگی دروغ

 خودش از نشه اذیت اون اما بده جونشم حاضره داره، دوست رو یکی

 ...  دلربا گفتی دروغ بهم تو اما میگذره،

 دوستم اگر توهم دارم، دوست رو دیگه یکی االن ندارم، دوستت دیگه من

 ...  بگذری خودت شخصی عالیق از بهتره داری
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 خودم به داره و گفتم بهش سام عمارت تو پیش چندماه من که ای جمله

 ... رفت و برگردوند روشو اون اما کردم نگاهش ناباور میده، تحویل

  ؟؟؟ شد تموم ما عشق قصه سادگی همین به

 : گفتم ماه به رو دوباره

 ...  بخوابه نمیتونه که اونیه خسته میخوابه که نیست اونی خسته-

 ابدی خواب یه ، بمونم بیدار نمیخوام بخوابم، میخوام اما ام خسته من

 ...  میخوام

 صحبت ماه با و کردم فکر حال و گذشته به و کشیدم دراز همونجا اونقدر

 از ناک درد و گرفته بدنی با بیرون، زد خورشید و رفت ماه که این تا کردم

 و انداختم در دم رو بارونی...  برگشتم ویال به خوران تلو تلو و شدم بلند جام

 در...  بود منظم هم نفساش و بود کشیده دراز تخت رو مهرزاد اتاق، تو رفتم

 هم مشکیم پشتی کوله برداشتم، لباس دست یه و کردم باز اروم رو کمد

 داخلش گذاشتم ولباس برداشتم

 به که ویال سند و مهرزاد و خودم شناسنامه مدارک، کشوی سمت رفتم 

 بیرون اومدم اتاق از کوله تو تابم لب گذاشتن بعد برداشتم، رو بود خودم اسم

 بیرون، زدم ویال از و برداشتم رو مهرزاد ماشین سویئچ و شدم حاضر فوری

 ...  بگیرم حالتو خوب بلدم منم ؟؟؟ مهرزاد باهام کنی بازی میخوای

 ...  هتل سمت رفتم کردم که کاری اولین
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 ...  هفته یک برای میخواستم اتاق یه سالم-

 : گفت و کرد ام چهره به نگاهی

 چی؟؟؟ همسرتون-

 :بهش توپیدم و توهم کشیدم رو اخمام

 ....  اقا ربطی چه شما ب-

 ... کنید پر رو فرم این خوب بسیار-

 به فرم کردن پر بعد ، گرفتم ازش رو خودکار و رفتم بهش ای غره چشم

 یه بعد حموم، تو رفتم و تخت رو انداختم رو کیفم و رفتم نظر مورد اتاق

 باز رو تابم لب و اتاق تو میز پشت نشستم شدم تمیز وقتی حسابی دوش

  کردم

 یه میدونستم کردم فعال رو خونه مخفی دوربینهای ویندوز اومدن باال بعد 

 مهرزاد که توسرم خاک ای بود، خواب هنوز مهرزاد میخوره دردم به روز

 ... بخوابم ساعت36 بعد نتونستم هنوز من و خوابیده

 باالخره میدونستم شدم خیره بهش و لبتاب کنار گذاشتم و اوردم رو گوشیم

 ...  بشه بیدار وقتی بهم میزنه زنگ

 : گفتم و زدم پوزخندی

 بچرخ میکنم، اذیتت چطوری کنم اذیت بخوام من وقتی نمیدونی توهنوز-

 ... اقا بچرخیم تا
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 .... کردم ارسال و دادم توضیح رو نبودنم کور واقعیت و زدم ایمیل رضا برای

 خرید بعد بازار رفتم بیرون، زدم هتل از و پوشیدم لباس شد که ده ساعت

 ...  برگشتم هتل به نیاز مورد شخصی لوازم سری یه و لباس چنددست

 بعد ، سایلنت رو گذاشتمش اما خوردن زنگ به بود کرده شروع گوشیم

 که دیدم کردم، فعال رو دوربین و تاب لب پشت نشستم لباسام کردن عوض

 و زدم پوزخندی میگیره منو گوشی مدام و میره راه داره اتاق توی طاقت بی

 : گفتم لب زیر

 ... بگیری زن میخوای بگی نداشتی حق باشم کرده بدی هرچقدر-

 توی از و کردم برقرار  رو تاب لب و گوشی بین رابطه فوری فرستاد، پیام یه

 : کردم باز رو پیامش تاب لب

 ... بزنیم حرف باید خونه بیا نده دقم ؟؟؟ رفتی گوری کدوم دلربا-

 :  دادم رو جوابش فوری

 میرم دارم منم منه، دست هم ات شناسنامه عزیزم، باش خیال همین به-

 تورو العمل عکس بفهمن رو واقعیت اونا مطمئنا ام، خانواده پیش مشهد

 ...  ندارن

 موبایل شدم، خیره تاب لب مانیتور به دوباره و ریختم خودم برای قهوه یه

 با...  میرفت راه طاقت بی کشید، توموهاش دست و کرد پرت تخت روی رو

 کردم فعال رو میکروفنش و توهم رفت اخمام گوشی خوردن زنگ
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 ؟؟ بله-

-... 

 ؟؟؟ خوبه حالتون اکبری خانم سالم-

-... 

 هفته یک من وبرای بگرید تماس دیگه پزشکای با لطفا اکبری خانم-

 ... کنید رد مرخصی

-... 

 نمیخوام و دارم و دوست رو همسرم من کنید فراموش رو موضوع اون-

 ...بیارم هووو سرش

-... 

 برای ضمن در مربوطه خودم به شدم پشیمون چرا اینکه اکبری خانم-

  متاهل نه کنید حساب مجرد مردای رو میتونید خواستن کمک

-... 

 خدافظ بکن میخواد دلت هرغلطی-

 خیالم یکم حرفاش شنیدن از دیوار، سمت کرد پرت محکم رو گوشیش

 اما باشه داشته دوباره ازدواج میخواسته مهرزاد بود معلوم اما شد راحت

 ... شده پشیمون
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 اومد نیست هیچی دید وقتی کرد روش و زیر و مدارک کشوی سمت رفت 

 : گفت و نشست تخت رو

 ..  دلربا-

 کردم نگاهش و خوردم اروم اروم رو ام قهوه  گرفت، دستاش تو سرشو

 تاب لب طریق از خورد زنگ موبایلم میز، رو گذاشتمش شد تموم وقتی

  دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس بود رضا کردم، نگاهش

 ؟؟؟ بله-

 ؟؟؟ ندادی دست از رو بیناییت واقعا دلربا:  رضا

 روفوزه اون که کنم امتحان رو مهرزاد میخواستم فقط من داداش درسته-

  شد

 ؟؟؟ شد رفوزه چیه منظورت:رضا

 و نداره دوستم دیگه گفت اون اما گفتم رو واقعیت بودبهش تولدش دیشب-

  نمیده طالق منم گفت البته کنه، ازدوااج دیگه یکی با میخواد

 :زد داد رضا

 ...  بابل میام االن خودم ؟؟؟ چـــــــــــــــــــــــــــــــــی-

 مشهد میرم دارم گفتم مهرزاد به هستم)..(هتل من-

  میوفتم راه االن من خوب خیلی:  رضا
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 مردمی به و ایستادم پنجره پشت رفتم شدم بلند و کردم قطع رو تماس

  من، عین دارن  مشکلی یه هرکدوم بودن، امد و رفت درحال که شدم خیره

 رمان یک باهاشون میشه که افتاده زندگیشون توی اتفاقاتی یه هرکدوم

 ...  نوشت

 به و هام خاطره درایو تو رفتم نشستم، تاب لب پشت و برگشتم دوباره

 که زمانی مال بودم، نوشته که ای خاطره اخرین...  شدم خیره خاطره اخرین

 چیزی ازش که ماهی یک اون وقتشه االن بود، بودم بیمارستان تو هنوز

  کنم ثبت رو ننوشتم

 شدم تایپ مشغول و کردم باز جدید ورد یه

 ***دلربا***

 و کرد مشهد راهی رو رضا و بابا ، مامان مهرزاد برگشتیم، خونه به مهرزاد با

  بودیم تنها مادوتا فقط حاال

 و بودم شده خسته بودم کرده بازی نقش که ای هفته یک همین تو

 ...  بدم ادامه بازی این به میخوام کی تا نمیدونستم

 برگشتم شنیدم پاشو صدای مثال بیرون، اومدم فکر از مهرزاد اومدن با

 : مهرزاد  سمتش،

 ؟؟؟؟ نمیکنه درد که ؟؟؟سرت چطوره حالت خانما خانم خب-

 ...  قهوه عین شده تلخ میدونستم اما بزنم لبخند کردم سعی
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 ...  نکن باور تو اما خوبم-

 : بوسید رو ام شقیقه جای و کرد حلقه کمرم دور رو دستاش و نشست کنارم

 بهت چطوری اینو باید واقعا نمیدونم من دارم، دوستت چقدر نمیدونی دلربا-

 ...  کنم ثابت

 و کورم که ازمنی بشی خسته ازم، بشی خسته میترسم مهرزاد، میترسم:  من

 ...  بربیام شخصیم کارهاای پس از حتی نمیتونم

 : گفت و گذاشت لبم روی رو انگشتش

 خسته ازت وقت هیچ من منی، خوشگل خانم تو... بشنوم نمیخوام! هیس-

 تنهام توهم میومد پیش هم من برای مشکل این اگر مطمئنم نمیشم،

 ...  نمیذاشتی

 ام ریه به رو تنش عطر کردم سکوت و گذاشتم اش سینه روی سرمو

 ...  فرستادم

 ....  مهرزاد دارم دوستت-

  عزیزم دارم دوستت منم-

 داشتم دوست ، محبتش ابراز این از بودم لذت غرق بوسید، رو موهام روی

 ....  بکشه رو نازم اینطوری

 یهو که بگیرم فاصله مهرزاد از نمیخواستم اما بخوابم میخواستم بودم خسته

 روهوام کردم حس
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 : زدم جیغ و کردم حلقه مهرزاد گردن دور دستامو فوری 

 میکنی؟؟؟ چیکار دیوونه-

  کنم همراهی خوابم تخت روی تا زنمو میخوام:  مهرزاد

 میگیره درد کمرت دیوووونه:  خندیدم

 عزیزم سرت فدای: مهرزاد

 : گفت و کشید دراز کنارم خودشم و کرد درازم تخت رو

 دلربا؟؟؟-

 ؟؟؟ بله-

 دلربا؟؟؟-

 : وگفتم زدم محوی لبخند ؟؟؟ چیه منتظر میدونستم لبم رو نشست لبخند

 ؟؟؟... جانم-

 : خندید هم مهرزاد

 ....  کنم صدات میخواستم فقط هیچی ، گفتنت جانم قربون ای-

 ؟؟؟... مهرزاد: من

 بهش پهلو به و بود کرده جک دستشو ، قشنگه اش خنده چقدر  خندید،

 : بود داده تکیه

 ؟؟؟ جونم-
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  میترسم ازتنهایی مهرزاد، میترسم میترسم،خیلی من و تاریکه جا همه-

 ندی، جوابمو میکنم صدات هرچی و بشم بیدار خواب از روز یه میترسم 

 ازش حاال اما بودم نترسیده تاریکی و تنهایی از وقت هیچ مهرزاد، میترسم

 ...  دارم وحشت

 اشکام که زدم زور و گذاشتم اش سینه رو سرمو کرد، حلقه دورم دستاشو

 : بیاد

 گفتم مسنی خانم یه به نیستم که هم وقتایی  نمیذارم، تنهات وقت هیچ-

  باشه تو کمک و بده انجام رو خونه کارای اینجا بیاد

 و بود که سکوتی اما گذشت چقدر نفهمیدم نگفتم، هیچی و کردم سکوت

 ... بخوابم شد باعث مهرزاد اغوش بخش لذت گرمای

 ....  رویا یه عین شیرین، خواب یه

 واقعیت گفتن با میترسیدم که امنیتی امنیت، با همراه ارامش از پر خواب یه

 ... بدم دستش از

 اتاق از و شدم بلند جام از کشیدم پوفی نبود مهرزاد شدم، بیدار خواب از

 کردم کوری به تظاهر بیرون، رفتم

 با و کنم برخورد بهش تا نباشه شیءی جلوم مثال تا بازکردم جلوم دستامو 

 : زدم دادم ای ترسیده صدای

 ؟؟؟ کجایی مهرزاد ؟؟؟ مهرزاد-
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  باشه، رفته که ترسیدم واقعا اینبار نبود دیدم تو مهرزاد ها، پله به رسیدم

  ام گونه روی ریختن اشکام

 ؟؟؟... مهرزاد-

 ی پله چهارتا سه اما پایین، رفتم ولرز ترس با کورا عین ها پله وسطای تا

  رفتم شیرجه پایین سمت به و خورد پیچ گذاشتم کج پامو رو مونده

 ... دلــــــــــربا: مهرزاد

 :بغلش تو کشید منو و زد زانو کنارم سمتم، دوئید

 ...  بزن حرفی یه ؟؟؟ دلربا چیشد،-

 :بهش زدم و کردم گره مشتامو

  باشی رفته ترسیدم ندادی جوابمو چرا میترسم، گفتم بهت رفتی کجا-

 : فشرد اش سینه به منو محکم و بغلش تو کشید منو گریه، زیر زدم و

 ؟؟؟ بذارم تنها تورو باید چرا من دلم عزیز باش اروم برم، قربونت-

 ... بذارم تنها داشتم رو بهش رسیدن رویای که عروسکمو باید چرا 

 ...  مبل رو نشوندم و مبال سمت بردم و کرد بلندم

 بیارم اب برات برم بشین همینجا-

 : گفتم و زدم چنگ لباسش امابه

 ...  بمون پیشم... نه-
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  نمیرم باشه-

 کرد، تنظیم پاش روی رو سرم و خوابوند مبل رو منو و نشست پیشم

 خیلی بگذرم نمیتونستم بود افتاده جونم به که ترسی از بستم، چشمامو

 ... بودم ترسیده

 ندادی؟؟؟ رو جوابم کردم صدات هرچی چرا بودی؟؟؟ کجا-

 نشنیدم همین برای بگیرم ازش رو نامه بودم رفته بود اومده پستچی: مهرزاد

 بیارم رو اتاقمون باید تو، دوئیدم شنیدم که اخرتو جیغ صدای فقط صداتو

  خطرناکه تو برای ها پله این پایین طبقه

 ، میکرد حرکت موهام تو مهرزاد دست  نگفتم، چیزی و کردم سکووت

 : گفتم خستگی با میکردم گشنگی احساس

 ؟؟؟ مهرزاد-

 ؟؟؟ جانم: مهرزاد

 ...  گشنمه من ببخشید... من-

 : وگفت بوسید رو پیشونیم شد خم

  میکنم درست برات مهرزادی مشتی املت یه االن-

 رفت اشپزخانه به و گذاشت سرم زیر پاش جای رو مبل کوسن
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 شده خسته بستم، چشمامو منم شد که اشپزخانه وارد کردم نگاهش پشت از 

