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 ستیدختر ب هی یبرا یکار  چیه یعنی......  چیشده انداختم ، ه یخط خط یبه روزنامه  ینگاه دوباره
االن فقط بخاطر منه همش  یوضع االن و بدبخت ومدیواقعا داشت اشکم درم گهی، د ستیو دوساله ن

 منه همش . ریتقص

 منه االغه ؟ صیشخص شخ ریها تقص بتیمص نیا یهمه  یعنیفکر فرو رفتم  به

 لیانقدر خرج تحص کردیاصرار کردم بزاره برم دانشگاه و گفت باشه ، فکرشو نم دهیکه به خاله فر یزمان
 ینذول کنه تا جلو مونهیخرس که مثل بشکه م ی کهیمجبور شدش از اون مرت نیبشه برا هم ادیمن ز

 من بدقول نشه .

ادامه بدم ، منم ترم دوم  لیبازم بخوام به ادامه تحص نمیوضع رو بب نیا ستمیکه ن شعوریمنم ب خب
 کنار گذاشتم . دمیدرس رو بوس یمعمار  یرشته 

 . خورهیو داره مثل زالو خونموم رو م مونیبشکه افتاده تو زندگ همون دوترمه که اون فخراور یول

 حال داره بره درو باز کنه . ی، پوف حاال ک دیکش رونیشدن در منو از فکر ب دهیکوب یصدا

 ؟یگردیوضعت دنبال کار هم م نی_با ا

 گرفتم و با کمک اون بلند شدم . ارهیخرجمون رو درم نیخاله که با ا یکهنه  یاطیبه چرخ خ دستمو

 . یوحش یسر اوردن انگار اه اه درو از جاش کند شی، ا شدیم دهیبدون وقفه داشت کوب در

 نیمونده با ا نمیاتاق بود ، به طرفش رفتم و خم شدم و انداختمش رو سرم ، واال هم یگوشه  میروسر
  زهیمحل مخصوصا اکبر ه یپسرا زیه یچشما

 زیه گنیمحل به اون تازه م زیه یکه پسرا زهیچقدر ه گهید دینیلقبشه بب زهیه

 . کشتمی، اوه اوه ارسالن م اطیسر باز برم تو ح با

 یچشم ندار  ششیا ادیاز رنگ شاد خوشم م هیخودم رو چ ییغلیب یلیغیو ج یصورت یها ییدمپا
شخص نامعلوم داشت کنده  یکه به دستان وحش اطیشاده پام کردم و به سمت در ح میروح ینیبب
 شتافتم. شدیم

 بغلم و شروع کرد به بوس کردن صورتم . دیپر یکیرو باز کردم که  در
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 ی وهیم نیتر نیریش یا گهیو م زنهیمرد جنتلمن که با بنزش اومده و االن زانو م هی دیفکر کرد حتما
شخص کنه  نیو ا میشانسا ندار نیقشنگ قشنگ نکن ما از یفکرا نی، از یکنیبامن ازدواج م میزندگ

به علت دماغ گندش  دیجز بهناز دماغ بله درست حدس زد زین یکرد کس یتف یکه صورتم رو حساب
 .یلعنت لهیکه خرتوم ف ستیلقب دماغ رو گرفته ، اخه دماغ ن

 بهش نگاه کردم . ضیرو از خودم جدا کردم و با غ بهناز

 ؟ ی_چته امازون

 ؟شدهیچ شهی_الناز باورت نم

 تا صورتم رو بشورم . رفتمیم اطیتو ح ییکه به سمت دستشو نجوریهم

کردم تازه از خواب بلند  یخخ شوخ دیچکیاه حالم بهم خورد از صورت قطره قطره بزاغ دهن بهناز م اه
دار  هیخاستگار ما هیشود تا  یتیبلکه عنا ادیدر ب یروح یب نیشده بودم رفتم صورتم رو اب بزنم تا از ا

 شه  دایبرامون پ

 ؟ هیخبر خوبت چ نمی_خب بنال بب

 ؟ ی_تازه از خواب بلند شد

 ؟یدی_اره از کجا فهم

 . ی_چون باز هاپو شد

 طرفش و چشمام رو نازک کردم . برگشتم

 ؟یگفت ی_چ

 . یتازه از خواب بلند شد دمیبد دهنت فهم یبخدا گفتم از بو یچی_ه

 داد . یرو برداشتم و محکم به طرف بهناز پرت کردم که جا خال مییشدم ، خم شدم و دمپا یحرص یلیخ

 نخورد بسوز دختر بوم. ولی_ا

 ییبه خرطومش خورد  خخخ الته با دمپا میاز پرتاب دومم بود که مستق یاز یپرتاب صد امت نیا خب
 دومم
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 هستشم تف کن . ی_خورد

 فتم .ر ییهام رفتم و پام کردم ودوباره به سمت دستشو ییسمت دمپا به

 بودا روش کم شد. یناز شصتم چه پرتاب یول

 .دادیبزرگوارم رو مورد لطف خود قرار م یو داشت عمه  کردیغرغر م ینجور یهم بهناز

خب من عمه ندارم پس  یکه به خانوادم فهش بدن حسابشون رو نرسم ول ستماین ینیزم بیس من
 کنه  یبزار بچمون خودشو خال

 رو شستم . صورتم

 خشک کردم . رهنمیو دستمو با پ رونیاومدم ب ییدستشو از

 .نجایاومدم ا یرفت بگم برا چ ادمیاصال  ی_راست

 برم دنبال کار . دیبا یحوصلمو سر برد گهی_خب بنال د

 . گهید نجایاومدم ا نی_ برا هم

 کردم و گفتم زیرو ر چشمام

 _خب؟

 

 کردن . فیشروع به تعر یبا ذوق و شوق بچه گونه ا بهناز

 یاون متن چ یدونیمتن حواسم رو به خودش جلب کرد ، م هیکه  گشتمیداشتم م نترنتیا تو
و مثل وزغ به من نگاه  یبود نستادهیوا نجایاالن ا یدونستیچون اگه م یدونیبود؟صددرصد نم

راد از چند خانوم درخواست به  یالملل نیبود *توجه توجه شرکت بزرگ و ب نیاون متن ا یکردینم
بود اوممم اهان  یهمون پسره خوشگله اسمش چ هیک سشییشرکت ر نیا یدونی* م کندیم یهمکار 
 . نگهیراد همون که مدل ایبرد

 ؟ یاتاقت چسبوند واری_همون که عکساش رو به در و د

 ؟ هیهمون حاال بگو کارش چ قای_اره دق
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 مزخرف . یبگه ، پوف دختره  خوادیم یگفتم چ حاال

 بگو کار دارم . عی_ سر

 داره . ازین یبه چند تا منش ی_منش

 کنم. کاری_خب االن چ

 . میاستخدام شد دیشا میباهم بر ای_ب

، اونم  زارمیمن از مردا ب یدونی، تونم رمیمرد کار کنم و ازش حقوق بگ هیدست  ریز امیمن ب یگفت ی_چ
 . شیبشم منش یچ

مردا کار کنم  یبودم ، من برم برا دهیبود که تاحاال شن یشنهادیب نیبدتر نیبدجور توهم بود ، ا اخمم
 ،  فروشهیفخرم رهیراه م یهم وقت نیبه زم یکه حت نگهیپسر مدل نیا یاونم ک

از باال  رسنیم ییکه تازه به جا ییکسا نیاز یبعض یبه اندازه  یخوشگلم ول یلیمنم خ هیصدام عال منم
 مونده . نمیغرور ندارم ، هم کننیبهت نگاه م

که دورشن رو ول  یدرضمن اون ، اون همه دختر خوشگل و عشوه ا  دمیجواب رد م شنهادتی_من به پ
مردا چشمشون دنبال اون خشگالست  یبه منو توئه گدازاده بچسبه ، ازت توقع نداشتم همه  ادیکنه ب

 . روختیب ینه منو تو

 خورد، فکر کنم بغض کرده . یبهناز تکون یگلو بیس

تو شانسم  یرو که دار  یقشنگ نیبه ا یصدا یرو  که دار  ییبایتو ز یندارم  ول یچیدرسته من ه ی_ول
 من. یول یدار  یلیخ

 کردم . کشیرفتم کنارش و دستمو دورشونش انداختم و به خودم نزد دیترک بغضش

 چیه شهیوجب ارا هیو رو صورتاشون  کنمیکه خودشونو عجق وجق م ییما در برابر اون دخترا نی_بب
 قربونت برم . یبش یکی نیا الیخیپس بهتره ب میندار یشانس

اروم سرش رو تکون داد و گفت باش  یلیتو چشمام زل زد و خ شیرو باال اورد و با صورت اشک سرش
 . شمیم الیخیب
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خودشونو تو دل همه جا  اشونیاون زنا با اون همه عشوه خرک دیشدم چرا با یحرص یلیلحظه خ اون
 . یول میوارد اون شرکت بش میجواب داد و تونست دیشا نمکیبار امتحان م هیکنن پس منم 

با هنر  ینداره ول یا یظاهر  ییباینداره اخه اصال ز یشانس چیبهناز در برابر اون همه دختر ه یول
که از خداشم باشه بخواد مارو راه بده تو اون  یجور ی کنمیبه فرشته م لیهم اون هم خودمو تبد شیارا

بهناز قبول  کبخاطر اشکا و دل پا  یمرد باشه ول هی سمیرئ ستمین یهرچند اصال راز  تشیشرکت درپ
 . کنمیم

 _بهناز .

 طرفم برگشت و گفت : به

 _بله؟

 که . کنمی_من قبول م

 . دیکشیم غیج یسفت تو اغوشش گرفت و ه یلیطرفم برگشت و منو خ به

 یبا هزار زحمت از خودم جداش کردم و چند قدم عقب رفتم تا دفعه  شدیم یداشت متالش استخونم
 بهم نچسبه . شیریکه مثل س رمیبتونم جلوشو بگ یبعد

از حرفم ناراحت شه و فکر کنه   دم،یترسیم یول میفردا بر کنمیحرفمو کامل بگم من قبول م سای_وا
 میبعد بر میبرس پمونیزره به سروت هیو  میبه خودمون بد یحال هیتا  نجایا ایب شیزشت قبل گمیبهش م

 ؟ یانتخاب شدن اوک یبرا شترهیشانسمون ب  یطور  نیا

 هوا و گفت  دیزد و پر یخفه ا غیج

 جون خودم. یاج وللللی_ ا

که فقط قدش  ییدختر کوچولو نیا یلبام نشست ، خوشحال بودم از خوشحال یرو یتیرضا لبخند
 . لهیمخ تعط ی هیرشت کرده از ناح

 تاسف تکون دادم و به داخل خونه رفتم . یرو از رو سرم

 افتاد . ادمی یز یچ هیراه بودم که  نیب
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خونتون و بعد از اونجا  امیرو انتخاب کن برا فردا ، فردا م شتیلباسات و لوازم ارا نیبپر بهتر ی_راست
 کن . ادداشتیادرسشم  یراست میریم

 بهناز

 .شهیم من رفتم االن مامان نگران یبا ی_باش با

 نره . ادتی ایبرو درم ببند ی_اوک

 بهناز

 بره . ادمی_ مگه گاگولم 

 ؟ یکنیفکر م ی_خودت چ

 بهناز

 . یصفر طلبت من رفتم با کی گمیبهت نم یز یچ رهیگ شتی_فعال کارم پ

 _باش برو خداحافظ .

زره حرکات خانومانه  هیزود تر برم تا دیکار داره فردا با یلیخ نیرفتنش نگاه کردم ، پوف راه رفنشو ا به
 بدم . ادشی

که  ومدیم رونیداد بهناز از ب یمتر پروند ، صدا هیمنو  دادیبلند در که خبر از بسته شدنش م یصدا
 گفتیم

 . کی کی_ 

 دختر . نیا ونستیبه خدا د خخخ

 داخل خونه. دمیهام رو شوت کردم و پر ییدمپا

 

* 

 . یچشمات رو باز کن یتونیلحظه اوممم تموم شد، حاال م هیتکون نخور  خب
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 هیهم نبود و  یلیخ شمیارا نکهیخشگل شده بود اما بازم من با ا یلیخ دایجد دیجد گمیدمیجد بهناز
خودشو تو  یباز کرد و وقت واشیقشنگتر بودم چشماش رو  یلیبودم ، از بهناز خ دهیلباس ساده تر پوش

 بپره بغلم که با دستم جلوش رو گرفتم . خواستیو م دیکش یخفه ا غیج دید نهییا

خودتو خراب  پیمنو هم ت پیبغلم و هم ت یبپر  ستیالزم ن یازم تشکر کن یتونیممنونم م هیبا  ی_اوک
 . یکن

 

 یمنش تونمیم یعنی شهیخدا باورم نم یوا میصد در صد قبول گهیبا ما د یممنون عشقم چه کرد ی_وا
 الناز . شهیباورم نم یوا یاگه عاشقم شه چ نمشیبیهرروز م یعنیبشم  ،  ایشرکت برد

 .کردیم یپرداز  الیو خ دیچرخیم براخودش

از  یکی یبخواد وابسته  نیدرصد قبولمون کنن و ا هیپسره رو از ذهنش دور کنم اگه  نیفکر ا دیبا
 . میا چارهیدارا بشه ب هیما نیهم

 رو برداشتم و با اخم و تشر بهش گفتم  فمیک

 . امایمن نم یها بکن یاپرداز یرو نیاز یاگه بخوا_ بسه بهناز 

 . میبر یشیم ی_باشه بابا چرا اعصبان

 ها . شهیرمیاالن د گهیبدو د 

 . رونیب میبه بهناز کردم و از اتاقش اومد یچشم غره ا کالفه

 خاله فاطمه  مامان بهناز از

 . رونیب میو از خونه زد میکرد یا یسرسر  یهم خداحافظ 

 کجاست ؟_خب ادرسش 

 خانومانه گفت  یلیخ بهناز

 . زمیعز یفرمود یز ی_ جان ؟ چ
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اه اه ادم رو  گهید نقدرینه ا یکنه ول رییتغ کردمی، فکر م کردمیگشاد شده داشتم نگاهش م یباچشما
 ها . رهیَجو نگ رهیبرق بگ

 کرد؟ هان ؟ رییو شصت درجه تغ صدیرفتارت س ییهوی_بهناز چرا 

 بهناز

 نیاز خوشگل تر یکی یمنش میرفته ما دار ادتی نکهی، مثل ا میباال شهر کار کن می_ چون قراره بر
 یاز تاجرها یکیتهران چون  یدارا هیاز ما یکیبابابزرگش  یدونیاصال م شمیم رانیا یها نگیمدل
 . زممممممیکردم عز رییچرا تغ یدیبزرگه؟ حاال فهم یلیخ

 فکرفرو رفتم. به

من  یول دنیبخواد بهش م ینداره و تا لب تر کنه هرچ یمشکل چیه شیتو زندگ یعنیخوش بحالش  
 هه .

 

** 

که بره دنبال کفن و  ییسنش به جا نیبا ا یر ی، پ میشد ادهیپ نیو از ماش میرو حساب کرد هیکرا
 شده ها یدفنش باشه به دختر مردم چشم داره ، چه دوره زمونه ا

 _خب حاال شرکتش کجاست ؟

 بهناز

کردم و به راه افتادم  ، به سه تا برج بلند که بغل هم بودن  یکوچه باشه. پوف یوسطا_ اوممم فکر کنم 
 نوشته  یرو تابلوئه بزگ دمینگاه کردم که د قیهم بودن و وسط کوچه بود نگاه کردم ، دق هیشب یلیو خ

 شد. دهیکش شی*شرکت راد * نگاهم به در ورود

 .رونیب زدیداشت از حدقه م چشمام

 رههههههه؟چه خب نجای_ا

 هم فشار دادم . یچشمام رو رو یدیانداختم و با ناام یصف نگاه یتو یانبوه زنا لیس به
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،  شدنیم یوارد برج وسط یکی یکیبودن و  سادهیصف وا یتا زن تو صدیاز س شتریب نجایخبره ا چه
افتاده بودم ،  ریگ یبد یدوراه نیب ، زدیموج م یدیبه طرف بهناز برگشتم تو چهره و چشماش نا ام

گرفتم و  رواسترس داره  یلیخ دادیبود و نشون م خی خیدادم و دست بهناز که  رونینفسم رو با صدا ب
 هیمنش تونمیمن نم یعنی،  شدیم دهیبه طرف صف راه افتادم ، اونم دستش تو دستم بود و دنبالم کش

 بشم . یدفتر فکستن هی

تو اون مخروبه  دیما بدبختا با نجایداره ا ییو به دور اطراف نگاه کردم ، چه هوا ستادمیاخر صف ا نفر
 تو قصرن . نایا یول میکن یزندگ

 گرفته . یلیخ دلم

کاخ  نیبا ا رای، مگه فرق مافق دنیم یانچنان یایبار مهمون هی یهفته ا نایا میبخور میما نون شب ندار 
اخر  هیمهمون یبرا کیصدتا لباس ش نیانتخاب کردن لباس از ب نایتنها مشکل ا دیچرا با هیچ ناینش

 ، چرااااا. میعذاب بکش نقدریا یقرون پول بده هیبخاطر  دیما با یهفتشونه ول

*** 

صف  هی یو فقط چند نفر مونده بود تا نوبت ما بشه ول میعالف شده بود نجایکه ا شدیم یساعت سه
شرکت از دم دفتر تا  هیباورش سخته که  یعنیباال  میپشت سر ما بود ، االن اومده بود یطوالن یلیخ

 برج صف بود . یدم در ورود

پسره که انقدر به خودشون زحمت  نیهست ا یبشه حاال مگه ک یکه چ نجایا انیم کارنیچه ب مردم
 دیکال از استخدام ناام، اما من  ستنیمیچند ساعت تو صف وا انیتابستون م یگرما نیو تو ا دنیم

 ،ییبایزصف بودن صد برابر ما  یکه تو ییکسا ی، همه  کنهیشدم و مطمئنم اون مادوتا رو استخدام نم
 جاکردن . نجایپسره و عوامل ا نیحتما خودشونو تو دل ا اشونیپول و زبون داشتن ، اونا با زبون باز

 میکه توصف دیدیهرکس مارو م یول میکیش یلیخ کردمینگاه به سر و وضع خودمون انداختم ، فکر م هی
 . دمیپوزخنداشون رو فهم لیو االن دل زدیبهمون پوزخند م

رو  دیجد یو خانوما خوندیرو م شدیکه نوبتشون م ییکه داشت دونه دونه اسما یا یمنش به
 نگاه کردم. کردیداشت م ایاسماشون و شماره هاشون رو 

 . خوانیم یداره چرا بازم منش یکه خودش منش نجای_بهناز ا
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 باال انداخت و گفت  یشونه ا بهناز

 . دونمی_ نم

 لب غرغرکنان گفتم ریز

 اه . یدونیم یچ ایدن نی_ توازا

نه ما  استیبرا اشراف نجایا خورهیبه دک و پز ما نم جایا میبهناز بود که ماانقدر خورد شد ریتقص همش
 گدازاده ها.

 هی، باز شد و  تیریکه روش نوشته مد ی. در اتاق زدمیضربه م نیانداختم و باپام به زم نییرو پا سرم
از دفتر خارج  عیو سر رونیگره خورده از اتاق ب یساله با ابروها ۲۶ای ۲۵حدودا خوردیدختر که بهش م

 شد .

 یکه رو هیناخون ینازکش که مثل صدا یسرشو باال گرفت و با اون صدا هیگذشت که منش قهیدق چند
 بود. شهیم دهیکش یتخته گچ

 با عشوه بود  یلیو لطافت خ یو نازک ییبایز نیکردم صداش در ه یشوخ خخ

 گفت 

 .نوبت شماست  امیو بهناز خ یی_ خانوم الناز بابا

 گفت  دهیباال پر ییبا ابروها هیجلو منش میقدم رو که گذاشت نیاول

 ؟ نیی_ شمادوتا

 . میی_بله ما

 لبش شکل گرفت و گفت یرو یشخندیبرگشت و به جاش ن هیبه حالت اول ابروهاش

 شرکت راده ها. نجایهه ا دیومدیرو اشتباه ن نجایا دی_ مطمئن

رو  هیچند نفر از عقب اومد. چشمام رو بستم تا به خودم مصلد باشم و نزنم منش یخنده  یصدا
 .یر یکبیا کهیداغون کنم ، زن

 بهناز با حرص گفت  نباریا
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 یحق دخالت تو کارا یمنش هینداده  ادیبه شما یخانوم بظاهر محترم درضمن کس میدرست اومد_ 
 شرکت رو نداره .

 ، حقشه . ومدیخونش درنم یزدیدختره کارد م به

 شدم و درگوشش گفتم  کشیبرام زد، نزد یطرف بهناز برگشتم و با تعجب بهش نگاه کردم ،چشمک به

 بود دختر . ی_ کارت عال

دو تقه  دمیبه در رس ی، وقت میبه طرف اتاق رفت میکن یبه دختره توجه نکهیهردو خوشحال بدونه ا بعد
 به در زدم و درو باز کردم حاال نوبت من بود جواب اون حرف زشت و زنندش رو بزنم .

 شیخون یکه با چشما هیکه دستشو گرفتم و نگهش داشتم بعد به طرف منش شدیداشت وارد م بهناز
 زل زده بود برگشتم و گفتم بهمون 

 . کنهیکن االن بهمون حمله م میبهناز شال قرمزت رو بردار قا ی_ راست

 لبام نشوندم و وارد اتاق شدم. یرو یشخندی، ن دیچیدفتر پ یخنده تو یصدا

به ذهنم  یبود اومممم هرچ یپسره اسمش چ نیکه ا یبزرگ زیم یجلو رفتم و درست روبه رو دوقدم
 . سادمیوا زشیم یبود وللش بابا به هرحال جلو یرجوع کردم نتونستم بفهمم اسمش چ

 . کردیکه همسن و سال خودش بود بحث م یکیبود و داشت با  نییپا سرش

که بخاطرش انقدر استرس  هیک نیمگه ا دهیچقدر رنگش پر نیلرزون بهناز به طرفش برگشتم ا یباصدا
 . یدار 

 _سالم.

 بهناز سراشون رو باال اوردن و به ما زل زدن.  یدوتا با صدا اون

 .کردندیمثل وزغ نگاهمون م دیحدس زد درست

 پوزخند . هیمغرور  نگینشست و رو لب اون مدل یبود لبخند ینکیکه ع شونیکیرو لب  

  هینکیع پسر

 . دی_سالم خوش اومد
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 ماست قاطع و محکم گفتم  یدختره  نیمن برعکس ا یول

 ممنون ._ 

 بود . ایاسمش برد دمیراد * اهوم فهم ایسر اون دوتا * برد یشد به باال دهیکش نگاهم

 

 یدیمغرور رو فهم یپسره  نیکه اسم ا یکشف نکرد یبزرگ زیچ یکنیهم م یچته چه ذوق حاال

 رو به ما گفت یخشک و سرد یلیبا لحن خ راد

 ؟ تونیلی_خب مدرک تحص 

 مظطربش بهم نگاه کرد.  یتو به طرفم برگشت و با چشما بهناز

 کنم . کاریحاال چ یداره وا کلیرو نکرده بودم ، بهناز س نجاشیفکر ا یوا

 بهناز بکنم . یپسره پس مجبورم خودم رو فدا نیا یغرور بهناز بشکنه جلو دمینم اجازه

 . کیزیف یاضیر پلمیدارم و دوستم د کلی_من س

 . دنیبه من کرد و شروع کرد به خند ینگاه راد

 راد

 پلمیو د کلیخدا با س یییوا شهیدختر انقدر اعتماد بنفس داشته باشه باورم نم هی شهیباورم نم ی_ وا
 شرکت بزرگ راد بشن . یاومدن منش

 . دنیدوباره شروع کرد به خند و

 . شکستیو دلمون رو م کردیزره زره غرور ما دوتارو خورد م دنشیخند

 راد

 یسواد رو بزارم منش یدوتا گدا و ب امیاون وقت من ب یالملل نیشرکت ب نیکه ا دی_ فکر کنم بدون
 . نیشما رد شد دیخوش اومد یلیخ دییشرکتم بشن هه خنده داره بفرما

 بعد دوباره مشغول نوشتن شد . و
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 به طرف راد برگشت و گفت  ضیبا ق هینکیاون پسر ع 

 . ایدوتا خانوم متشخصه بردچه طرز حرف زدن با  نی_ ا

 بمش گفت  یموهاش کرد و بعد اخماش رو توهم کرد و باصدا یکالفه انگشت دستش رو ال به ال راد

 شرکتم ؟ یبکنم منش امیسوادا رو ب یب نیشرکت من دخالت نکن رهام ا ی_ لطفا تو کارا

وگرنه مشغول  نجانیمگه مغز خر خوردم گول چهرشون رو نخور فقط به خاطر پوالمونه که االن ا 
 با پسرا بودن . یخوشگذرون

هق هق  یفکر کرده ، صدا یما چ یدرباره  نیا نینگاه کردم ا یعوض یپسره  نیا یبه چهره  ناباور
 ضع منم مثل بهناز بود.االن و گرفتمیخودم رو نم یبهناز سکوت اتاق رو شکست ، اگه جلو

 . رونیاز اتاق زد ب عیصورتش گرفت و سر یدستاشو جلو بهناز

پسره رفتم و با سرعت دستمو بلند کردم و کوبوندم تو صورت راد  زیبه جوش اومده بود به طرف م خونم
 . بافهیاخرش باشه که برا خودش چرت و پرت م یتا دفعه 

 رفتم و در روبه هم کوبوندم . رونیاز اتاق ب عیبعد منم سر و

رو مخم  هیمنش نیپورخند ا گهیطرف د هیپسره اعصابم رو خورد کرده بود از  نیا یطرف حرفا هی از
 بود.

از برج  عیکردم و سر یکی، پله هارو دوتا  رونیزدم ب دشونینکردم و از دفتر شرکت درپ یتوجه بهش
 زدم و به دنبال بهناز گشتم . رونیب

 

 ، دمیشن ابونیاز اونور خ یا هیگر یصدا

 مچاله شده، یگوشه ا دمیکه بهناز رو د دمییبه اون طرف دو 

 . کنهیم هیزانوهاش گزاشته و داره گر یرو رو سرش

 مغرور مزخرف . یشده بودم از دست اون پسره  یحرص یلیخ

 ، کردیم هیدادنش بلکه اروم بشه ، مثل ابر بهار گر ینشستم و شروع کردم به دلدار  کنارش
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 اون خورد شد ، یرفتار رو  از فرد مورد عالقش نداشته حتما ، غرورش جلو نیتوقع ا 

همه کار بکنه فکر کرده چون  تونهیکه بهش بدم بازم کمشه ، فکر کرده پولداره م یبد هرصفت
َنن فکرا کرده ، به گور  نیرو بشکونه ، غلط کرده از ا یدل و غرور هرکس تونهیداره م هیبابابزرگش ما
 احمق . یپسره  یدیجونش خند

 یاون پسره  ی، اشکات رو برا یکنیم هیچرا گر گهید یکیکارنشد  نینکن ولش کن ا هی_بهناز گر
 مزخرف حروم نکن.

االن  میبر ایب زمیول کن عز کننیمگه من بهت نگفته بودم که همه پولدارا مثل همن از باال نگات م 
 زیخورد نکرده پاشو عز نیاز ا شتریمارو ب یتا کس میپاشو پاشو بر شنایو مامانت نگران م دهیخاله فر
 .نینداره که ،دستتو بده به من خانوم خوشگله اهان افر هیدلم گر

 لباسش رو تکوند . یرو یباکمک من از جاش بلند شد و خاک ها بهناز

 ؟ می_خب بر

 نکرده گفت  هیهنوز هم بغض داره و خوشو خوب تخل دادیلرزونش که نشون م یبا صدا بهناز

 . می_ بر

 شاین نیاز ا یلیخودم نه چون خ یناراحت بودم ، برا یلی، خ میهم دست در دست تا سر کوچه رفت با
مرد غرورش  هی یجلو ینجور یبار اول بود که بهناز ا یبرا یول کردنیمسخرم م یلیبودم و خ دهیشن

 که طرفدار پروپا قرصش بود . نگایاز مدل یکی؟  یخورد شده اونم ک

سمت شاگرد  ی شهیمدل باالها بغلمون نگه داشت و ش نیاز ا نیماش هی،  میدیبه سر کوچه رس یوقت
 . دیکش نییرو پا

 راننده شروع به حرف زدن کرد  نکهیدارا زل زده بودن به ما تا ا هییجوون ما نیاز هم دوتا

 ؟ وفتهیا مچند برا م ی_ خب خانوم خشگله شب

زر زد خونم به جوش اومد ، به دور اطراف نگاه  یچ دمیفهم یوقت یحرفش نشدم ول یمتوجه  اول
 درخت بود توجهم رو به خودش جلب کرد . هیسنگ بزرگ که بغل  هیکردم ، 
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 یجلوش پرتاب کردم که وقت ی شهیبه سمتش رفتم وبلندش کردمه و با تمام زورم به سمت ش عیسر
 کرد . جادیا یبلند یبهش خورد صدا

 افتاد . نیقل خورد و به زم نیکاپوت ماش یو سنگ رو ختیهاش ر شهیش نصف

 . نیماش یداغون شده  ی شهیزل زده بودن به ش یبا ناباور  گولیو اون تا دو بچه ژ بهناز

 مزاحم دوتا خانوم متشخص نشن. گهید یباشن که دفعه  نایا تا

 شد.  ادهیپ نیاز ماش عیبه خودش اومد و سر راننده

 . دیسمت من دو به

کرد ،  دنیدستمو از پشت گرفت ، دستم شروع به لرز عیبودم، اومدم فرارکنم، که سر دهیترس یلیخ
 طپش قلبمم روهزار رفته بود.

 .زدیم غیج یاون پسره هم بهناز رو گرفته بود و بهناز ه 

 طرف پسره برگشتم. به

 

شدت سوخت و سرم به بغل پرتاب شد، تعادلم رو از  طرف صورتم به هیطرف پسره برگشتم که  به
 افتادم . نیزم یدست دادم رو

 دهنم حس کردم... یخون رو تو یشور 

و درد صورتم  شدیشدن لباسم م یو باعث خون دیچکیلباسم م یو رو ومدیم رونیکه از دماغم ب یخون  
 اشکم شد و... یقطره  نیعامل اول نایا یدوتا آشغال همه  نیافتادن ب ریو گ

و  دهیکش یبنفش غیپهلوم که دلم ضعف رفت ، ج یاومدم از جام بلند شم با لگد محکم کوبوند تو تا
 غیکه پسره به طرفم اومد و خواست دوباره بزنم که ج دمیکشیم غیافتادم از درد ج نیزم یدوباره رو

 کار رو بهش نداد . نیا یاجازه  ینیماش یکایالست

باز و بسته شدن در  ینزنم ، صدا غیکه از درد ج گرفتمیرو بسته بودم و فقط لبم رو گاز م چشمام
، انقدر خودم درد  داشتم که  ومدینجاتمون با اون دوتا اشغال م یفرشته  یدعوا یو بعد صدا نیماش
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 دمیود رو دب خرفبهناز کجاست ، چشمام رو باز کردم که اول اون پسره که تو دفتر راد مز دمیاصال نفهم
 کو؟ الیبود،اوم..اها رهام پس اون گودز ی، اسمش چ کنهیکه داره با اون دوتا دعوا م

دوتا گوالخ دعوا  نیبا ا ییتنها دیبا یعنی ومدهینکنه ن دمشیدورواطراف اقا رهام نگاه کردم که ند به
 خدا ... ایکنه 

دونفرن  نایبه اقا رهام کمک کنم ا دی، من با دمید ابونیکف خ هوشیرو برگردوندم که بهناز رو ب سرم
 نفر . هی نیا

که حواس رهام اقا رهام چه زود  دمیکش یخفه ا غیو ج دیچیبدنم پ یتو یبلندشم که درد بد اومدم
 شونیکیفرصت استفاده کردن و  نیبه من پرت شد و به طرفم برگشت ، اونا هم از هم شهیپسر خاله م

مثل  ردافتاد و از د نیزم یهم کوبوند تو صورتش کوبوند ، رهام رو یکیشکمش  یبا مشت کوبوند تو
 . دیچیکرم به خودش پ

 یبرم دنبال اون پسر مغروره ، چاره ا دیکمکش کنم با دیاتفاق براش افتاده با نیاون بخاطر ما ا یوا
وباره تمام کمک رهام د ادیچه برسه به ادم که ب زنهیپرنده هم پر نم یلعنت یکوچه  نیندارم خب تو ا

ضعفمو  نکهیا یبرا من یول دیچیتک تک سلوالم پ یبازم افتادم و دوباره درد تو یرو کردم ، ول میسع
 نکشم . غیفقط لبمو گاز زدم تا از درد ج ننینب

 الناز بجنب . دنهیتو پاهام و بلند شدم حاال وقت دو ختمیتوانم رو ر تمام

که منو زد  یداد همون یراه بودم که صدا ی، وسطا دمیبرداشتم و با سرعت به طرف شرکت دو یز یخ
 . دیچیساکت پ یکوچه  یتو

 . شهیاالن برامون شر م رشیرانندهه_گمشو بگ پسر

 یچون لحظه  کردمیمرد فداکار تحمل م هیزنده موندن  یبرا یادیو درد ز دمیدویتمام سرعتم م با
 . دیکش رونیچاقو ب هی بشیپسر رانندهه از ج ومدمیکه داشتم م یاخر 

درهم ، انگار از مردم ارث باباشو  یبا اخما شهیراد مثل هم دمیو داخلش شدم که د دمیشرکت رس به
 یبا منش نگیاه اه چندش داره تو پارک شهیخوشگل تر م کنهیفکر م کنهیمغرور اخم م یپسره  خوادیم

قطع کردن به متوجه من شدن حرفشون رو  یبه طرفشون رفتم که وقت عی، سر کنهیپروئش صحبت م
 طرف من برگشتن و با تعجب به من نگاه کردن .
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 و شروع کردم به نفس نفس زدن . سادمیوا دمیبهشون رس یوقت 

 یبرج مگه رو در نوشته نشده ورود افراد معمول نیتو ا نیو اومد نییپا نیکه سرتونو انداخت شدهی_چ
 ها . ومدهیگرفته و ن یمرخص نجایامروز نگهبان ا هیباشد،  یبه داخل ممنوع م

هست انگار ، برا خودت اگه حال اون پسر  یها،  مزخرف حاال چ یدار  یشرکت فکستن هیبابا حاال  برو
 نوش جونت پسر مغرور . یکه خورد ی،اون چک زدمیخوبه رهام بد نبود عمرا به تو رو م

 شرکت باز شد و پسره اومد داخل . در

 . گهید لستیطو نجای_بفرما ، ا

 . دیبه طرفم دو دیطرف برگشت و تا منو د نیبه ا دیراد رو شن یصدا یوقت

 شدم . میپشت راد قا دمیو دو دمیکش یخفه ا غیج

و  دیرو باال کش ناشیفرار کنه که راد است خواستیو م ستادیپسره نگاهش به راد خورد سر جاش ا یوقت
 گفت

 . ی_ کجا کجا تازه اومد

 شدن. زیبعد به طرفش رفت و با هم گالو و

مزاحم  یبد موقعه ا دادیرفت و با حرص که نشون م یبرگشتم که برام چشم غره ا شیطرف منش به
 شدم گفت  شونیمجلس عشق و عاشق

 ..... یمنش

 کرده که پسرا افتادن دنبالش . کاریچ ستیمعلوم ن فیکث یدختر   یعذاب ی هیما شهی_ هم

 به خودش بکنه بعد زر بزنه. نهیینگاه تو ا هی دیپس با فیاالن به من گفت کث نیبه جوش اومد ا خونم

 که مطمئنن قرمز بود به طرفش برگشتم و گفتم  یصورت با

 فقط منتظر اون روزم ... رسمیحسابتو م یروز  هی_ 

 ...گهید ترسوندمشیم دیبا هیخب چاره چ یچرت و پرت گفتم ول دونستمیم خودمم

 . یبکن یتونینم یغلط چی:_ هیمنش
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 . مینیبی_م

 حواسم به اون ها جمع شد . یداد بلند یصدا با

))(( 

 

 .کردیپرت شده بود و داشت ناله م یگوشه ا کردیپسره که با راد داشت دعوا م همون

بلند شد و فرار کرد  عیزره ناله سر هیشد ، بعد  دهیحسابش رس شیریس یدلم خنک شد ، پسره  شیاخ
. 