 شده خسته میگذشت کردنم بازی نقش از که کمی فاصله همین تو بودم

 ...  بودم

 این با که سپهری سهراب اشعار از یکی زمزمه به کردم شروع خواسته نا

  میومدن بهم خیلی حالم

  بود شده کدر اتاقم مرداب*

 . میشنیدم رگهایم در را خون  زمزمه من و

 . گذشت می ژرفی تاریکی در ام زندگی

 .* میکرد روشن را وجودم طرح تاریکی، این

 میکنم گریه دلیل با و دلیل بی روزها این چکیدن، چشمام گوشه از اشکام

  میریزم اشک نیامده هنوز که ای غصه و غم برای انگار

 نداری حق دیگه بگم بهت دلربا ؟؟؟ میکنی گریه داری تو که باز:  مهرزاد

  کنی گریه

 : گفتم دار بغض

 ؟؟؟ چرا-

 گریه میدم دستور بهت و دارت اختیار و شوهرتم من اینکه برای:  مهرزاد

  میکنم ات تنبیه کنی گریه دیگه بار یه اگر نکنی

 : بود باحال خیلی لحنش خندیدم



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     302

 ؟؟؟ تنبیهی چه اونوقت-

 : گرفت خودش به متفکر حالت مثال مهرزاد

 اوناش از بدنی تنبیه-

 : گفتم و توهم کشیدم اخمامو

 بکش خجالت-

 میکنم فلکت که بود این منظورم چه من به منحرفه تو ذهن:مهرزاد

 : گفتم عشوه با و خندیدم

  ؟؟؟ میاد دلت-

 اشپزخانه سمت به مثال که همونطور کرد بلندم و گرفت دستمو و اومد

 :گفت میکرد راهنماییم

 ... نه که معلومه-

 یه ماهیتابه توی از و نشست کناریم صندلی خودشم و نشوندم صندلی رو

 : وگفت دستم داد و گرفت لقمه

 ؟؟؟ میاد خوشت ببینم بخور بفرمایید-

 دارم دوست من کنی درست تو هرچی-

 *بیستم فصل*
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 و بردم دهنم سمت رو لقمه  ببینم، چشمم گوشه از رو لبخندش تونستم

  زدم بهش گازی

 رو برم که کرد راهنماییم و ظرفشویی تو گذاشت ظرفارو مهرزاد شام از بعد

 : گفت و کنارم نشست پفک و چیپس اوردن بعد خودشم بشینم کاناپه

 ؟ بکنیم جالب بازی یه چیه نظرت-

 ؟؟؟ ای بازی چه: من

 اسم گفتم من که اسمی اخر حرف با تو میگم شهر اسم مثال من:  مهرزاد

 بگو رو دیگه شهر یه

 : زدم لبخند

  باشه-

 ؟؟؟ تو یا کنم شروع من:  مهرزاد

  تهران میگم اول خب ، میکنم شروع من: من

 نیشابور: مهررزاد

 رامسر: من

 رشت:مهرزاد

 تبریز:من

  زاهدان: مهرزاد
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 نوشهر: من

  رامیان: مهرزاد

 ؟؟؟ شهره مگه رامیان:من

 میسوزی وگرنه بگو زود حاال شهره که بعله: مهرزاد

 : گفتم اخرم نمیرسید ذهنم به اسم نون از میکردم فکر هرچی

 ...  نمیدونم-

 : خندید مهرزاد

  شدم برنده من پس-

 دیگه منی باهوش شوهر اره-

 و شدیم پفک و چیپس خوردن مشغول زد، خوشحالی برق چشماش دیدم

 میکرد تعریف بچگیش زمان خاطرات از مهرزاد

 گفتن که دانشگاه رفتم روز یه  بود، بریتانیا داشنگاهم من:  مهرزاد

 نمیشه تشکیل کالسامون

 هم خیلی قضا از بود ایرانی که ایرج اسم به داشتم دوست یه منم موقع اون 

 بود شر
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 بگیره، دختری دوست نمیتونست وقت هیچ اما بود هم دختر دوست دنبال 

 نمیشد اما داشت خوبی قیافه هم خیلی اتفاقا نه اینا یا باشه زشت اینکه نه

 ... دیگه

 دیدم که داشتیم چتر هردوتامون هم ایرج منو میومد بارون روز یه اینکه تا 

 چیکار میخواد ببینم ایستادم تعجب با دیگه، طرف یه کرد کج راهشو ایرج

 پخش کتاباش همه که دختره یه سر باال گرفت چترشو رفت دیدم که کنه

 بود شده زمین

 رو ایرج گونه شد بلند دختره وقتی بود واینستاده چتر زیر خودش بود جالب 

  رفت و بوسید

 مینداختمش دست داشتم پیشم اومد ایرج وقتی بود، گرفته هم رو ایرج چتر

 باال مدل ماشین یه پیش دختره دیدیم شدیم خارج دانشگاه از که  اینا و

 دید مارو که بعد میزنه حرف هه راننده با داره باز پنجره توی از و وایستاده

 گفت دختره ما سمت اومدن دوتاشون شد پیاده اون و گفت چیزی راننده به

: 

 . تدِ همسرم این ممنونم کمکتون از-

 : شد منفجر ایرج رفت که دختره بود شده قرمز میگی ایرجو

 بهمان و کنم فالن باشم من و کنم کمک جماعت دختر به دیگه باشم من-

  کنم

 داشتی؟؟؟ دختر دوست توهم ؟؟؟ چی تو-
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 توبدنیا که اونم از بعد نبودم توفکرش اصال که سالگیم پونزده قبل تا- 

 ؟؟؟ چیه عروسک این درباره نظرت گفت سام و اومدی

 میخواست دلم بار اولین برای بودی عروسکا کپی دیدم عکستو وقتی

 : گفتم همین برای باشم داشته عروسک

 این:  گفت و خندید هم سام بخریدش؟؟؟ من برای میتونید خوشگله خیلی-

 حسابی که منم  ؟؟ بشه زنت شد بزرگ وقتی داری دوست  نیست، عروسک

  اره گفتم بود اومده خوشم ازت

 عروسک شدی تو و میاورد برام تورو عکسای همیشه سام موقع اون از بعد

 ...  من

 از اصال من اما داشتی منم عکسای و میشناختی منو تو بدجنس ای: من

  نداشتم خبر تو وجود

 : شدم عصبی یهو کشید بینیمو و خندید مهرزاد

 نزن من بینی به دست-

 : گفت شوکه مهرزاد

  نکردم کاری که من دلربا چیشد-

 : گفتم کنم دلجویی خواستم همین برای رفتم تند خیلی فهمیدم

 چون نزن من بینی به دست دیگه خواهشا حساسم بینیم روی من ببخشید-

  باشم داشته تندی رفتار همینطوری ممکنه
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 : گفت و زد مهربونی لبخند

 .. خانما خانم اطاعت-

 بزرگانه رفتار مهرزاد نمیکردم، احساس رو خودمون بین سنی فاصله اصال

 ...  داشتم دوست همینو ومن نداشت

 : گفتم و خندیدم که کشید صداداری خمیازه مهرزاد

 میاد؟؟؟ خوابت-

 ... میخوام شیرین خواب یه اره:مهرزاد

  کنم اذیتش خواستم و فهمیدم رو منظورش

 گوش صداهارو وی تی یکم میخوام نمیاد خوابم من برو تو پس خب خیلی-

 کنم

 عین داد، تکیه مبل پشتی به سینه به دست و توهم رفت اخماش مهرزاد

 اروم  بهش، رسید باالخره تا سمتش بردم رو دستام اروم ورچید لب ها بچه

 همش اینا البته کنم پیدا رو صورتش تا میزدم بدنش روی رو دستم اورم

 !! بود نمایش

 شدی؟؟؟ ناراحت: من

 : گفت و کرد حلقه دورم رو دستاش

 عروسکم نه که معلومه-
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  بخوابم میخوام ام خسته منم:  من

 دورم رو ودستاش کرد خاموش رو وی تی فوری شد، افشانی نور چشاش

  برد اتاق به و کرد بلندم و کرد حلقه

 میام االن کنم خاموش رو برقا کن صبر لحظه یه-

  باشه-

 درمونده و بودم خسته بودم، بسته چشمامو و بودم کشیده دراز تخت رو

 بربیام، پسش از نمیتونستم من و نبود راحتی کار میکردم فکر که اونقدرا 

  ندم سوتی جایی کنم دعا میتونستم فقط

 ...  زدم محوی لبخند کنارم مهرزاد کشیدن دراز با

 ***حال زمان دلربا،***

 اش صفحه به شدم، خارج دورم نچندان خاطرات از موبایل زنگ صدای با

 کردم نگاه

 قهوه سمت رفتم و بلندشدم توجه بی و کردم سایلنتش بود، مهرزاد شماره 

 کردن ذخیره بعداز  و تاب لب سراغ رفتم قهوه یه کردن درست بعد ساز،

 و طول داره عصبی که دیدم رو مهرزاد دوربینا، قسمت تو رفتم خاطره

 میشناختمش،همه میدونستم عصبیه، میدونستم میکنه متر رو خونه عرض

  بودم حفظ از رو حاالتش

 : کردم زمزمه لب زیر اروم
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 ازدواج میخوای بگی نداشتی حق بودی ناراحت و دلخور اکر حتی!! مهرزاد-

 . کنی

 اومد در صدا به من موبایل و گوشش کنار گذاشت رو موبایلش دوباره

 رو بود ایستاده که همونجایی دیدم شدم، خیره مهرزاد به توجه بی هم باز 

  میدیدم رو هاش شونه لرزش سرش، رو گذاشت دستاشو و نشست زمین

 پاره و کند رو همشون ها دیوانه عین و ها شرشره سمت رفت که دیدمش 

  کرد

 میز روی گلدون سمت رفت ترکوندشون، و فشرد مشتش تو هارو بادکنک

 شروع اشکام زمین، به کوبیدش قواش تمام با و برداشتش و مبل عسلی

  ؟؟؟ چرا میکردی؟؟؟ رو اینکار چی برای داشتی مهرزاد  ریختن، به کردن

 : دادم جواب و کشیدم اهی پری شماره دیدن با. زد زنگ گوشیم دوباره

 ؟؟؟ بله-

 ؟؟؟ پریم خوبی؟؟؟ جان دلربا سالم-

 شما؟؟ خوبی شناختم بله جان، پری سالم-

 ؟؟؟ گل خانم کجایی خوبیت به خوبم: پری

 ؟؟؟ زده زنگ بهت رضا-

 : گفت بعد و کرد ای طوالنی مکث
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 منم نمونی تنها تا بمونم پیشت بیام خواست ازم میرسید فردا رضا اره،-

  بابلم االن و شدم حاضر اول همون

 ؟؟؟ کجاست میدونی هستم)...( هتل تو من عزیزم خب خیلی-

  اونجام دیگه ساعت نیم تا من میدونم، عزیزم بله-

 منتظرتم باشه-

 برای دلم شده، تنگ براش دلم کردم نگاه مهرزاد به و کردم قطع رو تماس

 . بخوابم  نتونستم که هم دیشب بودم خسته خیلی شده، تنگ بغلش

 هم میخواد نفر یک گفتم و هتل البی تو رفتم و پوشیدم مناسب لباس یه 

 اومد پری هم موقع اون تا کردم رزرو جا هم پری برای و بشه اتاقیم

 : گفتم و خندیدم که شد خیره چشمام تو لحظاتی بهم رسید تا

  خانم؟؟ پری میکنی نگاه اینطوری چی ؟؟به چیشده-

 : گفت و بغلم پرید یهو

 نابینا اصال تو فهمیدم وقتی شدم خوشحال خیلی ، نمیشه باورم اصال-

 نشدی

 : گفت و لبهام به شد خیره که زدم تلخی لبخند

 مهرزاد؟؟؟ کار-
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 و توهم رفت اخمام بود، شده زخم کتکاش از که زدم لبم گوشه به دستمو

 : گفتم خشک

  اتاقم به بریم بیا-

   شد سوار و اومد مکثی یه با هم پری شدم اسانسور وارد ، افتادم راه و

 میداد نشون  میرفت راه طاقت بی روکه مهرزاد داشت که تاب لب به نگاهی

 : گفتم و  انداختم باال شونه منم کرد نگاهم تعجب با و انداخت

  ؟؟؟ میکنی نگاه اینطوری چرا ؟؟؟ چیه-

 بودی؟؟؟ گذاشته دوربین توخونتون تو-

 : گفتم و انداختم باال شونه

 دوربین اونم اتاق تو حتی بودیم که مشهد بپرسی رضا از میتونی اره-

  بودم گذاشته

 : گفتم و دادم تکون سری

 خودت برای دوست هرچی البی بزن زنگ نهاره وقت االن کنم فکر-

 میخورم همون از منم بده سفارش

 رو رفتم که بودم خسته اونقدر منم تلفن، سمت رفت و داد تکون سری پری

 : گفتم و کشیدم دراز تخت

 . میخورم نهارمو شدم بیدار وقتی ام خسته خیلی االن من-
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 سعی و بستم چشمامو شد تاریک جا همه وقتی و زدم چشم به بندمو چشم

 . بخوابم کردم

*** 

 ابجی؟؟؟ دلربا دلربا؟؟؟-

 و بردم چشمم سمت به دستمو بود تاریک جا همه اما کردم باز رو چشمام

 و بغلش تو رفتم فوری دیدم رو رضا برداشتم، چشمام ازروی رو بند چشم

 : گفتم

 ندیدمت که ماهه یک داداش بود شده تنگ برات دلم-

  بازیگرم خواهر همینطور منم:  رضا

 : گفتم و شدم جدا ازش دلخوری با

  کردم اینکارو چرا گفتم بهت-

 سمت رفتم و شدم بلند تخت روی از اخم با منم و داد تکون تاسف به سری

 و پری و شدم خارج سرویس از وصورتم دست به زدن اب بعد دستشویی،

 میزدن حرف باهم زیرزیرکی و جدیت با داشتن گوشه یه که دیدم رو رضا

 : گفتم عصبی

  باشین داشته مجزا اتاق یه پری و تو بهتره اومدی توهم که حاال-

 : گفت تند و لکنت با پری چون شدن وعصبانیتم دلخوری متوجه کنم فکر

  باشم تو پیش میخوام من نه-
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 :گفتم جدیت و اخم با منم

 ...  باشم تنها مدتی برای میدم ترجیح ممنون-

 بود، نشسته کاناپه روی کردم، نگاه مهرزاد وبه نشستم تاب لب پشت دوباره

 و پری سمت برگشتم و کردم خاموش رو تاب لب و شدم خارج دوربینا از

 : وگفتم رضا

 بگیر اتاق یه پذیرش برو رضا-

 !!! بهتره نباشی تنها وضعیت این تو تو مطمنی؟؟؟ دلربا:  رضا

 : گفتم ای زننده و تند لحن با

 ؟؟؟ کنم خودکشی میترسی چیه-

 ... ولی...  نه:  رضا

 ...  زودباش نداره ولی-

 دلم شدم، خیره بیرون به پنجره از منم بیرون رفت اتاق از و کشید پوفی

 توی من اما بود نگذشته هم روز یک حتی شاید بود شده تنگ مهرزاد برای

 نمیتونستم و بودم شده وابسته بهش ای دیگه هروقت از بیشتر ماه یک این

 .بمونم اون بدون

 و اشکام یاد گوشم، تو زد که ای سیلی دوتا یاد ، عصبانیتش و دیشب یاد

 ...  ماه و من دل و درد یاد ، شکستنش دل و سنگدلیش یاد اشکاش،
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 که باصدایی ، پریه دسته میدونستم برنگشتم نشست ام  شونه روی دستی

 : گفتم نلرزه میکردم سعی

  دارم تنهایی به نیاز پری-

 .کن خبرم داشتی هرکاری کرد اجاره رو کناریت اتاق اومد رضا باشه، اه-

 ممنون-

 فعال-

 چکید اشکم باالخره بستم چشمامو شنیدم که اتاقو در شدن بسته صدای

  ؟؟؟ بگیری زن میخوای بگی بهم اومد دلت چطور مهرزاد 

 قسمت تو رفتم و کردم روشنش تاب، لب  سمت رفتم و کشیدم اهی

  کردن تایپ به کردم شروع اش ادامه واز خاطراتم

  رو ماه یک این تو مهرزاد خالصانه محبتهای بیاد یادم میخواستم

 **** ادامه. دلربا***

 از نمیذارم تنهام میدونستم بار این بازم، نبود مهرزاد شدم بیدار که خواب از

 مهرزاد زده وحشت صدای که ها پله سمت برم خواستم و بیرون اومدم اتاق

  شنیدم رو

  صبرکن-
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 قرمز تیشرت یه و مشکی ورزشی گرمکن یه با مهرزاد وایستادم همونجا

 و پایین برد ها پله از منو حوصله با و گرفت دستمو و باال ها پله از اومد

 : گفت

 ...  خانم گلرخ-

  اقا بله-

 شو اشنا خانومم با بیا: مهرزاد

 : گفت من روبه و بیرون اومد ازآشپزخانه ساله50 مسن خانم یه

 گلرخم من خانم سالم-

 : گفتم و زدم لبخندی

 ؟ کنم صداتون گلرخ خاله میتونم سالم-

 : زد شاید برق چشماش دیدم

 ...  خانم البته-

  گلرخ خاله ممنون-

 یا بخوره زمین مبادا باشه خانومم به حسابی حواست خانم گلرخ:  مهرزاد

 برین باهم خواست که هم هروقت یا ها ظهر بعد...  ها بمونه گشنه و تشنه

  بگردید بیرون

 ؟ مهرزاد میری کجا تو مگه:  من
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 : گفت بره کرد اشاره گلرخ به و کشید موهام به دستی

 میخوام و خریدم رو بیمارستان یه سهام اینجا فقط  خانومی نمیرم جا هیچ-

 نمونی تنها تا هست پیشت گلرخ شیفتم من که وقتایی بشم کار به مشغول

  ممنون باشه: من

 ...  بخوریم صبحانه بریم بیا هم حاال عزیزم چیه حرفا این:مهرزاد

 برام مهرزاد و چید صبحانه میز برامون گلرخ و بشینم میز پشت کرد کمکم

 اما کشیدم خجالت گلرخ از اولش میذاشت دهنم خودش و میگرفت لقمه

  شدم خوشحال نمیکنه توجهی ما به و نیست ما به حواسش اصال دیدم وقتی

 گرفته رو رادیو بودم شده خیره زمین به و مبال رو نشستم منم و رفت مهرزاد

 شده تنگ تابم لب برای دلم...  میکردم گوش رو جوان رادیو داشتم و بودم

 اون از نمیتونستم و بودم نابینا که من چون بنویسم چیزی نمیتونستم اما بود

 ...  فعال اما کنم استفاده

 خیلی مهرزاد بودم لذت اوج تو من و میگذشتن دیگری از پس یکی ها روز

 یه مثل و بود مهربون خیلی هم گلرخ نمیکرد دریغ هیچی و داشت دوستم

 گوش حرفاش به عالقه با من و میداد یادم رو داری همسر چاه و راه مادر

 ام خاله مثل رو گلرخ نداشتم ای خاله شاید داشتم دوستش میکردم

 رو جون هاجر های شیرموز هوای دلم بود اومده گلرخ وقتی از میدونستم

 برام که گفتم گلرخ به همین برای( مشهد تو خونشون مستخدم.) بود کرده

  شکالتی کیک با کنه درست شیرموز هرروز
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 و داد جواب گلرخ اومد در صدا به تلفن که بود گذشته ای هفته یک شاید

  من به داد بعدش

 ؟ بله-

 خوبی؟ گلم دختر سالم: مامان

 ؟ خوبن رضا و بابا خوبی؟ شما جون مامان ممنون:  من

 ؟ خوبه شوهرت ؟ خوبی تو خوبیم ما:  مامان

 خبر؟ چه خوبیم هم ما-

 ؟ ازاده وقتتون پنجشنبه ببینم... سالمتی: مامان

 : گفتم تعجب با

 ؟ چی واسه-

 پری؟ خاستگاری بریم میخوایم رضا برای: مامان

 : گفتم و خندیدم خوشحال

  آزاده وقتمون که معلومه شدم خوشحال چقدر نمیدونی عالی، هم خیلی-

 میبینمتون پنجشنبه پس باشه:مامان

  منتظرم باشه:من

 دخترم؟ نداری کاری خب:مامان

  برسون سالم بقیه به جون مامان نه: من
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  فعال همینطور توهم:  مامان

  کردم صدا رو گلرخ و کردم قطع رو تماس

 یکم و بیست فصل*

 ؟ خانم بله-

 بگیر برام رو مهرزاد شماره-

 خانم چشم-

 :گوشی تو پیچید مهرزاد نگران صدای گذاشتم گوشم دم رو تلفن

 ؟ بله-

  مهرزاد سالم-

 ؟ نشده که چیزیت خوبی؟ عزیزم سالم-

  دارم خوب خبر یه نگرانی؟ توچرا نه:  من

 داری من پیش مژدگانی یه باشه خوب خبرت اگر خوب:  مهرزاد

 : گفتم و خندیدم زده ذوق

 میشی خوشحال توهم مطمئنم-

 ؟ هست چی حاال خوب:  خندید مهرزاد

  رضا برای پری خاستگاری برن پنجشنبه برای مامانشون قراره: من
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 یعنی بشه جمع لبم روی لبخند شد باعث شد طوالنی مهرزاد سکوت

 !نشد؟ خوشحال

 ؟ مهرزاد-

 ؟ بله:  مهرزاد

 با و توهم رفت اخمام! ؟ جونم میگفت همیشه ؟مهرزاد بله گفت چی

 : گفتم دلخوری

 خدافظ شدم مزاحمت اینکه مثل-

 زد زنگ گوشی بالفاصله کردم قطع رو تماس بگه چیزی بذارم اینکه قبل

 : گفتم عصبانیت با که بده جواب خواست گلرخ

 بدی جواب نداری حق بکش برق از رو تلفن-

 عمد از بود پایین که جدیدم اتاق به برم کردم سعی عصبانی کورا، مثل بعدم

 : شد بلند گلرخ صدای که زمین خورد و نشدم میز متوجه مثال

  بده خدامرگم-

 حس رو پام درد میتونستم رفت دوید و نشوند مبل رو منو و گرفت بازوم از

 کرد پانسمان رو زخمیم پای اومدو اولیه های کمک جعبه با گلرخ کنم

 با خونه در خوردمش که همینی اورد شربت یه برام و اشپزخانه رفت وبعدم

 جلوم اومد پام و من دیدن با تو اومد ترسیده مهرزاد شد باز بلندی صدای

 :دستاش تو گرفت دستامو و زد زانو
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 ؟ دلربا-

 : برگردوندم رو روم

 کردی؟ قهر باهام دلربا؟-

 : گفتم و گریه زیر زدم

 ازم بله، گفتی اینا و جانم جای به کردم صدات وقتی شدی خسته ازم تو-

  شدی خسته

 ناراحت صدای پوشوندم دستام با رو صورتم و اوردم در دستاش تو از دستامو

  اومد مهرزاد

 هم خیلی دارم، دوست ؟من برم قربونت میکنی فکری همچین چرا آخه-

  دارم دوستت

  گفتم و شد بلند هقم هق

 خودتو اصال اما بدم بهت رو داداشم دامادی خبر میخواستم ذوق با-

 !بشم خوشحال من که نمیدی نشون خوشحال

 : گفت و کرد حلقه دورم دستاشو و کنارم نشست

 منو بین رابطه میدونی خودت اما کردم توجهی کم من تواه با حق ببخشید-

 عزیزم بدم برات جونمم حاضرم من وگرنه بود همون برای! شکرابه رضا

 ... برد خوابم اینکه تا کردم کریه فقط نگفتم هیچی
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 *** حال زمان. دلربا***

 سراغ رفتم بود ام گشنمه خیلی دادم بدنم به قوسی و کش خستگی با

 و برداشتم رو غذا مصرف یکبار ظرف یه کردم بازش و کوچیک یخچال

 بود بهتر هیچی از ،خوب بود بختیاری کردم بازش و میز پشت نشستم

 . شدم خوردن مشغول و برداشتم چنگال و قاشق

 پیام یه ما!  مهرزاد از دیگه تماس کلی گوشیم سراغ رفتم شد تموم وقتی

 : کردم بازش بود فرستاده هم

 من دلربا نمیدی، جواب عمد از میدونم بده تماسمو رفتی؟جواب کجا دلربا-

 فقط...  نیست کار در ؛ازدواجی کنم ات تنبیه که زدم الکی حرفارو اون

 ...  بودم عصبی

 : گفتم لب زیر زدمو پوزخندی

 حاشاست دیوار نمیاد کم و بلنده که چیزی-

 تو و زدم برش رو بود کرده صحبت اکبری خانم با که صداشو دربین توی از

 : گرفتم رو البی شماره و شم بلند جام از و کردم سیو دی  سی یه

  بفرماید-

 میتونید کنم پیک جایی برای میخواستم که داشتم بسته یه من سالم-

 بدید؟ انجام اینکارو

  چاپار میزنم زنگ االن خوب بسیار-
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 پایین میام االن-

 نگاه مهرزاد به و کردم فعال رو دوربینا فوری رفتم منم رفت پیک وقتی

 کردم فعال رو حیاط دوربین فوری....  شد خارج خونه از ساعت نیم بعد کردم

  کرد بازش و در سمت رفت

 ؟ هستید مهرزاد اقای شما-

  بله-

 شماست برای بسته این-

 : گفت و مهرزاد سمت گرفت رو پاکت

 کنید امضا رو رسید این لطفا-

 ؟ کیه طرف از: مهرزاد

 خانمه یه طرف از میدونم فقط:  پیک

 سی دیدن با و کرد باز رو پاکت در مهرزاد رفت و کرد روشن رو موتورش و

 داخل، دوید فوری دی

 اکبری خانم با صحبتش صدای زد رو پلی و گذاشت دستگاه تو رو دی سی

  بود شده خیره سیاه وی تی به تعجب با پیچید خونه تو

 خورد زنگ گوشیم و گوشش کنار گذاشت بعد و برداشت رو گوشیش فوری

 : فرستاد پیام برام و کرد قطع عصبانیت با ندادم جوابی
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 تو که اونی اصال ،قضیه میزنیم حرف خونه بیا چیه؟ بازیا مسخره این دلربا-

 . نیست میکنی فکر

 : کردم تایپ براش

 رو حرفا این که تواه صدای این!  میکنم فکر من که همونطوریه اتفاقا چرا-

 اما کنی ازدواج اکبری با میخواستی که درسته پس ، زدی اکبری خانم به

 دارم کار این به شدی پشیمون که ندارم کاری این ،به شدی پشیمون بعد

 کردی استفاده سو من اعتماد از تو که

 نکردی؟ سواستفاده من اعتماد از تو چی؟ تو پس-

 مثل تو الاقل نبوده مورد بی شکمم دیدم و داشتم شک تو عالقه به من-

  باش طالق دادخواست منتظر ضمن در.. بوده تند تب یه

 کنار بذار رو بازیا بچه این دلربا:  مهرزاد

 : فرستاد پیام دوباره ندادم جواب دید وقتی

 ؟ خوبه میبخشم تورو من ببخش منو تو کردم اشتباه من اصال دلربا:  مهرزاد

 ... دلربا... میکنم دق دوریت از دارم دلربا:  مهرزاد

 رو کردم پرت رو گوشی میدیدم تار اشکم پرده پشت از و زدم پوزخندی

 : گفتم و پنجره سمت رفتم و تخت

 ... کردی بد خیلی... مهرزاد کردی بد-

 ، ان ساده و ،صاف ،رئوفن مهربونن ها خانم*
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 ،اگر بشکنه دلشون اگر...،اما بدن مردشون برای هم رو خونشون حاضرن

 ، بشکنه قلبشون

 ! میشن تبدیل رحم بی سنگدل ادم یه به

 .... * قلب سنگ یه

 : کردم  زمزمه لب زیر و کردم نگاه آسمون زن چشمک های ستاره به

  منی دیدهء پیش که ای ستاره ای*

 ، زمین در که شود نمی باورت

 ، میرسی هرکه به ، هرکجا

 !است نهفته خود مشت میان خنجری

 ، تبسمی شکوفهء هر پشت

 ! است شکفته ای حیله جانگزای خار

  ، مهر صالی میزند باتو انکه

 !نیست تو دل غارت فکر به جز

 !توست راه به روشنی چراغ گر

 !ست ای گرسنه جاودان گرگ چشم

  است بهانه مان سالم ما ، ستاره ای

 ! است جاودانه دروغ مان عشق
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 اند بریده حق زبان ، زمین در

 ! است تازیانه زبان ، حق

  میکند دل درد صادقانه تو با که وان

 !است شبانه های های

 ! غریب ستاره ای ، ستاره ای

  ایم نرفته خدا خاطرهء ز اگر ما

 ؟ نمیرسد ما داد به چرا پس

 رسید آسمان به مان گریه صدای ما

  نمیرسد صدا چرا خدا از

 *سپهری سهراب*

 و کردم پاک رو بودن ریخته ام گونه رو که اشکایی اومد در صدا به اتاق در

  بودن پری و رضا کردم باز درو

 نشستم صندلی رو و زدم برق به رو ساز چایی رفتم و بستم درو و تو اومدن

 اینا ببینم رو جفتشون موهای روی خیسی میتونستم کردم نگاه بهشون و

 !کنن؟ حال خودشون یا کنن کمک من به اومدن کین دیگه

 : رضا برگردوندم رومو کشیدمو پوفی

 ؟ کنی چیکار میخوای-
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 ام خونه برمیگردم مدت یه بعد-