 به سمت راد رفتم . یسر  یخفه ا غیرهام افتادم ، با ج ادی

 . زنهیداره م شونیکیرهام رو  می_بدو بر

مثل جوجه اردک درست حدس  قایبه سمت رهام و بهناز اونم دنبالم دق دمییدو عیهل کرد ، سر راد
 . ومدیم یزد

 نبود . نشیاز پسره و ماش یخبر  میدیرس یوقت

کم کم تو صورت بهناز اب  شیاب معدن یرو ها نشسته بود و داشت با بطر  ادهیپ یرهام که گوشه  به
 لبام اومد  یرو یدیپل روئه لبخند ادهیافتاده بود؟ چطور االن تو پ ابونی.بهناز که تو خدیپاشیم

 بود .ترسو چقدر بزدل . دهیرنگش پر یلیخ یطرف رهام رفتم ، بهناز بهوش اومده بود ول به

بود  هوشیرو ب ادهیاومد تو پ ابونیاز خ یما چطور اقا رهام بهناز  دیهاهاها _ببخش دیهمون لبخند پل با
 بلندش کرد؟ یکه کس

 . دهیبه طرف من برگشت قشنگ معلوم بود رنگش پر رهام

 بلندش کرد . ی_ بله بله کسرهام

 گفتم پرووو. ینامحرم هیمحرم گفتم  هیباال  دیپر ابروهام

 همونجا بمونه که . شدیبود ، نم ابونیاخه وسط خ نجایدوتا خانوم اوردنش ا یعنی.یعنی_ رهام

 منم که . یگی_اره تو راست م
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 ؟ ی_ شما که چ رهام

 اون مزاحم اشغال کو . یراست یچیه یچی_ه

 ییکتک خورد بعد  که دوستش اومد دوتا ریدل س هی_ فرار کرد اخه چند نفر اومدن کمکم اول  رهام
 زدند . میج

 چرا مزاحمتون شده بودن ؟ ی_ ولرهام

 سوسک بالدار بلند شد  یصدا

 زد و گفت یپوزخند راد

 مردم که اوناهم دلشون خواست . یبرا پسرا ختنیر یچقدر عشوه خرک ستی_ معلوم ن

 خر شعوریادب منحرف ب یخنده .کثافط ب ریزد ز بعد

 . میستیما مثل عمتون ن یول دای_ببخش

 سوخت. شیزدم بهش اخ یپوزخند بعد

 _ بهناز . 

 گفت _ هوم ؟ یحالیبا همون ب بهناز

 از کجاست . ادیم یسوختن ی_بو

 . یخوشگل یکنیکه فکر م ییبا من درافتاد ور افتاد اقا یخب هر ک ومدیخونش در نم یزدیم کارد

 _ احترامت رو نگه دار خانوم .راد

 اقااااا. شهیم ی_احترامم رو نگه ندارم چ

قدرت صحبت  ی، هرکس میمن ک دیدونیم، شما هنوز ن کنهی_ با شما حرف زدن فقط وقت منو تلف مراد
 اومده . رتیگ یچه سعادت نیکردن رو با من نداره ها بب

انقدر غرور ندارم  یمنم رنگ توئه ول یکه چشما ایدار یچشم رنگ هیانگار  یهست ی_اوه اوه حاال ک
 درضمن من صدام هم از تو بهترههههه . ششیا هیبعدشم همه جات عمل

 از من بهتره گدازاده . پتمیت ی_ ولراد
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 ، به من گفت گدا زاده . یییییییچ

 

زشتش چشماتون  یقرمز زل زدم تو چشما یشده بودم با اخم و صورت یاز دستش عصبان یلیخ
 مونه،یاخالقش اعوذباهلل .مثل سگ م ی، ول ستی. صورتشم بد نیهمرنگه خب چشماش قشنگه ول

 دورازجون سگ .

فقط مغروره که من  گهید ستیبد اخالقم ن یگفتم .ول راهیکردم از بس بهش بدو ب یخودمو خال شیاخ
مغرور  رسنیم ییجا هیتا به  یداهات یادما فروشنیفخر م نمیحتا به زم نایمغرور متنفرم ، ا یاز ادما

 . شنیم

 تو دفترت حقت بود . یکه خورد ی_اون چک

حاج  یدردونه  زیراد عز ایدست رو برد یه نشده کسوگرنه مادر زاد یهوا زد یبود ب ینامرد نی_ ا راد
 راد بلند کنه . یعل

 . ییفرزند صادق بابا ییشدم ، اون فردم منم الناز بابا دهیی_چرا زا

فرد مشهور حرف  هیبا  یکه دار  یخوش حال باش دیکوچولو ، تو با یزنیاز حدت حرف م ادیز ی_ دار راد
 . ستمین یخونتون برا دوستاتم بگو چون من کم کس یرفت یزنیم

 . یاز خودراض یاقا یصحبت کرد ینجور یکه چرا با من ا یخور یحسرت م یروز  هی_

 خورمیاالن هم دارم حسرت م نی_ بله بله من هم گهیو به حالت مسخره م کنهیگندشه خم م یکله  راد
 . شهیعکس داشته باشم م هیارزو داشتم از شما  شهیعکس ازتون داشته باشم من هم هی شهیحاال م

 . یانقدر بانمک شد یدیکجا خواب شبید میدیخند ی_مسخره مقدار 

بچه نشسته ها  .  نجای.....اهوم اهوم ا شبیچونش گزاشت و به حالت فکر فرو رفت _د ریز دستشو
 یشعورایب نی، همتون مثل هم خندهیم زیر زیداره ر دمیخنده.به طرف رهام برگشتم که د ریبعد زد ز
   ای، نوچ نوچ نوچ منحرف هیچ یخال یجا نیتو ا یکنیفکر م ی.االن دار 

سنگ نشسته بود، و  یبه سمت بهناز که رو عیدادم ، سر رونیمشت کردم و نفسمو با حرص ب دستامو
به سمت  عیتا بلند شد ،و منم سر دمشیرفتم و دستشو گرفتمو کش کردیمثل بز داشت بهمون نگاه م

 چپ رفتم .
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 بود . رید گهید یتا مانع رفتنمون بشه ول دیهم بلند شد و به طرف ما دو رهام

 فقط. قهیدق هی، کارتون دارم  نیسیوا قهید هی_خانوما خانوما رهام

 . ستادمیو ا دمیکش یپوف

 شدم تا حرفشو بگه . رهیسمتش برگشتم و بهش خ به

..... 

 

 شدم تا حرفشو بگه . رهیسمتش برگشتم و بهش خ به

 نیخانوما لجه برا هم شتریبا ب یچرا ول دونمیما باخانوما لجه نم یایبرد نی، ا دی_خانوما ببخشرهام
 . دیریشما به دل نگ سازهیباهاشون نم

 . نیخونمون هم میبرگرد میخوایشده م رمونیاالنم د می_ما به دل نگرفت

 . متونیرسونیما م نیسی_ خب وارهام

ما  خوادیبدمون حاال هم نم یبارمون نکردن به خاطر وضع مال کهیکم ت ی، دوست جناب عال ی_نه مرس
 .نجایا میگردیطرفا افتاد برنم نیکالهمونم به ا گهید میریخودمون م

 . نیبه دل نگرفت نی_ شماکه گفترهام

 رگ باشم . یکه ب ستمین ینیزم بیس گهی_خب د

 بهتون بدم . ژهیو شنهادیپ هی خواستمیکرد گفت _ خب حاال م یتک خنده ا رهام

 . فتی، بهناز راه ب دهیبه ما رس یلیرو تکون دادم و گفتم_ نه ممنون ،از شما خ سرم

 . میبه راهمون ادامه داد و

 که . نجاهمی،ا نایشینکرده گم م ییخدا نیستیهارو بلد ن نجایشما که ا کنمی_ خواهش م رهام

 ختیاتفاقات ر نیبعد از ا ستیقرار ن گهیبه حرفش گوش بدم ، من که د گفتیم میعقل صل خب
 پس بهتره باهاشون برم . نمیپسره رو بب نینحس ا

 . مایشیم ادهیکلمه حرف بزنه پ هیبرج زهرمار  نیاگه ا ی_قبوله ول
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 .دییبفرما زنهینم یحرف چی_چشم چشم هرهام

 . میرو برگشت میکه اومد یدوباره راه و

به توچه  رهیگیم لیجلو ، چقدر خودشو تحو یاونم کجا صندل نیپسره هم نشسته بود تو ماش نیا
 . کردیم یباز  شیو داشت با گوش نینشسته بود تو ماش گفتمیخودشونه داشتم م نیماش

ناراحت  یلیعقب نشستم ، بهنازم کنارم نشست خ یبهش بندازم رفتم صندل ینگاه مین نکهیا بدون
رو لعنت کنه که حال  شیمزخرف گرفته بود به هرحال خدا باعث بان یپسره  نیبود ، فکر کنم از دست ا

 بهناز رو بد کرده و ناراحتش کرده .

 رو روشن کرد. نیهم رفت نشست پشت فرمون و ماش رهام

. واال کانهین پبه حال تو داره تو فکر ک یچه فرق ایفضول یلی؟ خ یمدلش رو بدون یدوست دار  نیماش
 مردمم کار دارن از جاش کنده شد و. نیبه ماش

*** 

کجا  نهیمونده بب نمی، هم نهیو وضع کوچمون رو بب ادیتا تو کوچه ب خوادینم گهید میکوچه بود کینزد
براشون بده با  گهیشهر بله د نییاومده پا نکهیا یمچاله کرده برا افشویق نجاشمیتا هم میکنیم یزندگ

مارو با  یکه کس نهیاهم  گهید لیدل هیاستشمام کنن  یشهر و الودگ نییپا انیهمه قدرت و پول ب نیا
 سهیخودمون گفتم وا یدوتا کوچه بعد از کوچه  نیبعد برامون دردسر بشه برا هم نهیدوتا نب نیا

 شما بهناز لو نداد از قبل بهش گفته بودم. دینترس

 

مارو تا  دیدیجلو به رهام نگاه کردم و گفتم _دستتون درد نکنه اقا رهام واقعا زحمت کش نهییتو ا از
 خدا نگهدار . دیاورد نجایا

 خداحافظ. دیدیواقعا زحمت کش گهی_ بله الناز راست مبهناز

 _الناز خانوم .رهام

 _بله .

 . دیی._خب بفرما زسیدرمورد همون سوپرا رمیلحظه وقتتون رو بگ هی شهی_مرهام
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تو  نیایمن ب یاز فردا به عنوان منش نیتونیکردم ، شما م دایکار پ هیشما  یمن برا دی_ ببخشرهام
 . نیشرکت و مشغول به کار بش

مرد کار  هیدست  ریز رمینم اهمیبهناز اومدم وگرنه صدسال س یمن فقط برا شهیکم فکر کردم نه نم هی
 کنم.

هم نداره چرا  پلمید یحت نیکردن ا لیتو شرکت همه تحص ستیادما ن نیا ی_تو شرکت من جاراد
 . یفهمینم

 . ایمن دخالت نکن برد ی_خواهشا تو کارا رهام

 یپسره  کردهی، باز داشت مسخرم م کردیشروع کردن باهم بحث کردن .باز داشت غرورمو خورد م و
 اشغال .

به قول خودت از  دیتو که بتون یفرصته برا نیبهتر نیشد و در گوشم گفت :_الناز خره ا کیبهم نزد بهناز
 پس عجوالنه فکر نکن . یدار  ازیشغل ن نیالناز تو به ا دیدست اون فخر اور بشکه راحت ش

 . یفهمیچرا نم نمیمغرور رو بب یپسره  نینحس ا ی افهیتونم هرروز ق یمن نم ی_ول

 _ به خاطر خانوادت تحملش کن .بهناز

 وسط بحثشون . دمیو پربه طرف رهام برگشتم  دوباره

 تا بتونم خوب فکر کنم. خوامیوقت م یکم هی_ من 

 نینیبیم ن،یفکر کن یکم هیاگه  ستیاون شرکت ن یشما تو ی،جا نیایب ییجا ستی_شما قرار نراد
 . میکار دار یلیما خ نییحاال هم برو پا یبزرگ تر از دهنت برداشت یلقمه 

 . یار یشورشو در م یدار  گهید ای_بسه بردرهام

 شد . ادهیشدم ، بهنازم بعد از من پ ادهیپ نیرو باز کردم واز ماش نیماش در

بهش گفتم _ ممنون از  یبود به رهام نگاه کردم و با لبخند نییجلو رفتم، پنجره پا یسمت پنجره  به
منو با  یاالن کس دیشا دیبر نجایترم از ا عیلطفا سر دمیبه درخواستتون جواب رد م یلطفتون ول

 و برام دردسر بشه . نهیماببش

 . نهیمنو با شماها بب یبترسم که کس دی_هه من باراد
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 . ایبرد یکنی_بس مرهام

 نکن . فیتکل نییمن تع یانقدر برا وفتی_راه براد

شرمنده  دیبا ایبعض یبهم نگاه کرد،توچرا شرمنده ا یسرش رو تکون داد و با شرمندگ یبا کالفگ رهام
 باشن.

 خدانگهدار . دبرمیاتفاقات امروزمن با یبرا دیرهام_ببخش 

 _خداحافظ.

 از جاش کنده شد و به سرعت از ما دور شد . نیماش

 . میدور شدبه سمت کوچه حرکت کرد یلیخ نشونیماش یوقت

،استرس  ومدیما م یخونه  یجلو قایدق یعنیاز وسط کوچه  دادیداد و ب یصدا میدیکوچه که رس به
 شد . ریبه وجودم سراز یبد

..... 

 

 گوش خراش فخراور سست شد. ادیفر یهام با صدا قدم

 امروز چندمه ؟ یوا

 بود برگشتم . دهیترس یلیطرف بهناز که اونم خ به

 _بهناز امروز چندمه؟

 .و پنجم باشه  ستیفکر کنم امروز ب دونمی_اوم نم

جلوش  مینداختیم میکردیجور م نویپول ا دیکه با یو وجودم چنگ زد ، امروز روز  یو نگران استرس
 ....یول

 .ونیلیقرونم نتونست جور کنه چه برسه به پنج م هی یحت  دهیخاله فر یول

 بگزرونه امروزو . ریخدا بخ یوا

 کردم . عیهام رو سر قدم
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 ... دهیدست فخراور بلند شد و محکم کوبونده شد تو صورت خاله فر دمیرس یوقت

 . کردنیبودن داشتن نگاه م سادهیپرت شد ، مردم خاک برسرم وا نیو رو زم دیکش یخفه ا غیج خاله

در اورد و با  یدست مال بشیرفتند ، مامال الناز از ج به سمت خاله عیخانوم سر یالناز و زر  مامان
 دستمال خون صورت خاله رو پاک کرد .

 . دمیدو یابونیبرداشتم ،دستمو مشت کردم به سمت اون غول ب یبلند زیخ

 چشمش که سرش به عقب پرت شد . یمحکم کوبوندم پا دمیش رسبه یوقت

 ییهمونجا قایدق نیزم یبه طرفم اومد و محکم با پاش کوبوند تو پهلوم که منم پرت شدم رو پسرش
 زدش که اون پسر مزاحمه زده بود .

 الناز و چند تا از دختر دورم جمع شدم . زدمیم غیکرم تو خودم مچاله شدم و از درد ج مثل

و داشت فخراور و  زدیم غی.خاله ج دیمانتوم رو کش عیو سر دیکش یخفه ا غیمانتوم رو باال زد و ج الناز
 .کردیم نیپسرشو نفر

 نکرده بودم رو از پا دراورد . هیکه از بعد مرگ مامان و بابام گر یدرد من نی، ا کردمیدرد م یلیخ

 ند تر شد و.خاله بل غیج یکه صدا شدمیم حالیدرد کم کم داشتم ب از

 صداها اضافه شد. نیداد ارسالن هم به ا یصدا

 . دهیکثافط م نیدست خودش و ا یکار  هیهزار برابر شده بود االن ارسالن  استرسم

در جدا  یو مردم سع کردیارسالن که داشت با پسر فخر اور دعوا م یداشتم بلند شم تا جلو یسع
 که.... رمیکردنشون داشتن رو بگ

 جدول خورد و .... یاحمد رضا رو پسر فخرآور هل داد که احمد رضا پرت شد و سرش به لبه   ارسالن

 . زدیسر احمد رضا ففاره م ریخون از ز 

و هق هق  زدیو فقط زار م زدینم غیج گهی، خاله د نمیصحنه رو نب نیهم فشار دادم تا ا یرو رو چشمام
 . کردیم تمیعذ یلیخاله و فخراور خ ی هیگر ی، درد و صدا کردیم

 گرفتم و.... یدیشد ی جهیسرگ
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...... 

 

 هفته بعد کی 

**** 

، به طرف خاله که بغل دستم نشسته بود نگاه  زدمیضربه م نیدادگاه نشسته بودم و با پام به زم یتو
طرف  هیهمه درد  نیهفته ا هی نی، تو ا ختیریکردم ، چشماش قرمز قرمز بود و داشت اهسته اشک م

 طرف. هیکه مثل بختک روم افتاده بود  یعذاب وجدان لعنت نیا

 لیتحص یبرا شدیتو خونه و خاله مجبور نم شستمیادم م یمنه اگه مثل بچه  ریاتفاقات تقص نیا تمام
 نبود . ینجور یپول نذول کنه االن وضع ا اروی نیمن از ا

 روع کرد به التماس کردن .افتاد و ش نیزم یخاله بلند شد وبه سمت فخراور رفت  روبه روش رو 

همه ضعف از خاله رو نداشتم ، منم بلند شدم و به طرف خاله رفتم ، خم شدم و  نیا دنید طاقت
 دستشو گرفتم ، و خواستم بلندش کنم که بلند نشد و بازم به التماس کردن ادامه داد .

 نیا دادیرمز)که نشون مق ییو با چشما نهینبود نگاه کردم ، دست به س الشمیخ نیفخر اور که ع به
شده بود ،  رهیخ ینامعلوم یگوششو از دست داده(به جا زیسخته بالخره عز یلیاون هم خ یاتفاق برا

 االن پسرت زنده بود . یپست فطرت اگه اون روز شر به پانکرده بود کهیمرت

نداشت ، خاک ها رو از چادرش  یمانع ندفعهیبلندش کردم ا نیزم یدست خاله رو گرفتم و از رو دوباره
 بردمش . مونیتکوندم و به سمت صندل

پنج  هیبه خاطر  شدیافتادم ،چشمام پراز اشک شد ، باورم نم یبدبخت نیا ادی، تازه  مینشست یوقت
 گهی( به همراد دو مرد دهیمسن )که فکر کنم قاض یپول دونفر کشته شن در اتاق باز شد و مرد ونیلیم

 یدوباره رو ماهمو  دیی، که با دستش اشاره کرد بفرما میوارد شدند ، همه به احترام اونها بلند شد
 . میهامون نشست یصندل

در  یدر تمام نگاه ها رو به در کشوند، با اجازه دادن قاض یتقه  یدر سکوت گذشت که صدا قهیدق چند
 شد. انیدر نماگرفته بود در چارچوب  یلیارسالن که خ یباز شد و چهره 
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بهش دادم  یفی، دستشو گرفتم و فشار خف عیگر ریبلند زد ز یدوباره با صدا دیارسالن رو د یوقت خاله
 تا ساکت بشه .

همه دردسر براش درست کرده  نیکه ا نیمن و من شرمنده بودم از یزل زده بود تو چشما ارسالن
 ارسالن بخدا شرمندتونم .بود  دنیبار یبودم، چشمام اماده 

 انداختم و ... نییرو پا سرم

 هم به دنبالش . هیخورد ، بق زیصورتم ل یکرد و رو دایلجبازم راهشو پ اشک

 . شکستیکه مراقبش بود سکوت اتاق رو م یارسالن و سرباز  یقدم ها یصدا

من فقط حرکت  یولشروع کرد به صحبت کردن  یقدم ها قطع شد سرم رو بلند کردم ، قاض یصدا
 ارسالن رو....... نکهیاز ا دمیترسیبود ، م یا گهید ی، فکرم جا دمیدیلباش رو م

که دورگه بود گفت:_ من فکرام رو  یپشت دست اشکام رو پاک کردم ، فخراور بلند شد و با صدا با
 . کنمیو از اعدامش صرف نظر م بخشمشیصورت م هیکردم در 

 ....میحرفش گوش سپرد یبه ادامه  یو با خوش حال میخاله به طرفش برگشت منو

در دلمون رو نابود کرد . شوک زده  دیکه زد تمام ام یدلم روشن شد که با حرف یتو یدیام یکورسو 
هق هق  یرحم باشه و دوباره صدا یانقدر ب ادیبهش نگاه کردم ، چشمام پراز اشک شد چطور دلش م

 . دیچیاتاق پ یخاله تو

 که........ بخشمشیم ی_تنها در صورت

...... 

 

 ازدواج کنه . هیبا دخترم مرض دیکه ... که با گزرمیاون طلبم هم م ریو از خ بخشمشیم ی_تنها درصورت

هام رو مالش دادم منظورش......  قهیدستام گرفتم و شق نیغرق در سکوت شد . سرم رو ب اتاق
دختر معلولت رو به  یخوایمتو ی، لعنت هیذهن یکه عقب افتاده  یست ؟ همون هیمنظورش مرض

 . یمن بنداز  پیپسرخاله خوشگل و خوشت
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 یبود ، هرشب بهش قصه  یکیاون که عاشق  ی.....ول یمحکم بود ول یلیارسالن نگاه کردم ، خ به
دورگه که از بغض  یوقت اسمش رو نگفت ، بلند شدم و با صدا چیه یول گفتیعشقش رو بهم م

 یکه خودت کرد یرو بخاطر اشتباه یکی یاون زندگ یدورگه شده بود رو به فخراور گفتم :_ تو حق ندار 
 . ینابود کن

 یاز گرسنگ نی، اشتباه کردم بهتون پول دادم داشت یبلند گفت:_ چه اشتباه یبلند شد و باصدا فخراور
 ای، والسالم  نیدردونمو کشت زیعز دینکنتونه زد دستت درد یجا نیبهتون کمک کردم حاال ا دیمردیم

 نشست . شیصندل ی. بعد دوباره رو میازدواج با مرض ایاعدام 

 طرفش رفتم . به

 یوردیدرنم یباز  وونیاگه ح یزدیاگه تو گوش خالم نم یتو اون شر رو راه انداخت ی_اره تو اشتباه کرد
 . مینداختیو مثل سگ جلوت م میکردیپولتو جور م دیما شا

 باباته . وونیشد و عربده زنان گفت :_ ح بلند

زد  زیم یرو یکه قاض یبرداشتم که دوباره با موشتم بکوبونم تو صورتش که با ضربه ا زیطرفش خ به
 سرجامون . میسادیادم وا یو مثل بچه  میساکت شد

 ؟  نیمتهم دار یرو به من گفت:_ خانوم محترم شما چه نسبت یقاض

 . شمییدختر دا_من من 

 . رونیب دییداشته باشه خواهشا بفرما ازی_فکرنکنم جلسه به شما نیقاض

 ......ی_ول

 خواهشا . دییبفرما دیاریو اما ن ی_ول یقاض

 انداختم و به طرف در حرکت کردم نییرو پا سرم

 رو باز کردم که حرف ارسالن خشکم کرد . در

 ؟یگفت یسرعت به طرفش برگشتم و شوک زده گفتم :_ چ با

 که با دختر فخراور ازدواج کنم . کنمی: _گفتم قبول مارسالن

 . دیگرفت و دستاشو محکم به هم کوب یصورتش جا یرو یلبخند فخراور
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 . شونهیچون فردا مراسم عقد و عروس نیاالن ازادش کن نیلطفا هم یقاض ی:_ اقافخراور

 . نیگزریم نیمطمئن یول نی:_هرجور راحت یقاض

 . شمیمطمئن تر نم نیبله جناب از ا:_ فخراور

 ، سرباز شما هم ببرش . دیرو امضا کن نجایا دییبفرما نی:_هرجور راحت یقاض

 نگاه کردم . شدیزده به ارسالن که حاال داشت ازاد م شوک

 بود ، به همراه سرباز از اتاق خارج شد . نییسرش پا ارسالن

 . کردیطرف خاله برگشتم ، داشت با چادرش اشکاش رو پاک م به

کم  یلیهفته غذا خ هی نیبود چون تو ا فیضع یلیبه سمتش رفتم ، االن خ عیبلند شد ، سر خاله
 راه رفتن نداره . یخورده ، االن نا

 . میخاله انداختم و به سمت در راه افتاد یرو دور شونه ها دستم

 به طرف ما برگشت . کردیکه با فخراور صحبت م نطوریهم یقاض

 . ادیاالن پسرتون م نیمنتظر باش رونی:_ب یقاض

 و......... میسرش رو تکون داد ، به راهمون ادامه داد حالیب خاله

**** 

با تن  ادیسر ارسالن م یی، چه بال شهیم یاخرش چ یعنیمشغول بود  یلیشده بود وفکرمنم خ شب
بال سرش  نیا دیارسالن قراره با اون دختر ازدواج کنه چرا ارسالن با یعنی،  یازدواج لعنت نیدادن به ا

 چرا..... ادیب

 .شدیم کردمیکه فقط با فکر کردن بهش خودمو نابود م ییفکرا نیخاله مانع ادامه دادن به ا حرف

بهش  یز یهفته زندان بوده اونجا چ هیسفره رو پهن کن ارسالنم  نیا ای_ الناز جان خاله بدهیفر خاله
 سفره رو پهن کن دخترم. ایگشنس ب یلیبخوره االن حتما خ دادنینم

پهن کردم ، تمام  نیجام بلند شدم و به سمت خاله حرکت کردم ، سفره رو از دستش گرفتم و روز زم از
بعد  دمیسفره چ یو تور شدینون م کهی، دوتا قاشق و چند تا ت تابهیرو که شامل پارچ اب ،ا ماه لیوسا
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افتاده بود رو انداختم سرم و رو به خاله گفتم :_ من ارسالن رو صدا  یاطیشالم که بغل چرخ خ عیسر
 . کنمیم

 نیرزمیکه به ز اطیح یگوشه  یهام رو پام کردم و به سمت پله ها ییزدم ، دمپا رونیبعد از خونه ب و
تو خونه بچرخم برا  یمن راحت باشم و با هرلباس نکهیا یارسالن بود )ارسالن برا یو خونه  خوردیم

( حرکت کردم شمونیپ ادیو فقط برا ناهار و شاما م کنهیم یرفته و داره اونجا زندگ نیزم ریخودش به ز
. 

 ومدیاز داخل م یاهنگ بلند ی، صدا دمیبه در رس یوقت

 . دمینشن یجواب چیه یچند تقه به در زدم ول ،

 (یتا صدا در رو بشنو)خب اون المصب رو کم کن 

من در زدم  یدید ایدر رو باز کردم)خدا نباری، ا چیزدم البته بلند تر ، بازم ه گهیبه در چند تقه د دوباره
هم  میومدیم میداشت تیترب یب پوشهیکه داره موقع خواب لباس نم یعادت زشت هیاونم دوباراااا . اخه 

که بگم لباس تنش  یمنتظر  النحالله(و وارد شدم )ا نظر هیبره بخوابه ،ولش کن بابا  خوادیکه گفت م
چشمام رو باز کردم که  یچشمام رو بسته بودم (ال ستمین زیمن انقدر ه اینه ؟ واقعا فوضول ایهست 

که  یخسته و عاشق یشده ، نگاهم به مرد رهیخ ینامعلوم ینشسته و به جا یصندل یارسالن رو دمید
 یبود که سکوت فضا یو جگر سوز  یمیبود و گوشم به اهنگ قد دنشیدختر معلول م هیدارن بازور به 

 . شکستیاتاق رو م

 چشمام جمع شد ، یصحنه اشک تو نیا از

 

 ایبرد     

 نیرهام چقدر رها رو دوست داره چرا ا دینیبی، اه مگه نم کنمی_ اقا جون گفتم من با رها ازدواج نم
 دوتا باهم ازدواج نکنن.

 رهام

 .دیریتروخدا مارو از هم نگ میعاشق هم _ اره اقاجون ما

 اقاجون
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رف نشدم که دوتا بچه برام تصم نی_ هم تو  گمیبار اخر م یبرا ای، برد رنیبگ میکه گفتم هنوز انقدر خ 
 . یبا رها ازدواج کن دیبا

 ... ی_ول

 اقاجون

 ی، تو باما امشب برا ینداده رو حرف بزرگ تر حرف نزن ادیگستاخ بابات بهت  ینداره پسره  ی_ ول
 شد . رفهمیش یایرها م یخاستگار 

 بودم من اصال رها رو دوست ندارم چطور باهاش بخوام ازدواج کنم . یعصب یلیرو تکون دادم ، خ سرم

 رفت ، فکر کنم بره خونشون . شمونیانداخت و از پ نییسرش رو پا رهام

 جون اقا

 . کنهیدختر مردم سکته م نتتیبب یجور  نیبه سر و صورتت بکش ا یدست هی_ حاال هم برو 

و باهام عکس  ننیمنو بب کیمردم ارزوشونه از نزد یخوشگل نیکردم ، مگه چمه ؟ به ا ینگاه پمیت به
 اقا جون ما ... نیحاال ا رمیبگ

 . نیاقا جون مگه چمه که اقاجون با اخم زل زد تو چشمام و محکم عصاش رو کوبوند زم ی_ول

مراسم  یایامشب ب یبزن پایت نی، از یخل و چال خودتو درست کرد نیا هیشب ستی_ چت ناقاجون
 . ایاین ریاونجا د یایم یر یگیدست کت و شلوار قشنگ م هیخودت  یبرا یر یاالن م کنمینابودت م

 برم، که اقاجون یرو تکون دادم و خواستم به طرف در ورود سرم

 . یدیگندتو تکون م یه اون کله ک یتکون بد توی_ انقدر سختته که اون زبون دو مثقال

 . نییو سرم رو انداختم پا دمیکش یپوف

 . دی_چشم ببخش

 اقاجون

 . یچتر  نجای_حاال هم برو از صبح ا

 زشته به خدا . دیزنیحرف م ینطور یازتون گذشته چرا ا ی_اقاجون سنو سال
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 جون  اقا

 . ینکن فسقل فیتکل نی_ مگه نگفتم برا من تع

 .نیشیقائل م ضینوه هاتون تبع نیاه اه همش ب رسهیزورتون به من م_شماهم که فقط 

زره بااحترام با من صحبت  هیاه  کنهیم عیخونه حرکت کردم ، همش منو ضا یبه سمت در ورود بعد
 .کنهیمنم غرور دارم جلو همه منو خورد م رمردیپ نیا کنهینم

 لوس ازدواج کنم . یبا اون دختره  خوامیمن نم یشب افتادم ، وا ادی باز

 برا شب بکنم . یفکر  هی دیبا شهینم یکیوقت  چیراد ، اقا جون،ه یشدم ، حرف عل نمیسوار ماش عیسر

 

 الناز       

 . دیی_خاله جون بفرما

گرفته  ینیریش یجعبه  هیکه جلوم  یکوچولو ا یسرخم به دختر بچه  یرو باال گرفتم و با چشما سرم
 داره . یبود نگاه کردم ، چه صورت گرد و خوشگل

 بهش زدم و دستمو به سمت جعبه دراز کردم . یلبخند

نخورده بودم و االنم که دلم داره ضعف  یچیبرداشتم وشروع کردم به خوردن اخه از صبح ه ینیریش هی
 . رهیم

 نگار دوروزه غذا نخورده.ا گهیم یجور یبعد از ظهره  ۴االن تازه ساعت  ییکمویتو چقدر ش اخه

هنوز هم  هیهمه گر نیکه باا یو بغض دمیکه امروز کش ییغایج غیاز ج یکه ناش یدورگه ا یبا صدا  
 نشده بود گفتم : یخال

 . امرزدتشیخدا ب زمیعز ی_مرس

 انداخت و از بغلم رد شد و رفت . نییسبزش لبالب پر از اشک شد ، سرش رو پا یکوچولو یچشما

ناراحتت کردم شرمندم خانوم  دیدرده  ببخش یلیخ نمیا کیدل کوچ یشدم ، حتما تو رهیرفتنش خ به
 کوچولو
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 .دمیخاله فر یاز همه شرمنده  شتریو ب میلیخ یروزا شرمنده  نیا من

نزده نگاه  یچیو تااالن لب به ه کنهیم هیدور شد به طرف خاله که از صبح تا حاال داره گر یلیخ یوقت
 کردم .

 الناز و مامانش. یو همه رفتن حت گزرهیارسالن م کیکوچ یجنازه  عیاز مراسم تش یساعت چند

 . دهیتلخ صبح افتادم ، خوش بحالش االن تو قبر باباش اروم گرفته خواب یصحنه  ادی 

 شیعاشق ادی،  دادیکه گوش م یاهنگ ادی،  شبشید ی هیگر ادیشد ،  دیصبح سردردم تشد یاور  ادیبا
 نسبت به بهناز .

غرق در  نیزم یصبحش که رو ریتصو یاور  ادیبا  شدیشکسته نم کردمیم یبغض کهنه که هرکار  اون
 خون بود شکسته شد.