 ؟ کردی اشتباه توهم که میدونی: رضا

 : گفتم و  زدم پوزخند بعد و کردم نگاهش و برگشتم اخم با

 ندارم کمک به نیازی من خونه برو شما داداش بگم بذار هم حاال ، البته-

 زندگیم خونه سر برمیگردم شده پشیمون حرفش از مهرزاد کنم حس وقتی

 تو که ساعتی چند این تو میکنم فکر که همینطور باشی نگران شما نمیخواد

 نبودی نگران شدی مستقر بغلی اتاق

 رفت اخماش هم رضا پایین انداخت رو سرش و شد قرمز خجالت از پری

 : گفتم و پنجره سمت رفتم و زدم حرف بلند اخم با منم توهم

 میتونیم مهرزاد منو اما اومدی، که ممنون  بذاری، تنهام میخوام ازت االنم-

 که بود این برای و واقعیت گفتم بهت اگرم کنیم حل خودمون رو مشکلمون

 .  نیستم نابینا من بگی مامانشون به

 .  منی توخواهر ؟! میگی چی میفهمی:  رضا

 اگر.  کنی آشتی مهرزاد با نشدی حاضر خواهرت خاطر به اما خواهرتم اره-

 به اگر! ؟ میبینی ، بودم خواستگاریت مراسم تو منم بودی کرده اینکارو

 تنهام میشم ممنون هم حاال. بشی خوب شوهرم با میتونستی بودی فکرم

 بذاری

 : گفت تحکم با پری به رو شد بلند خشم با رضا
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 از الکی بگیره رو حقش چطوری بلده خودش خانم این پری بریم پاشو-

 .  اومدم اینجا تا مشهد

 : گفت گونه التماس پری

 میگی؟ داری چی میفهمی رضا-

 : گفت سرخ صورت با رضا

  پری پاشو میگم میفهمم،بهت اره-

 اتاق در شدن بسته محض به کردم نگاهشون منتظر و زدم سینه به دستامو

 . ،پری رضا ، مهرزاد ، ام گونه روی شدن آوار اشکام و شد بسته چشمام

 اما ندیدمش که نشده هم روز یک ،شاید بود شده تنگ مهرزاد برای دلم

 میرفتم باید و میکردم خفگی احساس شده گم وجودم از جزئی میکنم حس

 . میگیرم ارامش باهاش دارم اس دوهفته که جایی

 تو دستامو رفتم دریا لب تا پیاده و بیرون زدم هتل از و پوشیدم لباس

 باهم و میخندیدن خیال بی که کردم نگاه مردمی به و کردم فرو سیوشرتم

 زنایی و مردا ، میرفتن راه هم دست تو دست که پسرایی ،دختر بودن خوش

 دارم امروز از ترس ماهه یک ؟ ،چرا بخندم نمیتونستم من و میخندیدن که

 ، بشم تنها اینکه از ترسم ماهه یک

 واز بستم چشمامو و ایستادم فاصله ترین نزدیک تو دریا، به رسیدم بالخره

  میبردم لذت دریا صدای و سکوت و ارامش
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 ***مهرزاد***

 درد با چشمامو میزدم حرف اکبری خانم با داشتم که خودم صدای شنیدن با

 دوربین خونه تو یعنی دلربا ، بودم کرده خراب!؟ میکردم چیکار ،باید بستم

 ؟ گذاشته

 پیاده باید بود برده رو ماشین که دلربا ، بیرون زدم ویال از و شدم اماده رفتم

 جیب تو کردم ،دستامو میرفتم راه پیاده و کردم پوفی کالفگی از میرفتم

 کوچک سنگ تکه ،به کردم فکر ام اینده و حال و گذشته به و جینم شلوار

 آسمون سمت به رو سرم کالفه کردم پرتابش جلو به و زدم ضربه پام جلو

 ؟مطمئنم کجاست االن دلربا خدایا دادم بیرون فشار با نفسمو و گرفتم

 اونم میکشم نفس دارم من که هوایی تو اونم میگه بهم حسم نیست، مشهد

  میکشه نفس

 نذاشتم کم براش هیچی که ماهی یک ،یاد بود شده تنگ عشقم برای دلم

 ، من عشق دلربا.  بود زندگیم لحظات ترین شیرین برام ماه یک افتادم،این

 ، بود بهشت عین برام میکردم کمکش کاراش ترین کوچیک تو اینکه

 نمیکنه ترکم وقت هیچ که میداد بهم رو امید این بهم دلربا شدید وابستگی

 ... 

 رفتم ، کردم فروش جیبم تو دوباره و کشیدم موهامو کالفه راست دست با

  دریا سمت
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 فهمید وقتی بابل، اومدیم که بود اون بخاطر ،اصال دریاست عاشق دلربا

 اونقدر نمیره یادم رو روز اون وقت هیچ شد، خوشحال چقدر بابل اومدیم

  میزد جیغ و میخندید مدام که بود خوشحال

  لبم رو نشست محوی لبخند روز اون اوری یاد از

 تو و آب تو رفتم زانو تا آب، به زدم و اوردم در رو کفشام دریا به رسیدم

 دلمو آب خنکی بود کالفه و خسته رفتن، راه به کردم شروع دریا امتداد

 دلربا که افتادم ماهی یک یاد ، میگرفتم اتیش داشتم میکرد خنک کمی

 ! داد بازیم چطور

 شد باعث بود رسیده مغزم به لحظه یه که فکری ، اکبری خانم پیشنهاد یاد

 ...  بدم حق دلربا به

 ***مهرزاد. قبل یکهفته***

 تموم کنین چک رو 15 تخت مریض سرم دیگه ساعت نیم اکبری خانم-

  بکشیدش شد

 .دکتر اقای چشم: اکبری

 : گفت که برم اومدم و که سمتش دادم هل و بستم رو ها پرورنده

 دکتر اقای ببخشید-

 دستپاچه بزنه رو حرفش تا کردم نگاهش منتظر سمتش برگشتم و ایستادم

 : بود
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 ...  کنم صحبت باهاتون میخواستم-

 : گفتم بیخیالی با

 میشنوم ، بفرمایید-

 براتون من بیرون بریم شام برای میشه نمیشه اینجا ولی ببخشید:  اکبری

  میدم توضیح

 : کشیدم جلو خودمو و میز رو کوبیدم مشتمو عصبی توهم رفت اخمام

 پهن دیگه جای یه رو تورتون برید بهتره اکبری خانم نداشتم توقع شما از-

 کنید

 : گفت و گزید لبشو بعد کرد نگاه اطرافش به دستپاچه و هول

 کمک ازتون راستش اومده پیش برام مشکلی یه بخدا دکتر اقای نه-

 دکتر اقای ،توروخدا میخواستم

 : گفتم و کردم بهش پشتمو و ایستادم صاف دوباره عصبی

 رو مشکلتون و اومدید اگر هستم منتظرتون کارم اتاق تو دیگه ساعت نیم-

  باشید دیگه شغل یه فکر به بهتره وگرنه هیچ که گفتید

 بود، شده تنگ دلربا برای دلم ، رفتم اتاقم سمت به و بگردوندم رو روم

 چه کردم نگاهش و اوردم در کشو توی از عکسشو و نشستم میزم پشت

 بود؛ برده رو دلم که بود لبخنداش همین با داشت ای معصومانه و زیبا لبخند
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 خودم به شد زده در عکسش به بودم شده خیره که بود دقیقه چند نمیدونم

 : گفتم و گذاشتم میز روی رو عکس عمد از اومدم

  بفرمایید-

 و توهم کشیدم رو اخمام بست ودرو تو اومد شد نمایان اکبری و شد درباز

  کردم نگاهش منتظر

 بشینید-

 : گفتم کالفه پایین انداخت رو سرش و نشست صندلی روی

 منتظرم-

 موادشو کفاف من حقوق و معتاده پدرم دارم فقیری خانواده من خب: اکبری

 میخواد که هست ای هفته یه دبیرستانیه، کوچیکمم خواهر که بماند نمیده

 تا منم کنه، تضمین عمرش تمام برای رو موادش بتونه تا ساقیاش به بده

 همسرتون شما که بودم شنیده ها بچه از راستش... اما کردم مقاومت االن

  نیستید بهش خیانت فکر به دارید بهش که ای عالقه بخاطر اما نابیناست

 ؟ اونوقت داره ربطی چه تو به اطالعات این خب توهم رفت اخمام

 : شنیدم رو دهنش اب دادن قورت صدای

 در محرمیت صیغه یه که بدم پیشنهاد بهتون میخواستم راستش خب: اکبری

  بشه منصرف سرشه تو که فکرایی از بابام تا بدیم انجام اسم یه حد



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     332

 چپه پشت به صندلی شد باعث شدم بلند شدت با که شدم عصبی اونقدر

 کرد نگاه من به ترسیده و پرید جاش از اونم کنه ایجاد بلندی صدای و بشه

: 

 خیانت همسرم به من گفتید خودتون خوبه بکشید، خجالت اکبری خانم-

 ؟ کنم صیغه ارو دیگه یکی بیام اونوقت نمیکنم

 : گفت لکنت با و هول اکبری

 دوم و بیست فصل*

 من ببینید ببینه رو شناسنامتون نمیتونه  که همسرتون.... بخدا نه... ن...-

 ...اقا...  ایم مخصمه بد تو واقعا

 شغل یک فکر به دارید فرصت هفته یک درضمن بیرون، ،برید ساکت-

  باشید دیگه

 : کردن التماس به کرد شروع

 نکین اخراج کارم از منو اما نکنین قبول باشه میکنم خواهش دکتر اقای-

 دارم نیاز واقعا شغل این به من

 : کردم اشاره در به خشمگین

 پیدا دیگه شغل یه دارید فرصت هفته یک همونه حرفم اکبری خانم بیرون-

 کنید
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 مال که تختی سمت رفتم کرختی و خستگی با منم بیرون رفت گریه با

 پتک عین بود زده که حرفایی ، بستم چشمامو و کشیدم دراز روش بود بیمار

 پیشنهاد این من به که بود کرده فکری چه باخودش ،این میشد زده سرم تو

 به اومده این که نیست رو برو خوش مجرد مرد کم بیمارستان تو!؟ داده رو

 !میزنه؟ حرفو این هستم زنمم عاشق و دارم زن که منی

 سمت رفتم فوری براش میکردم دلتنگی احساس خیلی افتادم دلربام یاد

 تو پیچید خانم گلرخ صدای بوق چندتا بعد گرفتم رو خونه شماره و تلفن

 گوشی

 ؟ بله-

 ؟ هست دلربا خانم گلرخ سالم-

  نشستن تاب رو حیاط تو رفتن بله اقا سالم:  خانم گلرخ

 ؟ برسونی بهش رو گوشی میتونی خوب خیلی-

 گوشی لحظه چن اقا بله:  خانم گلرخ

 براش دلم گوشی تو پیچید دلربا صدای اینکه تا کشید طول دقیقه پنج

 رفت ضعف

 ؟ جانم-

 خانوما خانم سالم-

 خوبی؟ عزیزم سالم:خندید
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 ؟ گلم توچطوری خوبم که من-

 : گفتم جدیت با توهم بره اخمام شد باعث طوالنیش مکث

 ؟ چیشده دلربا-

 :  شنیدم رو ارومش صدای

 ...  رضاست برون بله امشب-

 : گفتم و  توموهام کشیدم دستمو باکالفگی

  بری میرسونم تورو گفتم که من خانومی-

 : گفت کرده بغض

 . نمیرم ؟منم برم چی برای من نمیای تو وقتی-

 روش نشستم و کردم صاف رو چرخدارم صندلی سختی به دست یه با

 بشنوم رو ضعیفش هق هق صدای میتونستم شد برقرار سکوت که لحظاتی

 : گفتم و بستم چشمامو

 میام بیمارستان از دیگه ساعت یک من نکنی گریه دیگه اگر خوب خیلی-

 ؟ خوبه برونش بله بریم که خونه

 میای؟ هم تو-

 ذلیلیم ،زن بیارم روش نه من و بخواد چیزی خانومم میشه مگه عزیزم اره-

 دیگه
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 جون اخ... منتظرتم... مهرزاد ااا-

 بیام زود که بدم انجام کارامو برم من عزیزم نداری کاری خوب-

 بیاها زودم خداحافظ پس باشه باشه-

 فعال خداحافظت عزیزم باشه-

 خداحافظ-

 و بود شده نازک دل خیلی ، بیرون کردم فوت نفسمو و کردم قطع رو تماس

 میکشیدم، نازشو داشتم اوقات بیشتر ماه یک این تو

 کشیدم اخمامو دیدم پارتیشن تو رو اکبری خانم که بیرون اومدم اتاق از

 : گفتم و توهم

 کردم عملش پیش دوساعت یک مریض پرونده-

 ، داد بهم رو پرونده حرف بی

 نابینایی اونم ، میکرد اذیتم بود ذهنم تو فکری یه اما بود خوب چیز همه

 بدم انجام قراره من کاراشو همه ،اینکه بودم شده خسته جورایی ،یه بود دلربا

 کجا از دلربا اینکه دیگه چیزای خیلی و بذارم دهنش باید من غذا اینکه

 یه میتونم کنم قبول رو اکبری پیشنهاد اگر اینطوری اینکه بفهمه میخواد

 ، شد عوض هم دلربا با رفتارم افکارم از خسته ، اینکه باشم کرده هم ثوابی

 میکشیدم رو اخمام میدادم انجام که رو کاراش ، میدادم بالش به پر کمتر

 گفتم اکبری به اونروز این نمیشد،تا متوجه و بود نابینا اون اما توهم
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 شماره دیدن با و زنگ موبایلم شام سرمیز شب میکنم قبول رو پیشنهادش

 و پدرش به بود داده رو گوشی پذیرایی به رفتم و شدم بلند فوری اکبری

 خواستگاریش میخوام سربسته منم کنم صحبت پدرش با من میخواست

 . نشنوه رو حرفام دلربا که بودم کرده جمع رو حواسم همه و کنم

 دلربا یا بارش به کرد شروع دوباره و بود ابری هوا ، بیرون اومدم خیاالت از

 ، بزنه قدم زیرش بیاد میاد بارون وقتی که بود این عاشق همیشه که افتادم

 ساحل تو که اندکی مردم شنوا؟ گوش کو اما بودم کرده دعواش بار چندین

 فاصله تو دریا روبه همچنان خانومی اما کردن فرار بارون شروع با بودن

 ... کم کم ، میکرد نگاه دریا به و بود ایستاده متریم5

 ***دلربا***

 کرده پیدا ذهنی درگیری باشم اروم نمیذاشت که داشتم زیادی مزاحم افکار

 من هم طرفی از میکردم حل رو مشکل این چطوری باید ،نمیدونستم بودم

 ، مهرزاد هم بودم کرده اشتباه

 : گفتم لب زیر و گذاشتم مانتوم جیب تو دستامو ؟ میکردم باید چیکار

 کنم؟ چیکار بگو تو خدایا-

 قطرات وقتی بودم، بارون عاشق من اما شدن پراکنده مردم بارش شروع با

  میشدم لبریز خوشی از میخورد صورتم روی بارون

 *میشی پنهان عشقی از لبریز میاد بارون وقتی باشی بارون عاشق وقتی*
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 روبه رو صورتم کردم باز دوطرفم رو دستام شد پر خنده به لبم کم کم

 کم کم ،لبخندم چرخیدن اروم به کردم شروع خودم دور و گرفتم اسمون

 همونجا میرفت گیج یکم سرم ایستادم چرخیدم خوب وقتی گرفت، وسعت

 :  گفتم و کردم باز دستامو انداخت پشت به رو خودم و نشستم ها ماسه رو

  مردم این برمیدارن چتر نیست بارون و هوا این حیف-

 : نشستم زده وحشت اومد که صدای با

 !نیستن دیونه تو مثل همه-

 اینجا اون شدم شوکه مهرزاد دیدن با صدا سمت برگشتم و نشستم فوری

 اب شد خیره دریا به و نشست کنارم اومد بود ایستاده سرم باال میکنه چیکار

 که میکردم کنترل رو خودم خیلی میکرد چکه موهاش و صورت و سر از

 نبرم فرو موهاش الی دستمو

 بودم اینجا اومدم خودم به افتادم راه پیاده و دادم دلم حرف به پا ناخواسته-

 و میچرخه خودش دور داره که دیدم رو ای دیونه شد شروع بارون وقتی

 میخنده

 لحن کردم سعی اما بگیرم ازش چشم نمیومد دلم توهم کشیدم اخمامو

 :باشم داشته خشکی

  میکنم رفتار خودم خواسته طبق من-

  شده ثابت بهم این خوب اره: خندید
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 بارون زیر اونشب بود حالی چه ،نمیدونم شد خیره توچشمام و سمتم برگشت

 ببینم چشماش تو رو عشق میتونستم فقط ، کم متری سانتی فاصله اون با

 ، شد محو اش ،خنده کنم لمس رو چشممون قوی ارتباط میتونستم

 طریق از میزدیم حرف باهم داشتیم هم نگاه در غرق هردو ، شد محو اخمم

 و ،خواستن عالقه و عشق شکایت، و گله ، میزدیم رو حرفامون چشم

 ...  نخواستن

 و شکست رو بود اومده بوجود که سنگینی سکوت بالخره که بود مهرزاد

 : گفت

  کردی بازی نقش شوهرتم که منی برای چرا-

 تو رفتم انگار شدم خیره دریا به و گرفتم ازش رو ،روم شد اشک پر چشمام

 : گفتم نبودم خودم حال و هپروت

 دکتر وقتی باشه، تند تب یه بود ممکن که میترسیدم عشقی ،از میترسیدم-

 کنم امتحان تورو زد فکر به ندادی دست از بیناییتو خداروشکر گفت

 سخت خریدمش، جون به اما امتحان این تو بشم نابود ممکنه ،میدونستم

 نگاه بود ،سخت کنم نگاه دیگه جای به میزنم حرف باهات دارم وقتی بود

 و میکردم نگات صبح تا میخوابیدی وقتی شبا نشی، متوجه تو تا بگیرم ازت

 بهت رو اومدن بابل پیشنهاد وقت هیچ کاش ،ای ،اما میاوردم در عزا از دلی

 تولدت شب ، نمیشد پیدا اش سروکله هم اکبری خانم این شاید نمیدادم

 سیلی با رو صورتم قبلش روز یه از بدم خاتمه بازی این به گرفتم تصمیم
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 بدی راه که کنم قبول نگم هیچی توگوشم میزنی وقتی تا داشتم نگه سرخ

 تو از ،من بودم ترسیده من اما کردم انتخاب عشقت امتحان برای رو

 تو و کنم ات خسته ام گانه بچه رفتار با میترسیدم بودم کوچیک سال15

 کنی فراش تجدید میخوای گفتی بهم اونشب بذاری،وقتی تنهام بخوای

 کردم شکایت و گله ،ازت شدم خیره ماه به و ویال حیاط تو ،رفتم شدم نابود

 خدا به تره نزدیک من از اون میکردم احساس بگه خدا به گفتم بهش و

  کرد نابودم بودی زده تو که حرفی اما کردم اشتباه منم ،میدونستم

 به و داشتم دوست رو مهرزاد هنوزم ،من نگفتم چیزی دیگه و کردم سکوت

 نمیتونستم نداشت دوستم اگر اما... اما بدم دستش از نمیخواستم عنوان هیچ

  کنم تحمیل بهش رو  خودم

 چه ،اما بود فکر تو و میکرد نگاه دریا به کردم نگاهش و سمتش برگشتم

 فکری؟

 نیست قرار منم نمیشه متوجه و نابیناست همسرم گفتم خودم با:  مهرزاد

 اما کردم ثوابی یه بشه حل خانوم اون مشکل الزمه فقط کنم تقسیم وقتمو

 میخواست اون ، اومد بدم خودم از شدم زن اون اصلی نیت متوجه که وقتی

 ،از بپوشونه رو کرده که هرزی تا بندازه من به رو خودش عنوان این به

  بشناسم رو ادما نمیتونم سن سال سی با ، دلربا شدم متاسف خودم

 :حرفش تو پریدم

 یک و سی-
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 : گفت و زد محوی لبخند کرد نگاهم و سمتم برگشت

 نقش شوهرتم که منی جلوی ،چرا دلربا ناراحتم ازت من اما توه با حق-

 ؟ کردی بازی

 بسنجم عشقتو میزان میخواستم مهرزاد نمیدونم-

  برمیگردی حاال-

 میکرد شرشر همچنان بارون شدم نزدیک دریا به و شدم بلند و کشیدم اهی

  سرمون رو

  نه-

 ؟ چرا:  مهرزاد

 چندیم چن خودمون با ببینیم تا باشیم دوست دوتا مثل مدت یه بهتره-

  داره الکل به نیاز شده کم اش شعله داشتیم که اتشینی عشق اون ،مهرزاد

  نشده کم ای ذره تو به من عالقه از دلربا مطمئنی؟:  مهرزاد

  بیرون دادم مانند اه نفسمو

 بیایم کنار خودمون با بتونیم تا باشیم دور مدت یه باید ،اما میدونم-

 :ایستاد وجلوم اومد

 ؟ اره باشیم دوست دوتا مثل قراره پس-
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 کشید عمیقی نفس و بست چشاشو اونم شدم خیره چشماش تو حرف بی

 و بودم گرفته که بود تصمیمی این اما ببینی صورتش تو رو نارضایتی میشد

   بده تغیرش نمیتونست مهرزاد

 باشه؟ ، بارون این زیر بزنیم قدم باهم دوست دوتا مثل بیا پس ، باشه-

 دور رو راستم دست و زدم محوی ،لبخند کرد نگاهم و کرد کج کمی سرشو

  کردم حلقه چپش بازوی

 قبوله-

 سوخت براش دلم میکرد باشیم هم پیش اینکه برای رو تالشش همه داشت

 . سوخت خودم برای دلم بیشتر اما

 این بعد وقتی میکردم فکر خودم با ، سکوت تو میرفتیم راه دریا امتداد تو

 درمیون باهاش میخوام که دارم شکایت و گله کلی ببینم رو مهرزاد مدت

 از پس خاصیت ، بگم بخوام تا نمیرسید ذهنم به حرفی هیچ حاال اما، بذارم

 عشقتو نفسای صدای تا میکنی سکوت است همین شدن نزدیک دوری

  بشی غرق نگاهش در تا میکنی نگاه برسی، ارامش وبه بشنوی

 *میشود فراموش زمان عشق با*

 افتد جا بی اگر اما است تاریک و سرد خانه نباشد اگر است اتش عشق*

 * میسوزاند را خانمان و خانه
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 میرفتیم راه هم کنار که بود ساعت چند یا دقیقه چند ، ثانیه چند نمیدونم

 حال عین در دوری این به نمیخواد دلمون کدوممون هیچ میدونستم فقط

 انگار بشکنه رو سکوت نبود حاضر هیچکدوممون بدیم خاتمه نزدیک

 بیشتر دوری به نزدیکی این و بشکنیم رو سکوت ،میترسیدیم میترسیدیم

 بشه، ختم

 اروم اومده بند میشه  ربعی یه هم بارون سراغم اومد خستگی حس کم کم

 : گفتم

 .. ام خسته-

 بریم باشه:  مهرزاد

 تب عشقمون نظرم به فعال نمیخواستم اما اس خونه به منظورش میدونستم

 نمیخواستم من اگه منه تقصیر همش شاید داده دست از رو اش اولیه تاب و

 نابینایی از که نمیوفتاد این فکر به هم مهرزاد کنم امتحان رو مهرزاد عشق

 رو تصمیم من اما من خدای اه کنه، استفاده دیگه یکی به کمک برای من

  نبودم هم بیا کوتاه و بودم گرفته

 هتل میرم من-

 مردم غرور به شده باعث چقدر حرفم این میدونستم کرد نگاهم اخم با

  بودم رفته که بود راهی اما برخوره

 اونم ؟ بمونی هتل توی تو داره معنی چه تو نه منم میره که اونی:  مهرزاد

 تنها خانم یه
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 : گفتم و زدم تلخی لبخند

 عزیزم ، ،خداحافظ کردی قبول توهم مهرزاد بمونیم دوست شد قرار-

 حس رو مهرزاد نگاه سنگینی برگشتم رو رفته مسیری و برگردوندم رو روم

 عشقت میشه مگه سختی به ،البته باشم اهمیت بی کردم سعی اما میکردم

 عضالت لرزش میتونستم!؟ بشی دور ازش راحت بتونی تو و کنه نگاهت

 عقم به دفعه این من اما میکرد نهی رو رفتن وجودم همه کنم حس رو بدنم

 . قلبم نه بودم داده گوش

*** 

 گرفته نمش خودش تا پیچیدم  موهام دور ارو حوله و شدم خارج حموم از

 ماه یک این خاطرات بقیه نوشتن مشغول و تابم لب پشت ،نشستم بشه

 میدن ارامش بهم خاطرات مرور روزا این شدم

* 

 رو و خوشحالم صبحه از ، رضا خاستگاری روز و اومد هفته اخر زود خیلی

  اومده خوشم خیلی پری از نیستم بند پام

 روزی بخواد رضا اگر میکردم فکر خودم با همیشه ، ماهیه خیلی دختر

 اما کنه حض که بیارم در بازی شوهر خواهر یه زنش واسه کنه عروسی

 کف میذارم رو حقش کنه نگاه چپ پری به بخواد رضا اگر معتقدم االن

  دستش
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  کنه فر رو موهام گفتم گلرخ به شوق و ذوق کلی با

 اینطوری که دادم دستور بهش بس از اوردم باال رو کفرش حسابی کنم فکر

 اینکه محض ،به اینا و بکشه اینطوری رو چشمم خط کنه دوست رو موهام

 لبم رو نشست لبخند رفت کرد فرار اتاق از خدا بنده شدم ساکت

 برای بود هشت برای خواستگاری قرار و بود شش کردم نگاه ساعت به

 . برم گلم زنداداش قربون الهی اخ ، افتادم پری یاد و تخت رو نشستم همین

 ...  روزگار هی کردم اذیتش رضا خونه تو اونشب چقدر

 توهم کشیدم اخمامو نیومده هنوز مهرزاد و هفته ساعت دیدم اومدم خودم به

 گفتم نگرانی با اومد زودی هم خدا بنده اون کردم صدا رو گلرخ اسم بلند و

: 

  نیومده هنوز بگیر رو مهرزاد شماره-

  خانم چشم:گلرخ

 داد من دست اونو بعد و گرفت رو ای شماره و برداشت رو سیمی بی گوشی

 یه بار پنج بعد  بود ممتد بوق صدای میپیچید گوشم توی که چیزی تنها اما

 ؟ باشه نیومده لجش از ممکنه یعنی گذشت ذهنم از فکری

 بگیر رو بیمارستان شماره: من

  چشم:  گلرخ

 ؟ بفرمایید-
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  کنم صحبت مهرزاد دکتر با میخواستم سالم-

 : توهم بکشم رو اخمام شد باعث گوشی پشت فرد عشوه از پر صدای

 ؟ شما-

 : گفتم بزنم حرفی باهاش میتونستم که لحنی ترین سرد با

   کنید خبرشون زودتر میشم ممنون حاال هستم همسرشون-

 : شنیدم هم گوشی پشت از حتی رو پوزخندش صدای

 شما اگر شدن خارج بیمارستان از که میشه دوساعتی دکتر اقای-

 ! باشن پیشتون باید االن که همسرشونین

 کشیدم فریاد که بود عصبی اونقدر دیوار سمت کردم پرت رو گوشی خشم با

 بها شاید مهرزاد اومدن دیر شاید!؟ بودم عصبانی اینقدر چی از ،نمیدونستم

 خوشحال ممکنه چقدر خواستگاری این در حضور با من اینکه به ندادنش

  بشم

  داد وقاحت با رو جوابم اونطور زن اون اینکه شایدم

 اینطور من با بود کره جرات چطور اون فهمید رو حرفش مفهوم میشد کامال

 و ارایشم میز سمت بدم هجوم اختیار بی که بودم عصبی اونقدر بزنه حرف

 با اتاق تو اومد سراسیمه گلرخ ، زمین رو کردم پرت رو بود روش هرچی

 نشوند تخت رو منو بزور و سمتم برداشت خیز فوری من دیدن

  کنم خالی خودم بذار کن ولم خدا رو تو عصبیم گلرخ کن ولم-
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 باشین اروم تورخدا خانم:  گلرخ

 گریه داشتم که بود ساعتی یک گریه زیر زدم یهو وتخت رو نشستن با اما

 : داد جواب گلرخ بلندشد موبایلم صدای میکردم

 ؟ بله-

-... 

  نیست خوب حالشون هم خانم خونه نیومدن اقا هنوز نه-

-... 