 . ارهیدر ب یباز  یرتیکه برام غ ستین گهیارسالن د یعنیکه ارسالن مرده ،  شدینم باورم

 یچجور  کشهیم کشویکش یبرام که چجور  گفتیم دیقصه جد هیاز عشقش بگه هرشب  برام

نداره ، ارسالن زندست ،اون  تیواقع نیکردن ، ا هیدستام صورتم رو پوشوندم و شروع کردم به گر با
 نکردههههه. یخودکش

 . دیچیگوشم پ یخاله تو فیضع یصدا

 دهیفر خاله

 کارت دارم . نیبش شمیپ ای_ الناز خاله جون ب

 پشت دست اشکام رو پاک کردم و به سمت خاله حرکت کردم . با

که االن ارسالن توش راحت گرفته  ینشستم و مشغول نگاه کردن به قبر ارسالن شدم ، قبر  کنارش
 راحت شده . رحمیب یایدن نیو از دست ا دهیخواب

 خونمون بود  . یکه اقا ی، بدون کس میکن یبدون ارسالن زندگ میتونیم یجور  ماچه

 ارسالن مرده باشه . کردمیباور نمشد و هنوز هم  دهیقبر بود کش یبه قاب عکس ارسالن که رو نگاهم
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 یبر رو یعکس جواب قانع کننده و محکم یگوشه  اهیاون ربان س یاون زندست ول کردمیم الیخ
 من بود . التیتخ

 . یبه من بگ یخواستیم یز ی_خاله چ

  دهیفر خاله

 بهت بگم که... یز یچ هی خواستمی_ اره دختر نازم م

 ؟ ی_که چ

 خاله

 فالکت بار باشه . یزندگ نیتو از ا یباعث خالص دی_ که شا 

 چشمام و ادامه داد  یبه طرفم برگشت و زل زدتو خاله

 . یشیبهت بگم ،چون مطمئنم تو از ما متنفر م ترسمیم ی_ ول

 . ایک یعنی_شما ، شما 

 انداخت و گفت  نییدوباره سرش رو پا خاله

 (و پدر  و مادرت .ده ی_ من و احمد اقا )شوهر خاله فر

 . یکنیم ینیکه انقدر مقدمه چ شدهیچ یکنینگرانم م یدار _خاله 

 خاله

 یدونیاز اون راز نم یز ی_ الناز درکم کن چون تو چ

 کردمیبدبخت ترت نم یکه هست ینیو تورو از ا گفتمیبه تو بعد از فوت پدر مادرت م دیبا یمن لعنت و
 ریهنوزم د یدرسته من طمع کردم ول یعروسم بش خواستمیم خواستمتینگفتم چون برا ارسالنم م یول

 .یراز رو بفهم نیا یتونیتو م ستیارسالن ن گهینشده حاال که د

 که خاله انقدر از گفتنش هراس داره ؟ شدهیچ یعنیگرفتم  یبیعج ی دلشوره

 . شمیمتنفر نم نیوجودم یوقت از خاله و مامان و بابام که همه  چی_خاله بگو من ه

 ؟ یدی_ قول مدهیفر خاله
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 بدم ؟ ی_چه قول

 نه . شهیهم یبرا یها ول یبر  یتونیم یعنی ،یو ترکم کن یو نر  ی_ قول بده که ازم متنفر نشخاله

 شمیوقت از شما ها متنفر نم چیخاله من ه لیدل یب یزدم به دلشوره  یرو تکون دادم و لبخند سرم
 قشنگم . یخاله 

 . دمی_اره قول م

نکن فقط خوب گوش بده تا اخرش باشه دختر  یحرفم کار _ باش فقط خوب گوش کن و وسط خاله
 قشنگم.

 . یمردم از فوضول گهید نی_چشم بگ

 بزرگ که باعث . یشروع کرد به گفتن راز  دهیفر خاله

شدن در  دهیکوب یکه صدا میخوردیشام م می، داشت ومدیزمستون بود و بارون م ادمهی_ درست خاله
 مارو از جا پروند.

...... 

 

شدن در مارو از  دهیکوب یکه صدا میخوردیشام م می،داشت ومدیزمستون بود و بارون م مهادی_درست 
و مضطرب به  دهیترس یلیخ یمامان باباتن ول میدیرفت درو باز کرد که د عیجا پروند ، احمد اقا سر

 کردنشون که مامانت چادرش رو کنار زد که. چیبه سوال پ می، شروع کرد ومدنینظرم

 انداخت و ادامه داد: نییرو پا سرش

 دهیفرشته خواب نیکوچولو که ع یبچه  هیدستش  یرو

 بود . 

 ماجراها نحس شروع شد . نیشد ا یاز اول بگم که چ بزار

، به هرحال وضع شما  کردیم افتیهم در یو حقوق خوب کردیکار م یبزرگ یلیخ یتو کارخونه  بابات
خاله با افسوس سرش رو تکون داد و چشماش لبالب پر از اشک شد ، مثل  نکهیاز ما بهتر بود تا ا یلیخ
 . کنهیم تشیخاطره داره اذ نیا نکهیا



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

38 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 خاله

و صاحب کارخونه بابات رو از  شهیبابات با صاحب کارخونه دعواش م کیکوچ زیچ هیسر  نکهی_ تا ا
چون  گهیو م خورهیبهش برم یلیغد و مغرور بوده خ یلیکه خ یی، باباتم از جا کنهیکارخونش اخراج م

 رودوستاش و همکاراش سرش داد زده و غرورش  یجلو ستین ادمیاون صاحب کارخونهه که اسمشم 
نفر سوخت توش و خاکستر شد و اونم  هیکه فقط  یا یباز  نی، و ا رمیازش انتقام بگ دیشکسته با

 جز..... نبود شروع شد. یکس

صاحب کارخونه  فهمهیکه تو کارخونه باهم اشناشدن م شیمیصم یاز دوستا یکی قیروز بابات از طر هی
 دختر دوسالش رو اورده کارخونه 

و اون بچه که  شهیوارد کارخونه م یواشکیو  رهیبه سمت کارخونه که خارج از شهر بوده م عیسر بابات
 خونتون. برشیو م دزدهیرو م کردهیم یکه تو کارخونه بوده باز  یداشته برا خودش با سگ

واز پدر و مادرش جدا کرده اونم فقط به خاطر  دهیبچه رو دزد هی زمیعز یبابا شهی!!! باورم نمیچ
 هیکه بخاطرش  هیغرور چ نیدوستاش غرورش خورد شده مگه ا یجلو نکهیغرورش اونم فقط بخاطر ا

 بابا. یبرد نیخانواده رو از ب

،  دمیچقدر پدر مادرش زجر کش رمیو االن کجاست ، بم هیمشتاق بودم بفهمم اون دختر ک یلیخ
 شد . ریتو وجودم سراز یناخواسته نفرت

 ادامه داد خاله

 نیبره ا خواستهیکه بابات م یو روز  بندهیبهش دل م نهیبیناز رو م یمامانت اون دختر کوچولو ی_ وقت
بابات رو قانع  یوبا اصرار مکرر بالخره با سخت دهیاجازه رو نم نیپرورشگاه بزاره به بابات ا هیدختر رو تو 

 کننیشروع م شویاونا باهم زندگ وو بابام،  با،مامانیصادق و فر یدردونه  زیعز شهیو اون بچه م کنهیم
. 

دختر کوچولوشون از  یما اونا داغون شدن ول یدختر کوچولو  نیا یماجرا پدر مادر اصل نوریا یول
بهش وابسته بود ، اون  یلیدق کرد چون خ دیفهم نویا یبچه وقت نیا یدست دادن پدر بزرگ مادر 

 تنهاخاطره  ایدن هیهم که رفت همه از با  یمامان بزرگ بابا بزرگش بود وقت یخونه  شهیدختر هم
 گزاشت.

 . شدیم شتریو ب شتریب دمیفهمیاون دختر رو م ینفرت هرلحظه که داشتم داستان زندگ اون
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 حاال اون دختر کجاست؟ یول

 خاله

و در  دنیاون عمل بدشون رس یبه سزا شیاون دختر پدر مادر دروغ یسالگ فدهین ه_ و درست در س
 کردن. یشمال تصادف وحشتناک یجاده 

 شد. ریخاله سراز یاشکا

 خاله

 و دو سال سن داره. ستیخالشه و ب شی_ و هردو مردند و حاال اون دختر پ

 . ستادیاز حرکت ا یا هیشد ، حس کردم قلبم ثان یروم خال یخیسطل اب  انگار

 خاله مواجه شدم. ی دهیو ترس سی، به طرف خاله برگشتم که با صورت خ دیچرخیدورسرم م ایدن

 . شدیم یکه اشک از چشمام جار  یبه طور  دنیوار خند وانهیکردم د شروع

 رو سفت تو دستام فشار دادم و از جام بلند شدم . فمیک ی دسته

 صورتم رو پاک کردم رو پاک کردم . یرو یقدم جلو گزاشتم و با پشت دستم اشکا چند

 طرف خاله برگشت  به

، به  یلرزونیچرا تن بابا و مامان رو توقبر م یگیچرا دروغ م یاز شرم راحت ش ی_ خاله اگه دوست دار 
هم برو ، چرا با توئه و حاال  ریاتفاقات تقص نیا یبگو همه  یاز دستم راحت ش یخوایخودم بگو م

،باش من  یکن دایپ وداستان ر نیتا ا یفکر کرد یلی، خ یزنیتهمت م چارمیدروغ گفتم به بابا و مامان ب
خودت  یراحت یبگم متاسفم که برا تونمیباشم ، فقط م یاضاف ی، چون دوست ندارم موجود رمیم

 . یکنیبچش خراب م یچشما یخواهر و شوهر خواهرت رو جلو

 که خاله زد از حرکت . یبه راه افتادم که با حرف دوباره

 خاله

حرف بزن و احترام سن منم نگه  ینجور یخودت هم ینشون بدم بعد برا یز یچ هیتا بهت  سای_ وا 
 رو بهت نشون بدم . شهیکه مربوط بهت م یلیروزنامه ها ، عکسات و وسا تریتا ت ایب نجایا ایندار ب
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 شد ،نکنه خاله راست بگه . ریوجودم سراز یتو یترس

 رو تکون دادم . سرم

وگرنه پدر مادر  زنهیحرفارو م نیمنو از سرش باز کنه داره ا نکهیا یاصال امکان نداره خاله برا نینه ا نه
 .یاصال امکان نداره ول نیرو ازش جدا کنن ا یکس زیکه عز ستنین ییادما نجوریمهربون من ا

 که به پدر و مادرم دارم رو نابود کنه. یاعتماد نکهیا یداره برا یچ هگید نمیطرف خاله رفتم تا بب به

ربوده شده  یچهار ساله در کارخونه  یتوجه کردم دختر  ترشیدست خاله نگاه کردم و به ت یروزنامه  به
 با یاگه دختر  شودیتقاضا م ابندهیکادر وجود دارد از  ریدر ز یعکس و

 

در نظر  ابندهی یبرا یخوب اریبس یتماس گرفته ، مژدگان ریز یحتما با شماره  دیدید لیشکل و شما نیا
 گرفته شده است* 

هم که خاله از  گهید یمن بود نگاه کردم ، به روزنامه ها هیبه عکس دختر بچه که فوق العاده شب و
 و عکس بودن . تریت نینگاه کردم همشون با هم اوردیدرم فشیک

 .  زدمینگاه کردم و دونه دونه اونارو ورق م دادیکه خاله بهم م ییعکسا به

و دوسالمه  ستیسال هفتاد و هشته منم ب یروزنامه برا نیا یعنیروزنامه سالش رو زده بود ، یرو
 اومدم و اونجا هم نوشته بود دختر چهار ساله نههههه. ایسال هفتاد و چهار بدن یعنی

 کهیناز و کچولو بود دست کرد توش و ازش چند ت یلیدر اورد که خکوچولو  فیک هی فشیاز تو ک خاله
 طال دو تا عروسک دراورد .

 یکوچولو و به گردن بند یکه تو دست خاله بود نگاه کردم ، به النگو ها و گوشواره ها ییزایبه چ ناباور
 هک شده بود. ایکه روش اسم مان

 زانو زدم و با دستام صورتم رو پوشوندم . نیزم یگرفتم ، رو دیشد یا جهیسرگ

 خداااااا. یامکان نداره وا نی_ا

 من بودن بازم خودم رو قانع کنم . هیبا اون همه عکس که شب تونستمیکردم ، نم هیشروع کردم به گر و
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بهش نگاه کردم که با دادن  سیخ یمن زد که دستام رو از صورتم برداشتم و باچشما یبا شونه  خاله
 رو زد . یخالص ریت یا برگه

 برگه نگاه کردم . به

 . هیچ نی_ا

 خاله

بدجور عذاب وجدان داشتن  یلیموضوع رو چون خ نیبهت بگن ا دیروز با هی دونستنی_پدر مادرت م
 گرفتن . یان ا ید شیازما هیازت  یزود تر باور کن نکهیا یبرا نیهم یبرا

 یعنی ستمیخانواده ن نیمن دختر ا یعنی، گستید یکیمن خانوادم  یعنیبه هق هق افتادم ،  دوباره
 پدر بزرگم بخاطر من مرد بخاطر از دست دادن من .

 .نی_چرا زود تربهم نگفت

 انداخت . نییسرش رو پا یبا شرمندگ خاله

حاال که ارسالنم رفته بهتره تو هم  یول ،یعروس خونم بش خواستمیارسالنم م ی_ چون تورو براخاله
 . تیواقع یخانواده  شیپ یبر 

 . نیکه بهش تعلق دارم دور کرد یکه منو از خانواده ا نی، همتون ظالم دیخودخواه همتون

من رو سوزوند و فقط به  یمن ، زندگ ی، خانواده  ی ندهیمن فقط به خاطر غرورش ا یپدر الک اون
 . نشیرو از مادرش گرفت یبچه ا هیکه  دیشده اخه چطور انقدر نامرد دهیداد کش هیسرش  نکهیخاطر ا

، اون  نیانشاءاهلل تقاص کارتون رو پس بد بخشمیرو نم تونیظلم و خودخواه نیوقت ا چی_ من ه
،  یباز  نیچون شما با وارد کردن من تو ا یکاش تو هم پس بد یمن که پس دادن ا یپدر مادر الک
 منو. دیمنو نابود کرد نیمنو سوزوند

 که باهام کردن بهش بگم. یینزاشت ادامه بدم ، نزاشت از شاهکار ها هیدوباره گر و

 از جام بلند شدم از جام بلند شدم . یسخت با

 خاله

 توروخدا مارو ببخش. میبد کرد یلی_ دخترم مارو ببخش ما درحقت خ 
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 به خدا . سپارمتونی_م

 . ستمیبلد نرو  میپدر مادر اصل یافتاد من خونه  ادمیقدم جلو رفتم که تازه  چند

شدم نون و نمکت رو خوردم مثل شوهر  رتیخانوم چون نمک گ دهیفر زنمی_باهات بد حرف نم
 که نمک بخورم نمکدون بشکونم . ستمیخواهرت ن

 شدت گرفت. میگر دوباره

رو ازت گرفت  زتیکه خدا باهات کرد عز دیرو کرد یشما همون کار  دیدرحق خانوادم بد کرد یلیخ شما
ظلم  یلیخ نیا یبچه باز  هیو فقط و فقط بخاطر  نیرو کشت دمشیکه اصال ند یپدر بزرگ یباز  نی، تو ا

 . نیفتمحکم گر یبابا هیبودن ، از داشتن  ازین ی، از ب یمنو از خانوادم ، از محبت مادر 

 .یدار  خوامینداشته باش ببخشمتون ، حاالهم ادرس اونجارو م توقع

 گفت کردیم هیکه گر نطوریهم خاله

 _ کجارو 

 بمونم. شتونیبازم پ نیتوقع دار نیکه کرد یکار  نیواقعا با ا نکهی، مثل ا میپدر مادر اصل ی_خونه 

 خاله

 من....من بهت وابسته شدم الناز . یترک نکن شهیهم یمنو برا یتو قول داد ی_ ول

 ونجا رو بده .لحظه هم نگاهتوالاهلل اال اهلل نزار حرمتا شکسته بشه ادرس ا هیدوست ندارم  ی_حت

 خاله

بار اخر حداقل  یبزار برا شهینم ریوقته بزار فردا برو قربونت برم د ری_الناز خاله جون تروخدا االن د
 خوب باهات باشم ترو خدا. نمتیخوب بب

 پاهام افتاد و شروع کرد به زار زدن ،  یبعد رو و

 خلوت بود وگرنه ابرومون رفته بود. یلیخ میکه بود یشکر تو محوطه ا خدارو

تر بابا مامانم  عیهرچه سر خوومیخانوم بلند شو لحظه اخر رو تلخ نکن ، پاشو ادرس رو بده م دهی_فر
 . نمیرو بب
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 تو چشمام نگاه کرد ، چشماش سرخ سرخ بود . یاشک یسرش رو باال اورد ، با چشما دهیفر خاله

 م داد.در اورد و به یکاغذ فشیک یاز تو خاله

ادرس رو  نیکوچولو و ا فیک نیمن بهت زود گفتم ا ی، ول یزار یتنهام م یبشنو یوقت دونستمی_م
 گزاشتم تا هروقت الزم شد بهت بگم. فمیتو ک شهیهم

مقصر نبودم و  هیقض نیا یجا چیمنو فراموش نکن من ه یشبش نبود برو خوشگل خاله برو ول امشب
 فتیک نیا یباور نکنن تو دخترشون دیشا ایب خواستمیکردم که تورو برا ارسالنم م یخودخواه یفقط کم

 الزم شد نشونشون بده.  ریرو هم بگ یان ا ید شیازما نیو ا

 خاله...... یدلم برا کردیداشت خفم م بغض

 

 ظلمش اون ترحم جاشو به نفرت داد. یاور  ادیبا  یسوخت ول یلیخ

 گذاشتم و ادرسم تو دستام گرفتم . فمیگرفتم و داخل ک شیو ازما فیک

 انداخته بود  نییبه خاله انداختم سرش رو پا ینگاه

 .ختیریاشک م واشیداشت  و

 .دمییباشه دو یکه تاکس ابونیخ هیاز اونجا دور شدم و به طرف  عیسر

 جارو بلد نبودم ، نکنه گم شم. چیه یکجا بود ،وا یتو بهشت زهرا تاکس اخه

 توجهم رو جلب کرد . یاتاقک هی دمیدویم نجورکهیهم

 . دمیاونجا د یسرباز مشغول نگهبان هیطرفش رفتم که  به

 بفرستن برام. نیماش هیاژانس  هی دیزنگ بزن شهیگم شدم م نجایاقا من ا دی_سالم ببخش

 سرباز

 که داخل اتاقک بود به اژانس زنگ زد. یلحظه بعد با تلفن هی_بله خانوم 

........ 
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 بهشته . نجایا ومدیشدم ، چشمام داشت از حدقه در م اطیرو هل دادم و وارد ح در

سمت راست بود که  ی، قدم به جلو برداشتم ، ابشار بزرگ قشنگ هیسمت چپم نگاه کردم چه باغ به
 ارامش بخش بود . یلیصداش خ

  نطوریبود و سمت چپ هم هم یرنگ یکلش رزها اطیراست ح سمت

 یکه چوب یو چند تا صندل زیم هی رشیحوض بود و ز کیکه نزد یبجز درخت اطیدر ح یدرخت چیه
 بودن نبود .

 . دهیو ارامش م یانرژ  یلیعاشق گل رزم ، بهم خ من

 سمت چپ رفتم . یسمت گلها به

 . خوردیهم م یو صندل زیهم به م گشید یکیو  خوردیداشت که به حوض م یراه سنگ دوتا

 سنگ فرشه . نجایرفته بود ا ادمی، اخ  دیچیزانوهام پ یتو یبوته رز زانو زدم درد هی کنار

 به طرف صدا برگشتم . یکس دنییدو یباصدا

 رهام  یناباور  نیدر ع که

 پسر مهربونه که مارو تا خونه رسوند . یهمون

 رهام داداشمه؟ یعنی نطوری،منم هم کردیداشت با تعجب نگام م رهام

 

 مهناز خانوم. دیکنیم کاریچ نجای_ا

 بابا من النازم . هیخنده مهناز ک ریکه بهم گفت زدم ز یبا اسم خخخ

 شد ، خندمو قورت دادم . شتریب تعجبش

 دارم . یکار  هی نجای_من خب ا

 رهام رو فرا گرفت ، اوه اوه چقدر چشاش قرمزه . یچشما ترس

 رهام
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 .دیکار دار نجایا ی_ با لباس مشک

 .دیکرد دایمارو از کجا پ یخونه  اصال

خاله فدات شه ، به  یبچمون اخ دهیترس نیبراهم دمیپوش یاوه امروز ختم ارسالن بود لباس مشک اوه
 راد . یعل ینوشته  شده بود منزل اقا رشیادرس نگاه کردم ، ز

 راده . یعل یمنزل اقا نجای_ا

 رهام

 پدر بزرگمن . شونی_بله ا 

 _من باهاشون شخصا کار کاردارم .

 رهام

 ؟ شونیبا ا دیکار دار ی_چ

 منو از جا پروند . یمرد ریپ یصدا

 . دمیرو د دهیمرد خم ریپ هیعقب برگشتم که  به

 . کننیم کاریچ نجایا نیک شونی_اقا ا

  رهام

 از دوستانن شما به کارت برس . شونی_ مش رمضون ا

 رمضون  مش

 _چشم اقا .

 بودم رفت . دهیدر بود و من ند کیکه نزد یبعد به سمت اتاقک و

 رهام

 .دیدار کاریبا بابابزرگم چ دی_ نگفت

 برادر زادمه . ایرهام خواهر زاده  یعنیافتاد بابابزرگ  میدوهزار تازه
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 شده بودم . جیگ یحساب

 . دیشناسیم ایبنام مان ی_ شما فرد

...... 

 

 پته پته کنان گفت  رتیو ح یچند قدم عقب رفت و با ناباور  رهام

 رهام

 . یشناسیجا ماز ک اروی_ تو....تو مان

 بود تا راز رو اشکار کنم . وقتش

 رو بستم و اب دهنم رو با صدا قورت دادم . چشمام

 _من ....خب من .

 رهام

 .ینکنه نکنه ازش خبر دار  یشناشیاز کجا م ارویحرف بزن تو مان ی_ تو چ 

 رو ازش دراوردم . یان ا ید شیکردم و ازما فیبرام سخت بود دستم رو در ک یلیخ گفتنش

 رو بهش دادم . یان ا یانداختم و کاغذ د ینگاه کردیرهام که ناباور بهم نگاه م به

 کاغذ رو ازم گرفت و شروع کرد به خوندن . رهام

 یمن بوده به همراه تمام عکسا و طالها رو دراوردم و بهش دادم وقت یکه انگار برا ییکوچولو فیک
 سفت فرود اومد . نیزم یزد و رو یدقت کرد داد

 نایم یها ادیفر یخدا جونم بالخره صدا یشد وا دایکوچولو پ ایبالخره مان شهیخدا باورم نم یییییی_وا
 . ییییییدیرو شن نایزن عمو م

 کردن . هیبعد شروع کرد به گر و

 ؟ کنهیم هیداره بخاطر من گر نیا شهیباورم نم یوا
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 .نامرد یاز نفرت از اون خانواده  کردیمرد بر نفرتم اضافه م نیا یها هیگر یصدا

 مهربون دور شدم . یخانواده  نیسال از ا جدهیه دیمنم پر از اشک شد ، اخه چرا من با یچشما

پست  ینامردا دیرو از مادرش دور کرد یز یعز یبه چه گناه نیمنو نابود کرد یخانواده  یچه گناه به
 فطرت.

 لوارش رو تکوند .ش یرو یبلند شد و با دستش خاک ها عیسر رهام

 صورتش پاک کرد و با لبخند بهم نگاه کرد. نشیبا است بعد

  رهام

 .تیداغون شد از غم دور تیحاج محمد از غم دور یاومد رید یلیاما خ ی_ بالخره برگشت

 انداخت. نییبعد سرش رو پا و

 بفهمن برگشتم . دیرهام من با پدر بزرگت کار دارم با ستین زایچ نی_االن وقت ا

 چش شد. نی، وا ا دییدو ییبه طرف جا عیزد و سر یبشکن رهام

 شد . کیبا سرعت بهم نزد ینیماش هیبودم که  سادهیابولهل وا یمثل مجسمه  ینجور یهم

 . دیچیپ اطیتو ح یبلند یصدا هیزد رو ترمز که  دیبغل رس یوقت

 کو . شیقبل نیکه رهامه پس ماش نیا ا  

 نهیمهم ا یپاشونه االن مسئله  ریز نیماش هیدارا هرروز  هیبچه ما نیرو ولش کن ا شیقبل نیماش خب
 عقب . ای نمیکه من جلو بش

 عقب که خم شد و  در جلو رو برام باز کرد و گفت ای نمیبودم که جلو بش نیجدال ا در

 رهام

 ها . شهیم ریاالن د گهی_ بجنب د

 شدم . نیرو دور زدم و سوار ماش نیماش عیسر

 باسرعت از جاش کنده شد و از عمارت خارج شد. نیماش
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**** 

 ؟ یدیخر دیجد نیعوض شده ماش نتیسوال چرا ماش هی_

 . استیبرد نیماش نیکجا بود ا دیجد نی_ نه بابا ماش رهام

که تا اسم  کردمینگاه م رفتنیروها راه م ادهیکه تو پ یو مردم ابونیبه خ نیماش یاز پنجره  داشتم
و  دمیاستخون گردنم رو شن یکه صدا یاومد با سرعت سرم رو به طرف رهام برگردوندم به طور  ایبرد
 . دیچیگردنم پ یتو فیضع یدرد

 .ستیمگه فقط باتو همکار ن ایبرد یگفت ی_تو چ

 . دیرهام باال پر یابروها

 رهام

 . ستیهمکارم ن ای_ نه برد

 _باترس گفتم

 ؟ تهیک پس

 رهام

 تو . یپسر خاله و پسر عمو نطوریپسر خالمه و هم ای_ برد

 دستام گرفتم.  نیرو ب سرم

من  اخدایافتاده هم پسر خالمه هم پسر عموم نه  لیمغرور که انگار از دماغ ف یاون پسره  یعنی
 . سونیاد یمارو ننه  رهیگیپسره رو اه اه همه رو برق م نیتحملش کنم، ا یچجور 

 رهام

 . ادیبدت م ایانقدر از برد یعنی_ 

 رو بلند کردم و به جلو نگاه کردم . سرم

 _فراتر از انقدر.

 رهام
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 _ خخخخ.

 . میریکجا م می_االن دار

 رهام

 و دختر خالت رها. ایبرد یمراسم خاستگار  میریم می_ دار

 . وفتهیقراره ب ایبرد ریاون دختر که گ یبرا رمیبم ی_ا

 بغض کرد؟ کنمیخورد ، احساس م یگلوش تکون بیس رهام

 از حرفم ؟ ی_ناراحت شد

 رهام

 _ نه فقط.

 . ی_فقط چ

 ولش کن . یچی_ هرهام

رو فراگرفته بود منم چشمام رو بسته بودم و داشتم خودمو اماده  نیبود که سکوت ماش یا قهیدق چند
 ناخواسته وارد وجودم شد . یجانیخدااااا ذوق و ه یوا میاصل یخانواده  دنید یبرا کردمیم

 چشمام رو باز کردم . یال نیو توقف ماش کیالست غیج یصدا با

 شدم. ادهیپ نیاز ماش عیاز اون سر تیمنم به تبع ادهشدیپ عیسر رهام

 خوشگل و بزرگ رو زد . یلیبرج خ هیاز عمارت نبود ، رهام زنگ  یخبر  گهید نباریا

 .دیچیگوشم پ یتو یو نازک دختر  فیضر یکه صدا دیطول کش هیثان پند

 . زمیعز یکنیم کاریچ نجایا ییتو _ا رهام

 رهام

 دارم براتون . زیسوپرا هی_ درو باز کن رها 

 رها
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 ؟ یی_ چه سوپرا

 رهام

 _ تو حاال درو بزن ،زود باش .

 . میرو فشورد نییپا یو دکمه  میستادی، دم اسانسور ا میباز شد و ما با سرعت وارد برج شد در

 نگاه کردم . ومدیکه اسانسور داشت م یشمارش طبقات به

 که رهام داشت رو دارن باهام ؟ یاونا رفتار  یعنیتمام وجودم رو فرا گرفته بود  استرس

 . میچرا انقدر عجله داشت دونمی، نم میسوار شد عیسر دیرس اسانسور

 طبقه پانزده رو فشار داد که اسانسور به حرکت دراومد. رها

 هم ارامش بده .زره ب هیاسانسور هم نتونست  یتو میاهنگ مال یصدا

 استرس شروع کردم به خوردن پوست لبم . از

 اگه فکر کنن فقط بخاطر. یاگه باهام بد برخورد کنن چ اگه

 

 . یکه اومدم چ پولشونه

 بهتره برگردم ، اصال

 من کجارو دارم برم ؟ یول

 که بهم تهمت بزنن. نهیکنم برگشتن بهتر از ا کاریخب چ 

 شد . شتریو قلب منم طپشش ب ستادیا اسانسور

 شم. ادهیدر رو باز کرد و خارج شد و درو برام نگه داشت تا منم پ رهام

 که درش باز بود،به دنبال رهام حرکت کردم . یشدم و به سمت خونه ا ادهیاسانسور پ از

 شد . دهی،نگاه همه با تعجب به من کش میداخل خونه شد یوقت

 کمرم نشست، یگود یرو یسرد عرق
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 .دیچیگوشم پ یتو یمرد مسن یصدا 

...... 

 

 ؟ کنهیم کاریدختر باهات چ نیو ا یکنیم کاریچ نجایمسن_ رهام ا مرد

 آرامش بخش بهم زد و دوباره به طرف مرد مسن برگشت . یبه طرف من برگشت و لبخند رهام

 _ بابا...رهام

 . یرها ازدواج کن تییبا دختر دا یتونیوجه نم چیبه ه گنیصحبت کردم م یمسن _من با حاج مرد

 . ومدمین نجایموضوع ا نیا یمن برا یرهام_ ول 

 شده ؟ یمسن_ پس چ مرد

 با اخم بهم نگاه کرد . بعد

 .دینگاه ها رو به سمت خودش کش یهمه  ییعصا و قدم ها یصدا

 .کردیراد باشه داشت بهم نگاه م یعل یآقا نیکه فکر کنم هم یرمردیپ

 و با تعجب بهم نگاه کرد . سادیوا رمردیهم کنار اون پ ایبرد

 نگاهش عوض شد و تعجب جاشو به نفرت داد. رنگ

 یبا نقشه اومد دونستمیشرکت م یکه اومد ی، از همون روز  فیکث یدختره  ی_بالخره کار خودتو کرد
 اره؟  یو زود خودتو تو دل رهام بدبخت ساده کرد یدیپس به هدفت رس

که زود قضاوتم کرده بود  یعوض یپسره  نیطرف حرف ا هیکه روم بود و از  یبد یاه هاطرف نگ هی از
 کرد و دلم رو شکوند . تمیاذ یلیخ

 افتاد . وفتادیم دیکه نبا یپر از اشک شد ، بالخره همون اتفاق چشام

 یآخر صدا ی. لحظه  رونیگذرا انداختم و با سرعت از خونه زدم ب یکه حاضر بودن نگاه یده نفر  به
 . دمیرو شن شدیم دهیکش ایداد رهام که سر برد
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شدن  دهیکوب یهمکف رو فشار دادم . در که بسته شد صدا یدکمه  عیآسانسور رو باز کردم و سر در
لجبازم راه خودشونو  یداشت در اسانسور رو باز کنه منو از جا پروند . اشک ها یکه سع یمشت شخص

 کرده بودن . دایپ

 گذشت . یم کسالیمن  یبرا رفتیم نییکه آسانسور پا یطبقه ا هر

،  ستیمن ن یجا گهید نجای. ادمییدو یشدم و به سمت در خروج ادهیپ عیسر دیآسانسور رس یوقت
خانواده که در  نی، نه ا خوامیخودم رو م ی. من همون خاله  ستنیمن ن یخانواده خانواده  نیاصال ا

 همون برخورد اول ...

 . دمیدی. چشمام از اشک تار شده بود و همه جارو تار م دمیدو ابونیبرج خارج شدم و به سمت خ از

 . شکستیو مخوف رو م کیتار یسکوت کوچه  دنمیدو یبود و تنها صدا کیتار کیتار کوچه

 توجهم رو به خودش جلب کرد . پاهام قفل شد . ینور  دمیدویکه داشتم م نجوریهم 

 دیدیبود منو نم کیبود و کوچه هم تار اهیو چون لباسم س شدیم کیبهم نزد به سرعت داشت ینیماش
. 

. همراه پاهام ،مغزمم قفل  شدیم شتریتپش قلب منم ب شدیم کیبه من نزد نیکه ماش ینجور یهم
 تکون بخورم . تونستمیکرده بود و نم

 ...و بعد دیکش یشد بوق کمینزد یوقت نیماش

سرم حس  ریخون رو ز یبرخورد کرد و گرم نی.  پرت شدم و سرم به زم دیچیکوچه پ یتو غیج یصدا
 کردم .

 و کم کم چشمام بسته شد... شدیداشت تار م دمید

...... 

 

 رهام      

 رو برسم . ایزدم که باز نشد،به سمت خونه برگشتم تا حساب برد یضربه به در اسانسور لعنت چند

 درهم گفتم یبا اخم ها ایبه برد رو
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 ؟ یبود که زد یچه حرف نی_ا

 مشت... هیهمه  نایا یکنیم یحاال ازش طرفدار  شدهی_ اوه اوه چایبرد

 چند نفر بلند شد و همه خشک شدن. نیه یکاره موند.صدا مهیکه بهش زدم حرفش ن یا یلیس با

بفهمه اون دختره  کنه،اگهیفرق م ندفعهیا یول میوقت باهم دعوا نکرد چیو ه میمثل داداش ایبرد منو
 .کنهیخودشو نابود م هیک

با چند نفر  ستیاحمق.بخاطر اون دختره که معلوم ن یپسره  یبود که کرد یچه کار  نی_ ا رجیا بابا
 . یبوده تا حاال پسر خالت که مثل داداشته رو زد

خودم متاسفم که  یمخش رو شستشو دادن . برا ستیخودش ن ریتقص نیولش کن رجی_ عمو اایبرد
 ...فیح یرها ول یخاستگار  یایتا تو ب زدمیداشتم با آقاجون حرف م

کرد . همشون دارن  میعصبان یلیاتاقش خ یعنیبه سمت طبقه باال  دنشیرها و بعد دو هیگر یصدا
 . کننیزود قضاوت م

 داشتم . نشودید یعمر آرزو هیکه  یکس کردن،بهینگاه م یبهشون بگم که با اخم داشتن به ک بهتره

 ؟ هیاون ک دیدونیشما...شما م دیدیکارتون رو پس م نیو جواب ا دی_شماهمتون زود قضاوت کرد

 از معشوقه هاته . یکیزد و گفت_ حتما  یشخندین ایبرد

 خفه شو. ای_ برد دمیلب غر ریز

 حمله نکنم و به خودم مسلط باشم . ایبرد نیموهام کردم تا به ا نیب دستمو

 . یمعرکه رو راه انداخت نیکه بخاطرش ا هیدختر ک نیا ی_ نگفتاقاجون

 . استی_اون .......اون مان

و مامان فرزانه بلند شد و  نایخاله مب غیج یانداختم که صدا نییدر سکوت فرو رفت ، سرم رو پا خونه
 افتادن. نیزم یبعد رو

 . کردنیمات و مبهوت به من نگاه م همه

 که شروع به صحبت کرد آقاجون بود. یکس نیاول بالخره
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 . دهینقشه کش دهیمال و منالمون رو د یامکان نداره حتما وقت نیا      نی_ ااقاجون

 ؟یاگه با مدرک نشونتون بدم چ ی_ ول

 دستاش گرفت . نیسرش رو ب اقاجون

 همه سر ها رو به طرف خودش کشوند. هیمامان آس یصدا

فعال  ی؛ ول استیکوچولو بود؟ اون مان ایمان هیچقدر شب نی. دقت نکرد گهی_ رهام درست مهیآس مامان
دور و اطراف گم  نیتا بچم ا دیبجنب ا،رهامی. بردمیکن داشیپ مینگه تا بگرد نایو م دیکس به وح چیه

 دنبالش . دیبر دینشده.بجنب

آسانسور رو فشار دادم تا  یاومد. دکمه  رونیو ب دیکش یهم پوف ایاومدم .برد رونیاز خونه ب عیسر من
 باال. ادیب

که  یاز وقت یبود ول ایعاشق مان یاز بچگ  اینگاه کردم ، نگاهش رنگ غم گرفته بود. آخه برد ایبرد به
 دوستش داشت. یلیرفتارش با دخترا و زنا بد شد،چون خ یرفت از همون ده سالگ

 یبرا ییتو قلبش جا گهین و فکر نکنم داالن فکر نکنم ،چون با شراره آشنا شده و االن عاشق هم یول 
 باشه . ایمان

 . میزد رونیو از خونه ب می. سوارشددیبه طبقه رس آسانسور

 . میکن دایرو پ ایگردم تا مان یگفتم _ تو از راست برو ،منم از چپ م ایبه برد رو

 بهم انداخت و سرش رو تکون داد . ینگاه

 به سمت چپ رفتم و مشغول کنکاش شدم. من

 . دمیصفحه د یرو رو ایدرش آوردم که اسم برد بمیبلند شد. از ج میگوش یصدا

 کردم . کیرو به گوشم نزد یاتصال رو زدم و گوش ی دکمه

 . دیچیگوشم پ یتو ایبرد ی دهیهول و ترس یصدا

 تصادف کرده. ای... مان ای_الو رهام زود خودتو برسون به من . مان

 افتاد. نیزم یاز دستم ول شد و رو یگوش
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 .دهیانقدر ترس ایشده که برد یز یچ هیتصادف کرده.حتما  ایخدا مان ای

..... 

 

 

 . کردمیم یو عرض راهرو رو ط طول

 دستاش گرفته بود . نینگاه کردم که سرش رو خم کرده و ب ایبرد به

 !شه؟یم یعنیتو قلبشه!!  اینکنه ...نکنه هنوز عشق مان یعنیکلمه هم حرف نزده. نگرانشم . هیاالن  تا

 گرفتم و به اول راهرو نگاه کردم . ایحواس منو به خودش جلب کرد. نگاهمو از برد ییقدم ها یصدا

 . ومدنیقرمز داشتن به سمت ما م یبا چشما لیو خالصه کل فام هیو بابا و آقاجون مامان آس مامان

دن.اگه باهاش بهتر بودن آور چارهیب یایبال رو سر مان نیا نایکردن . حقشونه، ا هیگر یحساب حتما
 االن...

مرده باشم که تو رو تخت  دیبالرو سرت اورده؟  من با نیا یدخترم .ک رمیبرات بم ی_ الهاقاجون
 دردونم. یباش مارستانیب

 . اشک تو چشم همه جمع شده بود. هیگر ریزد ز آقاجون

 . میداد هیتک واریها نشستن . ما جوونا هم به د یصندل یترا اومدن رو بزرگ

 شده ؟ دایبچش پ یخبر داد دی، به وح دی_ سع اقاجون

 . مارستانهینگفتم االن ب ی_ اره آقاجون ، ولدیسع عمو

 ما که . یخونه  رهی_ خب اون االن ماقاجون

 . گمیگفتم. االن م یچ دمیاصال حواسم نبود. انقدر هل شدم  که اصال نفهم دی_ آخ ببخشدیسع عمو

 . فهیبچم سکته کنه ها، اون قلبش ضع ینگ یجور  هی_ اقاجون

 _ چشم .دیعموسع
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 شد. یر یدراورد و مشغول شماره گ بشیج یرو از تو شیگوش دیسع عمو

 .مارستانهیتخت ب یخاندان راد االن رو یدردونه  زیعز شهینم باورم

 (  شد .ایمان ی)بابا دیمشغول حرف زدن با عمو وح دیسع عمو

 .هیگر ریکه خاله ها هم زدن ز میمامان آمنه بلند شد . همه بهش نگاه کرد ی هیگر یصدا

 . شدیتک بغضشون شکسته م تک

 که حرفش تموم شد اقاجون گفت: دیسع عمو

 ؟ شدی_ چاقاجون

 انداخت و گفت :_ بهش گفتم . نییسرش رو پا دیسع عمو

 .دیشن یکار کرد وقت یاون چ یبهش گفت دمیشن ستمی_کر ناقاجون

 . بعد قطع شد.دیکش غیج دیشن نایبلند گو بود که تا م ی_ انگار رودیعموسع

 بگزرون. ریخودت امشب رو بخ ایابولفضل ،خدا ای_ اقاجون

* 

 .نجایا انی. االنم تو راهن و دارن م دیزنگ زد و آدرس رو پرس دیگذشته بود. عمو وح یساعت مین

اومد و تا ما   رونیکه پرستار با سرعت از اتاق ب میمشغول کرده بود یز یچ هیخودمون رو با  همه
 رفت . دیدو میکن چشیسوال پ میخواست

. دنینم ضمونیخبر از مر هی میینجایجواب مارو بده چند ساعته ا ستین یکی یعنی ی_ اه لعنتایبرد
 اخه. هیمارستانیچه ب نیا

بود نه  شمونیو سالم پ حیصح ایاالن مان یزدیباهاش حرف نم ی_ اگه اونجور دیلب غر ریز اقاجون
 گوشت افتاده باشه . کهیت هیمثل  مارستانیتخت ب یرو نکهیا

 انداخت . نییشرمنده سرش رو پا ایبرد

 عمو محمود بلند شد . یصدا

 . یکار دار  یبچه چ نیمحمود:_ اقا جون صلوات بفرس به ا عمو
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 . دمیکه من به موقع جلوش پر رونیاومدن ب عیدوباره سر گهید یکیپرستار با  همون

 ما چطوره؟ ضیحال مر دیبگ دیخوای_ بالخره نم

 . مهیوخ میکه خورده به هر حال وضعش وخ یبه خدا باشه با ضربه ا دتونی_ فقط امپرستار

 که کرده. یاز کار  مونهیپش یلی. از سر و وضعش معلوم بود خدیپر ایبرد رنگ

 رد شد و رفت تو اتاق عمل . از کنارم که مات و مبهوت بودم عیسر بعد

 . مهیانقدر ضربه بد بوده که حالش وخ یعنی

 اومد . رونیگذشت که دکتر از اتاق ب یا قهیدق چند

 . میو دورش کرد میبه سمتش هجوم آورد همه

 . دی_ چه خبرتونه، لطفا آروم باش دکتر

 . میجون با اخم نگاهمون کرد که ما جوونا عقب اومد آقا

 . میدیرو از پشت سر شن یفرد دنییدو یصدا

زل زد و گفت_ بچم  هیمامان آمنه و مامان آس یفوق العاده قرمز تو چشما یبود که با چشما نایم خاله
 سر دخترم اومده ؟ ییکجاست ؟چه بال

 دخترتون ... گمیاالن م دی_ خانوم لطفا اروم باش دکتر

 به ما نگاه کرد . یو با نگران ستادیا نایهم نفس نفس زنان اومد و کنار خاله م دیوح عمو

که شدت ضربه  ییو از جا ارهیدخترتون ...دخترتون متاسفانه نتونست دووم ب گفتمی_ داشتم م دکتر
 عمرشون رو دادن به شما. شونیبوده و دخترتون رو پرت کرده ، ا ادیز

 از جمع ما دور شد . عیبعد سر و

..... 

 

 یاشک یو خاله ها و عمه ها و مامان با چشما زدنیداشتن زار م انیو خاله م هیآمنه و مامان آس مامان
 . کردنیداشتن اونارو آروم م
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 . ایمان یها هم هرکدوم رفتن دنبال کارا ییها و دا عمو

 . میموند ایهم باهاشون رفتن و فقط منو برد جوونا

 شده بود از اتاق عمل خارج شد. دهیکش دیسف یکه روش پارچه  ایمان یاتاق عمل باز شد و جنازه  در

بار  نیآخر یکنار بزنه و برا ایداشت پارچه رو از رو صورت مان ی. خاله سع میبه سمتش هجوم برد همه
 .دادیاجازه نم دیعمو وح یول نهیبب زشویصورت دختر عز

 . میدادیما اجازه نم یداشتن تخت رو دور کنن ول یسع پرستارا

بار نوه ام  نیآخر یصورتش بردار. بزار برا یلرزون رو به مامان گفت_ پارچه رو از رو یبا صدا آقاجون
 . نمیرو بب

 .نمیبب تونمیمنم...منم نم شهیباز حالش بد م نهیبب نای_ آقاجون اگه مدیوح عمو

 ما . یاونم جلو کردیم هیعمو داشت گر شهی. باورم نم هیگر ریزد ز بعد

 انداخت و از جمع ما دور شد . نییو نداشت، سرش رو پاپسرش ی هیکه طاقت گر آقاجون

دور شدن و فقط من  ونیگر یپشت سر آقاجون راه افتاد . کم کم همه با صورت ها عیهم سر ایبرد
 . نایو خاله م دیموندم و عمو وح

 . نمیبار دخترم رو بب نیآخر یبزار برا دی_ وحنایم خاله

 . شهیحالمون بد م مشینی، بب میدار یمشکل قلب م،ی_ من و تو طاقت نداردیوح عمو

 شده . یدخترم چه شکل نمیبب خوامی. م نمی_ توروخدا بزار ببنایم خاله

 . نمیبب تونمیبعد پارچه رو بکش من نم نیبب عی_ سردیوح عمو

 یبرا نایاجازه داد که خاله م نیانداخت و ا نییعمو محمود به طرف من برگشت و سرش رو پا بعد
 .نهیبار دخترش رو بب نیآخر

 انداختم. نییسرم رو پا عیلرزون پارچه رو کنار زد که سر یبادستا خاله

 .میزدیکنارم نشسته بود و باهم حرف م شیکه چند ساعت پ نمیرو بب یکس یدوست نداشتم جنازه  

 افتاد و شروع کرد به زار زدن . نیزم یپاهاش سست شد و رو خاله
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 دمیآقا رو د هیچند نفر از پشت سرم اومد . به طرفشون برگشتم که سه خانوم و  ی هیو گر غیج یصدا
 . ومدنیداشتن به طرف ما م یا ختهیکه با سر و وضع به هم ر

خم شدن و پارچه رو کنار  ایمان یرو ببره که اون سه تا زن رو ایمان یتخت رو هل داد تا جنازه  پرستار
سر خورد و بعد سرش رو  نیزم یداد و رو هیتک واریمرد هم به د کردن. اون هیزدن و شروع کردن به گر

 کنه .یم هیکه داره گر دمیفهم خوردیکه شونش م ییزانوهاش گذاشت . با تکون ها یرو

 ن؟یک گهید نایبا تعجب به اون چهار نفر نگاه کردم. ا

 شونم زد که به طرفش برگشتم. آهسته گفت: یرو دیوح عمو

 دارن؟ کاریمن چ یای؟ با مان نیک نای_ ادیوح عمو

از کنارم رد شد و به سمت اونا حرکت کرد . منم دنبال عمو رفتم تا  دیباال انداختم که عمو وح یا شونه
 !!!دن؟یرو دزد ایکه مان نیی. نکنه...نکنه همونا کننیم هیگر ایمان یدارن برا ینجور یکه ا نیک نایا نمیبب

 ن؟یدار یشما با دختر من چه نسبت دیدرهم رو به اون سه خانوم گفت_ ببخش ییبا اخم ها عمو

زانوهاش بلند کرد و با  یسرش رو از رو کردیم هیباال . اون مرده که داشت گر دیاون سه زن پر یابرو
 تعجب گفت_دختر شما؟ 

 . استیدختر من مان شونی:_ بله ا دیوح عمو

 . ستین ایمان نکهی...انکهیدختر جوون افتاد. ا هیکه نگاهم به  نمیبب ارویرفتم تا مان جلوتر

 بلند که خاله هم بشنوه گفتم  ی. به سمت عمو برگشتم و با صدا ومدیداشت از حدقه درم چشمام

 . ستین ایخانوم مان نیا نمیبیم کنمیاالن که دارم نگاه م یول دی_ عمو ، ببخش

 ؟ییییییابه به داد بود گفت_ چکه مش ییو با صدا دیعمو باال پر یابروها

 جا خوردم و چند قدم عقب رفتم. یکم هی
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 خورهیو م ادیبا سرعت م نیماش هیکه  دهیدویدختر داشته م هیگفته بود که  ایرفتگر به برد هی_ خب 
 فشیک قیکه ما از طر مونهیجا م فشی. فقط ک رهیو م کنهیسوارش م ادیم عیبهش .راننده هم سر

 یمارستانیب نیتر کیبه نزد ارویگفت حتما اون رانندهه اومده مان ای.بعد برد استیخود مان میدیفهم
 نجایا میو اومد میرو گرفت مارستانیب نیتر کیآدرس نزد ییاطراف هست رسونده . ما هم از دا نیکه ا

بودمش دوستش مهناز صداش کرده  دهیکه د یقبل یمن چون دفعه  یول میدونستی. ما اسمشو نم
کرده . بعد  صادفاسم ت نیبه ا یکیکه اسمش مهنازه.اونا هم گفتن  میگفت مارستانیب رشیبود ،به پذ

 ...گهید دیدونیکه خودتون م شویو بق نجایا میگفتن االن تو اتاق عمله . ماهم اومد

لبش  یرو ایشدن مان دهیبعد از دزد یعنیسال،  جدهیه نیکه تو ا یرو لبش اومد . لبخند یلبخند عمو
 بود . ومدهین

 زندست ؟ ایدخترم مان یعنی      یعنیپاک کرد و رو به من گفت_  عیاشکاش رو سر نایم خاله

 اره . ادیمادرانش زدم و گفتم_ به احتمال ز ینگران نیبه ا یلبخند

زندست و همه رو از  ایبگه مان هیرو گرفتم تا هم خودش بفهمه و هم به بق ایبرد یشماره  عیبعد سر و
 .ارهیحال درب نیا

..... 

 

 *الناز*ای*مان     

وارد  یدیشد بایحافظشو از دست داده چون به سرش ضربه تقر ادی_ ارسام بهت گفتم که به احتمال ز
انشاءاهلل حافظش رو از  اد،یشده . فقط دعا کن دختر مردم نره تو کما . حاال تو هم منتظر باش بهوش ب

اگه هم حافظشو از دست داده  کنن،یم یو کجا زندگ نیدست نداده باشه و بتونه بگه خونوادش ک
نبوده که  دی.ضربه اونقدر شدادیب ادشی یتا دوباره همه چ کشهیطول نم شتریباشه دو سه ماه ب

 .رهیمدت بگ یطوالن یفراموش

 چشمام رو باز کردم . آخ من کجام ؟ یال ومدیکه م یپچ پچ یصدا از

 ؟ کنمیکار م یچ نجایباشه . خب...خب من ا مارستانیب ومدیدور و برم نگاه کردم . به نظر م به

 _ ا  بهوش اومد .
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 سمت چپم برگشتم که... به

 . کردنیساخته ، دو تا پسر بودن که داشتن بهم نگاه م یخدا چ نی. بب نیاهلل و احسن الخالق فتبارک

 !!ن؟یدوتا ک نیو ا کنمیم کاریچ نجایتعجب نگاهشون کردم .وا من ا با

 لبش نقش بست و شروع کرد به صحبت کردن . یرو یبود لبخند دهیپوش دیکه لباس سف شونیکی

 ...دینیبیهم که م ینیو ا یفرج ی_ سالم خانوم من دکترتون هستم کسر 

 . یپسره کسر  نیوسط حرف زدن ا دیجفت پا پر گهیاون پسره د 

 داداششما . یبشناسه ، ناسالمت دی_ بله منم که با

 .دیباال  پر ابروهام

 ؟ نجامیا یاصال من برا چ اد؟ینم ادمی یچی؟ پس ...پس چرا من ه یشما برادرم یعنی_ 

 با تعجب بهم گفت : یکسر 

 . نمیلحظه صبر کن بب هی_  کسرا

 داداشمه برگشت و گفت: گفتیکه م یبه طرف اون بعد

 ؟ یشی_ ک کسرا

 . گهی_ خب...داداششم دداداشم

 خنده . ریزد ز یپق یکسر 

 نزد . یکه حرف خنده دار  نیا خندهیبرا خوش م وونستیپسره د وا

 چرا جواب سوال منو نداد . اصال

 ؟ ادینم ادمی یچیَاه ، چرا اصال ه م؟یو ک نجامیمن چرا ا دمیپرس نکهی_ مثل ا

 شد . یخندشو قورت داد و دوباره جد یکسر 

 .نیموقت گرفت هیفراموش هیو  نیتصادف حافظتونو از دست داد کی_ چون...چون شما در یکسر 

 _ نهههه.
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 _ارهههه. داداشم

 کنم حاال ؟ کاریمن چ یوا

 ؟ هی_خب حاال اسمم چ

 . وشای_ نداداشم

 لب اسمم رو تکرار کردم . ریبار ز چند

 دارما. یاسم قشنگ وشای...نوشای_ ن

 انداخت و از اتاق خارج شد . نییعوض شد و سرش رو پا ینگاه دکتر کسر  رنگ

 کرد!!! نیچرا همچ نیا وا

 !!!کننیم ینجور یچرا ا نایداداشم نگاه کردم ، تو چشماش اشک جمع شده بود . وا ا به

 ؟! نیکنیم ینجور ی_ چرا ا

 خاطره افتادم . هی ادی یچی_ هداداشم

 ؟ ی_چه خاطره ا

 ولش کن . یچی_ هداداشم

 ؟ هیاسم خودت چ یراست_ باشه 

 لبش اومد . یرو یدیپل لبخند

 . ی_ به تو چه مگه فوضول

 ؟ هی_ ا ا ا ا  گفتم اسمت چ

 _ منم گفتم به تو چه .

 .شششی_  اصال نگو به درک ا

 . یکنی_ حاال چقدر زود قهر م

 . یکنیم تی_ خب آدم رو اذ
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 _ باشه کوچولو قهر نکن اسمم آرسامه .

 . ی_َاه َاه چه اسم زشت

 برداشت . زیبه طرفم خ آرسام

 دوباره بگو . یاگه مرد یگفت ی_ چ ارسام

 چه اسم ز.....ا ا ا ا ا  ولم کن . گمیدوباره م یندارم اوک ی_ من از تو ترس

.... 

 

*** 

که دستم محکم  به دنده  یرو باز کردم و نشستم رو صندل نی، در ماش کردیاخ بدنم چقدر درد م اخ
 . دیچیپ خورد و درد تو دستم

 _ اخ .

 گفت  یبه طرفم برگشت و با نگران ارسام

 شد ؟ ی_ چ ارسام

 ونیکام هیانگار  کنهیصاحب دردم گرفت چرا انقدر بدنم درد م یب یدنده  نیدستم خورد به ا یچی_ ه
 از روم رد شده .

 رو روشن کرد . نیزد و ماش یلبخند ارسام

 . شهیخوب م یبه زود نمیکه ا یجزع یکوفتگ هیفقط  یچی_ هارسام

 مارستانیدادم و چشمام رو بستم مردم تو اون ب هیتک یرو تکون دادم و مثل بچه ها اروم به صندل سرم
که به گفته  مارستانیب نیرفت بگم دوروز من تو ا ادمی یاه اه چقدر شلوغ بود سرم درد گرفت اها راست

 یکه اون راننده  نیبودم مثل ا کنهیکسراست و خود کسرا هم اونجا کار م یبابا مارستانیارسام ب ی
و  دهیالبته خدارو شکر فقط سرم ضربه د نهیبب بیپام اس ایمحکم نزده بود که دست  ادیپست فطرت ز

 . کنهیدرد م یلیاالنم خ
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 یم کرد بود چرا وقتارسا روزیکه د یکار  رینگاه کردم .ذهنم دگ رونیرو باز کردم و از پنجره به ب چشمام
 گرفت ؟ شیاسمم رو گفت گر

 سوال بپرسم؟ هی شهی_م

 _ دوتا بپرس؟ ارسام

 ؟ میریکجا م میما دار یزود نی_ صبح به ا

 ؟ ی_ چقدر تو فوضول ارسام

 که سنگه اه . ستیارسام که بازم دستم درد گرفت بازو ن یمشت کردم و محکم زدم به بازو دستمو

 ؟ یدی_ جواب سوالم رو نم

 ؟یکنی_ اگه ندم قهر م ارسام

 _ صد در صد.

 . ستی_ خب قهر کن برام مهم ن ارسام

 خنده . ریزد ز بعد

ادم جواب منو بده حتما  یمثل بچه  رهیمیاه م کنهیم تمیتاحاال داره اذ روزیازش برگردوندم ، از د رومو
 . زهیکرمشو بر دیبا

 . ارمیکه کرده رو سرش در ب ییکارا یتالف دیحتما با 

 فعال به نفعت  ها ها ها . چیه کی

 قهر کردم . یعنی نی؟ افر یچ یعنی نیرومو از گرفتم و ا دیقشنگ خندشو کرد تازه فهم یوقت

 _ اه اه چه قدر لوس سوالتو از اول بپرس جوابتو بدم ؟

 حرص به طرفش برگشتم . با

 ؟ میریکجا م می_ گفتم ما االن دار

 تو؟  یبرا میلباس بخر میریم می_ دار ارسام
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 _ مگه من تو خونه لباس ندارم ؟

و خب  یکنیتصادف م یومدیم یداشت یو وقت یاومد سی.خب.خب.اهان تو تازه از پاری_ چ ارسام
 ؟ یندار  یواالن هم لباس مونهیو چمدونت همونجا جا م مارستانیب ارهیراننده هم تورو م

 کنم؟یم یزندگ سیمن پار یعنی_ 

 _ اهوم .ارسام

 ؟ یک شی_اونوقت پ

 . گهیمامان بابا د شی_ پارسام

 ؟ کننیم یزندگ سیاوناهم پار یعنی_ 

 _ پوف اره . ارسام

 ؟ ییتنها نجایتو ا یعنی_ اها 

 ؟ گهید یندار  یسوال گهیخب د نیزد و گفت_ اها افر یبشکن ارسام

 نجا؟یا هی_ چرا خب االن تو شغلت چ

 فکر کنم بهتر باشه . یکردما همون قهر کن یخدا چه غلط ی_ وا ارسام

 از گفتن شغلت . یترسیکه م یحتما فال فروش هیداره شغلت چ یتی_ اه اصال نگو چه اهم

 _ عرضم به خدمتتون من روانشناسم .ارسام

 ؟ یشد یروان یها سرو کله زد ی_ همون انقدر با روان

 فسقل. ییتو یدوما هم روان زنهیها سرو کله م یروانشناسه با روان ی_ اوال مگه هرک ارسام

 . ی_ فسقل خودت

 . هیفسقل ک نینگاه به خودت بنداز بب هی_  ارسام

 . یا یابونینرماله به من چه تو غول ب کلمی_  من قد و ه
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کلمه  هی شهیبخواب اوف اصال با شماها نم ریبگ یخسته ا یاومد مارستانی_ تو االن تازه از ب ارسام
 . دیدیحرف زدا ادمو درسته قورت م

 خنده . ریزد ز بعد

 . شششیحرف و عوض نکن ا ی_ کم اورد

 . ستیاز صبحونه ن یچون خبر  یمصرف نکن تویبخواب که انرژ ریبگ گمیگفته کم اوردم م ی_ ک ارسام

 _ ا من گشنمه .

 پر صبحونه اورد . ینیس هیکسرا  یدیند یبخور  مارستانیصبحونتو تو ب یخواستی_ به من چه م ارسام

 . ینیبه س یها حمله کرد یندارم مثل امازن لینداشتم خو خوبه تا گفتم م لیم _ وا خب اون موقع

 رو لبش اومد  . یدیپل یخنده  ارسام

 لیم یگفتیاونموقع که با عشوه که فقط به خاطر جلب توجه کسرا بود م یخواست ی_ به من چه م
 . یکردیرو هم م نجاشیفکر ا دیندارم با

 ازش گرفتم . یو به بازوش حمله ور شد و گاز  دمیکش یبنفش غیج

 ؟یار یدلم خنک شد .ادا منو در م شیاخ

رو نگه داشت و گفت _ خب بگو انقدرگشنته که اگه االن بهت غذا نرسه منو  نیماش ابونیکنار خ ارسام
 . رمیبرات بگ یکوفت هیتا من برم  یخور یم

 که اونجا بود رفت . یشد و به سمت سوپر مارکت ادهیپ نیاز ماش بعد

 داداش ما دلقکه . نیچقدر ا یخنده ، وا ریز زدم

صورتش چون  کنهیم هیو داره گر یکیتار یتو دنییدر حال دو دمیدختر رو د هیرو بستم که. چشمام
 بود معلوم نبود . کیاونجا تار یلیخ

........ 

 

 . شهیم نیغرغر کنان داره سوار ماش دمیچشمام رو باز کردم که ارسام رو د نیباز شدن در ماش یباصدا
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 .  یزنی_وا چته چرا انقدر غر م

 عدالته . نیعدالته نه ا نیپول بدم اخه ا دی_ به خاطر شکم شما من باارسام

 ادتیباشه!! توکه  سیخس دیشا ؟؟؟؟یدونیاز کجا م ستین سی.وگرنه خس گفتایم یبا شوخ البته
 اخالقش چطور بود ادینم

 . سیبهت بدم خس _ خب حاال چقدر شد

 بخور مخ منو نخور . نویا ری_ بگ ارسام

 . زنمیحرف م ادیمن ز یعنی_ 

 . ادیفراتر از ز یز یچ هی_  ارسام

 . کنمایداغونت م زنمی_ م

 خب داغون کن . یتونی_ م ارسام

 .زبون دراز. ارهیداره از زبون کم نم ییچه رو یوا

 نکرده . ییوقت خدا هی یار ی_ کم ن

 . ارمیبه لطف زبون درازم کم نم ری_ نه خ ارسام

 به ذهنم اومد . یدیپل فکر

 چقدره . نمی_ زبون ؟ بب

کرد  رینکردم محکم فکشو به سمت باال فشار دادم که زبونش گ یاورد منم نامرد رونیزبونش رو ب ارسام
 بچم دردش اومد . یدندوناش .اوخ یال

 _ اخخخارسام

 که با من کلکل کنه . یکس ی_ سزا

 خانوم . وشاین مونهیجواب نم یکارت ب نیا _ارسام

 . کنمیم کسانتیچشمت ابروئه با خاک  یبهم بگو باال  ی_ برو بابا جرعت دار 
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 .فسقل  ی_ توارسام

 _ اااااا به من نگو فسقل .

 _ فسقل فسقل فسقل . ارسام

 _ااااااااااااا .

 . دتیصف جد نمی_ فسقل نق نقو ا ارسام

 .رونایب پرمیم نیاز ماش یبگ گهیبار د هی_ گفتم بهم نگو فسقل 

 _فس.ارسام

 سرعت به طرفش برگشتم . با

 ؟ یبگم.اوم . فس. اها فسنجون دوست دار  خواستمی_مارسام

 .ی_شانس اورد

 م؟یریکجا م میدار ی_ گفت

 برات . میاز دوستام که لباس بخر یکیپاساژ  میریم می_ گفتم دارارسام

 .می_ چقدر مونده تا برس

 . میدیرس یتو تا صبحونت رو بخور _ ارسام

 صبحونه ؟ یگیم نی_ تو به ا

 . خورمیمن م میبه هر حال ما برس ینخور  یتونی_ مارسام

 . متهیقن نمی_ اوه اوه هم

 بود. دهیکه برام خر یکیکاکائو و ک ریبعد شروع کردم به باز کردن و خوردن ش و

نگه  ابونیرو کنار خ نی.ارسام ماش کنهیم رهیذخ یسکوت گذشت فکر کنم داره انرژ  یتو یا قهیدق چند
 داشت .

 ؟یسادیوا یدهن پر گفتم _ برا چ با
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صاحاب رو قورت بده بعد  یچه وضع خوردنه اون ب نیرو کج و کوله کرد و گفت :_ اه اه ا افشیق ارسام
 کن . یوراج

 . کنمیم یو بعد با حرص گفت_ من وراج دمیاخر رو جو یلقمه  قشنگ

 . یگفت یم یحاال چ دیصال ببخش_ باش ا ارسام

 ؟ یلگنتو نگه داشت نیا یچ یبراش نازک کردم و ادامه دادمفرمودم برا یچشم دمی_ بخش

 نگه داشتم . یچ یبرا یفهمیم یسمت راستت نگاه کن ی_ اوال که به عشق من نگو لگن دوما ب ارسام

 نیاز ماش عیپاساژ بزرگ افتاد اوه اوه چقدر شلوغه سر هیطرف سمت راست برگشتم که نگاهم به  به
 ارسام زبون دراز بلند شد. نیا یکه باز صدا  نییپا دمیپر

 ها . یدستم نزار  یفسقل نق نقو خرج رو ی، هو کنهیهم م یچه ذوق یعل ای_ ارسام

 . نیتو پاساژ حاال بب کنمیم چارتیبهم گفت فسقل نق نقو ب باز

 تو کالت دوما برو بابا . ی_اوال هو

 . کنمیاز پنجاه هزار تومن خرج نم شتری؟ من ب یگفت ی_ چارسام

 .یکنیچقدر خرج م مینیبیپنجاه تومن ؟؟؟ حاال م ییییییچ

.......... 

 

 ایبرد          

 میسرزد مارستانیدوروز به پونزده تا ب نینبود تو ا میمبل کنار رهام لم دادم .هرجارو که گشت رو
واقعا  کننیشد خبرمون م یگفتن اگه خبر  یول میخبر داد سی.امروز هم به پل مینکرد دایپ یچی.هیول
بدتر از قبل  الشح میکنینم داشیپ یزندست ول ایمان دهیفهم یخاله از وقت میافتاد ریباتالق گ هی نیب

 شیپ یو انقدر گرفتار  شدیما باز نم یخرابکار پاش به خونه  یدختره  نیکاش اصال ا یشده اه ا
 . ومدینم
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و عمو  نایانداختن گردنه من و من شدم مقصر و مجرم .رفتار خاله م رارویکالفم چون همه تقص یلیخ
تنفر رو از چشماشون  یبه راحت تونمیمواقع م یصد و هشتاد درجه باهام عوض شده و گاه دیوح

 بخونم .

 . ستیفرض هی ایناراحت نش یول گمیم یز یچ هی ای_ بردرهام

 .شنومی_ بگو م

 ریگ نکهیزده به خاطر ا ایبه مان یاون رانندهه وقت کنمایاون رانندهه البته فقط فکر م کنمی_ فکر مرهام
 کرده . میجا قا هیبرده  ارویمان وفتهین

 وفتهیکه اومده داره برامون پشت سر هم اتفاقات بد م یشوم که از وقت ی_ بهتر از دست اون دختره 
 . رهیهمون بهتره که بم

 . یستین ایمگه تو عاشق مان ایبرد یگیم یچ. ی_ چ دیابروهاش باال پر رهام

 به هم گره خورد . اخمام

 پرو و گستاخ باشم . یعاشق اون دختره  دی_ من چرا با

 . ییایعاشق مان یامکان ندارو تو از بچگ نیا ی.ولی_ ولرهام

 رهام . یگیم یچهار ساله بشم چ یدختر بچه  هی_ رهام عقلت کجا رفته من عاشق 

 یتا اعتراف کن دهیاجازه رو بهت نم نیغرورته که ا نی.ا یرو دوست دار  ایمن مطمئنم تو مان ی_ ولرهام
. 

 نداره . یا گهید زیما چ یمن؟ عاشق اون دختره که جز دردسر برا گهیم یداره چ نیخنده .ا ریز زدم

 پوکت فرو کن . یتو کله  نویا کنمیمرگشو م یارزو میلحظه از زندگ_ من از اون دختر متنفرم و هر 

دختره  نیدوباره برم بگردم تا ا دیچرت و پرت رها بد جون کالفم کرده بود با یجام بلند شدم ، حرفا از
 کنم . دایدردسر ساز رو پ ی

 . دیرنگت پر مهیوخ ایپرستاره گفت اوضاع مان یوقت مارستانی_ پس چرا تو برهام

 طرف رهام برگشتم . هب
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بهت  ای یدیگردن من فهم وفتادیم رایتقص یهمه  مردیم ای_ چون اگه اون دختر به قول خودت مان
 بفهمونم .

 خونه  به حرکت افتادم . به سمت در به

 . یر یکجا م ی_ حاال دار  رهام

 کنم . دایرو پ ایمان تونمیم نمیبب رمی_ دارم م

 . امیمنم ب سای_ پس وا رهام

 ازش ندارم . یچون اصال دل خوش اریدختره رو ن نیاسم ا گهیفقط د ایباش ب_ 

اون هم دختر خالمونه هم دختر عمومون منم به عنوان خواهر  ایبرد یکنیم یرو ادیز ی_ دار  رهام
 . یکن یاحترام یبهش ب یدوستش دارم حق ندار 

مزخرف رو گوش بدم بعد در رو باز کردم و  یها حتیبتمرگ سر جات حوصله ندارم نص یایب خوادی_ نم
 همتون همونه . اقتیهمون دخترست اصال ل اقتتی.ل رونیاز خونه زدم ب عیسر

......... 

 

 ایمان       

به غر زدم ، دلم  کردیشروع م نمیا گفتمیکلمه هم م هیکه اگه  ومدیصدام در ن ی، ول مردمیداشتم م یوا
 دستش بود من چهارتا بهت گفته بودم باهام کلکل نکن . سهیسوخت بدبخت هفتا ک یلیبراش خ

نهار  هی میرستوران هست بر هی نجایا نییپا ی، طبقه  نیتو ماش میبزار نارویا میبر ای_ بابا ُمردم بارسام
 بربدن . میبزن

 _ باش شکمو  .