 گوشی لحظه چند بله-

 : باشه عادی صدام لحن کردم سعی داد دستم به رو گوشی

 ؟ بله-

 ؟ بده حالت ؟ چیشده برم قربونت سالم:  مامان

 بهم شد هرچی بگذره خوش بهتون برید شما نباش نگران جون مامان اره-

  بده خبر

 کردی؟ دعوا شوهرت با: مامان

 از برام ،رفته رفته هم ،مهرزاد بودم ناخوش یکم من جون مامان نه- 

 بگیره دارو داروخانه
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 نگاه میارم در کجام از دارم رو دروغ همه این نمیدونستم میکردم دق داشتم

  میرفت رژه داشت مخم رو گلرخ امیز ترحم

  میکنم ادمت رو تو من خونه میای بالخره توکه مهرزاد

 ؟ پیشت بیام میخوای:  مامان

 میکنیم صحبت باهم باز بعدا حاال ، خواستگاری برید شما گلم مامان نه-

 بزن زنگ بهم حتما شد تر بد حالت اگه دخترم باشه: مامان

 نداری؟ کاری جون مامان چشم:  من

 فعال باش شوهرت و خودت مواظب عزیزم نه:  مامان

 خداحافظ باشه-

 و کردم قطع فوری رو ،تماس میشکست بغضم میکردم صحبت این از بیشتر

 : زدم داد گلرخ به رو

 بذار تنهام-

  پاتون تو بره شیشه ممکنه کنم تمیز رو اینجا بذارید خانم:  گلرخ

 سوم و بیست فصل*

 بذار تنهام ؟ گفتم چی نشنیدی:  زدم داد

 لحظه اون اما بزنم داد سرش اینطوری بخوام نبود حقش خدا بنده گلرخ

 ، کنم رفتار ای دیگه طور نمیتونستم که بودم عصبی بقدری
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 ، کردم نگاه خودم به و ایستادم ایینه جلوی کردم قفل درو و رفتم فوری

 ، زدم بود ایینه تو که دختری به پوزخندی

 تو اشک ، بود شده وحشتناک ارایشش و ریمل ریزش بخاطر صورتش

  میزد موج چشمام

 دختر یه تو ؟ پیشو چندماه یادته ؟ شدی نازک دل و حقیر چقدر میبینی-

 رسیدی اینجا به که چیشد!  بودی احساس بی و اخالق گند و جو ستیزه

 اما ربود رو عقلم که بود عشق کرد نابودم که بود عشق اره! ؟ عشق ؟بخاطر

 منو اینقدر نداره حق اون میکنم ادب رو مهرزاد ، دلربام من ، نمیذارم دیگه

 ، بده ازار

 اینه تو ،دختر میکنه محبت بهم داره همش که اس هفته چند اون ازار؟

 درونم شاید.  بودم عصبی منم بود اشک از خیس و بود شده سیاه صورتش

 میگرفتم اتیش داشتم درون ،از بود تر عصبانی هم ایینه تو دختر ظاهر از

 میکرد تبدیل مانند مذاب و داغ موادی به رو وجودم همه داشت که اتشی

 شکل بدترین به را مهرزاد میکرد ترغیبم که بود اومده وجود به درونم حسی

  کنم تنبیه ممکن

 بزور رو گلرخ بود نیومده هنوز مهرزاد گذشتن سرعت به دقایق و ساعتها

 نگاه اش صفحه به زد زنگ گوشیم که بود ده ساعت.  اشون خونه فرستادم

 : دادم جواب ناچار و کشیدم اهی بود رضا کردم

 ؟ بله-
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 جان؟ دلربا سالم-

 خوبی؟ داداش سالم-

 خوبی؟ چی تو خوبم که منکه:  رضا

 گرفتی؟ ارو بله جواب خبر چه خوبم اره-

 میبودی امشب توهم میخواست دلم خیلی اما اره:  رضا

 : گفتم لرزونی صدای با گلوم به بود چسبیده کنه عین بغض

  نبود خوب حالم داداش ببخش-

  مهرزاد بده گوشی:  رضا

 گونه روی دوباره اشکام بود شده بیشتر ،بغضم کردم سکوت بگم چی موندم

 رو خشم های رگه میشد که صدایی با دید سکوتمو وقتی. شدن روون هام

 : گفت کرد حس توش

 میرسیم دیگه دقیقه پنج اونجا میایم داریم ما-

 : گفتم ارومی صدای و عجز با

 ؟ رضا-

 کن باز درو ،اومدیم هیس: رضا

 وقت هیچ نمیخواد مهرزاد و رضا بین انگار کردم قطع رو گوشی کشیدم اهی

 ! بشه خوب



 

 

 عاشقی در یک ماه نویسنده: ناشناس بی احساس | کاربر انجمن نویسا )رمانکده(

 https://Nevisadl.comرمان اختصاصی انجمن نویسا     350

 مبل رو رفتم خودمم زدم رو اش دکمه و ایفن سمت رفتم و شدم بلند

 خدایا. بگذرون خیر به خودت خدایا دستام بین گرفتم رو سرم و نشستم

 ...   بسمه امشب

 به که هایی قدم صدای نکردم ایجاد خودم در تغیری من اما شد باز در

 دورم که بود مامان دستای ندادم نشون العملی عکس هیچ میومد سمتم

  شد حلقه

 عزیزم؟ چیشده ، دخترکم-

  کجایید نمیدونم دقیقا مثال کردم نگاه دیگه جای به کردم بلند سرمو

  کردید نگران رو خودتون الکی شما جون مامان هیچی-

 بگی دروغ من به نمیتونی مادرتم من دخترم برم قربونت: مامان

 گلم ،مامان نکن ام شرمنده حرفو این نگو ،مامان مامان گفتم دروغ اما

 : اومد بابا عصبی صدای

 ؟ نیست شده خراب این تو کس هیچ چرا-

 : گفتم بغض با

 رفته صبح از که هم مهرزاد خونش فرستادم میشه ساعتی یه خدمتکارو-

  نیومده

 ؟ زدی زنگ بیمارستانش به: مامان
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 هم هنوز صداش تو عشوه و زنیکه اون صدای کردم سکوت و زدم پوزخند

  گوشمه تو

 چه من خواهر دردونه کردن اذیت میکنم حالی بهش ، میکنم ادمش: رضا

  داره براش عواقبی

 اهی کرفت گاز رو لبش و نکنه درست شر کرد اشاره رضا به مامان که دیدم

 سمت اون چرخید سرا همه شد باز ورودی در که بود موقع همون کشیدم

 باد به گرفتش و سمتش برد هجوم فوری مهرزاد دیدن با رضا ، بود مهرزاد

 اما بکشن عقب رو رضا کردن سعی و سمتشون دویدن بابا و مامان کتک

 !؟ ،چرا ندادم نشون العملی عکس هیچ من

 اونی چون درد میشد دلم وارد خوشی هم و درد هم میخورد که مشتی هر با

 این تو که افکاری تمام بخاطر خوشی و بود عشقم میخورد کتک داشت که

 کنه انیطور باهام نداشت حق مهرزاد اومد سراغم ساعت سه

 کشید خودشو بکشه کنار رو خودش رضا دست زیر از تونست وقتی مهرزاد

 : غرید عصبانی رضا کرد من به نگاهی داد تکیه بهش و دیوار سمت

 یه عوضی هان ؟ خونه تو باشه تنها شب از ساعت این باید من خواهر چرا-

 بزن حرفی

 شما به زده زنگ دلربا کردم فکر و تو خواستگاری بیام نمیخواستم:  مهرزاد

  خواستگاری برین و دنبالش بیاین

 : گفت عصبی اینبار مامان
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 توهم و نیست خوب حالش گفت زدیم زنگ بهش ما وقتیم نزد زنگ نخیر-

 باهاش تو اونوقت داره رو تو هوای من دختر همه داروخانه،این رفتی

 ؟ میکنی اینطوری

 سمت کردم رو روم اهمیت بی اما میکردم احساس رو مهرزاد نگاه سنگینی

  بستم رو چشمام و دیوار

 پیشش گلرخ میگفتم حداقلش تنهاست خونه دلربا نمیتونستم:  مهرزاد

  برگردم من تا میمونه

 :  گفت عصبی بابا

 بمونه خونه این تو هم دقه یه دخترم نمیذارم دیگه-

 : گفت باشه کرده خطر احساس انگار پرید جاش از فوری مهرزاد

 زنم منو به که مسائلی تو لطفا میکنم جبرانش خودمم کردم اشتباه من-

  نکنید دخالت مربوطه

 رضا که دیدم چشمی زیر دادم تکیه مبل پشته به رو سرم و بستم چشمامو

 : من اومدسمت و گرفت رو جلوش بابا که بگه چیزی میخواست

 ؟ بمونی مهرزاد پیش میخوای مطمئنی دلربا-

 : گفتم طوالنی کامال مکث یه با

 ممنون برید شما پدر بله-

  رضا طوفانی نگاه اخر در و بابا و عصبی و ناراحت نگاه مامان امیز ترحم نگاه
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 نشست کنارم من سمت اومد و شد بلند جاش از مهرزاد رفتن همشون وقتی

 گفتم و بیرون کشیدم دستش از فوری که ببوسه میخواست گرفت و دستم و

: 

 ؟ بودی کجا االن تا-

 اما میگرفت اتیش داشت جیگرم ببینم اش چهره تو میتونستم رو ناراحتی

 حفظ رو سردم و خشک چهره کردم سعی و نیارودم خودم روی به چیزی

  کنم

  بودم نزدیکیا همین ماشین تو:  مهرزاد

 که گذاشت ام شونه روی دستشو نگفتم چیزی حرفش جواب در دید وقتی

 : گفتم و شدم بلند جام از فوری

 بودی که همونجایی برو پس-

 کنم پیدا رو اتاق راه مثال کردم سعی

 : مهرزاد

 ببخش تو عزیزم میکنم جبران ببخش دلربا-

 : گفتم و سمتش برگشتم عصبی

 اومد خیال و فکر چقدر ساعت چند این تو ؟میدونی چیو ؟ میکنی جبران-

 ؟ گفتم ام خانواده به رو دروغا اون وقتی کشیدم چی من میدونی ؟ من سراغ

  میخنده من نداشته ریش به و نشسته ماشین تو اقا اونوقت تو بخاطر اونم
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 با برات رضا میکردم فکر رفتی تو کردم فکر من دلربا میکنی اشتباه:  مهرزاد

 ...  منه از تر ارزش

 :  گفتم حرص با

 ببینمت نمیخواد دلم لحظه این تو االن ،مهرزاد نیست مهم دیدی که حاال-

 ؟ ،باشه

 ...دلربا ، برنگردون روتو اینطوری فقط میکنم بگی هرکاری دلربا:  مهرزاد

 : گفتم برم باال ها پله از احتیاط با مثال میکردم سعی که همونطور

  مهرزاد باشم تنها میخواد دلم فقط االن توبرو-

 پوفی افتاد زمین روی های شیشه به چشمم بستم درو و شدم اتاق وارد

 و رسوندم پنجره به خودم بشم رد کنارشون از کردم سعی دقت با و کشیدم

  کردم نگاه بیرون به

 ( http://nevisadl.com  نویسا انجمن توسط شده تهیه و ساخته)

 *** دلربا حال زمان***

 ... شد گرم چشمام و انداختم تخت روی خودمو خستگی با

 سختی به و بود کرده پف چشمام کندم دل خواب از موبایلم زنگ صدای با

 :میومد خوابم وحشتناک بودم داشته نگه بازشون

 ؟ بله-

http://nevisadl.com/
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 عزیزم سالم-

 : گفتم سکوت کمی بعد و نشستم تخت رو پرید سرم از خواب بود مهرزاد

 تویی؟ مهرزاد سالم-

 تو من کردم پیدا خوب رستوران یه ؟ بیرون بریم بیای نمیخوای اره:  مهرزاد

 البیم

 ؟ اینجام اصال  من فهمیدی کجا از میکنی چیکار اونجا تو چی-

 : گفت احتیاط با که میده جواب چی ببینم بودم منتظر و هم تو اخمام

  کردم اسکورتت هتل تا بری اونطوری نداد اجازه غیرتم دیشب-

 بدش مردش اومده جوش به غیرت از که زنیه کدوم لبم رو نشست لبخند

 میکردن اب قند کیلو کیلو داشتن دلم تو ؟ بیاد

 : باشه خنثی و سخت لحنم کردم سعی اما

 سعی توهم ، همین دوستی یه فقط من برای االن تو کردی اشتباهی کار-

 بذاری فراتر پا مدت این تو نکن

 ؟ نه یا میای حاال باشه پوف:  مهرزاد

  باشم جدی کردم سعی اما بود گرفته خندم

 بشم حاضر تا کنی صبر باید ساعت نیم-

  منتظرتم عزیزم باشه خخخ وایسته منتظر کیه عمر یه بگو تو:  مهرزاد
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 . کردم قطع رو تماس و کردم نثارش بیشعوری لب زیر

 که افتادم روزی یاد بود ریخته بهم و شلوغ خیلی انداختم اتاق به نگاهی

 پام هم بار یه یادمه بود شلوغ اونجا چقدر عمارت تو مهرزاد اتاق تو رفتم

 عوضی کیهان اون که زمین تو میرفتم مخ با داشتم و چیزی یه به کرد گیر

  کشید گرفت رو بازوم

 انگار واال بگیره رو دستم اونطوری که بود این از بهتر نمیگرفتم بیشعور

 (شلواره ترکی اصطالح تنبون.) تنبونه کش دستم

 با بودم پوشیده مشکی ست یه فقط خب اما دادم طولش تونستم تا خالصه

 البی وارد بیرون زدم اتاق از و جیبم تو گذاشتم رو موبایلم ای قهوه بافت یه

 یه به اسانسور روی روبه یتیما بچه عین برم قربونش الهی اخ شدم هتل

 میره یادم وقتا بعضی بود کرده قالب پشتش دستاشو و بود داده تکیه ستون

 !؟  عمارته تو مغرور و اخمو مرد همون این

 قدم اروم کنم کنترلش میکردم سعی اما بود گرفته خندم اش چهره حالت از

 که طوری سمتم کشید خودشو یهو که ایستادم جلوش و سمتش برداشتم

 : بود گوشم دم دهنش

 ؟ عزیزم دختر دوست چطوری-

 رو مسن خانم یه  کردم نگاه بر و دور به و کشیدم عقب رو خودم تعجب با

 غره چشم بهمون خشم با بود روش روبه دقیقا ما که بود نشسته مبل یه

 : گرفتم فاصله مهرزاد از متر یک نزدیک و توهم کشیدم اخمامو رفت
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  هستیم عمومی مکان یه تو مهرزاد بکش خجالت-

 : گفت و انداخت باال شونه مهرزاد

  کنن درویش رو چشماشون اونا-

 هم بودم کالفه هم بود ساله18 های بچه پسر عین که منطقیش بی این از

  بود گرفته خندم

 گفت و سمتم گرفت رو راستش سمت بازوی میکنم نگاهش فقط دید وقتی

: 

 چندروزه بخوریم غذا بریم که بگیر رو بازوم زودباش حاال برم قربونت-

  نخوردم غذا حسابی درست

 ؟ بیاد بدش کیه خب ولی بود پرویی چه دیگه این رفتم بهش ای غره چشم

 از جا اون مردم های نگاه به جه تو بی و کردم حلقه بازوش دور رو دستم

 بیرون اومدیم هتل

  افتاد راه تیکاف یه با مهرزاد و شدیم تریش مزدا ماشین سوار

 ؟ هتل این تو میکنی چیکار ؟ خبرا چه عزیزم مادمازل خب:  مهرزاد

 :  گفتم طوالنی مکث یه بعد شدم خیره بیرون به و انداختم باال شونه

  مینویسم رو ننوشتم ماه یک این تو که خاطراتی نمیکنم خاصی کار-

 ؟ بخونمشون بعد میدی:  مهرزاد
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 سمتم برگشت و کرد احساس نگاهمو سنگینی کردم رخش نیم به نگاهی

 : گفت و کرد نگاه جلو به دوباره و زد چشمکی یه با لبخند

 میکردی ام درباره فکری چه بودیم عمارت تو که زمانا اون بدونم میخوام-

 . بود نفرت همش روزا اون لبم رو نشست پوزخندی

 همش پایانی دقایق بجز عمارت اون سرتاسر چون ، نیست خوشایندت-

 بود نفرت

 سمت برگردوندم رو روم منم ، نگفت هیچی اما شده ناراحت بود مشخص

   نمیشد انگار اما کنم زهرمارمون هام تلخی با رو امروز نمیخواستم شیشه

 عشق داشت زیادی درد بودنش کوچیک برخالف و بود زده سرباز کهنه زخم

 کنه کم رو زخم این درد نمیتونست محبت و

 ؟ شنا بریم بعدش موافقی:  مهرزاد

 : گفت و زد چشمکی سمتش برگشتم تعجب با

 استفاده ازش االن نیست بهتر مونده استفاده بال ویال زیرزمین تو استخر-

 ؟ کنیم

 پرو پسره بود اومده در حرصم طرفیم از بود گرفته ام خنده فهمیدم منظورشو

 :گفتم و کردم بازوش هواله مشتی بیشعور،

 مهرزاد بکش خجالت-

 :گفت و انداخت باال شونه
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 بشه هضم نهارم تا کنم شنا زنم با میخوام چرا؟ خجالت-