 . میحرکت کرد نیو به سمت ماش میهردو از پاساژ خارج شد بعد

 . شهیکتفم داره از جاش کنده م نهیخدا چقدر سنگ یوا

 تک تک اسم ببرم  نمیبی.الزم نمیییییهمه چ میدیخر یچ همه
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 . میکه ارسام گفت حرکت کرد یرو صندق عقب به سمت رستوران دیخر یها سهیک یهمه  یوقت

**** 

 ؟ نیدار لیم ی_خب خانوم شما چ گارسون

 تعجب به ارسام نگاه کردم . با

 . نیاریمخصوص با تمام مخلفات ب ی دهیاب کوب_ برامون سه پرس کبارسام

 !! مای_ چه خبره ما دونفر

 . رمیمیم یکه دارم از گشنگ اریبرو ب عیکه گفتم اقا سر ی_ نه همون ارسام

 _ چشم .گارسون

 بعد رفت. و

 . یجا بد یخوایهمه غذارو کجات م نیا یبگ شهی_م

 اونم نخورم . کنمینم ینیهمشو بخورم شما به فکر سهم خودت باش که تضم تونمی_ بنده مارسام

 خود خدا . ای_ 

 یزده ها یقحط میبه خوردن واقعا مثل ا میمارو اوردن و ماشروع کرد یگذشت که غذا یا قهیدق ده
نصف  هیبازور نصف پرس منم خورد منم  چیتعجبه ارسام دوتا پرس رو که خورد ه یجا میبود یسومال

شروع  تیصاف نشست و با جد شیصندل یقشنگ دخل غذا ها اومد ارسام رو یپرس خوردم .وقت
 صحب کردن . بهکرد 

زود قضاوت نکن و تا اخرش رو گوش کن  کنمیبهت بگم فقط خواهش م یز یچ هی خوامی_ م ارسام
 و از دستم ناراحت نشو . کنمیخواهش م

 _ سرتاپا گوشم .

 کردن . فیزد و شروع کرد به تعر یلبخند مهربون ارسام

بود .من  ی.خب  پارتیعنیبود.  یاز دوستام مهمون یکی یبود که خونه  شی_درست سه شب پ ارسام
 یکوچولو اب شنگول هیاصرار کرد منم رفتم و اونجا  ادیز گمیدوستمو م دیفقط سع ستماین یاهل پارت
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 ونگ مست مست بودم که زنگ زدن بهم بگم قش یچطور  دونمیکوچولو نه ها خب.نم هی یعنیخوردم.
 عیتا  برم فرودگاه و تا سر نمیتو ماش دمیپر عیمنم سر مهیوخ تشیخبر دادن مامانم سکته کرده و وضع

بود  سادهیکه وا دمیدختر رو د هی ابونیخ نکهتویخوب نبود تا ا عتمیتازه راه افتاده بودمو وض هیبرم ترک
 رو کنترل کنم و با اون دختر تصادف کردم . نیمنم نتونستم ماش خوردیو تکون نم

منم  نجایا اریبودم  حالمم خوب نبود به کسرا زنگ زدم که گفت با سرعت اون دختر رو ب دهیترس یلیخ
به سرم زد  خودمو  یفکر  نکهیبردم و منتظر شدم حال بهتر شه تا ا نایکسرا ا مارستانیاون دختر رو به ب

شده تورو هم  یو حت مخودمو به مامانم برسون عیو سر ادین شیپ یکلبرادرت جا بزنم تا برام مش یجا
منم   یایب خوادیخب خداروشکر امروز صبح زنگ زدن گفتن حالش بهتره و نم یول هیترک برمیبا خودم م

 یرو بگم و اون دختر کس قتیوقتشه به اون دختر تمام حق گهیراحت شد و با خودم گفتم د المیخ
 جز . ستین

 .کشمیم دکیکه من دارم اسم اونو  هیک وشایاون دختر منم. پس .پس ن گهی_ معلومه د

 کرد . یخودکش شیخواهرمه که دوسال پ وشای_ ن ارسام

 کرد ؟ ی_ چ.چرا خودکش

 چشماش پر از اشک شد و دستاش مشت شد. ارسام

خوب  یلیرابطشون باهم خ نایا شهیم هیپسر تو همون ترک هیعاشق  وشایدو ماه بود که ن قای_ دقارسام
 شهیدوست م گهید یکیو با یهمچ ریز زنهیکه .که پسره م زارنیم یو قرار مرار خاستگار  شهیم

 .کنهیم یو.خودکش نییپا کنهیپرت م یخودشو از بلند وشایو.بعدش ن

 کسرا ناراحت شد. یرو اورد وشایاسم ن ی_پس چرا وقت

 .یبوده ول وشای.کسرا عاشق نی_ نگفتم فوضولارسام

 نزدم. وشایاز ن یحرف گهید نیهم یناراحتش کنم برا خواستینم دلم

 االن خانوادم کجان چرا من حافظمو از دست دادن چرااااا . یعنی ادینم ادمی یچیچرا ه میک من

.اگه هینجوریکه االن وضع من ا ستیارسام ن ریناراحت بودم و خب تقص یلیگزاشتم خ زیرو م سرم
 .هیک ریپس تقص ستیارسام ن ریتقص

 االن . نیکنم هم دایخانوادم رو پ خوامی_ من م
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 .کشهیطول نم یلیکه خ یار یتا حافظت رو بدست ب میسیوا دی_ با ارسام

 . یچ ارمیوقت حافظمو بدست ن چیاگه .اگه ه تونمی_ من نم

 میاصل یاالن خانواده  یعنی ادینم ادمیاز گذشته  یچ چیچشمام جمع شد .من چرا ه یتو اشک
خدا  ادیم ادمی یو ک ادیب ادمی یتا همه چ سمیوا دیبا یوا دیترکیکجاست  سرم مثل بمب داشت م

 .دونهیم

.......... 

 

 چهار هفته بعد   

 یراو        

 ریتصو ایچهار هفته مان نیا یمرخص شده گذشته و فقط تو مارستانیاز ب ایکه مان یاز روز  چهارهفته
 . نکهیو تا ا دهیرو د کنهیم هیو گر دوئهیداره م یکیکه در تار یدختر 

 ییباهم دارن تا جا یخوب یلیخ یدوتا رابطه  نیو ا کردیم یارسام زندگ شیچهار هفته پ نیتو ا ایمان
 یمهمون موقت بوده و روز  ایشد و اما مان ایافتاد و ارسام عاشق مان وفتادیم دیکه نبا یکه ارسام.و اتفاق

 او بره . شیاز پ دیبا

 خواهر برادره . کیبه ارسام حس  مثل حس  ایحس مان اما

 شونیو حال روح گردندیگمشدشون م یایراد که دارن در به در دنبال مان یاونور ماجرا خانواده  و
 به خانوادش برسه و اون. ایمان زارهینفر نم کیو تنها  شهیهرروز بد تر از قبل م

 کس از دروغ بزرگ ارسام که گفت به خاطر مادرم گفتم برادرتم مطلع نشد. چیه و

حافظش رو بدست  یروز  نکهیترس از ا یخودش نگه داره ول شیرو پ ایبود که مان نیارسام ا ی نقشه
 گفت و. یگر یدروغ د نیهم یو از دروغ ارسام مطلع بشه و ازش متنفر بشه برا ارهیب

اجازه رو بهش  نیکه در قلبش لونه کرده بود ا یعشق یکرده بود ول ییساشنا ارویمان یخانواده  ارسام
 هستند و اونو از خودش دور کنه. یبگه خانوادش چه کسان ایتا به مان دادینم
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 دیدویم ابانیکه در خ یجز اون کابوس شبانه اش دختر  زیچ چیچون ه شدیهرروز بدتر م ایحال مان و
 کاره رو تمام کند و درستش کنه. مهیپازل ن نیکه ا کندنبودیم هیو گر

 .نکهیا تا

.......... 

 

 ایبرد           

 به بدنم دادم . یو کش و قوس نییپا دمیتختم پر یرو از

 . شی_ اخ

..حتما باز  دمیصفحه د یبود به طرفش رفتم که اسم رهام رو رو زیم یبلند شد .رو میزنگ گوش یصدا
 .نایا کننیولم نم لمیتعط رمیروزم که شرکت نم هیزنگ زده درمورد اون دختره بگه اه 

 .دیچیگوشم پ یخوشحال رهام تو یرو جواب دادم که صدا یگوش

 . ای_ الو بردرهام

 دیکردن اون دختره بازم با دایچهار هفته وقتمو گذشتم برا پ نیبس نبود تو ا یدار  کارمی_ بله باز چ
 دختر که هر. هیافتادم بخاطر  میحتما َسقط شده به من چه از کارو زندگ ستین زمیعز ستین میبگرد

 کردن. دادیشروع کرد به داد و ب رهام

 یفقط بهش فحش داد میگردیم ایدنبال مان میمدت که دار نیبس کننننن تو ا ای_ خفه شو بردرهام
 یدیفهم زهیعز یلیبهت نگفتم اون مثل خوهرمه برام خ یچیمن ه یول یکرد یاحترام یفقط بهش ب

 . وونیح یفرق کرد یلی، خ یعوض شد ایبرد خورهی.حالم داره ازت بهم م

 . دیچیگوشم پ یتو یبوق ممتمد گوش وبعد

 نیکه ا یبزرگ شده سر من یچطور  ستیدختر که معلوم ن هیاره !!! بخاطر  یکنیتلفن رو قطع م حاال
 . نیراد رو نشناخت ایهنوز برد دمیسگ صفت بهت نشون م یکشیهم سال بهت لطف کردم داد م

 سمجم. یفر رو گرفتم منش یاسالن یشماره  عیسر
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 . دییراد بفرما یفر_ الو سالم اقا یاسالن

حق ورود به شرکت  گهیرهام راد د یسپار یشرکت م یبروبچه ها یفر فردا به نگهبان و همه  ی_ اسالن
 فهم شد. ریمن رو نداره  اخراج شد ش

 ؟ گهیفر_ بله چشم فقط اقا رهام پسر خالتون د یاسالن

 تو شرکت . می_ مگه چند تا رهام دار

 شما . یفر_ ول یاسالن

 رو که با رهام کردم با توبکنم . یکار  ی_ توهم دوست دار 

 خدان. گمیاقا چشم حتما م دیفر_ نه نه ببخش یاسالن

 تخت پرت کردم . یرو رو یکردم و گوش قطع

 . یداد نزن ستیسر رئ یرهام خان تا تو باش ریبگ

........ 

 

 رهام          

 . دادیبهم ارامش م یلیکار خ نیموهام فرو کردم ، ا یتو دستمو

 .یبودم ، پسره  یعصبان ایاز دست برد بدجون

 خبر داره . ایکه گفت از مان یپسر  یدراوردم و شروع کردم به گرفتن شماره  بمیرو از ج میگوش عیسر

پسره تو گوشم  یو قطع کنم که صدا اوردمیم نییرو پا یبرنداشت داشتم گوش یبوق خورد ول چند
 . دیچیپ

 . دیی_ الو سالم بفرماپسره

 دختر خالم کجاست.  نیدونیم نیگفت نیکه زنگ زد ی_ سالم من رهامم همون

 _ اوه بله بله . پسره
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 . خواستمیکه دختر خالم اونجاست رو م ییمن ادرس جا دی_ ببخش

 دنبالشون . میبر نجایمن باهم از ا شیپ نیایاول ب نی_ ببخشپسره

 . نییشما االن کجا ی_ اوک

دکتر  نیبگ یبابامه اسم خودم کسرائه به هر ک مارستانیب نیایب گمیکه م یینجایا نی_ خب ببپسره
 . نیندار یکار  کننیمنو دارن صدا م دیببخش ایب عیمن کجام سر گهیکسرا  بهتون م

 . نی_نه فقط ادرس نداد

 .مارستانیب ایب نی_ بب پسره

 ۰بعد شروع کرد تند تند ادرس دادن  و

 و قطع کردم. میکرد یا یخداحافظ یسرسر  دمیرو که فهم مارستانشونیب ادرس

شده  دایپ ایزنگ بزنم و بگم که مان نایبه اقا جون ا دیشدم .با نمیو سوار ماش رونیاز خونه زدم ب عیسر
 که.. یر ی.تند تند شروع کردم به شماره گ

 

 ایمان           

 . یعرق بودم ول سی، خ زدمیتخت نشستم .نفس نفس م یرو بازکردم و رو چشمام

 یزندگ یو وقت دمید لمیف هیمثل  میزندگ یتمام حافظمو بدست اورده بودم و تمام صحنه ها من
 نفهمه تا منو. یبرام افتاده مجبورم سکوت کنم تا کس یچه اتفاقات دمیو فهم دمیگذشتم رو د

بفهمه که  دینبا چکسیبفهمه. اصال.اصال ه دی.ارسام نبا ادیخانوادم من از اونا بدم م شیتا منو ببرن پ 
 من حافظمو بدست اوردم .

و  دییدویم کیتار ابونیخ هیکه تو  یکه کابوس شبام شده بود و همون یرفت به سمت اون دختر  فکر
 . کردمیپس اون من بودم که داشتم از دست اون خانواده فرار م کردیم هیگر

 بشم . نمیکرده که مزاحم ا یارسام بمونم اون چه گناه شیتا اخر عمر پ تونمیمن که نم یول

 شهر برم . نیاز ا دیارسام با یمن خبر دار نشه حت یاز جا چکسیفرار کنم و ه دی.با دیبا
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 . رمیدوش بگ هیو به سمت حموم رفتم تا  دمیپر نییتخت پا از

سرم انداختم  یرو اهمیشال س هی دمیرو پوش دمیسف یها یساعته گرفتم و لباس راحت میدوش ن هی
 بالخره ارسام بهم نامحرمه .

 نکهیگرفتن از ا یکه فراموش ییکسا یاومدم و درش رو بستم .هه واقعا مسخرست همه  رونیاتاق ب از
 من. یول شنیخوشحال م گردهیحافظشون برم

 . دمیمبل د یکه ارسام رو غرق در خواب رو اومدم نییپله ها پا از

 پتو برداشتم و برگشتم . هیاز پله ها باال رفتم و براش  دوباره

 .انداختم  یرو روش انداختم و به دور و برش نگاه پتو

 اه اه پر از پوست تخمه و پفک له شده و. نجایخبره ا چه

 کردن. زیحرص فوت کردم و شروع کردم به تمرو با  نفس

 شکمو . یدردسر  هیکه همش ما یبخور  کوفت

 کردن خونه بودم و در اخر. زیمشغول تم یساعت چند

 . زدیبرق م یز یبه خونه انداختم ، خونه از تم یسطح ینگاه

 بود ولو شدم و تو فکر فرو رفتم. کمیکه نزد ییاز کاناپه ها یکی یرو

 یول مونمیارسام م شیکردم .پ رونیفکر احمقانه رو از سرم ب نیمن فرار کنم نه جا دارم نه پول ا اگه
 باشم . یموجود اضاف هی.من دوست نداشتم  یاگه بخواد ازدواج کنه چ

ارسام منو از جا  هیزنگ گوش یکالفه شده بودم که صدا یفیبالتکل نیدستام گرفتم .از ا نیب رو سرم
.هنوز متوجه من  گشتیم لشیدنبال مبا زیم یپروند .ارسامم چشماش رو باز کرده بود و داشت رو

 نشده بود .

 خرس. ی_ سالم اقا

 به طرفم برگشت . عیسر

 زد و گفت_ سالم فسقل نق نقو . یلبخند ارسام
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 مگه نگفتم نگو . ی_ اااا باز گفت

 .خب  ی_ خودت شروع کردارسام

 فسقل نق نقو . یبهم بگ ین دوست داشتم گفتم تو حق ندار _ م

 کوش . میحاال گوش ی_ واارسام

 _ اوناهاش .

 برداشتش و جواب داد . دید یاشاره کردم که وقت شیبا دستم به گوش و

 

 رو به گوشم چسبوندم . یاتصال رو زدم و گوش یدکمه  عیا  کسرائه که .سر 

 . یوقت صبح زنگ زد نیا هی_ سالم چ

 _ صبح ؟ پاشو خرس گنده سر ظهره . کسرا

 سر ظهره ؟ یبگ ی_ زنگ زد

 کار واجب دارم . هی_ نه بابا کسرا

 خب؟ هی_ کارت چ

 شده . ی_ حدس بزن چکسرا

 کنهیدرد م یلیخ دمیکسرا اصال حوصله ندارم تازه از خواب بلند شدم کمرمم چون رو مبل خواب ی_ وا
 قطع کنم . ای یگیکارتو م

 . یکنیقش م یبهت بگم .اگه بگم از خوشحال سای_ نه نه وا کسرا

 .هیبگو خبر خوبت چ االی شمی_ اوه اوه دارم کنجکاو م

 که. نهی_ خبر خوبم اکسرا

 _ کسراااااا باز جو دادن شوروع شد .

 . یزنیبابا چرا داد م ی_ اوک کسرا



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

80 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . گهی_ خبر خوبتو بگو د

 . میکردم و االن با پسر خالش سر کوچتون دایرو پ یدختره که بهش زد ی_ من.من خانواده  کسرا

 یحرکت چیشکه شده بودم بدنم خشک شده بود و ه یلیشد خ ختهیرو ر یسطل اب سرد انگار
 کرد. جادیا یناهنجار  یافتاد و صدا نیزم یاز دستم ول شد و رو یگوش کردمینم

 رو نابود کرد. میزندگ مونهیکه مثل داداشم م قمیرف کسرا

 یسخته .اشک ها یلیکه قلبمو تصرف خودش کرده خ یپر از اشک شده بود .دل کندن از کس چشمام
صحنه رو  نیقلبم ا یملکه  ایمن دوست نداشتم مان یداشتن از چشمام خارج بشن ول یسمج سع

 . نهیبب

 

 ایمان        

 نگاه کردم . دیمالیم قشویدستاش و داشت شق نیترس به ارسام که سرش رو گرفته بود ب با

 افتاده . ینکرده برا مامانت اتفاق ییخدا شدهیچ ی_ ارسام .ارسام

 سرش رو باال اورد و تو چشمام زل زد . ارسام

 ترس چند قدم عقب رفتم و اب دهنم رو با صدا قورت دادم . از

 ارسام سرخ سرخ بود و . یچشما

 بود . دنیربا یچشماش اماده  شدینم باورم

 افتاده . یمادرش اتفاق ینکنه .نکنه برا دمیکش یبلند نیدهنم گرفتم و ه یرو جلو دستام

 . نجانیا کیکرده و االن با پسر خالت نزد دای_ کسرا .کسرا خانوادتو پارسام

 . نجایبرم از ا خوامیامکان نداره من نم نیا نیا یوا ستادیقلبم از حرکت ا یا عیثان

 مانع از رفتن من بشه و نزاره من برم. دیبه ارسام بگم که من حافظمو بدست اوردم تا شا دیبا

 _ ارسام من .من امروز.خب امروز .

 بغض کرده؟گفت : یدورگه که فکر کنم از بغض براچ ییبا صدا ارسام



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

81 فحه ص   کنید                                    برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ ی_ تو امروز چارسام

 امروز.حافظمو بدست اوردم._ من

 . دییچرا با سرعت به سمت طبقه باال دو دمین نفهمشوکه شده بهم نگاه کرد و م ارسام

 نیهم یشده برا یقطع ایرفتن مان گهید دونستیعشقش بشکنه چون م یارسام دوست نداشت جلو 
 راحت. الیبه سمت اتاقش رفت تا با خ

 .ییهویکرد چش شد  یجور  نیچرا ا نیشدم .وا ا رهیشده به حرکت ارسام خ شوکه

 برگردم به اون خانواده خداااااا. خوامیمن نم دیچیزنگ در مثل ناقوس مرگ تو گوشم پ یصدا

 رفت . فونیاومد و به سمت ا نییلرزون دوباره از پله ها پا یبا قدم ها ارسام

 _ بله .ارسام

 باال . نیای_ بارسام

 بعد در رو باز کرد. و

 خونه هم باز کرد و بعد به سمت اشپز خونه حرکت کرد. یدر ورود ارسام

تمام  نیهم یداشت برا دی.چون اشپزخونه اپن بود به داخل هم د کردمیداشتم نگاهش م یچشم ریز
 نظر داشتم . ریارسام رو ز یکارها

 اب رو باز کرد و به صورتش اب زد. ریش ارسام

 باز نبود پس چرا در زدن .در توجهم رو به خودش جلب کرد .مگه در  یتقه  یصدا

 وارد شدنشون . یکسب اجازه کنن برا خواستمیم هه

 وارد شد و پشت سرش رهام وارد شد . کسرا

که به دلم  یترس نیهم یخانواده با من خوب بود پس برا نیکه تو ا یقفل نگاهش شد تنها کس نگاهم
 .دادیرو کاهش م زدیچنگ م

 ارسام از پشت سرم اومد . یصدا 

 داخل . دیی_ بفرما ارسام
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 نییسرم رو پا نیهم یبرا دمیخجالت کش یلیکارش خ نیرهام فقط نگاهش به من بود و من از ا یول
 امروز چشونه . نایانداختم .وا زل زده به من ا

 رو بهم نداد . یکار  چیو فرصت ه دییبرداشت و به طرفم دو یز یخ رهام

 . دادیقدرتمندش فشار م یبازوها نیمنو سفت در اغوش گرفت  و ب رهام

 گفتم    یبا سخت ومدیکه بهم م یکه از زور فشار  ییباصدا

 _ ولم کن اخ له شدم .

 فشار دستاش رو کم تر کرد . یولم نکرد ول رهام

 دل هممون برات تنگ شده بود . یعنی.یعنیتنگ شده بود  یلی_ دلم برات خرهام

 ام کردن اون شب .که باه یبا کار  کنمیباور م یکنیم الی_ واقعا خ

 چند بار سرش رو تکون داد و گفت رهام

گفت  یکنم و بعد ازم جدا شد و با اجازه ا فیتا برات تعر نیبش ای.ب یکنیاشتباه م یتو دار  ای_ مانرهام
 و به سمت مبل ها حرکت کرد .

شدن  دای.دستاشم مشت شده بود و از پ کردیبه رهام نگاه م رغضبایمثل م یارسام نگاه کردم ، وا به
 . دهیاوه اوه دستاش رو داره بهم فشار م دمیدستش فهم یرگا

دارا اصال محرم نامحرم  هیما نیدارن ا یچه رسم بد دمیانداختم واقعا خجالت کش نییرو پا سرم
 رفت. تمیثیبغلم ، ابرو ح دیپر لیمثل گور شعوری.ب شهیسرشون نم

 رهام بود . یرو به رو قایاز مبل ها نشستم که دق یکی یبه سمت مبل ها رفتم و رو 

 دوتا. نیجلو ا زنهیچرا امروز انقدر به من لبخند م نیخدا ا یوا کردیداشت با لبخند نگام م رهام

 نشست و کسرا هم بغل رهام نشست و رهام مشغول حرف زدن شد. میمبل کنار ارسام

 

و  میبودعاشق هم شیکه اونشب خاستگار یبزار از اول برات بگم ،منو  رها همون ایمان نی_ بب رهام
انتخاب  ایبرد یوجود داره و اون هم اقاجونه .اون رها رو برا یمانع هی یول میبا هم ازدواج کن میخوایم
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ما  ی.چون رسم خانواده  رهااول ازدواج کنه و اونم با  دیاز من بزرگ تره اون با ایچون برد گهیکرده و م
 رو نداره . بهیحق ازدواج با غر چکسیو ه یلیازدواج فام

 رفتیاهسته داشت م یلیاالن خ یبرخالف قبل یاز جاش بلند شد و دوباره از پله ها باال رفت ول ارسام
 انگار قدرت راه رفتن نداشت .

 یبلند شد و به دنبال ارسام رفت ، کسرا لحظه  عیکه کسرا سر میکردیبا تعجب ارسام رو نگاه م میداشت
 به ما انداخت و گفت : یاخر نگاه

 .  یدفعه ا هیچش شد  نیا نمیتا من برم بب نیشما حرفاتون رو بزن نی_ راحت باشکسرا

 و رهام دوباره شروع کرد به صحبت کردن . میبرگشت هیرهام به حالت اول منو

کنن من با رها ازدواج کنم  یکه اقا جون رو راض کننیم یدارن سع لیهمه فام گفتمی_ داشتم مرهام
 .یول

 یو منم تورو به خونه  یو رها شد که .که تو اومد ایبرد یخاستگار  نکهیتا ا شدینم یاقاجون راض خب
اون مشکالت و حرف و  نیهم یبرا یرها بردم و همه فکر کردن تو دوست دختر من یبابا وسفی ییدا
 اومد . شیها پ ثیحد

و  مارستانیب هی میبگم جالب بود ما رفت نویو ا دیهمشون پر یدادم رنگ از رو حیبراشون توض یوقت و
.اونا هم گفتن اره و ما چند ساعت  گهیمهناز بود د تیچون اسم قبل نیبه اسم مهناز دار یمن گفتم کس

 دخترتون فوت کرده. دکتر اومد گفت متاسفانه نکهیهمه هم بودن تا ا میتو پشت اتاق عمل بود

  کردنی؟ خنده دار اسکل داشتن سکته م یخنده دار بوده چ افهاشونیخنده اون لحظه واقعا ق ریز زدم

 من اسمم الناز بوده . هی_ بابا مهناز ک

 باال. دنیرهام  پر یابروها

 _ واقعا ؟رهام

 _ اهوم .

که  ییزشت تو یخوشگل نیخنده واقعا متاسفم خنگ زشت .زشت ؟ کجاش زشته به ا ریزد ز رهامم
 یدادیخانواده رو سکته م هی یداشت
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 اومد و زل زد به من . نییشوکه شده پا کسرا

شده که همش به  شیزیچیمطمئنم صورتم  نمیبب نهییحتما خودمو تو ا دیانداختم .با نییرو پا سرم
 . زننیمن زل م

من فقط حرکت لباش  یول دادیم حیکه متوجه اومدن کسرا نبود دوباره داشت از خانوادش توض رهام
 . دمیدیرو م

 یاز صندل یکی یوارد اشپز خونه شد و رو قهی.بعد چند دقکردیخشک شده بود و داشت نگاهم م کسرا
 گذاشت . زیم یها نشست و سرشو رو

 االن همه منتظرتن . گهید می_ بلند شو بررهام

اون خانواده  یتو بچه  ایبهتره بگم مان ای.وا الناز  یشک داشتم اگه بازم باهام همون برخوردو بکنن چ 
 باهات بد برخورد کنن. دیچرا با یا

 نکن دختررر. یکه .الاهلل اال اهلل نا شکر  یخانواده بهم بد هی.اون پسره اه خدا نشد یول

 . امیشرط م هی_ به 

 ؟یزد و گفت :_ چه شرط یلبخند رهام

 . نمیرو نب اینحس اون پسره برد ی افهیکه اصال ق ی_ به شرط

 خب تو محلش نزار . یول شینینب شهی_ نمرهام

 ؟ میبر یک نمیدوست دارم زودتر خانوادم رو بب یلی_ خب من .من خ

 االن همه خونه اقاجون جمع شدن . میبر دیبرو حاضر شو با ایمان ولی_ ارهام

 . میبر شمی_ باش پس من حاضر م

و درو باز کردم  دمیبه اتاقم رس عیکردم و سر یکی.پله هارو دوتا  دمییبعد با سرعت به طرف اتاقم دو و
 و داخل شدم که .

 عادت کردم . نجایاتاق نازم من به ا نیا یبرا شهیدلم تنگ م یوا
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امروز  یول شدیروزش شب نم کردینم تیروز منو اذ هیکه اگه  یطونیارسام ش یدلم برا شتریاز همه ب و
 اومده . شیبراش پ یمشکل دیانقدر گرفتست و تو خودشه شا دمیبار د نیاول یبرا

قرمز زل  یلیخ یکه با چشم ها دمیاومدم که ارسام رو د رونیو از اتاق ب دمیلباس ساده پوش هی عیسر
شد  دهیبه لبام کشنگاه ارسام ومدیو اونم به جلو م رفتمیعقب م ینجور یبودم هم دهیترس یلیزده بود خ

 .یعنی نیخوردم و ا واری.از پشت به د

........ 

 

 . کیاهسته رو به صورتم نزد یلیگذاشت و صورتش خ وارید یدستاش رو رو ارسام

 .کردیو بدنم رو مور مور م خوردیداغ ارسام به صورتم م یحبس کردم.نفس ها نهیرو تو س نفسم

 نرفت .سانت هم عقب  هی یمحکمش گذاشتم و به عقب هلش دادم ول ی نهیس یرو  رو دستام

 نخورد . یبازم تکون یهولش دادم ول دوباره

 گفتم : یاهسته ا یبا صدا ناچارا

 ولم کن  کنمی_ ارسام.ارسام خواهش م

 جواب من فقط سکوت بود  یول

بوسه  هیگوشمو  یکرد و اول الله  کیکه ارسام سرش رو به گوشم نزد کردیورجه وورجه م ینجور یهم
 نرم داغ کرد و بعد گفتم : ی

 . یبرا یکنیتشنه ترم م یدار  ی_ انقدر ورجه وورجه نکن فسقل ارسام

 کرد . یفیبودم ، بدنم از ترس لرز خف دهیادامه نداد ، تاحاال انقدر ارسام رو ترسناک ند گهیبعد د و

 . نتمونیبیوضع ، م نیتو ا ادیم یکی_ ارسام ولم کن االن 

 خمارش به لبام زل زد . یصورتم اورد و با چشما یسرش رو دوباره جلو ارسام

کنه رو ازم جدا شه ، ترس به وجدم  نیتا ا ادینم یکیخدا چرا  ی.وا کردیم تمیداغش اذ یها نفس
 رخنه کرده بود .
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 رهیم تمیثیآبرو و ح نهیوضع بب نیمارو تو ا ادیادبین یغلط کردم کس ایخدا زدیداشت تند تند م قلبم

 

 خشن . یلیبا لبام شد اونم خ یبه لبام زد و بعد با ولع با لباش مشغول باز  ینرم یاول بوسه  ارسام

) ولم کن  کردمیم یبازم تکون نخورد ، احساس خفگ یکم اورده بود .با تمام توانم هلش دادم ول نفس
بامشت  یلبم ....هرچ یو بعد رو یگونه هام رو یاشکم رو یقطره  نیشد و اول ی(اشکم جار  یییلعنت
 ارسام ، ول کن نبود که نبود . ی نهیه سب زدمیم

 از لبام گرفت و بعد ول کرد و شروع کرد به نفس نفس زدن . یفیگاز خف ارسام

خدا شروع کردم به سرفه  یوا مردمی.داشتم م دمیبلعیهارو م ژنیول کردم با تمام قدرت اکس یوقت منم
 . ختنیاشک ر صدایو ب زیر زیافتادم و شروع کردم به ر نیزم یکردن.زانو هام سست شد و رو

 کارو باهام کرده بود . نیا دونستمیکه مثل برادر خودم م یارسام شدینم باورم

 . سادمیارسام وا یبلند شدم و روبه رو یباسخت

 . دادیم گاریس یبو یلیچون خ خوردیلباسم شروع کردم به پاک کردن لبم ، حالم داشت بهم م نیاست با

نبود نگاه کردم و چند قدم جلو رفتم و محکم با دست راستم کوبوندم  ینمویاز پش یصورتش که اثر  به
 تو صورت ارسام .

 که زده بودم گذاشت . ییجا یشده چند قدم عقب رفت و دستشو رو شوکه

 کاریتو .تو چ یول موندمینم شتیهم پ هیثان هیموندم وگرنه  شتیکرده بودم که پ نانی_ من به تو اطم
 ارسام ازت متنفرم . ینامرد یلی.خ یکرد

تو اون کلت  نویا ایکنم من عاشقتم مان یر یکه بهت داشتم جلوگ ی_ من .من نتونستم از عشقارسام
 من غلط کردم منو ببخش . یقلبم شد یبگذرم تو ملکه  یاز تو به سادگ تونمیبکن من نم

اون وقت  دونستمیشهوتت رو من تورو مثل برادرم م یجلو ای یر یعشقت رو بگ یجلو ی_ هه نتونست
 آرسام . یپست یلیتو خ

 و مچ دستمو گرفت  دیجنب عیاون سر یکنارش رد شدم ول از

..... 
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 حرص به طرفش برگشتم . با

 .  ایمان کنمی_ خواهش م ارسام

 . دونهیاسم منو ازکجا م نی.ا دیباالپر ابروهام

 ؟ یدونی_ تو اسم منو از کجا م

 و با تته پته گفت: دیرنگش پر ارسام

 . گهی_ خب.خب.اها پسر.خالت گف..دارسام

 ؟ مکاسستین ریز یکاسه ا هی؟  دهیچرا انقدر رنگش پر نیا یرهام گفت ول گهیراست م اره

 . یدی_ اگه پسرخالم گفته تو چرا االن انقدر ترس

 . دمی_ نه من نترسارسام

 . یگی_ باش اصال تو درست م

 ی، دوباره سع ارمیدستاش درش ب نیکه نتونستم از بانقدر محکم گرفته بود  یول دمیبعد دستمو کش و
 . تونستمینم اوردیکه به مچ دستم م یبا فشار  یبکشم ول رونیکردم دستمو ب

 برم . خوامی_ دستمو ول کن م

 نرو . کنمیخواهش م ای_ مانارسام

 _ گفتم ولم کن .

 تونمیلحظه هم نم هیمن  یفهمیدرک کن من عاشقتمممممم چرا نم نویا تونمی_ من بدون تو نم ارسام
 کنم . یبدون تو زندگ

 به ارسام زدم و گفتم: یپوزخند

 . یحس چیبهت ندارم ه یحس چیمن ه ی_ ول

 .  یشد یکه کردم عصبان یبخاطر کار  یول یتوهم منو دوست دار  یگیدروغ م ی_ تو .تو دار ارسام
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 . دمیکش رونیدستمو از دستش ب عیارسام شل شد و منم سر یدستا

 به تو  نداشتم و ندارم .  یحس چینکن من ه یباف الیخودت خ ی_ برا

 به طرف راه پله ها حرکت کردم . و

 . دمیبغض الود ارسام رو شن یاخر بودم که صدا قدم

 عشق بود . یاون کار من از رو ی_ ولارسام

 اخم به طرفش برگشتم. با

 یاومدم .اگه کس نییاز پله ها پا عینکن .سر فیعشق پاک رو کث یعشق نگو و الک تی_  به هوس باز
 . فیکث یپسره  اوردیسرم م یینبود معلوم نبود چه بال

..... 

 

اومدن من  یو هنوز متوجه  رفتیور م شیبود و داشت با گوش سادهیکه دم در وا دمیرو د ارسام
 نشده بود .

 طرفش رفتم . به

 .یبهم قرض بد یدار  خوامیمقدار پول م هی_ رهام 

 . یخوایچقدر م هیرفا چح نی_  ارهام

 دراورد . بشیپولشو از ج فیبعد ک و

 از رهام پول گرفتم . زایچ نجوریو خورد و خوراکم و ا دهیکه ارسام برام خر ییتمام لباسا یبه اندازه   

 . امیرو روشن کن من االن م نی_ رهام تو برو ماش

 اقاجون کچلم کرد انقدر زنگ زد . ای_ باشه فقط زود برهام

 . امیباش باش تو برو من االن م_ 

 از پله ها باال رفتم. عیبعد سر و
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زانوهاش گرفته و با دستاش زانوهاش رو  نیکه سرش رو ب دمیارسام رو د دمیباال رس یبه طبقه  یوقت
 قفل کرده .

سرش رو باال گرفت و  دهیتو سرش . ترس ندمیکه تو دستم بود رو محکم کوب یشدم و پول کینزد بهش
 بهم نگاه کرد .

دست مردا  چهیباز ادیبدم م یلیمن خ ی، ول کنمیرفتار هارو باهاش م نیمن باشم که ا نیا کردینم باور
 . رونیکه  مثل دستمال باشم اول ازم استفاده کنت بعد بندازنم ب ادی.بدم م رمیقرار بگ

 . یجناب تهران میحساب شد ی.حاال بیکه تا االن برام خرج کرد ییپوال نمی_ ا

 اهسته گفت  یلیکه خ دمیاخر صداش رو شن یبعد دوباره برگشتم که لحظه  و

 نق نقو ...خداحافظ عشقم .خداحافظ. ی_ خداحافظ فسقل ارسام

وقت عاشق  چیحرفا دروغه مطمئنم اون ه نیا یصداشو .چون دور شده بود ازش .همه  دمینشن گهید
 من نشده همش هوس فقط هوسههههه.

.......... 

 

 ارسام        

کاش  یبدجور دلم رو شکوند .اون غرورم رو هم شکوند ا ای.کار مان دادمیهم فشار م یرو رو چشمام
 .یول ادیکه با من کرد سرش ب یکاش کار  یبدجور بشکنه .ا یروز یغرورش 

اونم حالش مثل  خوامیوارد بشه نم یبه عشقم ضربه ا خوامی.نه نه من نم ستین ینجور یتو ا آرسام
 .خوامیمن بشه نم

 شدن در منو از جا پروند . دهیکوب یدر فکر بودم که صدا غرق

 منو .من عاشقت بودم . یزود قضاوت کرد یلی.خرفت ایمان حتما

 دوباره غرق در فکر شدم . و

 . کردمیذهنم تک تک خاطره هاشو مرور م یتو
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 غذا از دهن افتاد. گهیشام بخور د اینقو ب _ فسقل نق

 فسقل نق نقو . ی_ ااا باز بهم گفتایمان

 . یستیمگه ن گهید یی_ خب فسقل نق نقو

 _ نه فسقل نق نقو عمته.ایمان

 . یمن دار  ریپ یبه عمه  کاری_ واچ

 .الوو  . یی_ ارسام کجا کسرا

 دل کندم . نیریش یبه زمان حال برگشتم و از اون خاطره ها 

 جا خوردم . یکم دمیکسرا رو روبه روم د یوقت

 تو . ییکجا زنمیساعته دارم حرف م کی_ کسرا

 _ حواسم نبود .

 . ییایدختره مان نی_ هنوز تو فکره ا کسرا

 . امیبه فکره مان شهی_ من هم

ممکنه و  ریبهش غ دنیکه رس یدل بست یاشتباه بود و به کس یرو که تو رفت یراه نی_ ارسام اکسرا
 .نیا ستیعشق ن یکنیکه تو.که تو فکر م یز یچ نیا یمن مطمئنم تو عاشقش نشد

 و با حرص گفتم : دمیحرفش پر نیب

کس به عشق پاک  چیه کنهیکس منو درک نم چیه گهیهوسه اره د یکنی_ حتما تو هم مثل اون فکر م
 نداره  مانیو مقدس من ا

 ایچند هفته به مان نیعادته تو ، تو ا هی گمیهوسه من م گمیمن نم یکنیاشتباه م ی_ نه  تو دار کسرا
 . یعادت کرد

 .بخدا عشقه عشقققققق  ستیحس عادت ن نی_ ا

.......... 
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 هیحس تو  نی..... اشهیمگه م یچند هفته عاشق شد یتو تو اتویچرند نی_ ارسام بس کن ا کسرا
 . یگردیو دوباره به همون ارسام پرو و زبون دراز برم رهیم نیکه به مرور زمان از ب هیجور وابستگ

من سر  یهرجور شده از چشمام خارج شن ول خواستنیلجباز م یپر از اشک شد ، اشکا چشمام
 . کردمیسختانه مقاومت م

رو  ایمان یچرا خانواده  تهیاز دست تو و اون کاراگاه باز کشمیم یحرف نزن که هرچ گهی_ کسرا تود
 . یکرد دایپ

 گزاشتم و بلند شدم . نیرو زم ستمود

 . سادمیحرص جلو کسرا وا با

 من . یتو زندگ یچرا دخالت کرد گهیکرده بودم تو د دایرو پ ایمان ی_ من خودم خانواده 

 یخودت نگه دار  شیاون دختره رو پ یخواستیم ی. تو تا کشنومیتازه دارم م ی؟ حرفا ی_  چ کسرا
 .رفتیم شتیو از پ اوردیبالخره اون حافظشو بدست م

 ییحسا هیاون تازه داشت بهم  کردمیمن اونو به خودم وابسته م اوردیکه حافظو بدست م ی_ تا موقع
 . یرو خراب کرد یهمچ یکه تو با اون کارت زد دایپ

 . گهید زینه چ کردینگاه م ی_ بفهم ارسام اون فقط تورو به چشم برادر کسرا

 شد . دهیکش نیزم یپخش شده رو یبه پوال نگاهم

 پاهاش خورد کرد . ریزد و غرورمو ز شیکارش قلبمو ات نیا با

 کنم . یبدبخت خال یافزوند و باعث شد حرصمو سر کسرا میکارش به عصبان نیا

 یمنو خراب کن یزندگ یخوایکه فقط م یمزاحم هیتو.توفقط  یندار  میتو زندگ ییجا چیه گهی_ تو د
 من عشقمو از دست بدم . ی.اره ؟ تو باعث شد

 صورتش قرمز شده بود . کسرا

 عشق . یگیحس کودکانه م هیکه به  ی_ رو حس مزحرفت اسم عشق نزار تو هنوز بچه اکسرا

 . دیلرزیم تیاز اون نداشتم .دستم از عصبان یبرداشتم منم دست کم زیطرفش خ به
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 کسته شه .نزار حرمتا ش رونیمن برو ب ی_ بس کن کسرا حاال هم از خونه 

 نیا  یکوندیدختر ش هیرفاقتمونو بخاطر  نیتو ا ی_ حرمتا .هه کدوم حرمت تو همرو شکوند کسرا
ولت کرد رفت  نیبود براهم شتیچند هفته که پ نیتورو شناخت تو ا ایرفاقت دوازده سالمونو .مان

 دوازده سال نشناختمت . نیمنه خر تو ا یول

 دستام خورد کنم . نیداشتم گردنش رو ب دوست

 اول رو که رفت به طرفم برگشت . یبه طرف راه پله حرکت کرد .پله  کسرا

که  ستیبدون درست ن نویا یکوندیدختر دل دوستت که مثل داداشت بود رو ش هی_ تو بخاطر  کسرا
 راه . مهین قیخداحافظ رف یکن یخال گهید یکیسر  تتویحرص و عصبان یشیم یعصبان یکیاز  یوقت

 یپله ها لحظه  یشد و سر خورد رو یپاش خال ریز نیهم یزره بزرگ برداشت برا هیدومش رو  قدم
 داد کسر سکوت خونه رو شکست و بعد دوباره. یاخر صدا

 اهسته به سمت راه پله ها رفتم .و سکوت و سکوت . سکوت

 . دمیکش یبلند نیدهنم رو گرفتم و ه یبا دستام جلو دمیرس یوقت

 سقوط کردم . نیزم یرو نیهم ینداشت برا نمویل وزن سنگتحم زانوهام

باز به  یکه غرق در خون بود و با چشما ییشد .کسرا داریکسرا پد ریرو بستم که دوباره تصو چشمام
 شده بود . رهیسقف خ

 دستم صورتم رو گرفتم .و بغض کهنم رو شکوندم . با

 یسنگ یاز پله ها ختمیریکه اشک م نطوریاز جام بلند شدم و هم ی.با سخت دنیلرزیناخوداگاه م دستام
 . دمیبه کسرا رس نکهیتا ا ومدمیم نییسرخ که از خون برادرم بود پا یپله ها یرو ومدمیم نییهم پا

بدنم نشست .مشغول نبض  یتو یدستش لرز بد یزانو زدم و دستشو تو دستام گرفتم .از سرد کنارش
 کسرا افتادم و شروع کردم به زجه زدن . یدا نبض نداره روخ یییییییگرفتش شدم .وا

کردم .ترو قران پاشو .کسراااااااا  یاحترام یبهت ب دیناراحتت کردم .ببخش دی_ پاشو داداش پاشو ببخش
 پاشوووووو .

 بازشو بستم . یلرزونم چشما یرو باال اوردم و با دستا سرم
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 . یبخشیکار کردم بلند شو تروخدا بلند شو بلند شو بگو که منو م یخدااااا من چ ی_ وا

دستام  نیکسرا افتاد .صورت کسرا رو ب ی دهیصورن رنگ پر یاشکم رو یرو خم کردم که گوله ها سرم
 نشوندم . شیشونیپ یرو یگرفت و بوسه ا

 .شدینم هیتخل کردیکه داشت خفم م یاون بغض کردمیم هیگر یهرچ

 . نمیبود رو نب یاز هر حس یو سرد کسرا که خال دهیبا دستام صورتمو پوشوندم صورت رنگ پر دوباره

 بود االن . ستادهیکه چند لحظه کنارم ا ییکه کسرا شدینم باورم

...... 

 

  ایمان          

 رمیگیرهام رو م یدارم پاچه  یعصابم خورده و ه میاومد رونیب یاون پسره عوض یاز خونه  یوقت از
 کرده اخه. ی.بدبخت چه گناه

 یاشغال حقش بود هرچ یرو با من بکنه .پسره  شرمانهیکار ب نیچطور به خودش اجازه داد ا آرسام
 بود بارش کردم . اقتشیل یبهش گفتم و هرچ

 تیباال و ما دوتا رو تو اون وضع ومدنیرهام م ای.اگه کسرا  کردیابروم م یداشت ب یدست یدست
 . کردمیشدم م ختهیر یابرو نیبا ا یچه غلط دیمن با دنیدیم

 االن.. دیشا وفتهیمن ب یبرا یقرار بود چه اتفاق ومدنینم نایاگه رهام ا ستین معلوم

 رهام به طرفش برگشت . یباصدا

 ؟ ی_ چ

 . کنمیساعته دارم صدات م هیحواست کجاست  ی_ وا رهام

 . شدهیمتوجه نشدم حاال چ دی_ ببخش

 . میدیرس دیش ادهیپ دیی_ پوفففف بفرما رهام
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که من  سادیوا یوا ک نجایبود که اونروز اومدم ا یانداختم .همون باغ خوشگل یدور و برم نگاه به
دوباره اون استرس  یوا یدادیارسام رو مورد لطف خود قرار م یکه داشت یمتوجه نشدم . همون موقع

 شد . ریو ترس به وجودم سراز

 .اگه . یدوباره همون برخورد رو باهام بکنن چ اگه

 ؟ دهیچرا رنگت انقدر پر ای_ وا مان رهام

 _ هوم ؟ 

 ؟ دهیگفتم چرا رنگت انقدر پر ییییی_ وا رهام

 برا مقابله با خانوادم استرس دارم . یکمی_ 

دوباره سال  جدهیبعد ه یخوشحال باش دی..تو با یچ ی؟  استرس برا یشد وونهی_ وا دختر د رهام
 رو پارک کنم . نیشو من برم ماش ادهیپ ایحرف از استرس مسترس نزن گهیخانوادت .د شیپ یبرگشت

 از جاش کنده شد . نیشدم و درو بستم که ماش ادهیپ نیاز ماش اهسته

 دایخانوادمو پ نکهیا یهم برا یا یوصف نشدن یخوشحال هی ی.ول رونیب زدیم نمیداشت از س قلبم
 کردم داشتم .

پر بود از عطر  مینیکه تمام ب یگل الله مشامم رو پر کرد .به طور  نیدلنش یکه بو دمیکش یقیعم نفس
 . زشیدل انگ

 باغ خوش بو شدم . نیا یتو دنیرو بستم و دوباره مشغول نفس کش چشمام

 و قشنگ اومد و سکوت رو شکست . زیاون سکوت دل انگ یتو یفرد یقدم ها یصدا

 نافذش . یمهربون رهام .تو چشما یرو باز کردم که نگاهم سرخورد تو چشما چشمام

 

 ... کردیهم داشت با لبخند نگاهم م رهام

 من قرار گرفت و با همون لبخندش گفت : یچند قدم جلو اومد و درست روبه رو رهام

 . ی.مرس ایمان یکه برگشت ی_ مرسرهام
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 . دیرفتیتشکر کنم که منو پذ دیکردم من با دایخوشحال باشم که خانوادم رو پ دی_ من با

به سرمون اومد  یچ یکه گم شد یخانواده  و .و وقت نیبا ا یکرد کاریبا اومدت چ یدونی_ تو نم رهام
. 

 االن که من . می.فکر االن باش میسخت رو نکن یفکر اون لحظه ها گهید ستی_ بهتر ن

 وسط بحث ما . دیرهام جفت پا پر یزنگ گوش یصدا

 رو جواب داد. یگفت و گوش یاهسته ا دیببخش امره

 _ الو سالم اقاجون بله .رهام

 ار میاطی_ اره اره االن ما تو ح رهام

 متعجب بهم نگاه کرد و گفت : رهام

 _ وا چرا اقاجون  قطع کرد ؟ رهام

 باال انداختم . یا شونه

 باز شدن در توجه مارو به خودش جلب کرد . یصدا

 .میدیرو د اوردنیرو که داشتن به سمت ما هجوم م تیاز جمع یانبوه لیکه س میطرف در برگشت به

 و....... دنی.به ما رس کننیم ینجور یچرا ا نایخدا ا ایترس چند قدم رفتم . از

 

 . ایکار فیکث نیکه دونه دونه مشغول بغل کردنم شدن و ماچ و بوس و از ا دنیمارس به

 . کردنیم یفقط دخترا پسرا فقط ابراز خوشحال البته

 و . کردنینوبت بزرگ ترا شد دونه دونه همشون بغلم م حاال

.اوناهم که ماشاهلل هرکدوم پنج  دمیشنیحرفاشون رو نم نیهم یبود برا یز یچ ریفکرم دگ دونمینم
 . کشهیکردن چقدر طول م یوا مگه معرف زدنیحرف م قهیدق
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مامانمه .به طرفم  دمیبه من فهم بشیصورتش و شباهت عج یاز اشک رو اومد جلو و یخانوم هی
طول  ادیحس ز نیا یشد ول ریو منو سفت تو اغوشش گرفت .حس ارامش به وجودم سراز دیدو

 شد . دهیکش یا یچون نگاهم به فرد مغرور و از خودراض دینکش

 شده بود . رهیبود و با اخم به من به من خ سادهیپله ها وا یباال ایبرد

 فرو رفتم . یاز اغوش مامان در اومدم که تو اغوش قرص و محکم فرد بالخره

انقدر باهام  شدیباورم نم زنهیخانواده عشق موج م نیا یفکر کنم بابامه .واقعا تو یول هیک دمینفهم
 اورد . رونیمنو از فکر ب یکس ی هیگر ی، صدا رمیبگ لمیخوب برخورد کنن و انقدر تحو

سال دور از  جدهیکه نتونستم ازت خوب مراقبت کنم که تو ه دیبابا .ببخش یدوردونه  دی_ببخش
 . یخانوادت با زجر بزرگ ش

 انداختم . نییپااغوش محکم بابام دراومدم و سرم رو از

 . دیچیپ اطیح یاز دخترا تو یکینازک  یصدا

داخل که اقاجون  میبر دیشده حاال هم بجنب دایپ ایکه مان نیخوشحال باش دینداره که با هیگر یی_ ااا دا
 . ننیرو بب ایو مامان امنه دل تو دلشون زود تر مان هیو مامان اس

 داخل . میبر گهیراست م ای_ اره دن بابام

خانواده رو دارم که انقدر  نیبه سمت عمارت و من چقدر خوشحال بودم که ا میبا هم راه افتاد همه
خانواده بد  نیا کردمیچشمام جمع شد ..من چطور فکر م یاشک تودوسم دارن و براشون مهمم ، 

 باشه و منو طرد کنن .

 

 یول کردنیجوونا همش تعارف م نیا رفتنیمگه م ییاول بزرگ ترا داخل شدن و میدیرس الیدر و به
 دارم . یا یمیصم یچه خانواده  ییخدا

 باشه رو به جمع گفت : شتریسنش از همه ب خوردیپسر که بهش م هی

 برنمونیبا زور م انیتروخدا االن م دییاول خانوما بفرما نی_ بحث نکن  شناسمشیخب نم هیچ پسره
 داخال .
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 اه . گهید نیداخل ش نیکنیچقدر تعارف م گهی_ راست م

 شدم ؟  یخودم تعجب کردم چرا عصب اوه

 ! ایخشن شد ای_ مانرهام

 . گهیداخل د میخب از کت و کول افتادم بر سادمیساعته سرپا وا می_ ن

 از دخترا . یکی

 فرما شوند . فیتشر ایتا بانو مان میسادیما دوساعته خبر دار وا یدیسیساعت وا می_ تو که ندختره

 از پسرا . یکی

 لوس . یهست دختره  ی:_ اره واال انگار ک

 . شهیناراحت م میگیم یجد میدار کنهیاالن فکر م دونهیهنوز اخالق مارو نم ای_ بچه هاااااا مانرهام

 گفتم : یدیپل یرهام بالبخند روبه

 گفتن فوش بچه صلواته . می_ ولشون کن بزار راحت باشن از قد

خواهر  ایوا مگه برد گهیداشت ، خب خره حتما خواهرشه د ایبه برد یادیاز دخترا که شباهت ز یکی
 داره ؟ 

از  یکی گفتمیخالصه داشتم م تیغزم یپسره  نیاز دست ا کشنیم یبرا خانوادش چ رمیبم دیشا
 یباشه گفت :_ االن چه ربط ایخواهر برد ادیداشت و به احتمال ز ایبه برد یادیدخترا که شباهت ز

 داشت .

 براش زدم و گفتم : یچشمک

 . شهیربط ی_ ربطش به ب

 . گهیم یچ نیو رو به رهام گفت :_ ُرهام ا شیشونیدختره با دست زد رو پ همون

 از عقب داد زد . یکی

 هولتون بدم . ای نیری_ چرت و پرت حاال م

 . لیبیس زیچنگ یگی_ اخ جون هل بده ، در ضمن چرت و پرت هم خودت م
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 شکل گرفت . ایبرد یلبا یرو یلبخند محو هی یحت خندنیم ینجور یخنده وا چرا ا ریزدن ز همه

 کردن  . ضیسنگ بالخره مارو مستف جناب

 انقدر خنده داره ؟  لیبیس زیچنگ یعنی

 انداختم . یحرفارو زد نگاه نیکه ا یکس به

 خنده . ریباتعجب و بعد منم به جمع اونا اضافه شدم و زدم ز اول

 ... دیبمون یتو خمار  گمی؟ نم دمید یچ دیبزن حدس

 

رفته  من چرا اولش متوجه نشدم  ادمیانقدر باحال بود ، اسمش  لشیبیبود س لوهایبیس نیاز ا پسره
 . لهیبیس زیانگار واقعا چنگ یول لیبیس زیگفتم چنگ ینجور ی، من هم  اطیتو ح

 یلیخ یخوشگل نیبه ا لیبیو ادامه داد. س دیباهالش کش یالیبیبه س ی_ کوفت  دستلیبیس زیچنگ
 رو دارن . لیبیس نیداشتن ا یارزو

واقعا طاقت  گهیتو من اول از همه وارد شدم چون د میایبزرگ ترا دراومده بود که چرا نم یصدا گهید
کلمه بودن تا کل کل رو شروع  هیدنبال  یکردیهم ولشون م نایپاهام درد گرفته بود ا سمینداشتم وا

 ارسالن افتادم . ادیکنن ، 

محکم  هیهوا شیمهربون هیهواشو کرد ،هوا ییهویدلم  یلیخ میکردیباهم کل کل م یلیارسالنم خ منو
 بودنش .

 . هیهوا یکن هیراحت بهش تک الیبا خ یتونستیمحکم بود که م انقدر

 رهام منو از فکر دراورد . یصدا

 . یسادیوا نجایچرا ا گهی_ برو درهام

 _ هوم ؟

 شده . تیزیچ هی_ نه انگار واقعا امروز  رهام
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و امنه منتظرتن االن بخاطر  هیاز صبح اقاجون و مامان اس گهیبرو د یسادیوا نجایچرا ا گمیم
 . ادهیاستقبالت چون پله ها ز ومدنیپادردشون ن

 . می_ باش بر

 افتادم به داخل عمارت  . راه

 شد . دهیعمارت کش ونیبه خونه و دکوراس نگاهم

 رو تار کرده بود . دمیارسالن تو جشمام جمع شده بود د یاداور یکه از به  یاشک

 بهتر شد . دمیبار چشمام رو باز و بسته کردم که د چند

 قصره . ایخونست  نجایخدااااا ا ای

...... 

 

 . کردمیگشاد شده به دور اطرافم نگاه م یدهن باز و چشما با

 . نجایچقدر قشنگه ا یوا

 . شهیقدر بزرگه ادم توش گم م چه

 نه انقدر .... گهید یمعلوم بود بزرگه ول اطشیح از

رو به خودش  نندهیکه چشم هر ب کیش یلیخ لیبود با وسا یمدرن و امروز  یخونه ا یمنظره ا چه
 . کردیجلب م

 یکی یخدا اگه رو یفوق العاده بزرگ  وا یبلند و دنباله دار  لوستر ها یو پرده ها یسلطنت یها مبل
 زاشتمیکه م یله شه ،هر قدم ایبرد وفتهیب ایبرد یرو شهیم یخدا چ یطرف ا شهیپرس م فتهیب

 یحت یا عدهکه  یدارن اخه درحال ازیقصر ن نیمرد به ا ریزن پ ریپ هی شدیچشمام گشاد تر و گرد تر م
 نون شب ندارن تا بخورن .

دوست دارن چون  یلیخ ییمامان بزرگم  رنگ طال ایرفت  ادمیمامان  اه اسمش  ایکنم اقاجون  فکر
 بود . ییطال زاشونیچ شتریب
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 فرو رفتم . ینرم یکه تو جا کردمیداشتم به خونه نگاه م ینجور یهم

 از عقب افتاده بودم و داغون شده بودم . داشتمیجا خوردم و اگه خودمو نگه نم یکم

مردم  یزدن خونه  دیبود ،مشغول د گهید یدختره  شله  ها بابا اخه حواسم جا نیا دیبگ دیونیمد
 . یبود

 کار کنم . یبغلم خب چ دیپر ییهوی نمیخونه بابا بزرگمه واااا ا هیمردم ک ی خونه

..... 

 

 تو هم منم ادمم ... دیچیبابا دل و رودم پ کننیهمه منو بغل م نقدریواقعا چرا امروز ا یول

 دهیکه اونشب د یاقاجون همون کس دمیکه بغلم کرده بود منو از خودش جدا کرد و من تازه فهم یکس
 . دهیبودمش و اون حرفارو زد که باعث شکستن دل من شد بود منو در اغوش کش

 کرد . جادیصورتم ا یرو یاون حرفا اخم یشد ، تلخ یذهنم تداع یدوباره اون صحنه ها تو 

 تو صورت من زل زده بود . دونستمیرو م شیلبخند تلخ که فقط من معن هیبا  اقاجون

 نبود . یز یچ یمونیاون لبخند تلخ جز پش یمعن

 نشوند . میشونیرو پ ینرم یکرد و بوسه  کیسرش رو به صورتم نزد اقاجون

هنوزم  ایکوچولو  ایمان یبخشیگفت :_ منو م یمردونه ا یبعد سرش رو کناره گوشم اورد و با صدا و
 . یکنیدرهم نگام م یکه با اخما یبخاطر اونشب ازم ناراحت

 . رمیبه دل بگ نهیمهربون ک رمردیپ نیمن از ا تونمیم مگه

گونه اش  یرو یبغلش و از کت و کولش باال رفتم تا بوسه ا دمیمن پر نباریبه اقاجون زدم و ا یلبخند
 بزنم .

 هاش صورتم رو قلقلک داد . شیگونه اش نشونم که ر یرو یا بوسه

 خنده . ریمنوووو بعد زد ز یدختر کشت نییپا ایب ی_ وااقاجون

 صداش دراومد . گهیاز مامان بزرگام بود د یکیکه فکر کنم  ییاز خانوما یکی
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 . میاقا ولش کن دخترمو بزار ماهم  بغلش کن یعل یبزرگ _ وا مامان

 .ادیما هم ب شیدخترمو بزار پ دمیند یدرست حساب اطی_ اره بابا من تو ح مامان

 نیبا زور ا نییپا یایکه ن نییبا نوم خلوت کنما باش دختر بپر پا قهیدو دق زارنیبابا نم ی_ ااقاجون
  نییپا ارنتیمامان و مامان بزرگت م

 . نییپا دمیکول اقاجون پر از

 سن به طرف مامان بزرگم حرکت کردم . نیداره اقاجون با ا یزور  چه

 به شدت در اغوشم گرفت . اونم

..... 

 

 .شنیهستن ،که هم پسر و دختر خاله و عموت م ایو دن ایجون:و بچه هاشون هم برد آقا

شانسه  نمیخدا آخه ا یپسر عمو و پسر خالمه ا یاون مغرور از خود راض یعنی شد،یداشت باز م دهنم
و  ستیب ایپنج  ستیخوردبینشسته بود افتاد که بهش م نایکه کنار خاله مب یمن دارم چشمم به دختر 

 بود. نامیخاله مب هیشب کممیسالش باشه که  شیش

 باشه. ایکه دن زدمیو حدس م 

 با حرف آقا جون مطمئن شدم. که

 سراغ خاله هات. میریجون و حاال م آقا

چهل  ایهفت  خوردچهلیبهش م الیو صادق ،خاله ل الیگرفت و گفت:ل ییرو سمت خانم و آقا دستش
که با  یله به دختر پنجاه و سه ،و بچه هاشون هم ال ایو هشت سالش باشه و آقا صادق هم پنجاه دو 

چهار سالش باشه ،و ژاله  ستیب ایسه  ستیب خوردیاز آقاجون نشسته بود اشاره کرد که م یفاصله کم
و دو سالش باشه ،جفتشون خوشگل  ستیب ای کی ستیخوردبیبه دختر بغل دست الله اشاره کرد که م

 بودن.

 که از ما دور تر بودن اشاره کرد. ی)به زن و مردیو مجتب مایجون:س آقا
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 ایپنجاه و هفت  خوردیهم م یپنجاه و پنج سالش باشه و آقا مجتب ایو چهار  خوردپنجاهیم مایس خاله
 بودن اشاره کرد. مایخاله س یکه جلو ی،به دختر پسر  نیو آرت مایپنجاه و هشت و بچه هاشون فر

باشه  خوردیسالش م یس ایو نه  ستیهم ب نیو دو سالش باشه و آرت یس ای کیو  یخوردسیم مایفر
 هم مثل خاله خوشگل بود. مایبود و فر یپسر جذاب

 از عمو هاته. گهید یکیهم  رجیرج،ایجون:فرزانه و ا آقا

 تکون دادم. دنیفهم یرو به معنا سرم

 .یجون:و بچشون هم رهام که باهاش آشنا شد آقا

 له باهاش آشنا شدم.رهام که اومد لبخند رو لبم اومد و گفتم:ب اسم

 هات. ییجون:و حاال دا آقا

 .شهیتموم م یخدا ک یواااا

 ما بودن اشاره کرد. کیکه نزد یو بهاره ،به زن و مرد وسفیجون: آقا

پنجاه و  ایبهاره هم پنجاه و هفت  ییشصت سالش باشه و زن دا ایو نه  خوردپنجاهیم وسفی ییدا
بود و  یبود اشاره کرد دختر خوشگل ییکه کنار دست دا یهشت سالشه و بچشون هم رها و به دختر 

 و چهار سالش باشه. ستیب ایو سه  ستیخوردبیم

 و شکوه ،به زن و مرد بغل دست بابا اشاره کرد. یجون:و مرتض آقا

شصت و  ایهم شصت  ییشصت و سه سالش باشه و زن دا ایو دو  خوردشصتیبهش م یمرتض ییدا
به هم داشتن اشاره  یادیکه دوقلو ان)به دوتا پسر که شباهت ز نیو راد نیو بچه هاش هم رادو کی

 و چهار سالشون باشه. یس ایو سه  یخوردسیکرد که م

اشاره  لیبیس زیداشت که من بهش گفتم چنگ بلیکه س یدو تا بزرگ تره و به همون نیرادمان که از ا و
که اونا هم شروع کردن به  خندمیم یچ دارم به دنیخنده که فکر کنم فهم ریکرد ناخودآگاه زدم ز

 .لیبیس زیچنگ گهینوه شما به من م نیکه رادمان رو به آقا جون گفت:ا دنیخند

 خنده. ریزدن ز هیحرفش آقا جون و مامان آمنه و آس نیا با
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 تیآمنه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر نمیو ا یکه خنده ها تموم شد آقا جون ادامه داد:منم که عل بعد
 .میهست

 هستم. تیمادر بزرگ مادر هیگفت:منم که آس هیبار مامان آس نیا

 

 اقاجون بلند شد . یصدا

و شاد  یبخند نکهیا یبجا میکرد دایرو پ ایَاه مان گهیبابا امنه شبمون رو خراب نکن د یاقاجون_ ا 
 . یکنیم هیگر یباش

 کرد . هیگر یک وا

 . نمیگرفتم، رو بب ادیبالخره اسمشو  ولیرو با زور برگروندم تا صورت مامان آمنه ا سرم

 . خوردنیم زیو چروکش ل نیصورت پرچ یاشک رو قطرات

 منم پر از اشک شده بود ..... یچشما

 . ستیپست فطرت ن یجز اون ادما یاشکا کس نیا یمشت شد باعث بان دستام

 خانواده رو عذاب دادن . نیهمه ا نیغرور بچگونه ا هیکه بخاطر  ییادما

که چشمشون به در  یخانواده اصال خانواده ا نیاز عذاب ا یول گزرمیم دمیکه خودم کش یاز عذاب من
 . ادیخشک شد تا نوشون ب

 . یدخترم دراورد نیاشک ا ای_ باقاجون

 کردم . هیگر یوا ....من ک سهیخ دمیکه د دمیبه صورتم کش ینکردم، دست هیکو؟ من که گر وا

 امنه هم ازم جدا شد و صورتم رو غرق در بوسه کرد . مامان

 از مامان امنه .... بعد

 باشه  اومد و منو بغل کرد و صورتم رو هم که .... هیمامان اس نیمامان بزرگم که فکر کنم هم یکیاون

ناهار  اماده  زیاخه اقاجون گفت تا م میرا افتاد ییرایقشنگ چلوندنم همه به سمت پذ نکهیاز ا بعد
 کنن . یبشه همه خودشون رو معرف
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 دستمو محکم گرفته بود. مامانم

 . دیکشیانگار دزد گرفته ، و منو دنبال خودش م 

 یباحال یخانواده  نیهمچ کردمیدستش دور شونه هام بود و منم دستم دور کمرش اصال فکر نم بابامم
 داشته باشم .

 مامان و بابا نشستم . نیمبل سه نفره ب هی یرو

 دارما . یتیپرجمع یچه خانواده  یول

 ندارم؟  یمن خواهر برادر  یراست

حواسم رو جمع کرد  یخانواده ....منم حساب یاعضا یکرد و شروع کردم به معرف یتک سرفه ا اقاجون
 تا بعدا به مشکل نخورم ...

چهل  یکنم اول از همه از عمه هات.....به خانوم یتک تک اعضا رو بهت معرف خوامی_ خب م اقاجون
چهل و هفت _  ی، شوهرشم شهرامه و به مرد میوچهار_  چهل و پنج ساله اشاره کرد دختر بزرگم مر

کرد  ارهدختر جوون اش هیگلم که بچه هاشونن بهار به  یچهل و هشت ساله اشاره کرد،و دوتا نوه ها 
 از من سه_ چهار سال بزرگ تر باشع . خوردیکه بهش م

کنار بهار  قایاقا شهرام بود و   باران دق هیبود بجز چشاش که شب میعمه مر هیشب یلیکه خ افشمیق
 و نه سالش باشه . ستیو هشت _ ب ستینشسته بود و فکر کنم ب

 میمثل عمه مر شینرفته بود جز تپل میبه عمه مر زشیچ چیاقا شهرام بود و ه هیشب شیهم همچ باران
 .داشت  یگفت کوتاه قد متوسط شد،یتپل و قد نم

به عمه   ارهیباباش و شوهرش داماد گلم شهر یتهتقار  الیل شونیا کتیسراغ عمه کوچ میریحاال م خب
نداشت و فکر کنم چهل و دو_ چهل و سه  مینسبت به عمه مر یاشاره کرد که سن کمتر  اریو اقا شهر الیل

چون به  لوئناقا شهرام بود و فکر کنم دوق هیشب یلیکه خ ارینبود و شهورش اقا شهر شتریسالش ب
چهل و هفت _ چهل و هشت ساله و بچه هاشون هم اتاناز و ارشامن به  خوردیحدودا م نیهم شونمیا

 شیش ستیب خوردیاشاره کرد آرشام بهش م اریقد بلند مثل اقا شهر یدختر و پسر 
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 میریو چهار ساله باشه و حاال م تسیو سه ب ستیب خوردیو هفت ساله باشه و به آتاناز هم م ستی_ ب 
چقدر  یاشاره کرد ،وا  یاقاو خانوم هیبه   جهیخد زمیسراغ عموهات عمو بزرگت محمود و عروس عز

 چهل و هشت خوردیخوشگله به عمو محمود م جهیزن عمو خد

 چهل و چهار خوردیبهش م جهیزن عمو خد ی_ چهل و نه ساله باشه ول

 یبه دوتا پسر جوون اشاره کرد، بچه هاشونن  اول  ینیبیدوتا هم که م نی_ چهل و پنج ساله باشه ا 
 ارتان 

سالش باشه و   کیو  یو دو _ س یس خوردیو قد بلند بود که بهش م کلیپسر خوش ه هیارتان  
  ایلیا یدوم

هم  ایلیو قد بلند بود هردوشون به عمو محمود رفته بودن ،به ا کلیهم مثل داداشش خوشه ایلیا 
 سالش باشه. یس خوردیم

باهم  دتیبابات و عمو سع ناتنیو خاله مب دتیعمو سع ینیبیهم که م ییخانوم و اقا نیا یخب بعد 
بابا مامانم بودن نگاه  هیشب یلیکه خ ییباهم دوقولوئن  خانوم و اقا ناتیدوقلوئن مامانت و خاله مب

 کردم .