 باز زیادی وسعت به که لبخندمو کردم سعی و شیشه سمت چرخوندم سرمو

  کنم جمع بود شده

 اینکه قبل شد پیاده فوری و داشت نگه سنتی خانه سفره یه جلوی مهرزاد

 : گفت و کرد باز درو خودش کنم باز درو بخوام

 مادمازل پایین بفرماییید-

 دستمو بست که رو ماشین در خندیدم و دادم تکون تاسف به سری براش

 و نشستیم تختی روی شدیم خانه سفره وارد و کردم حلقه بازوش دور

 : مهرزاد

 ؟ داره میل چی دلم عزیز خب-

 : گفتم بعد و کردم بهش نگاهی و برداشتم رو تخت روی منوی

 انگور دلستر با جوجه چلو یه اممم-

 انگور دلستر دوتا و چلوجوجه دوتا سفارش و کرد اشاره پیشخدمت به مهرزاد

  داد رو مخلفات بقیه و

 دقیقا نفهمیدم اما شده نوشته هم ها رمان همه تو چیه؟؟؟ مخلفات بقیه این)

 (میشه چیزاهایی چه شامل مخلفات بقیه

 ؟ دلربا:  مهرزاد
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 اما بزنه حرفی بودم منتظر کردم نگاهش و گرفتم انگشتام با بازی از دست

  نمیگفت چیزی و میکرد نگام فقط اون

 بگی؟ میخوای چی مهرزاد-

 چرا این وا شد خیره بهم میخوام چیزی مامانشون از که ها بچه پسر عین

 !؟ میکنه همچین

 ؟ نیست خوب حالت مهرزاد-

 : گفت مظلومانه مهرزاد

 ؟ دیگه میای-

 : گفتم تعجب با

 ؟ کجا-

 :گفت و داد قورت سختی به رو دهنش اب

  دیگه شنا خب-

 همین برای بکشه پیش رو شنا موضوع دوباره بخواد نمیکردم فکرشم اصال

  بگم چی نمیدونستم

 . میکنیم شنا فقط دلربا:  مهرزاد
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 جورایی یه خب میکردم قبول اگر بگم چی نمیدونستم کشیدم عمیقی نفس

 قبول اگرم بودم گذاشته پا زیر رو بمونیم دوست بودم گفته که خودم حرف

 طفلک داشت گناه میشد ناراحت مهرزاد نمیکردم

 ( داشت گناه مهرزاد عمت جون اره)

  میشه چی ببینم تا بخوریم رو نهار فعال-

 از پایین انداخت رو سرش بعد و انداخت بهم ای دیگه مظلوم نگاه یه

 سرش یهو که میکردم نگاهش لبخند با داشتم لبم رو نشست لبخند حالتش

 جور و جمع برای زد برق چشاش لبخند دیدن با کرد نگاهم و باال اورد رو

  قبوله پس:  مهرزاد بود شده دیر خودم کردن

 : گفتم لب زیر و خندیدم و کنم کنترل رو خودم نتونستم دیگه پرویش از

 پرو بچه-

 دیگه غذاهامون اومدن با شد خم کمی اش سینه رو گذاشت دستشو مهرزاد

 مهرزاد دیدم که میخوردیم رو غذامون داشتیم سکوت در و نشد زده حرفی

  میکنه نگاه من به دیدم کردم نگاهش تعجب با نمیخوره

 نمیخوری؟ چرا-

  بدم غذا بهت خودم نمیتونم دیگه:  مهرزاد

 دیگه چون فقط ؟ چرا اما بود ناراحت مهرزاد.  شد محو لبم روی محوِ لبخند

 ؟ نیست گردنش دیگه شخصیم کارای
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 ؟ نیستم کور ناراحتی-

 : داد جواب سریع مهرزاد

 تر نزدیک بهت اینکه از ها موقع اون اما خوشحالم خیلی برم قربونت نه-

 بدی انجام کاراتو همه میتونی خودت االن میبردم لذت بودم

 : گفتم و انداختم باال ای شونه

 همه که میکشیدم ،عذاب میبردم لذت هم و میکشیدم عذاب ها موقع اون-

 و ریاست بی محبتت میدیدم چون میبردم لذت اما بود تو گردن کارام

 ... عشقت

 فهمیده مهرزاد نگفتم چیزی و پایین انداختم رو سرم طوالنی مکث یه بعد

 خودمون تقصیر بود کرده عرق زود ما تب ، شدم مشکوک عشقش به بود

 بودیم کرده روی زیاده بود هم

 مهرزاد.  میکردیم بازی باهاش فقط داشتیم بخوریم نتونستیم غذارو دیگه

 : گفت نمیخوریم دید وقتی هم

 بریم نمیخوری اگه-

 چهارم و بیست فصل*

 منم کنه حساب رفت مهرزاد شدم بلند و دادم تکون مثبت به سرمو

 بیاد تا ایستادم منتظرش

*** 
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 ؟ بله-

 ؟ میگه راست رضا برم قربونت دلربا: مامان

 : گفتم تعجب با

 ؟ میگه چی رضا مگه-

 ؟ جان مامان ،اره ببینی میتونی میگه:  مامان

  گفته راست مامان بله:  من

  مهرزاد سمت رفتم و بیرون اومدم رختکن از بعدم

 ؟ خوبه هم ؟مهرزاد خوبی خودت خداروشکر برم قربونت الهی:  مامان

 بزنی؟ حرف باهاش میخوای اینجاست اتفاقا جون مامان اره-

 زدم خودمو حرف من اما اینا و  نه بگو میکرد اشاره هی مهرزاد اونور از حاال

 :مامان

 بگم تبریک اونم به بهش بده عزیزم اره-

 خداحافظ من از پس جون مامان باشه-

 نیشمو که رفت بهم توپ غره چشم یه اونم مهرزاد سمت گرفتم رو گوشی

 و کشید نفسی ناچارن کردم اشاره دستم تو گوشی به و کردم باز براش

  گرفت ازم رو گوشی

  سالم-
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-... 

 ...  خداروشکر ممنون بله-

-.... 

  دیگه زده حرفی یه رضا میکنین باور چرا دیگه شما-

-... 

 نداره ازم خوشی دل اونم بالخره میکنم درک بله-

 مشغول دوباره مامان با توجه بی اون اما پهلوش به کوبیدم مشتمو اخم با

  شد صحبت

  کرد میشه چه دیگه خب ،. بله بله:  مهرزاد

-... 

 خداحافظ ،قربانتون برسونید سالم هم شما چشم-

 با که کرد کارو این سریع اونقدر استخر تو وانداختش کرد قطع رو گوشی و

 فرود اونجا نازنینم موبایل که شدم خیره استخر در ای نقطه داشت بهت

  بود اومده

 نیست مزاحمی دیگه:  مهرزاد-

 : گفت و خندید که کردم نگاهش بر و بر و سمتش برگشتم اخم با

 باشیم؟ خر سر بی خواستم بده ، عزیزم میکنی نگاهم اینطوری چرا-
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 بخواد دوباره که داشتم توقع میکردم نگاهش همچنان و نگفتم هیچی

 رو موهام همونطور و کشید ودراز چسبوند خودش به منو اون اما کنه توجیه

 : گفت میکرد  نوازش

 بخوابیم دوساعتی ،یه حالمون و عشق وسط شدن تبلیغاتی پیام که فعال-

  اصال بخوابم نتونستم دیشب من ؟ باشه

  باشه-

 ،انگار  کردم گوش قلبش تولوپ و تاالپ به و اش سینه رو گذاشتم سرمو

 نیاز ارامش از پر خواب این به منم انگار برد خوابم فوری خوندن الالیی برام

  داشتم

*** 

 نکن لجبازی بیخیال دلربا-

 : گفتم و هم تو کشیدم رو اخمام

 بگذره مدت یه بذار ، نه یعنی نه مهرزاد-

 : گفت موهاشو تو کشید دستشو عصبی مهرزاد

 بازم ؟ میکردیم چیکار داشتیم استخر تو پیش چندساعت رفته یادت دلربا-

 !هتل؟ بری میخوای

 : کشیدم پیشونیم به دستمو مهرزاد نفهمی زبون از کالفه
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 قول من اس شنبه سه امروز ببین اصال کن، درکم ، ،نمیشه عزیزم مهرزاد-

 ؟ ،باشه ویال میام من شب شنبه میدم

 : کرد نگاهم اخم با فقط مهرزاد

 دلربا هتل، میرم من خونه بیا تو اصال ، هتل بری تو نمیده اجازه غیرتم بابا-

  نکن لجبازی

  منتظرتم فردا فعال پوف-

 کنه درک نمیتونست اصال مهرزاد هتل سمت رفتم و شدم پیاده ماشین از

  میخوام چی نمیدونم خودمم اصال ، داریم نزدیکی اما دوری به نیاز ما االن

 سمت رفتم حال و حس بی بود رفته فرو تاریکی تو انداختم اتاق به نگاهی

 لحظات مدام شدم خیره سقف به تاریکی تو روش انداختم خودمو و تخت

 . چشمام جلو میومد استخر توی

 ام دیوانه داشت بود افتاده دلم به که شکی!  نمیدونم چی از بودم شده خسته

 ، نمیتونستم برگردم خونه به کنم قبول ،نمیتونستم میکرد

 لب رفتم و کردم عوض ورزشی ست یه با رو لباسام و تخت رو نشستم

 نگاه میومدن و میرفتن داشتن هنوز که مردمی و خیابون به و ایستادم پنجره

 پس میده ارامش اگر میده ارامش بهم اسمو این دارم دوست  مهرزاد،. کردم

 بیام کنار خودم با ،نمیتونم خودم با درگیرم چون ؟ نیستم پیشش چرا

 ...  کنم فراموش نمیتونستم شدم مهتابی شب اون که تحقیری
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 نمای به و بود داده تکیه ماشینش به مهرزاد بیرون زد حدقه از چشمام یهو

 !؟ نرفته هنوز این میکرد نگاه هتل

 !؟ ؟چرا ویال نرفتی چرا مهرزاد میکردم نگاهش تعجب با

 چشمام  روش انداختم خودمو و تخت سمت رفتم و کشیدم موهام تو دستی

 قدری بتونم شاید بذارم هم روی رو دارم تب چشمای کردم سعی و بستم رو

  بگیرم اروم

 کنه استراحت کمی بتونه اشفته فکر این شاید

 باز چشمامو بود خریده برام تازه مهرزاد که موبایلی اس ام اس صدای با

 مهرزاد کردم نگاه و اوردم درش مانتوم جیب توی از و انداختم دست کردم

 : بود نوشته بود

!  نه که غصه از وحشت!  هاست فاصله از ترسم!  نه که عشق از وحشت*

 !  هاست خاتمه از ترسم

 رو دوریت طاقت ،دیگه بگذریم بیا اما کردی اشتباه و کردم اشتباه درسته

 * میزنم پر پر دوریت از دارم نباش نامرد اینقدر ندارم

 احساسات ابراز بود گرفته ام خنده ؟ بزنه پر پر که مرغه مگه ؟ میزنه پر پر

 . نبود بلد هم

 زیاد صبر من به...  داده زیاد را چیز دو...  باشد نداده ما به چیزی هیچ خدا*

 !*زیاد روی تو به و
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 یهو نیومد مهرزاد از جوابی دیدم گذشت دقیقه پنج زدن سند براش خنده با

 بهش چرخوندم دستم تو رو گوشی ؟ باشه شده ناراحت شاید افتاد دلم به

 برام اومد پیام که بزنم زنگ

 نیازی هستم تو مخلص من.  نیست گسستنی هرگز بستم تو با که عهدی*

 !* نیست بستنی به

 ببینم  بزار خواستی خودت پس خنده زیر زدم بلند ناخواسته پیامش خوندن با

  شه کم روت که بفرستم واست میتونم چی

 :دادم حرکت گوشی لمسی صفحه روی رو انگشتم تند تند

 ... را تو زیبای لبخند لبی بر ندیدم هرگز*

 ... تورا جای من قلب در کسی نمیگیرد هرگز

 !  بود نوشته کامیون یه پشت... ! نشو زده هیجان

 :داد جواب هم زود که بده جوابمو مهرزاد تا بودم منتظر زده هیجان

 رو تو من ولی کرده گم هاشو فرشته از یکی خدا که رسیده پیغام اسمون از*

 * دزدیدی منو که نمیدم لو

  زدم لبخند

 لطفا...  است اتمام به رو شما وفای و مهر اعتبار  ، داشتنی دوست مشترک*

 ! * نمایید ارسال را»  دارم دوستت« کلمه ، مجدد شارژ برای

 * من عشق دارم دوستت: * مهرزاد
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 لذت برام کلمه چهار این ای دیگه حرف هر از بیشتر ، بود بخش لذت

 .فرستادم براش دارم دوستت ،یه داشت

 ***دلربا گذشته***

 گندکاری داشت صبح از هم گلرخ بود خونه تو و بود گرفته مرخصی مهرزاد

 گوش رادیو و مبل رو بودم نشسته غلیظ اخم با من اما میکرد پاک منو های

 مخم رو نگاهش و میکرد نگاهم و بود نشسته کنارم هم ،مهرزاد میکردم

 میرفت رژه

  بکنه باهام اونکارو دیشب اومد دلش چطور اون بودم ناراحت ازش واقعا

 بزنی؟ حرف باهام نمیخوای:  مهرزاد

 هم تره من واسه تو چی؟ که بزنم حرف ؟باهات االن چی که:  گفتم اخم با

  نمیکنی خورد

 برق عین داشت نگهم دستاش با و جلوم اومد اما برم که برگردوندم رومو

 : زدم داد و کشیدم عقب خودمو ها گرفته

 .. نیستم مهم برات دیگه شدی، خسته توازم ، نمیخوام-

 : زد داد من مثل ههم مهرزاد

 ! میکنی اشتباه-

 : گفتم و ایستادم رخش به رخ برگشتم

 . ندارم ارزشی برات من ، نمیکنم اشتباه من-
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 به و ایستادن پنجره جلو ساعت نیم ،بعد باال رفتم ها پله از و وبرگشتم

 : اتاق تو اومد مهرزاد کردن نگاه بیرون

  دیگه ببخش دلربا-

 تحملم که هم االن تا اینکه میدونستم تنگنا تو بزارم رو مهرزاد میخواستم

 . بود وجودم تو چیزی یه نمیتونستم ولی کرده مردی خیلی کرده

  شرط یک به-

 قبوله باشه هرچی ؟ شرطی چه:  مهرزاد

 :گفتم سمتش برگردم اینکه بدون

 !بریم تهران از باید-

 ...ک میریم هفته یک باشه:  مهرزاد

 باشه دریا کنار که جایی شمال میریم!  همیشه برای-

 : گفت بعد کرد ای طوالنی مکث مهرزاد

 سهامم نشده ماه یک بخوام اگر خریدم رو بیمارستان سهام اینجا من دلربا-

  میکنم ضرر کلی کنم خارج رو

 :  گفتم اخم با

 اینجا توهم مشهد میرم باهاشون و میدم خبر ام خانواده به امروز من پس-

 کن مواظبت سهامت از وایستا
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 یه کشیدش دستم از فوری که اوردم در رو گوشیم و جیبم تو کردم دست