 شباهت نشدم . نیمتوجه ا اطیچرا من تو ح هنیچقدر شب ییوو

هم  دیسالشون باشه به بابا و عمو سع شیچهل و پنج  _ چهل ش خوردیو مامانم م نایخاله مب به
 پنجاه سالشون باشه و بچه هاشون هم .... ایچهل و نه  خوردیم

 

 .شنیهستن ،که هم پسر و دختر خاله و عموت م ایو دن ایجون:و بچه هاشون هم برد آقا

شانسه  نمیخدا آخه ا یپسر عمو و پسر خالمه ا یاون مغرور از خود راض یعنی شد،یداشت باز م دهنم
و  ستیب ایپنج  ستیخوردبینشسته بود افتاد که بهش م نایکه کنار خاله مب یمن دارم چشمم به دختر 

 بود. نامیخاله مب هیشب کممیسالش باشه که  شیش

 باشه. ایکه دن زدمیو حدس م 

 با حرف آقا جون مطمئن شدم. که
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 سراغ خاله هات. میریجون و حاال م آقا

چهل  ایهفت  خوردچهلیبهش م الیو صادق ،خاله ل الیگرفت و گفت:ل ییرو سمت خانم و آقا دستش
که با  یپنجاه و سه ،و بچه هاشون هم الله به دختر  ایو هشت سالش باشه و آقا صادق هم پنجاه دو 

چهار سالش باشه ،و ژاله  ستیب ایسه  ستیب وردخیاز آقاجون نشسته بود اشاره کرد که م یفاصله کم
و دو سالش باشه ،جفتشون خوشگل  ستیب ای کی ستیخوردبیبه دختر بغل دست الله اشاره کرد که م

 بودن.

 که از ما دور تر بودن اشاره کرد. ی)به زن و مردیو مجتب مایجون:س آقا

 ایپنجاه و هفت  خوردیهم م یپنجاه و پنج سالش باشه و آقا مجتب ایو چهار  خوردپنجاهیم مایس خاله
 بودن اشاره کرد. مایخاله س یکه جلو ی،به دختر پسر  نیو آرت مایپنجاه و هشت و بچه هاشون فر

باشه  خوردیسالش م یس ایو نه  ستیهم ب نیو دو سالش باشه و آرت یس ای کیو  یخوردسیم مایفر
 هم مثل خاله خوشگل بود. مایبود و فر یپسر جذاب

 از عمو هاته. گهید یکیهم  رجیرج،ایجون:فرزانه و ا آقا

 تکون دادم. دنیفهم یرو به معنا سرم

 .یجون:و بچشون هم رهام که باهاش آشنا شد آقا

 رهام که اومد لبخند رو لبم اومد و گفتم:بله باهاش آشنا شدم. اسم

 هات. ییجون:و حاال دا آقا

 .شهیوم متم یخدا ک یواااا

 ما بودن اشاره کرد. کیکه نزد یو بهاره ،به زن و مرد وسفیجون: آقا

پنجاه و  ایبهاره هم پنجاه و هفت  ییشصت سالش باشه و زن دا ایو نه  خوردپنجاهیم وسفی ییدا
بود و  یبود اشاره کرد دختر خوشگل ییکه کنار دست دا یهشت سالشه و بچشون هم رها و به دختر 

 و چهار سالش باشه. ستیب ایو سه  ستیخوردبیم

 و شکوه ،به زن و مرد بغل دست بابا اشاره کرد. یجون:و مرتض آقا
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شصت و  ایهم شصت  ییشصت و سه سالش باشه و زن دا ایو دو  خوردشصتیبهش م یمرتض ییدا
به هم داشتن اشاره  یادیکه دوقلو ان)به دوتا پسر که شباهت ز نیو راد نیو بچه هاش هم رادو کی

 و چهار سالشون باشه. یس ایو سه  یخوردسیکرد که م

اشاره  لیبیس زیداشت که من بهش گفتم چنگ بلیکه س یدو تا بزرگ تره و به همون نیرادمان که از ا و
که اونا هم شروع کردن به  خندمیم یدارم به چ دنیخنده که فکر کنم فهم ریکرد ناخودآگاه زدم ز

 .لیبیس زیچنگ گهینوه شما به من م نیدمان رو به آقا جون گفت:اکه را دنیخند

 خنده. ریزدن ز هیحرفش آقا جون و مامان آمنه و آس نیا با

 تیآمنه پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر نمیو ا یکه خنده ها تموم شد آقا جون ادامه داد:منم که عل بعد
 .میهست

 هستم. تیمادر بزرگ مادر هیگفت:منم که آس هیبار مامان آس نیا

 

 .دادمیو سرم رو تکون م زدمیبهش م یلبخند کردیم یرو که معرف یهرکس اقاجون

 . کردنیکار و م نیمتقابال هم اوناهم

 از جاش بلند شد و گفت: اقاجون

 . میزنیم زیحرفا رو سر م ی هیغذا سرد شد بق میبر نیکردم ،بلند ش یهمه رو معرف گهی_ خب د

 گشنمه . یلیمن  خ میبر نیبلندش گهیاره اقاجون راس م ی_وا ارشام

 . ی، همش در حال خوردن ستیگشنت ن یتکون داد و گفت:_ تو ک یامنه با خنده سر  مامان

 _ وا مامان جون ...... ارشام

 یکردم قربونت برم تو جوون یگفت : شوخ نشیدلنش یکرد و با همون صدا یز یر یامنه خنده  مامان
 . یبخور  ادیز دیبا

 _ مامان جون لوسش نکن بچه پرو رو  .ایدن

 ...دا . ی_ چقدر تو حسودارشام
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 جنگ و جدال ندارم . یتو خونتون من حوصله  نی،کل کالتون رو ببر نی_ بس کناقاجون

 _ فقط بخاطر اقاجون .ارشام

 . یگیم نویهم یار یکم م شهی_ برو بابا همایدن

 . رفتیسوال رو مخم داشت رژه م هی یلدوتا خندم گرفته بود و نیدست ا از

 دوتا باهم زن و شوهرن ؟ نیا یعنیگفت خونتون ؟  اقاجون

 : دمیاز اقاجون پرس میرفتیم ینهار خور  زیبه سمت م میهمه باهم داشت نجورکهیهم

 سوال ؟ هیاقاجون  دی_ ببخش

 زد و گفت: یلبخند اقاجون

 ه؟ی_ قربون اقاجون گفتنت ،جانم سوالت چاقاجون

 نیبر یو ارشام گفت ایقربون صدقم رفت کردم و گفتم: _ شما االن به دن نکهیبخاطر ا یز یر ی خنده
 و ارشام زن و شوهرن ؟ ایدن یعنی نیخونتون دعوا کن

ما ازدواج  یخانواده  یرسم االن همه  یلینگفتم تو خاندان راد ازدواج فام یاقا جون _ اخ راست 
، ژاله و رادمان  نیو رادو الی، ل نی، اتاناز و ارت ایلیو ارشام ، بهار و ارتان ، باران و ا ایکردن مثال دن یلیفام

 ایدختر کوچولو هم دارن به اسم سون هی ایلیباهم زن و شوهرن تازه باران و ا نایهمه ا مایو فر نیو رادو
 از اتاقا خوابه . یکی یباال تو ی، که االن طبقه 

 ؟ نیوصلت نکرد یا بهیغر چیشما تاحاال باه یعنیچه باحال  ی_ وا

 مامان امنه جواب داد. نباریا

هات  ییشوهر عمه هات و شوهر خاله هات و زن عمو هات و زن دا یامنه_ نه دخترم همه  مامان
 داره . یرسم تعصب خاص نیا یآقا،اقاجون، رو ی، عل میلیهمه فام

 . گهیسوال د هی_ خخخ چه باحال 

 _ جانم ؟اقاجون

 و اقا شهرام باهم برادرند؟ اری_ اقا شهر
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 . یدختره باهوش خودم درست حدس زد نی_ افراقاجون

 .کننیچقدر منو لوس م یزدم وا یلبخند

پر بود از غذا ها و  زیچون م کردیم رهیکه چشم همه رو به خودش خ یبزرگ زیبه م میبود دهیرس گهید 
 و خوشمزه ..... ذیلذ یها یدنیدسر ها و نوش

 . شهیرنگارنگ رو نگاه کنه گشنه م زیم نیا یاگه گرسنش هم نباشه وقت ادم

گرد شده داشتم  یبود و با چشما سادهیهمه نشستن و فقط من وا دمیبه خودم اومدم د یوقت
که  ستنیمثل منه بدبخت ن هینجوریغذاهاشون ا شهیهم نایا گهی، خب معلومه د کردمیم نارونگاهیا

 . دمیخوابیگرسنه م میاز شبا غذا نداشت یبعض

،اوه اوه اگه عمه  تیبهم زد و با تاسف سرش رو تکون داد )برا عمت تاسف بخور غزم یپوزخند ایبرد
 (زاره یبهش گفتم زندم نم یبفهمه چ ایعمه رو ای میمر

 و روش نشستم . دمیکش رونیمامان و بابا بود رو ب نیکه ب یا یخال یصندل

 بکشه . یبود ،با  اجازه دادن اقاجون به بابا گفتم برام قرمه سبز  ینهار مفصل چه

و گزاشت جلوم  دیبشقاب پر ساالد کش هیخوشمزست ،مامان هم برام  یلیمعلوم بود که خ افشیق از
 و ... ختیظرف برداشت و توش ژله ر هیدوباره مامان  یوا

 به جلوم کردم ،جلوم پربود از غذا و دسر و ... ینگاه

 نکهیدومم بخاطر ا خورمیخانواده دارم غذا م نیباره تو ا نیاول یبرا نکهیمعذب بودم اول بخاطر ا یلیخ
و  سنیمن غذا بخورم اونا سرپا وا دمیکشی،خجالت م میبودن تا ماغذامونو بخور ستادهیخدمتکارا ا
 نگام کنن .

 ؟یکنیچرا شروع نم زمیعز ای_ مانمامان

 ندارم . لیم یچیامروز غذا نخورم ،اصال ه شهی_ م

 . یر یبخور جون بگ ستیگوشت به تنت ن ست،بچهیحرفا ن نی_ بخور بخور اصال از امامان

 اجبار قاشق رو برداشتم و مشغول خوردن شدم . به

 . اوردمیارسام ن یافتاد من لباسام رو از خونه  ادمیغذا بودم که  یوسطا
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 رفت . ادمی_ آخ 

 شد. دهینگاها به سمتم کش ی همه

 رفته؟ ادتی ی،چ شدهیچ  ای_ مانمامان

 ،االن لباس ندارم . ارمیارسام ب یرفت لباسام رو از خونه  ادمی_ 

 زد و گفت : یلبخنده مهربون بابا

، البته اگه رهام و  یخر یم یخوایم یهر لباس یر ینداره دختر گلم غروب با رهام  و رها م ینگران نکهی_ ا
 نداشته باشن . یرها کار 

 . کارمیب کاریب یچه کار _ نه بابا رهام

 . کارمی_ اره منم برها

 بهشون زدم و دوباره مشغول خوردن شدم . یلبخند

 باهاشون برم . خوامی_ واااااعموووو منم مایدن

 .نطوری_ منم همبهار

 _ منم ...باران

 . امیب خوامیدخترا شروع کردن به منم  یکی یکی... و

 . امیب خوامیم منم

 . نیبخور رونیشامم ب دیهمتون باهم بر نطورشدیکه ا_ باش اصال حاال بابا

 دخترا همزمان بلند شد . ولیا یصدا

ناز کرد و  ایالبته برد میرفت دیو بعد همه باهم به خر میاستراحت کرد یهماهنگ بعد از ناهار کم چه
 . ومدیهمراه ما ن

 .میتهران اومد یپاساژا نیاز بزرگتر یکیبه  یما دسته جمع و
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 .... رونیراه پله اومدم ب ریز از

مچاله شده بود از درد ، چشمام رو بسته بودم و با کف دستم قسمت ضربه خورده سرم رو  صورتم
 تا از دردش کمتر بشه . دادمیاهسته مالش م

 . دمیخودم د یمامان چشمام رو باز کردم ،که مامان و بابا رو درست رو به رو یصدا با

 منحصر به فردت اضافه شد . یها یژگیهم به و یواقعا ، فوضول نی_ افرمامان

 لباش شکل گرفت. یرو یا یطانیلبخند ش بابا

 کنه. تشیاذ ایکنه  سگایرو ا یکی خوادیم اینههه باز  یوا

 مثل مامانت .... یکی یکه بش یکم دار  گهی، چند تا صفت د یشیکم کم کامل م ی_ دار بابا

متوجه  یوقت یول کردیدست به کمر و با اخم به من نگاه م ینجور یاول متوجه نشده بود و هم مامان
 ....ددددددیحرف بابا شد با تعجب  به طرف بابا برگشت و گفت:_ وح

 اه اه... زهیریهم م یبابا چندشم شد ، چه عشوه ا یکه من به جا دیکش دشویوح نیا یجور  هی 

 مامان رو دراغوش گرفت و گفت: بابا

 ...دی_ جان وحبابا

 انداخت . نییگفت که مامان سرخ شد و سرش رو پا یز یدرگوشش چ وبعد

 لبم شکل گرفت . یرو یلبخند

 منم ...... دیگیها نم سادهیجا بچه وا نی_ا

 . دیبا خشم جفت پا پر مامان

..... 

 

 *سه هفته بعد*     

 و کوفته در خونه رو باز کردم و وارد شدم . خسته
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 خدا . یتو گرما وا پختم

 به سمت اتاقم حرکت کردم . بستم و درو

باال  یلعنت یپله ها نیحال داره هر روز از ا یخب ک یاتاقا باالس ول شتریما دوبلکسه و ب یخونه  خب
هم بود  یخوشگل یلیبود رو انتخاب کردم ، اتاق خ نییکه طبقه پا یتک اتاق نیکنه ، برا هم نییو پا
 بازم قشنگه . یول ستیکه رنگ مورد عالقم ن نهیا شیخب بد یول

هم سته  لیو تمام وسا دهیسف اهیفضول خان رنگ اتاقم س ه؟یرنگ اتاقم چه رنگ ینیبب یاالن کنجکاو 
... 

 توش پر کردم . تونستمیو منم تا م یکیش اتاق

همه  دمیخر ی، همهههه چ میلباس ...پاساژ رو جارو کرد دیخر یبرا میرفت نایکه با رهام ا یاون روز  یوا
 بابام همه رو اون حساب کرد . چارهیشد ب ادیز یلی، خب البته خرجشم خ میاصال پاساژ رو ترکوند ایچ

 من کارت بابا رو گرفتم زشت بود رهام حساب کنه . به سمت اتاقم رفتم و درشو باز کردم . اخه

ن نه از شوکت خانوم  خدمت کار خونمون ، که م هیچقدر امروز ساکته نه از مامان خبر خونه
 عاشقشممممم از بس ماهه.....

برا از  ششیپ رمیم رهیمهربونه ، هروقت حوصلم سر م یلیسالست که خ یپنجاه و خورده ا رزنیپ هی
 .....گهیکه عاشقش بوده م یو مرد شیخاطرات جوون

اتاناز و  نیکه هرروز ا میندار تیخونه امن نیاتاق و درو بستم ، البته قفل کردم اخه ما تو ا یتو دمیپر
 نیکه ا یا دهیفا هی یهمششششش ، ول نجانیندارن همش ا یچترن وا انگار خونه زندگ نجایا نیارت
داد و خوب االن  ادی یفشرده بهم رانندگ یلیچند هفته به طور خ نیبود که تو ا نیداشت ا نهیارت

 خوب شده . یلیخ میرانندگ

 . رمیام رو بگ نامهیگواه ولیامتحان بدم و ا هیمونده  فقط

 رو دراوردم و به سمت کمدم رفتم . لباسام

خب کودک درونم  هیبود ، چ یکه روش عکس پلنگ صورت یصورت ینخ شرتیشلوار و ت هیخب  خب
 دوست دارم . یلیدست لباسم رو خ نی، واقعا ا دمیفعاله پوش یادیز
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 ؟  هیخب حاال وقت چ خب

 ، صبحونه هم که چون عجله داشتم نتونستم بخورم . رمیمیم یوقت ناهاره دارم از گشنگ غییییییج

 دراومده . میپوگول یگوگول کمیش یاالن صدا گهید

 خوب ثبت نام کردم . یلیدانشگاه خ هیخب ارزشش رو داشت چون  یول

قبولم  یمعمار  یعنیرشتم  نیخب با هم یبدم ، ول لیادامه تحص خوامیم یدرست حدس زد نیافر 
 بخونم . دیه خونده بودم پر ، االن دوباره از ترم اول باک یاون دوترم یکردم ول

 . هیچیبازم بهتر از ه یول

 و به سمت اشپزخونه حرکت کردم . رونیاتاق اومدم ب از

 . ومدیاز خونه نم ییبو چیه

 امروز ..... یخونه بود ول نیا یخوشمزه تو ی؟ هرروز بوها می؟ مگه دار شهیمگه م وا

 . ومدیباال م یدونفر و جروبحث از طبقه  یقدم ها یصدا

 طبقه باال نگاه کردم . به

،رادمان، ازت  لیبیس زیاون چنگ یخوایباش ،باز م نیسنگ ایخوَدمن .....اوه اوه مان یکه ننه بابا نیا ا  
 و...... نهیبب یسوت هی

 . ارهیاخ خدا اون روز رو ن اخ

 ...... 

 

 که به خودم تشر زدم که ...... گنیدارن باهم م یچ نمیبب سمیفال گوش وا خواستمیم

شعورا ندارم به خودم تشر زدم  نی، نوچ من از هیکار بد سادنیگفتم فال گوش وا ی؟ فکر کرد یکه چ 
رفتم  نیهم یبرا دنیدیمنو م گردوندنیچون قشنگ اگه سرشونو برم سادمیوا یعیضا یچرا انقدر جا

 دوتا مرغ عشق باهم .... نیا گنیم یچ نمیراه پله ها نشستم تا بب ریز
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 دیما نبا نهیبیرو داره م یخوش زندگ یشده ، تازه رو دایتازه پ ای، مان یکردیقبول م دینبا دی_ وحمامان
 . میکارو کن نیا یزود نیبه ا

 هزار بار به اقاجون گفتم . غمبریبه پ ری_ به پبابا

 میکن کارشیاونو چ یشناسیرو نم ایتو اخالق سگ برد ستمین زایچ نیپا داره حاال من نگران ا هی مرغ
 داره و...... یفک کنه مشکل ایتو جمع مخالفت کنه و مان ترسمیم

 مثل سگ و گربن باهم . یدیصد در صد مخالفه ، ند اینباش چون مان ای_ نگران بردمامان

 بار به عقل اقاجون شک کردم . نیاول ی_ برابابا

 ورق برگشت . ییهویبا رها ازدواج کنه ، چرا  ایمگه قرار نبود برد اخه

 ازدواج مخالفم ..... نی_ منم مثل تو با امامان

که درحق هردو  هیازدواج هی ایبا برد ایبدبخت کنم ازدواج مان یدست یدختر دست گلمو دست تونمینم
دوتا باهم  نیااعصاب  یب یو کم یرتیهم غ ایبرد هیگوش یدختر لجباز و باز  ای، مان میکنیظلم م میدار
 دوتا چند ...... نیکنن ا یسقف زندگ هی ریز توننینم

راه پله برخورد کرد و درد  ریکه محکم سرم با ز گهیم یمامان چ نمیکه بب دمیجام پر ؟؟؟؟؟ازیییییییییچ
 . دیچیسرم پ یتو یبد

 که ..... دمیکش یخفه ا غیدرد ج از

 ابروم رفت چون مامان و بابا متوجه حضور من شدن . که

 

 .... رونیراه پله اومدم ب ریز از

مچاله شده بود از درد ، چشمام رو بسته بودم و با کف دستم قسمت ضربه خورده سرم رو  صورتم
 تا از دردش کمتر بشه . دادمیاهسته مالش م

 . دمیخودم د یمامان چشمام رو باز کردم ،که مامان و بابا رو درست رو به رو یصدا با

 منحصر به فردت اضافه شد . یها یژگیهم به و یواقعا ، فوضول نی_ افرمامان
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 لباش شکل گرفت. یرو یا یطانیلبخند ش بابا

 کنه. تشیاذ ایکنه  سگایرو ا یکی خوادیم اینههه باز  یوا

 مثل مامانت .... یکی یکه بش یکم دار  گهی، چند تا صفت د یشیم کم کم کامل ی_ دار بابا

متوجه  یوقت یول کردیدست به کمر و با اخم به من نگاه م ینجور یاول متوجه نشده بود و هم مامان
 ....ددددددیحرف بابا شد با تعجب  به طرف بابا برگشت و گفت:_ وح

 اه اه... زهیریهم م یبابا چندشم شد ، چه عشوه ا یکه من به جا دیکش دشویوح نیا یجور  هی 

 مامان رو دراغوش گرفت و گفت: بابا

 ...دی_ جان وحبابا

 انداخت . نییگفت که مامان سرخ شد و سرش رو پا یز یدرگوشش چ وبعد

 لبم شکل گرفت . یرو یلبخند

 منم ...... دیگیها نم سادهیجا بچه وا نی_ا

 . دیبا خشم جفت پا پر مامان

..... 

 

 یبروسل زمی؟ نه عز نمیس یتو قفسه  دیجفت پا پر یاالن فکر کرد ؟یفکر کرد یبا خودت چ واقعا
 وسط حرفم . دیکه جفت پا پر ستین

 االغ ..... ی:_ خجالت بکش دختره مامان

 . گهیاه اه مراعات کن د یکنیبچه م نیا یجلو هیچه کار نیا دیوح

 بعد چپ چپ بهم نگاه کرد و ادامه داد . و

 هشیکردنش تنب یبخاطر فوضول می، اومد میکارا رو جلوش انجام بد نیا میومدی:_ درضمن ما نمامان
 . میکن

 انداخت و گفت : نییسرش رو پا بابا
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 . یشد یخوردن یلیاون لحظه خ یخشگل اسممو صدا زد یلی_ اخه خبابا

 شد . دیمامان سرخ و سف باز

 ننه ..... دنتیقربون خجالت کش ییوو

 بس کن . دی_ وحمامان

 گفت . یز یبعد در گوش بابا چ و

 ؟یدیفهم یما چ یفوضول از حرفا یدختره  یه   یگی_ راست مبابا

 . کردمیذهنم نقش بس ، داشتم فراموش م یتمام حرفاشون تو تازه

 به خود دستام مشت شد و ابروهام در هم گره خورد . خود

 .....یول دمیاشتباه شن دیقضاوت کنم شا زود دینبا

 گفته ؟  ی،خودمم سردرگمم هنوز منظور شمارو درک نکردم اقاجون زنگ زده بهتون چ دونمی_ نم

 حرکت کرد . ییرایتازه کرد و به سمت پذ ینفس بابا

 برگشت و گفت: یلحظه ا رفتیکه داشت م ینجور یهم

 بگم . رویهمه چ دیبا نیای_ دنبالم ببابا

 . ومدیدنبال بابا حرکت کردم ،مامان هم شونه به شونم باهام م یگنگ با

 باشه . دهیشن یگوشام اشتباه کردمیدعا م دعا

 راست باشه . دمیکه شن ییزایاگه چ چون

 اقاجون .... یتو رو ای سمیبابا وا یاصال دوست ندارم تو رو ای، خدا اه

 نشسته بودن . یمن با حالت جد یخونه نشستم ،مامان و بابا درست روبه رو یسلطنت یمبل ها یرو

 . دهیکنم ،فکر کنم گوشام درست شن فکر

 یم نیرو از ب خودمیب یاسترس ها یکه همه  نشیدلنش یصداش رو صاف کرد و با همون صدا بابا
 برد شروع به حرف زدن کرد :
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من  یپس خوب به حرفا میخوایو صالحت رو م ریما خ یکه همه  یدونیجان تو خودت م ای_ مانبابا
 .... یبجنگ رتیبا تقد یتونیرقم خورده تو نم ینجور یا رتیتقد دیگوش بده شا

 .... گهید شدهیبا حرفات خوب بگو چ یکنینگرانم م ی_بابا دار 

،اصال ،  یکنیم ینشده که انقدر خود خور  یز یجهته چ یخود و ب یب تمیحرفم نپر ، نگران نی_ ب بابا
 کنم . فیرو برا تعر یاز امروز صبح همه چ یعنیاصال بزار از اول 

 ( ی) راو

مرد مقاوم رو از پا در  نیداشت ا ی،ترس و نگران گزردیاقا م دیچه در دل وح دانستیفقط خدا م و
 .اوردیم

 . شدیافتاد استرسش دو چندان م یصبح م ادی یوقت

 اش .... یز یو ابرو ر ایکار برد ادی

**** 

 روز(( نی))صبح هم

 ((د ی))وح

 کردم و تلفن رو قطع کردم . یاقاجون خدا حافظ با

 مخصوصم بلند شدم و به سمت در اتاق رفتم . یصندل یو از رو دمیهام کش شیبه ر یدست کالفه

 . دمیکش رونیب میشلوار پارچه ا بیرو هم از ج گارمیس پاکت

 رونیتوجه به در که هنوز نبسته بودمش راه افتادم به سمت ب یاومدم ، ب رونیاتاق رو باز کردم و ب در
 بهم ... ختیبکشم ، انقدر که با اقاجون جر و بحث کردم اعصابم ر گاریکارخونه تا س

بود که خودم وصف کرده  یقانون نیا یول امین رونیهمه راه ب نیداشتم تو همون اتاقم باشم و ا دوست
 یکارگرا هم اونو ب کردمیقانون توجه نم نیکارخونه ممنوعه اگه خودم به ا یتو اتیبودم ،مصرف دخان

 . شمردنیارزش م

 انبوه کارگرا رد شدم . تیجمع نیب از
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 . شنیتا کمر خم م ننیبیکه تا منو م نیریخودش یکارگرا نیاز ا خورهیبهم م حالم

 شدم . خارج رهیگیکارخونه شلوغ پلوغ و پر سر و صدا که ادم توش سردرد م از

و  دمیکش رونیب بمیلبم گزاشتم و با فندکم رو هم از ج یو گوشه  دمیکش رونیاز پاکت ب گاریدونه س هی 
 رو روشن کردم . گاریس

، بود برام  دهیخواب یچند متر  یجا هیدوستم که االن تو  نیتر یمیمحسن صم ادگاریفندک  نیا چون
 ارزشمند بود. یلیخ

 فکر فرو رفتم . در

و چند ساله بود ،که روزگار  ستیب مونیدوست میبود یمیباهم صم یلیمحسن افتادم ،خ ادی دوباره
 تونستمیتنها اون بود که م ایکه از غم مان ییرو ازم گرفت ،روز ها میسخت ینامرد سنگ صبور روز ها

 کنم . یخودمو خال ششیپ

من دنبالش  یپا به پا ایکردن مان دایپ یشده ، برا دایپ ایکه مان دیدیزود رفت کاش بود و م یلیخ یول
 . گشتیم

 . رونیاز فکر اومدم ب ینیماش یها کیالست غیج یصدا با

 انداختم . گارمیبه س ینگاه

 انداختمش و با کفشم لهش کردم . نیزم ی، رو شدیداشت تموم م گهید

چه وضع ترمز  نی؟ ا یبگه مگه سر اورد ستین یکینگاه کردم،  نیماش نیا یناش یبه راننده  بعد
 کردنه

 باز شد و...... نیماش در

که از خشم قرمز شده بود به طرفم  یو صورت عیسر یکه با قدم ها ییایخوردم ؟ با تعجب به برد جا
 نگاه کردم . ومدیم

وقت  نیداره االن ؟ ا یمهم یلیکار خ یاونم وقت ادیبار به کارخونم م هیدوسال  ایتعجب بود ، برد برام
 کار داره ؟ یباهام چ ایبرد یعنیصبح 

 که از خشم دورگه شده بود گفت : ییو با صدا دیبهم رس ایبرد



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

119 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 ؟ یبه من بنداز  دتویترش یاقاجون تا اون دختره  شیپ ی_ چقدر اصرار کردایبرد

 نگاه کردم . ایو با دهن باز به برد ناباور

 .وفتادهیاالن اتفاق ن تا

 

 هم بکنه . یاحترام یبد باهام صحبت کنه چه برسه که ب ایبرد

 به داد شد . هیکم ولوم صداش باال رفت و شب کم

من به  نکعیبه خاطر ا یول دیدونستی،اصال همتون م گمید یکیکه من عاشق  یدونستی_ تو مایبرد
که  یزن من دیبزرگ شده با یسال کجا و چجور  جدهیه ستیکه معلوم ن یهدفم نرسم اون دختر 

با اون  یول کنمیبشه ، من شده با رها ازدواج م کنندیم یمن لحظه شمار  دنیلحظه د هی یدخترا برا
 کن . رونیخراب تو نه پس فکر بدبخت کردن منو انداختن دخترت به منو از سرت ب تردخ

 یدست کله پاچه چه زبون هیزرزر نکنه  گهیصورتش تا د یتو دمیباال اوردم و با شدت کوب دستمو
 دراورده .

که هزار تا دوست دختر  ییدختر پاکمو به تو اهیمن صد ساله س ،یببند فتویکث زدم که دهن نوی_ ا
حاال  یعوض ینگاه بهت بندازه پسره  هیاز خدات باشه دخترم  دیتو با دمینم یو با هزار نفر بود یداشت

 . یکنیصداتو رو من بلند م

 بزنم که دستمو گرفت . گهید یکیدستمو بلند کردم تا  دوباره

ازدواج  نیو ا یبا اقاجون صحبت کن دیحرف حق تلخه اره ؟ برات متاسفم امشب با هی_ چایبرد
رو  خودتیب یبرنامه  نیاگه ا دیدوزیخودتون م دیبریخودتون م دیدار ییچه رو یمسخره رو کنسل کن

 چون من دخترت ..... نیشیماجرا تو و زن و دخترت م نیا ی، تنها بازنده  یتموم نکن

 ))زمان حال((

 ((ای))مان

 شده بود . رهیخ ینا معلوم یغرق در فکر بود و به جا دیفهمینم کردمیبابا رو صدا م یهرچ

 . یکنیم ری_ باباااااا کجا س
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 بهم نگاه کرد. بابا

 . شدهی_ جانم چبابا

 زدم و گفتم : یبابا چشمک به

 کلک ؟  یکردیفکر م یبه ک ی_ داشت

 . گفتمیم یداشتم چ ی، راست یچی_ هبابا

 لب گفتم: ریرو تکون دادم و ز سرم

 . کنهی_ چه خوب حرف رو عوض م

 بلند گفتم : بعد

 جور .... نیو از میخوایو صالحت رو م ریما خ یگفتی،م یرو به من بگ یز یچ هی یخواستی_ م

 بهم رفت و گفت : یچشم غره ا مامان

 . ایح یب یجور چرت و پرتا اره ؟ دختره  نی_ از امامان

 جور ... نیبکنم بگم چرت و پرت از ا _ نه بابا من غلط

 جور .... نی، از ا اوم

 سرش گزاشت به حالت شاخ  یدستش رو رو بابا

 به من اشاره کرد و گفت: بعد

  ی_ خودت بابا

..... 

 

 .میدونستیو ما نم یبود نکارهی_ بابا توهم ا

 من از گفتن ماجرا منصرف بشم . یکن یکار  یتونیحاال م نی_ بببابا

 اومدم حرف بزنم مامان گفت : تا
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 الل شو بزار بابات حرفشو بزنه ، وارج . قهی_ دود

 به مامان گفتم: نهیدادم و صاف شدم ، دست به س هیمبل تک به

 . دیی_ سرتاپا گوشم بفرما

 لب گفت : ریز مامان

 بالخره الل شد . شی_ اخمامان

 . دمیکه ازش نشسته بودم شن یفاصله ا نیاسمشو زمزمه گزاشت چون من با ا شهینم

 افراد خانواده .... نیتو ب زنهیموج م محبت

 . کنمیم فی_ خب از صبح براتون تمام ماجرا رو تعربابا

 یبا توام وسط حرفم بپر  ایمان یه دیو سوال بپرس دیوسط صحبتم نپر یتا ه کنمیم فیرو تعر تمامش
 شد . رفهمیش نتیس یتو قفسه  ادیجفت پا ب گمیبه مامانت م

 شده . یچ یبگ شهی_ م

 تونمینم گهیکالم از دستم در بره د ی شهیحرفم من ر نیب یبپر  یخوایاالن معلومه م نیاز هم ای_ ببابا
 رو بگما گفته باشم . شیبق

 . یخوایم یلفظ ریز ای دیبگ شهیخدا بفرما خفه شدم ،حاال م یییییی_ وا

 چه جور حرف زدن با بزرگتره. نی_ ا مامان

 برم چون واقعا حوصلم سر رفت . ای دیبگ شهیحاال م دیخشیخدا چشم بب ی_ وا

 بودم شرکت که ..... دهی_ صبح بود و تازه رسبابا

 روز(( نی)) صبح هم

 ((د ی))وح     

سامسونتم  فیکنار ک زمیم یو رو دمیکش رونیب زیبزرگ م یلم دادم و لب تاپ رو از کشو یصندل یرو
 گذاشتم .
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 یرو شروع کنم که صدا گهید هیروز کار هی یدر بره و با انرژ  میبه بدنم دادم تا خستگ یو غوس کش
 بلند شد . میزنگ گوش

 رو کنار گوشم گرفتم . یاتصار رو زدم و گوش یو دکمه  دمیکش رونیرو ب یو گوش بمیج یکردم تو دست

 بود فقط جواب دادم . ینکردم ک دقت

 _ بله .

 . دی_ الو وحاقاجون

 ؟  دییاقاجون شما_سالم 

 ؟یبرسون نجایخودتو به ا عیسر یتونیم دی_ اره منم وحاقاجون

برا  ومدهیگرفته و ن یمعاونم مرخص  یسرم شلوغه احمد یلیامروز خ تونمی_ نه اقاجون شرمنده نم
 شده . ختهیسر من ر یهمه کارا رو نیهم

 نه . ای یایب یتونیکالم بگو م هی_ اوفففف سرم رفت بهم اقاجون

 افتاده . ینه شرمنده مگه اتفاق _

 رو بهت بگم . یموضوع هی خواستمیم ری_ نه خاقاجون

 خب . دیپشت تلفن بهم بگ دیی_ بفرما

 نیبرا هم خوامیو صالح نوه هامو م ریمن خ دیوح نی، بب ستین گهید یچاره ا نکهی_ مثل ااقاجون
هم مشورت کردم جوتب اونا هم مثبت  نایگرفتم و با مامانت و زن عموت مامان م یمیتصم هیامروز 
 بوده .