 : گفت بعد و عمیق بازدم و دم

  دیگه اشتی حاال ؟ باشه میخرم جون به رو ضررش تو ،بخاطر قبوله-

 میبخشمت رفتیم شمال تو جدید خونه تو هروقت-

 اذیت رو مهرزاد اینقدر چرا.کشیدم دراز روش و تخت سمت رفتم و برگشتم

 دربرابر کردم وارد مهرزاد به من که اذیتی و زحمت ؟ چرا واقعا ؟ میکردم

 هیچه ها نامالیمتی این

 جعبه یه و گل دسته یه با خونه اومد مهرزاد چهارم روز گذشت روز سه

 و من سمت اومد بعدم بهش داد رو شیرینی و کردم صدا رو گلرخ شیرینی

 : دستم به داد رو گال

  شما تقدیم-

 : داد بهم رنگ زرد بزرگ پاکت یک بعدم

 بابل تو خانومم نام به ویال یک دانگ شش سند اینم بیا-

 ؟ بخره ویال یه بابل تو روز سه تو بود تونسته مهرزاد زد خشکم

 میمونا عین گردنش از و بغلش تو انداختم جیغ با خودمو که چیشد نفهمیدم

  شدم اویزون

  عاشقتم مهرزاد وایی-
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 و کشیدم خجالت یکم فقط یکم من و شد بلند مهرزاد قهقهه صدای

  کردم مخفی گردنش گودی تو صورتمو

 : گفت و کرد نوازش پشتمو

 دارم دوستت بیشتر من کرده ثابت تجربه-

 ***حال زمان***

 کنم فکر نبود خوب حالم اصال من و منتظرمه پایین که داد پیام مهرزاد

  بدم خبر مهرزاد به بود رفته یادم من و بود کوفته تنم همه بودم خورده سرما

 گوشم روی گذاشتمش و کشیدم مهرزاد با تماس برقراری روی رو انگشتم

 . منتظرتم پایین دوساعته من که بیا ،پاشو خوابالو خانومی سالم-

 ... مهرزاد-

 اس گرفته اینقدر صدات چرا چیشده دلربا-

  داد نشون خودشو بگیرم رو جلوش داشتم سعی ای سرفه

 ، خوردم ،سرما بیام امروز نمیتونم ببخشید-

  سرفه دوباره

 دکتر ببرمت پایین بیا شو حاضر ، بابا ای:  مهرزاد

 . میشم خوب کنم استراحت نه: من

  باال میام من پس-
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 و سستی با شد زده اتاق در ربع یک بعد کرد قطع کنم مخالفت اومدم تا

 متصدی و مهرزاد کردم باز رو اتاق در و سرم رو انداختم شال یه سختی

 : متصدی بودن در پشت هتل

 ؟ میشناسید رو اقا این شما خانم-

  هستن ،همسرم بله:  من

  خوب بسیار:  متصدی

 مهرزاد افتادم تخت روی دوباره حالی بد با منم تو اومد مهرزاد رفت و

 فوری پیشونیم لمس با پیشونیم روی گذاشت دستشو و تخت لب نشست

 : کشید عقب رو دستش

  دلربا باالست تبت خیلی-

 : کردم نگاهش دارم تب و خمار چشمای همون با

 کن ام معالجه دکتری توکه-

 *** مهرزاد***

 نگهش خنک باید اینحال با اما میگه هزیون داره و داره تب میدونستم

 حاضر مطمئنم لجباز که هم دلربا نبود هیچی هتل توی بدبختانه و میداشتم

  ویال بیاد نیست
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 بود بد حالش خیلی بود بسته چشماش حموم تو بردم و کردم بغلش

 رو پاهاش و کردم باز رو اب و دادم اش تکیه دیوار به و وان لبه نشوندمش

 بردم فرو اب داخل

 ***دلربا***

 نظر به کردم نگاه پنجره به بودم تخت رو کردم باز رو چشمام سختی به

 کاناپه رو مهرزاد انداختم نگاهی اتاق به بود شب پس تاریکه هوا میومد

 بیرون مبل از جورایی یه هیکلش کل اما بود کشیده دراز دونفره کوچیک

 براش دلم اوخی مبل رو جاداده رو خودش زور به بود مشخص... بود زده

   گرفت درد بدنم که بشم بلند اومدم ، سوخت

 و صدا بی کردم سعی سمتش رفتم و برداشتم رو پتو و نشستم سختی به

 فوری سرش باال من دیدن با شد بیدار اون اما بندازم روش رو پتو اروم

 حاال بشه بلند اخش و سرامیک رو افته بی مبل رو از شد باعث که نشست

 : گفت اخم با گرفته خندم من

  ها نخندیدی خندیدی-

 کشید ته انرژیم انگار شدم خسته اما خنده زیر بزنم شد باعث حرفش همین

 : گفت و کرد دراز ومنو اومد مهرزاد نشستم روش و مبل سمت رفتم سست

 ؟ اخه شدی بلند چرا-

  میخوردی سرما بودی ننداخته چیزی روت:  من-
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 باید چربی و عضله همه این بالخره ها نکردم گنده الکی هیکلو این:  مهرزاد

 فکر خوردی سرما تو بعدشم نه یا کنن محافظت ازم سرما برابر در جوری یه

 معتدله اتاق هوای وگرنه سرده میکنی

 : مهرزاد بستم چشمامو

 ؟ بیمارستان بریم نمیخوای هنوزم دلربا-

 : گفتم و دادم تکون راست و چپ به سرمو

  دیگه دکتر یک پیش بیمارستان برم چرا اینجاست دکترم-

 : گفت و بوسید رو پیشونیم شد خم و لبش رو نشست لبخند

 ؟ ؟چرا تو اخه لجبازی اینقدر چرا-

 : گفتم و خندیدم

  نمیشه شب روزم که نکنم لجبازی اگر-

 ؟ بودم نگرانت چقدر میدونی: مهرزاد

 : گفتم و کردم نگاه مشکیش چشمای تو

  داره ارزش دنیا یک برام همین-

 : گفت اخم با

  باشما نگران همیشه میاد خوشت انگار-

 : گفتم و کردم حلقه گردنش دور دستامو و انداختم باال شونه
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  میده لذت حس بهم دقیقا-

 و کشید دراز تخت روی کنارم و داد تکون راست و چپ به سرشو مهرزاد

 : کرد حلقه دورم دستاشو

 بازیات دیونه همین عاشق من و ای دیونه تو-

 : گفتم و بیرون دادم پایینمو لب

 بگو جدید چیز ،یه گفته دختره به اینو پسره رمانا توهمه تکراریه اش جمله-

. 

  کرد رو و زیر دلمو که کرد ای مردانه خنده مهرزاد

  روانیتم و مرده کشته من اینکه مثال خب-

 !نه یا میکنم تایید رو اش جمله آیا کرد نگاهم منتظر و

 نشون خونسرد رو خودم کردم سعی ،اما بودن انداخته راه قند کارخانه دلم تو

 یه تا کردم نگاش منتظر دوباره و دادم تکون راست و چپ به سرمو بدم

 بگه جدید جمله

 : گفت بعد کرد فکر کمی و کشید بینیمو

 کسی تو کنی فرار دستم از نمیذارم عنوان هیچ به و من عشق عاشقتم من-

 به برگردیم میخواد دلم چقدر نمیدونی اخ ، داده یاد بهم عشقو که هستی

 نظر زیر قشنگ دوربین با میتونستم من و بودیم عمارت تو که روزایی

  بمونی پیشم مجبوری و بری پیشم از نمیتونی اینکه بگیرمت
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 : گفتم و بازوش تو زدم مشتی

  خودشیفته خودخواه دیونه-

 :گفت و کشید و کرد موهام تو دستشو

 اخر فصل*  پنجم و بیست فصل*

  هست که همینه-

 : گفتم و بوسیدم شو گونه شدم خم

  تو از شاید بیشتر خیلی حتی دارم دوستت واقعا منم-

 ! داشت زیادی های تفاوت مهرزاد دنیای با من دنیای

 بود مردی مهرزاد اما ساله15 دختر یه های رویا و کودکانه ودنیای بودم من

 بخاطر اما بود سیر تقریبا ها جوونی اینطور و بازی بچه از دلش ساله30

 راه باهام میکرد سعی میکرد تحمل کارامو همه من به اش عالقه و عشق

  بیاد

  داریم ماها که نعمتیه بزرگترین بخشش

  ها بدی و ها خوبی از پر دنیا این

  ابکی های عالقه و عشق از پره

  ها اعتماد از سواستفاده و خیانت از پره دنیا این

 ...  اما
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   داریم قبول هردو رو اشتباهاتمون ، مهرزاد هم کردم اشتباه من هم

 رشد داره شکمم تو که کوچولویی بخاطر اما باشه سخت بخشش شاید

  همینطور اونم بخشیدمش عشقم همینطور و میکنه

 صورت تجسم از و کردم صدایی بی ،خنده اس بچه عاشق مهرزاد میدونستم

 . مهرزاد خوشحال شایدم زده بهت

 های شمع فندک با و میز روی گذاشتم رو بودمش پخته خودم که کیکی

 قلب عین و بودم چیده شم دور که هایی شمع کردم روشن رو کوچولو

  بود شده اتشین

 به و میز زیر گذاشتم اوردم بودم کرده کادو که ازمایشمو جوابه رفتم فوری

 ؟ نه یا مرتبه چیز همه آیا ببینم کردم نگاه برم دورو

 . بادکنک و شرشره با شده تزئین خونه

 ایینه سمت بدوم اومدم و شدم بلند و زدم اوضاع بودن خوب سر از لبخندی

 بود گرفته خندم رفتم راهمو ادم مثل اروم افتادم شکمم تو کوچولوی یاد که

  بود بسته پا و دست منو اینطور بود نخود اندازه که فسقله یه

 به دستی و زدم چشمکی خودم برای و کشیدم لختم موهای توی دستی

 که بیام فیگور خودم برای اومدم و کشیدم کردم مشکی ماکسی لباس

 کردم مخفی خودمو و دیوار به چسبیدم فوری اومد در شدن باز صدای

 جز به جزء و بود وایستاده خونه دیدن از شوکه ببینم رو مهرزاد میتونستم

 دستامو و شدم بلند پا پنجه رو و پشتش رفتم اروم میکرد نگاه ارو خونه
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 پایین اورد و گرفت دستامو و خندید بعد اما شد شوکه چشماش رو گذاشتم

 ...  نگو که بود بلند قدش اینقدر ماشااهلل

 ؟ دادی آب به گلی دسته چه باز خانوم شیطون:  مهرزاد

 همین به رو خودم بینایی که شبی اون به مستقیم غیر یا مستقیما داشت

  میکرد اشاره بودم کرده اعالم بهش طریق

 : گفتم و کردم نازک واسش چشمی پشت

  کنم استقبال ازت اینطوری من که باشه شده چیزی یه باید همیشه مگه-

 خودتی خر انگار که کرد نگاهم طوری و داد باال ابرویی

 : گفتم و شدم اویزون بازوش از و خندیدم

  میگم بعد بیا بگیر دوش یه برو تو اما داره مناسبتی یه اره حاال خوب-

 : گفت و زد چشمکی

  میرم شب آخر بزار-

 : گفتم میرفتم کیک سمت که همونطور و شدم جدا ازش فوری شدم قرمز

  بیا کن عوض لباس زود-

 از که میکردم تحلیل و تجزیه رفتارشو ذهنم تو داشتم رفت و کرد ای خنده

 دستم فوری و زدم داد و ترسیدم نداشتم انتظارشو چون کردم بغلم پشت

 شکمم رفت
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 ؟ میترسونیم اینطوری چرا مهرزاد-

 شدم متوجه که شکمم سمت رفت نگاهش یهو کرد نگاهم تعجب با مهرزاد

  برداشتم رو دستم زود و

  ببخشید حاال باشه: مهرزاد

 : گفت و دونفره مبل روی کنارم نشست

 ؟ کوچولو خانوم چیه جشن این مناسبت خب-

 جلوی اما بگما زودتر میزدم پر پر داشتم خندیدم شوق و ذوق شدت از

 و زد لبخند اونم کردم نگاه مهرزاد به و دستم گرفتم رو چاقو و گرفتم خودمو

 رو کیک هم با و گرفت و دستم چپش دست با کرد بغلم راستش دست با

  بریدیم

 همون با منم خوردمش دهنم جلوی گرفت و برداشت ای تیکه چنگال با

 میکشیدم من بخوره میومد تا اما دهنش جلوی گرفتم کیک ای تیکه چنگال

  بخوره دادم شد خالی درونم کرم کردم اذیتش یکم اینکه بعد و عقب

 باعث چی که این و چیه مهمونی این دلیل بدونم کنجکاوم خیلی:  مهرزاد

  بخندی شوق و باذوق اینطور تو شدم

 راستش ابروی سمتش گرفتم رو شده کادو برگه کنم تحمل نتونستم دیگه

 نگاهش لحظه یه ازمایش برگه دیدن با کرد بازش و گرفتش و باال داد رو

 نگاهم تعجب با و سمتم برگشت زده بهت داخلش دیدن با اما شد نگران
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 رفتم فرو بغلش تو یهو که خندیدم زده ذوق حالتش این دیدن از کرد

 : بوسید رو موهام روی و شد حلقه دورم دستاش

 !؟ میشه مامان داره  من کوچولوی! دلربا نمیشه باورم-

  نمیکردم عوض هیچی با رو داشت اغوشش که ارامشی

 از بود پر نگاهش گرفتم فاصبه ازش کمی و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 بلغش تو خودمو دوباره و خندیم تصورم از ، رنگی رنگی روشن های المپ

  کردم پنهون

  کنی تصورش ،نمیتونی دارم دوستت خیلی دلربا عزیزم،:  مهرزاد

 فقط اینکه ، بده برات جونشم حاضره و داره دوستت شوهرت بدونی اینکه

 ... ارومه بودن تو کنار با ،اینکه میبره لذت ازت که تویی

 ...اینها از باالتر لذتی چه

 *نویسنده*

 اما نبودم نویسنده من کردید حمایت ازم اینجا تا که ممنون عزیزم دوستان

 اگر ببخشید..  باشه جذاب و جالب مینویسم که رمانی که کردم تالشمو همه

 ... تایپی اشتباه یا بود مطالب و ها نوشته در کاستی و کم

 و اینده از دختر راجب هستش* غیرممکنه* تایپه حال در که بعدیم رمان

 ..  میکنه روشن رو دختر زندگی حقایق که گذشته از پسری
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 قول بهتون و ندارن تکراری و یکی مطالب عنوان هیچ به رمان دوتا این

 ...  باشین نخونده موضوعاتی همچین با رمانی همچین حال به تا میدم

 ....  باشی موفق و پیروز

 30/12/1395:  ویرایش پایان
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