 ؟  هیچ می_ خوب اون تصم

 .... ایبا برد ای_ ازدواج مان اقاجون

 

 ..... یاقاجون ول دیابلهانست البته ببخش میتصم هی نیا نی؟ ا دنیاز زور تعجب باال پر ابروهام
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 ایو برد ایکه مان دیدونیاشتباه بزرگه ،شما خودتون هم م هی دیکه شما گرفت یمیتصم نی_ اقا جون ا
 ..... یخوایبه خون هم تشنن حاال شما م ندوتایباهم باشن ا توننیمثل سگ و گربن اصال نم

 نجایا دی_ فکر نکنم گفته باشم نظرت رو بگو فقط خواستم مطلعت کنم امشب هم همتون بااقاجون
 . استیبرد ینشون کرده  ایهمه اعالم کنم مان یجلو خوامیم نیباش

 جون ..... _ اقا

 . دمی_ چشمت رو نشناقاجون

دختر  دمیاجازه رو نم نی،من ا رهیبگ میدخترم تصم یبزارم اقاجون برا دیرو محکم کردم ، من نبا صدام
که دوست داره سر به تنش نباسه کنه  یبه زور وادارش کنن با کس دمیمن حق انتخاب داره و اجازه نم

 ازدواج کنه .

دختر من دختر من  یها ول خوامیعذر م یلیخ دیریبگ میدخترم تصم یبرا دمی_ اقاجون من اجازه نم
 خودش حق انتخاب داره و من دوست ندارم تو کارش دخالت کنم اون خ......

 تتیدرپ یاونجا و خودتو کارخونه  امیم شمیاالن پا م نیرو اعصاب مم راه نرو که هم دی_ وحاقاجون
 ادیز یطرد شدنت .تو اگه بخوا ای ایبا برد ایازدواج مان ای هشی، حرف من دوتا نم کشمایم شیرو به ات

 کنم .یاز ارثم هم محرومت م رمیگیتمام مال و اموالم رو ازت م یتو کار من دخالت کن

 .....  نیا ی_ ول

 یراو 

 خوشبخت کردن نوه هاش بود  یبرا یتهران یعل یلجباز  نیا و

 که ...... یوقت یا یچه خوشبخت اما

 دیوح

 پول به دماغت خورد . یبه تته پته افتاد بو هی_ چاقاجون

 ..... یدخترم از پول برام ارزشمند تره ول یبدون زندگ نوی_ اقا جون ا

 پوزخند تلخ اقاجون قلبم رو مچاله کرد  یصدا

 ازدواج بشم نیبه ا یو اگه راض میکارتون خواب بش دیمنو خانوادم با رهیاقا جون پوالشو ازم بگ اگه
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 ؟  یدخترم چ ی ندهیا

 ی، پسره  یدخترت رو دوست دار  یلیخ یبگ یخوایم هیمسخرت چ یمخالف ها نیا لی_ دلاقاجون
کم داره ؟  یچ ایرو خراب کنه برد ندشیمهمه دوست ندارم ا یلیمن خ ینفهم من پدربزرگشم برا
 . یخوایم یچ گهید هیشکر خدا عال افشمیق رهیپولش که از پارو باال م

 ؟ دیکنیم نیرو هم تضم_اخالقش 

ازدواج کنن کم کم بهم وابسته  یدوتا وقت نیا یول هیزره عصب هیبه خودم رفته  هی_ اخالقش چاقاجون
 . گنیتر نم نییبهم از گل پا گهیبعدش د شنیو عاشق هم م شنیم

 که اقاجون نشنوه گفتم : یلب طور  ریز

 اخالقش . مونهیبود ، مثله سگ م یزره عصب هی_ کاش فقط 

 . نییپا ادیب طونیکنم که اقاجون از خره ش یبهانه تراش خواستمیم ینجور یهم

که  شیتا االنم چند بار خواسته بره خاستگار گستیدختر د هیعاشق  ایبرد یدونی_ اقا جون خودت م
 ی چارهیاون اگه به اون دختر نرسه حرصشو سر دختر مظلوم و ب یدونیم یو نزاشت یشما مخالفت کرد

 . نهیبیکه دوستش داره نرسه دختر منو مقصر م یاگه به کس ای، برد کنهیم یمن خال

 یای) اون برد یطفل معصوم یاون بچه  یتو عمو ی.ناسالمت یکشی_ تو واقعا خجالت نم اقاجون
...اون  یفقط نگران دختر خودت یاون فکر کن ی ندهیزره به ا هیزره فقط  هیکه  یی( بجاگهیخرس رو م

دختر  ونا شهیازدواج کنه اخرش بدبخت م ایبه برد دهیاگه بره با اون دختره که فقط بخاطر پول چسب
و  یخورده با هزار تا عشوه گر  فشیپول به دماغ کث یبو یگرگ بود معلومه وقت هیشب افشیق دمیرو د

 ما جا کرده  یساده  یایناز و ادا خودشو تو دل برد

که اخرش نامعلومه  یازدواج نیو تن به ا شدی.کم کم داشت دهنم بسته م گفتیراست م نمیا خب
 مشخصه که.....( . شهیم یهم مشخصه که چ یلیازدواج خ نی) نامعلوم؟ هه ادادمیم

شد  یو رها باهم ازدواج کنن پس چ ایمگه قرار نبود برد دیشد الیخینه چرا رها رو ب بهی_ خب اصال غر
. 
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 ی، شد یاحساس شد یو ب رحمیب یلیشده امروز خ تیزیچ هیواقعا تو امروز  نکهی_ نه مثل ااقاجون
دوتا هم  نیرهام و رها چقدر عاشق همن ا ینیتو مگه نب یییییسنگ ...تو مگه کور کهیت هیمثل 

 . ییییییاز هم جدا کن یخوایم

 رو از گوشم دور کردم و چشمام رو بستم . یگوش زدیکه م ییداد ها با

 ریدارن من درسته پ شونیتو زندگ یاالن اونا چه مشکل نیخواهرات و برادرات رو بب ی_ دخترااقاجون
 ابله نشدم . یشدم ول

 اشتباهه بزر.... هیدوتا  نیاقاجون ازدواج ا ی_ ول

 . یینجایشام ا ی_ امشب ساعت نه برااقاجون

 موضوع؟ نیمطرح کردن ا ی_ برا

 رو مشخص خواهم کرد. ایو برد ایمان فی_ بله امشب تکلاقاجون

 ..... ی_ ول

 . دیینجایا نایو م ایگفتممممم امشب ساعت نه با مان یچ یدی_ الاهلل اال اهلل نشناقاجون

 ؟یمخالفت کنن چ ایمان ای ایاگه برد یازدواج مطمئن نی_اقاجون از ا

جز چشم  یز یچ کننیدوما اون دوتا غلط م کردمی_ اوال اگه مطمئن نبودم که انقدر لجاجت نماقاجون
 ؟ یندار  یبگن .حاال هم برو به کارت برس انقدر باتوئه زبون نفهم جر و بحث کردم سر درد گرفتم کار 

 _نه .

 _ پس برو به امان خدا . اقاجون

 _خداحافظ 

 بعد قطع کردم . و

 (ی)راو

 او فقط نصف ماجرا رو گفت . ریکرد؟ خ فیتعر ایمان یمکالمات را برا نیا یتمام دیوح ایا و

 قرار داد .و اون حرف چه یرو بدجور در دوراه ایحرفش مان نیبا اخر او
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 ؟ بود

 که اخرش..... یازدواج نیبه ا یراض ایمان ایا

 )زمان حال(

 ایمان 

اگه تمام دار و ندارم  یحت مینه من و مامانت پشتت یو بگ یاگه مخالفت کن یدونی_ حاال خودت مبابا
 از ارثش کنه و منو محروم  رهیرو اقاجون ازم بگ

 نیوقت احساساتت به عقلت غلبه نکنه گل دختر خوب بش هیخوب فکر کن  یتا شب وقت دار  ایمان
 دل بابا . زیعز مینه تا اخر پشتت یکالم اگه بگ هی یندار  یتیمحدود چیفکراتو بکن اصال ه

 بعد دست مامان رو گرفت و هردو از من دور شدن  و

 تنها گزاشتن الیکوه فکر و خ هیمنو با  و

 یول  گفتمیحتما م زدیحرف رو نم نیکه اگه ا یاخر جواب نه محکم و قاطع منو عوض کرد جواب حرف
 االن 

 .... یول ستیمثبت هم ن جوابم

و اگه  یزنیم یبه پدر و مادرت بدجور ضربه ا یفقط به خودت فکر کن یخود خواه نباش اگه بخوا ایمان
 ..... یبه اون پسره  یجواب مثبت بد یبخوا

 دستام گرفتم و نشستم خوب فکر کردم  نیگرفتم ، سرم رو ب یدیشد سردرد

 احساساتت به عقلت غلبه نکرده بود( چوقتیکاش ،ه یکاش ،وا ی) و ا

...... 

 

        یراو         
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سرا همه ،،،با مرگ ک گزرهیارسام م زیعز یلیخ یمیاز مرگ مظلومانه کسرا دوست صم یماه کی حدودا
از آزاد شدن ارسام از  یشکه شدن مخصوصا ارسام که هنوزم عادت به نبودن کسرا نکرده.چند روز  یلیخ

 تیاون شکا ازانکه اضحارات ارسام را بشنوند  یخبر ب دنی، پدر مادر کسرا بعد از شن گزرهیزندان م
 کردن و به زندان انداختنش اما.....

ارسان اثبات شد و  یگناهیب یماه کی بایپس تقر  یو پزشک قانون سیپل میت یو مشاهده  یبرس با
افتاد در دلش رشد  یکسرا م ادیکه هر وقت  یا نهی، و با ک یمیاون از زندان ازاد شد اما با حال وخ

 ...《امانی》از  یو نفرت نهی،،ک کردیم

 ارسام 

شده  میدرخت تنومد قا هیکسرا(  پشت  ی) مامان و بابانبیاز عمو عباس و خاله ز یادیز یفاصله  با
 نیمنو ندارن با ا دنیچون از من متنفر شدن و چشم د ننیبودم ، فکر نکنم دوست داشته باشن منو بب

 که عامل کشته شدن کسرا من نبودم . میهم من هم داداگاه گفت

 عزمشون رو جزم کردند و بلند شدن  بالخره

 قرمز و...... ییصورت ها و چشما، یبود لباسا خاک عیواقعا فج تشونیوضع

 از اونها نداشتم بلکه حال و روح خودم بدترم بود  یدست کم خودمم

 برد .... شیذهنم مرور شد و منو به خاطرات چند سال پ یاون خاطرات تو دوباره

بهت بگم ، تو  خوامیرو م یموضوع مهم هیبهت گفته بودم  شیچند وقت پ ادتهی_ اوممم ارسام کسرا
 . گمیهر وقت وقتش شد خودم بهت م ستیخب بگو ..منم گفتم االن وقتش ن یدیهم پرس

 . ادمهی_  اره 

 _ خب االن وقتشه .کسرا

 بگه . خوادیم یما چ یداش کسرا نیا نمی_ خب بفرما بب

 کنم... یازت خاستگار  خوامیارسام م نی_ اومممم..خب چطور بگم ،،،خب ببکسرا

 ؟  گهیم یچ نی...ا دیاز تعجب باال پر ابروهام

 خودم اشاره کردم و گفتم : به
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 _ از من ؟

 کرد و گفت : یتک خنده ا کسرا

 کنم . یکه از تو خواهرت رو خاستگار  نهی_ نه منظورم اکسرا

 با اون عجوز.... یخوایتو م یییی_ چ

 چشمام رو باز کردم و به دور و برم نگاه کردم .. ییحس کردن صدا با

 ؟ دیشنویو م_ اقا ،اقا با شمام صدام ر

 ... دمیرو د یعقب برگشت و نوجوان به

 

 ایمان        

کنم نه  یسقف زندگ هی ریمغرور و سگ اخالق ز یبا اون پسره  تونستمیفکرامو کردم ،من نه م خوب
با اقاجون  دیکوچه اون کوچه بشن ، حتما با نیا یبزارم خانوادم آس و پاس و اواره  تونستمیم

به  کاریمارو اه اخه چ یبشه و ول کنه بابا زار و زندگ الیخیبچه گانش ب یاجباز  نیصحبت کنم تا از ا
 من با اون کرگدن ازدواج کنم . یکه اصرار دار  یمن دار  یزندگ

 ... نایاقاجون ا یخونه  میریم می، دار میتو راه االنم

 سرمو به جلو بردم و رو به بابا گفتم : نیتوقف ماش با

 ؟ میدی_ رس

 گفت: یبهم انداخت و با اخم با مزه ا هینگاه عاقل اندر سف هی بابا

 . ییییکنینم چیو انقدر هم منو سوال پ یدیرس ینیبیم ی_ اگه خوب به دور و اطرافت نگاه کنبابا

 . دمایسوالمه که تو طول راه از پرس نی_ وا بابا اول

 و مخ منو خورده؟ زنهی_ پس نکنه مامانته که انقدر حرف مبابا

 ؟ دی_ وا وحمامان
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بد  ایمان نی، بب یصحبت کرد لیتا داماد فالن فام هیاز عروس فالن همسا ی_ خب سردرد گرفتم هبابا
 بزاد به من چه ... تونهیخانوم نم ریاخه عروس من گمیم

 _ نه کامال حرفت درسته و حق با شماست . 

 ؟ یاز خودت دفاع کن یخوایم یچجور  گهیحق با منه د گهیدختر خنگت هم م نیا ای_ ببابا

 

 . راتهیخ دیاقا ، بردار دیی_بفرما

نزدم  یچیکه لب به ه شدیم یروز کامل هیانداختم ، فکر کنم  یکه دستش بود نگاه ینیریش یجعبه  به
 یراحت غذا بخورم وقت تونمی،اما من چطور م یاز گشنگ رهیدلم ضعف م کنمیو االن هم که دارم دقت م

و  نزاشتوقت تنهام  چیکه ه یکه مثل داداشم بود باعث مرگش شدم .داداش یدوست یبه اون راحت
اخر عمرش هم دست از کمک کردن به من برنداشت ، اون داشت راه درست رو نشون  یلحظه ها یحت
 نیسانسور کردم حرف ا یببخش)《......》داده بودم که عاشق اون دختره  ریمن خر گ یول دادایم

 نیهمعشقه و برا  کردمیکه فکر م یعادت هیعادت ،  هیهوس بود  هیمش ه یادب رو ( ول یارسام ب
 ....... دهیخروار ها خاک خواب ریاالن دوستم ز

 هم بود . یتو یپسره افتاد ، اوه اوه اخم هاشم حساب ینگاهم به دسته خشک شده  تازه

 کردم و گفتم : یتشکر 

 . خورمی_ ممنون نم

 . دادیکرد که مطمئنن داشت بهم فحش م یرفت. زمزمه ا یا گهیو حرص به سمت د ضیغ با

روزا بدجور تو دلشون منو اه و  نیکسرا که ا یمامان و بابا یخال یطرف قبر کسرا برگشتم و با جا به
 مواجه شدم . کننیم نینفر

 . شدیم شتریو ب شتریرفتن ، بغضم هرلحظه ب نایا یغرق در فکر بودم که ،،،متوجه نشدم ک انقدر

؟ واقعا  یبود ارسام که جوان ناکامش کرد یسر خاکش ،،گناهش چ ومدمیبار بود که م نیچندم یبرا
 بود ؟؟؟؟ یگناهش چ

 به طرف سنگ قبرش به حرکت افتادم . یشرمندگ با
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اشتباه االن  هیپاکش که فقط بخاطر  یسنگ قبر بود ( چشما یکه رو یچشماش ) عکس یزدم تو زل
 اخر با غم نگاه کرد ، حقم داشت بدجور تا کردم باهاش بدجور . یکه لحظه  ییبسته شده چشما

 زد تمام وجودم رو .... شیذهنم مرور شد و ات یاخرش تو حرف

از  یکه وقت ستیبدون درست ن نویا یدختر دل دوستت که مثل داداشت بود رو شکوند هی_ تو بخاطر 
 راه ، مهین قی،خداحافظ رف یکن یخال گهید یکیسر  یهست یعصبان یکی

،،بالخره اون بغض که هرلحظه  کردمیم ی.با مشت افتاده بودم به جون خودم و خود زن نههههههههه
 شکست و راه تنفسم رو باز کرد : شدیبزرگ تر م

 اهی، به خاک س رمیگیتمام ازت م یرحم یرو با ب بتیمص نیارواح خاک کسرا قسم انتقام ا ا،،،بهیمان 
 ... یمرگ کن یصد بار ارزو یروز  کنمیم ی، کار  شونمتیم

..... 

 

 از او متنفرن چه بوده و هست .... ایلیخ نجایکه مطمئنن تا ا ایدر دل برد ایا و

که  یعاشق دختر  واشی واشینم نم و  کردیم لیتحص 《......》محصل بود و در دانشگاه یوقت ایبرد
به  نکهیتا ا شدیعشق پنهان بود و روز به روز به عشق او اضافه م نیاش بود شد،پنجسال ا یهمکالس

 ایبردکه  یاتاناز رفت و عشقشو اعتراف کرد ، اتاناز هم برخالف حس شیبابک به پ قشیرف ی هیتوص
کم کم رابطشون باهم  نیهم یباز هم داشت ....برا یاگر چه کوچک ول ییحس ها ایداشت به برد

 بود  یقبلشون که سرد و رسم یق رابطه برخال شدیگرمتر و گرمتر م

 که .... شدیم شتریدرجه عشقش به اتاناز ب و

 وسط اومد و حال هم دوباره اون رسم و رسومات .... ایمان یپا که

نداشت بلکه خودش هم مخالف بود مثل  میتصم نیدر رابطه به ا یگناه چیکه ه ایشب دوباره مان آن
افتادن ازدواجش با عشقش را از  ریتاوان به تاخ خواهدیهم م ایکسرا مقصر شناخته شد و برد ی هیقض
 کار..... نیبود و ا ایاز مان یسخت یر یاو خواهان انتقام گ ردیبگ ایمان

و او را وارد  گفتینم ایراز رو به مان نیخانوم ا دهیتا فر زدینم یکاش هرگز ارسالن دست به خودکش یا
 کرد  ینم ایبا مان کندیکه بد تا م یا یباز 
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 یپدر و مادرش ، بخاطر عمل یکه حال فقط مجبور بود به خاطر ابرو یگناهیمقصر ب     ایاما مان و
 کند ... تیبگزارد و اعالم رضا شیپا ریازدواج بدهد و غرور را ز نینکردن حرف اقاجون تن به ا

 دادیسخت اورا عذاب م ایچه پوزخند برد اگر

 ؟ ستیازدواج چ نیاما سرانجام ا و

.... 

 

 گفت: کردیم ییرایاز خدمتکارا که داشت پذ یکیرو به  یبلند یبا صدا اقاجون

 . دیبالخره رس ایبرو درو باز کن برد ری_ مناقاجون

 گزاشت و رفت تا درو باز کنه  زیم یرنگ و وارنگ رو رو یشربت ها ینیگفت و س یخانوم چشم ریمن

که اخالق صدو  شدهیو زود تر اقاجون شروع کنه به حرف زدن و بگه چ ادیب ایتا برد میهمه منتظر بود 
 دونمیداره خودمم نم یاما چه ربط استیبه خاطر منو برد دونستمیکرده البته من م رییهشتاد درجه تغ

. 

 . ییییشازده اومد اما چه اومدن بالخره

 !!!!یبه خونشسته ا یوحشتناک و چشم ها یها اخم

( و بعد  هیبه تک تک حضار کرد بجز من) انگار ارث باباشو خوردم که با من دشمن خون ینگاه ایبرد
نفس  یجز صدا ییصدا چیکنار ارتان نشست و با وقاحت به اقاجون نگاه کرد ،،ه یا یصندل یرو
  ومدیسالن نم یکه باحرص بود تو ایبرد یها دنیکش

 شه ؟؟؟؟ب یشر  هیبه جونم افتاده بود ،،نکنه امشب  یبد استرس

 شروع کرد به صحبت کردن  ایبرد نیتوجه به نگاه خشمگ بدون اقاجون

 اقاجون نداشتم !! یبه حرف ها یبود و توجه ایبرد ینگاهم رو 

 . کردیم رییصورتش تغ یاجزا یرو نگاهم
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من  شششی، چ هیکفر نایاقاجون ا میتصم نیاز ا یلیاون نگاه سردش قفل شد معلومه خ یتو نگاهم
 شوم که برات نفرستادم  تیفدا ینامه  خورهیو اخالقت  بهم م ختتویخودمم حالم از خودتو ر

 ..... یعنی نیجمع شد و ا گفتیو خشن م یعصب یلیاقاجون که خ یرو به حرف ها حواسم

  یراو  

 شب گذشت .....  آن

 نشاند ؟ یموفق شد و حرف خود را به کرس یچه کس اما

 تیو مخالفت نکردنش بود بالخره به موفق هیبق دنیاون همه خشن بودنش فقط نرس لیاقا که دل یعل
شد بالخره حرف خود را به  جادیکدورت ها ا یشد و بعض جادیکه ان شب در خانه ا ییو با دعوا دیرس
را به همه  شیمقاومت کنه و تصم ایبرد یو داد ها ایمان یتمنا ها ینشاند و توانست جلو یکرس
 کند ... لیتحم

 و ....... دیکوبیقرار عشقش م یبود که ب ایتر دل برد زیهمه غم انگ از

....... 

 

 _ باباااااا .

 بهم گفتن .... یز یچ هیبهم زدن و هر کدوم  یتشر  هیکه زدم  یغیو مامان بخاطر ج بابا

حس  هیتو تابستون  ومدیکه م یمیمال میشب و اون نس کیتار ی،هوا میشد ادهیپ نیاز ماش بالخره
 باحال بهم داده بود..

 قصره فرعونه( پشت سر بابا و مامان حرکت کردم . یطرف عمارته اقاجون) لعنت به

 یراو  

مرور  دیذهن وح یتو ای،،،همش حرف اخر برد شدیم شتریب دیضربان قلب وح گذشتیکه م قهیهردق
بار هزارم بود که در  یجلمه برا نیا ینگرانش کرده بود اگه به وعده اش عمل کنه چ یلیخ نیو ا شدیم

  کردیذهنش تکرار م
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دوسشون  یلیکه خ ییچهار تا از نوه ها نکهیخوش حال بود از ا یلی) اقاجون( خیتهران یان طرف عل از
 داره رو ....

از هم به هم  یو دور  یها سخت یامشب قراره رهام و رها پس از ها یچهار تا ؟ ) درست خوند یچ
 .....( هییبرسن و تو دلشون غوغا

 ایمان

 مارو مشخص کنه . فهیو تکل ادیتا اقاجون ب مینشسته بود منتظر

 نیما اخر یخانواده اومده بودن و با شرمندگ یچون بجز ما همه  نجایا هیا یامشب مهمون نکهیا مثله
کدومشون هم  چیمامانه که هفت تا لباس عوض کرد ه رهیهمش هم تقص میویکه رس مینفر بود

رو  تیچون وضع دیساده پوش یلباس معمول هیچاق شده(اخر سر هم  خورهی) از بس مشدیاندازش نم
 .. میکردیغضبا نگاش م ریمثل م ی..چون منو دد دید رناکخط

م بود از قصد شد و سالن در سکوت فرو رفت ) معلو دهیاز اون سمت سالن شن یفرد یقدم ها یصدا
جاش  شهیکه هم یبزرگ یشاها اومد رو صندل نی( و اقاجون مثل ا میتا خفه ش نیزم کوبونهیپاشو م

 رو نداشت نشست . یحق نشست رو اون صندل یهمونجا بود و کس

زشت نبود )  لیانگور لیگور یاز اون پسره  ینگاه ها سمت اقاجون بود ، و خدارو شکر خبر  همه
 ( ... استیکه منظورم برد دیدیمطمئنن فهم

 بچت کجاست ؟ نای_ مباقاجون

 جوننننن. یتولت کجاست مب یبگ دی...با یبچه که به اون نسبت بد فیه

رو  یبه کمکش اومد و شمرده شمرده اون همه چ دیبه پته تته افتاده بود که عمو سع نایمب خاله
 داد . حیتوض

کنم و بگم  یگفت ازتون عذر خواه ادیاومد نتونست ب شیبراش پ یکار  هی ای_ اقاجون برد دیسع عمو
 دفعه بعد انشاءاهلل .

 دمینظرتون داشتم و فهم ریاتاقم ز یاز پنجره  دیبعد نه ....من همتون که اومد ی_ که دفعه اقاجون
 دمیفهم یمنم وقت گفتمی.....داشتم م ستیهم خودت که به خاطر کار ن دونمیو هم من خوب م ومدهین
 االنم تو راهه .. ادیمجبورش کردم ب میزنگ زدم بهش و با چند داد مال عیسر ستین
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 خنده  ریز زدم

 ... یبهش زد ی_ دمت گرم اقاجون چه رودست

 سرد گفت : یلیبهم انداخت و خ یبا اخم نگاه اقاجون

 دی، درضمن نگفتم که بخنند یر یم سهیر ینجور یگفته باشم که ا یا فهیلط ای_ فکر نکنم جک اقاجون
 ببند . شتویدست من در بره ، حاال هم ن ریاز ز تونهینم یکس چیه دیگفتم تا بفهم

 ام رو خوردم و صاف سرجام نشستم وا چرا انقدر بد اخالق شده . خنده

شدنم داره تو دلش هر هر به من  عیرادمان قرمز شده بود البته از خنده معلوم بود از ضا ی افهیق
 . خندهیم

 نگاه هارو به خودش جلب کرد . یزنگ در همه  یصدا

 _ فکر کنم اومد .ایدن

 ...یبه خودت فشار ن ادی،،،،،ز ی_ خسته نباش

 اشاره کرد ... ییاتاناز بهش نگاه کردم که با ابرو به جا یسرفه  با

 که اشاره کرد نگاه کردم که .... ییجا به

بود و داشت منو نگاه  هسادیوا یبا دو جفت چشم خشن مواجه شدم .اقاجون با اخم وحشتناک که
 . کردیم

 ایلیبه باران و ا یحت یچقدر خشک و رسم هینجوریاه اصال چرا ا کنهههههیم نکارویچرا امروز با من ا وا
از دوستاشون   یکی شیکوچولو رو گزاشته بودن پ ایاوناهم  سون هیبحث مهم دیاریگفته بود بچتون رو ن

،، واال انگار  دیریگیم ختکه انقدر مهمه من که در کل جوابم نه چرا انقدر به خودتون س هی....واال چ
 جواب من مثبته که محفل راه انداختن .

 ندارم نزار حرمتا شکسته شه . یکس شوخ چیامشب باه ایمان اریدر ن ی_ خوشمزه باز اقاجون

تازه  ومدیاقاجون خوشم نم دیجد گفتم ؟ اه اه اصال از اخالق یمگه من چ کنهیم ینجور یچرا ا وا
 رفته .... یبه ک ایبرد دمیفهم

 زنگ به صدا در اومد  یصدا دوباره
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 اون مرد . دیباز کن دیبه من بر دیمثل وزغ زل بزن نکهیخب بجا ا وا

..... 

 

    

 ایمان           

 سه ماه بعد      

           * 

با  ینشستم ه یصندل ی، کمرم هم خشک شده بود از صبح رو شدیموهام داشت تموم م ونیشن
 ... رنیصورتم و موهام دارن ور م

 شگاهیکه اون سمت ارا یقد نهییبلندشدم رفتم سمت ا یصندل یتموم شدعقب رفت ازرو شگرکهیکارارا
 یقسمت باالشوکارکرده بوداونم ضربدر  موفقطیمشک ینگابه خودم انداختم موها هی نییبودازباالتاپا

موهام  یبه صورت کج رو دمیسف کیتاج خوشگل کوچ هیموهاموبه صورت ازادانه بازگذاشته بود هیوبق
اون  ییتو میخاکستر یبهش داده بودبه چشمام نگاکردم چشما یقشنگ یلیخ یگذاشته بودکه جلوه ا

دم بااون لباس عروس دکلتم که دنباله شدع بو دادخوشگلیخودشوقشنگترنشون م یلیخ یدود شیارا
ها که  انماز خ یکی یشده بودم..با صدا یبودعال میزبراقیر ینایلباسمم نگ یداشت رو یقشنگ یتور  ی

خوشگل و جذاب شده بود کت  یلیخ ایبرد رونیتشکر کردم و رفتم ب شگریگفت داماد اومده از خانم ارا
 دهیپوش یرنگ مردونه ا دیسف راهنیو پ دهیپوش یخوش دوخت دیسف یبا راه راه ها یو شلوار سرمه ا

نگاه کرد که من  لمبردارویف یطور  ای.بردستاین یسخت یلبخند بزن کار  هیاومد و گفت اقا  لمبرداریبود ف
کارو بکن  نیا ییییداده ه ریگ لمبرداریحاال ف نییپا میکردم گلو بهم داد و رفت سیاون خودمو خ یجا

 میو رفت مینشست عیسر          نیهم خسته شدو دستمو گرفت و کشوند طرف ماش ایاون کارو بکن برد
 یگوسفند و جلو پامون قربون میکرد یوسو با همه روب نییپا میشلوغ بود رفت یلیطرف تاالر خ

که  نمیبی:))مدمیرو شن ایبرد یکه صدا میعروس و دوماد نشست گاهیجا میبود رفت یکردن.تاالر بزرگ
که اومدم جواب بدم  نیپوزخند زد((هم هی!!!منتظر باش برات برنامه ها دارم و ؟؟؟؟یخوشحال یلیخ

برگشتم که  یکه نوبت رقص دونفره شد وقت میدیرقص یرقص کل یاومدن دستمو گرفتن و بردن برا
م اعصابم به دیرقصیدختره هم با عشوه م رقصهیدختره م هیبگردم متوجه شدم که داره با  ایدنبال برد
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 یکی گهیها نم هینشستم    ا  ا  چه پسر احمق یصندل یتوجه به دخترا با حرص رفتم رو ی.منم بختیر
 اخه تو امشب  ارنیبد بختم حرف در م نبرا م یچیپس فردا برا اون که ه نشیبب

 یکس یصدا صدا نیا کردمیاز پشت اومد ،،صاف نشستم و به طرف صدا برگشتم ؛ خدا خدا م ییصدا
 نباشه ... کنمیکه فکر م

به تک تک سلوالم  یاز حد شیب یکه صدام زده بود برگشتم استرس و نگران یبه طرف شخص یوقت
 شد قیتزر

 یچشما نیمنه ، ا ری، دوست نداشتم باور کنم که وضع االنش تقص کردیم شتریام رو ب ینگران افشیق
  سرش اورده؟ نارویا یعشقش به من همه  یعنینامرتب و  پیت نیسرخ ، ا

 . ی_سالم خانم خانما     امشب چه خوشگل شدارسام

بردار،، حاال هم برو  میمگه نگفتم برو و دست از سر خودم و زندگ یکنیم یچه غلط نجای_تو ،،،، تو ا
 گمشو تا همه متوجهت نشدن .

؟ من تازه اومدم و حاال حاال ها هم  یکن رونیمهمونتو ب یخوایچه طرز حرف زدنه بانو ،،م نی_وا اارسام
 .. یدیم ریحق یدور رقص و به بنده  هیمجلس موندگارم ، حاال هم افتخار  نیتو ا

 (  القی) برو با عمت برقص د

 ؟؟؟؟ ینبود ینطور یتو که ا یشد ینطور ی_ارسام برو انقدر اعصاب منو خورد نکن ، تو چرا ا

لحظه هم نفس بکشم  هیبدون تو  تونمیتونم بخدا نم یهمه بالرو سرم اورده نم نی_ عشق تو اارسام
بخدا من  میباهم بر ییدوتا ایب میفرار کن نجایاز ا ایرو نکن بلند شو ب تیخر نیا ایبلند شو مان

  کنمیخوشبختت م

اعتمادمو اون کارش ..اون کارش باعث شد تمام  یبه ارسام داشتم ول ییحسا هیمنم .،،،،منم  راستش
 نسبت به خودش خراب کنه .....

 ما نزاشت جوابشو بدم . شیپ ایبرد اومدن

 ..... 

 



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

137 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 تعجب نگاش کردم . با

 _ چته ؟

 بگو جانم . شعوریب هی_ چته چباران

 _ چته؟

 . یشیادم نم یکی_ تو باران

 عرضتون . ستمیمن ادم بشو ن گنیبهم م ایلی، خب خ یبگ نویا نجایا ی_ اها اومده بود

 _ اگه منظورت امرمه که .....باران

 جلوم و با زور منو بلند کرد . اومد

 . یدستمو از جاش کند ی_ چته وحش

هم به ما بده  یلذت هیشبه ها پاشو  هی تی، همش نشسته ور دل شوهرش عروس شی_ پاشو..اباران
 . کردمیم کاریچ میمن شبه عروس دونمیبده اه اه نم یقر  هیهم خودت ببر 

 وسط سالن . یرفتیم یکیموج مکز ای یزدیم یهلکوپتر _ 

 خنده  ریزدم ز یبره پوق یکیموج مکز ای یسالن هلکوپتر  هیباران وسط  نکهیتصور ا از

 و شصت درجه چرخوند  صدیتمام س یرحمیگوشت پهلوم رو گرفت و با ب باران

 و.... دمیکش یخفه ا غیج

 

 زد و دستشو جلو اورد ... یکه اومد ارسام لبخند ایبرد 

 ....  نیا ینکنه جلو یز یارسام ابله ابرو ر نی، ا شدیداشت از جاش کنده م قلبم

 دستشو با اکراه باال اورد و با ارسام دست داد .. ایبرد

 همون داماد خوش شانس ما درسته....؟ یباش ای_ فکر کنم شما بردارسام

 . دموریمن شمارو به جا ن ی_ بله درسته ولایبرد
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 یکنم بنده ارسام راد هستم همون یرفت خودمو معرف ادمی نجای_ اخ بله بله انقدر شلوغ پلوغه اارسام
 تصادف کرد .... زیعز ایکه با مان

 گفتم؟؟؟( یشاخ ) چ یبز ب کنهیم میافتخار چه

 راد . یاقا نیخوش اومد یلی، خ نیهست یک دمی_ اها حاال فهمایبرد

 دور رقص داشته باشن .. هیبا بنده  دنیخانوم افتخار م ایمان نمیبب _ ممنونم راستش االنارسام

 حرفو زد .... نیارسام ا  یداره وقت یچه حس نمیتا بب ایزل زدم تو صورت برد یچرا ول دونمینم

 شد ... داریهم رو صورتش پد ینشد بلکه لبخند جادیتو صورتش ا یر ییتغ چیتنها ه نه

مامان با شنل  یلختم که به اصرار بابا و اخم و تخم ها یشد و دستشو دور شونه ها کیبهم نزد ایبرد
 پوشونده بودم ، انداخت و منو به خودش چسبوند و گفت :

 ییبه من قولشو داده بود شرمندم داداش همه صداشون درومده که ما چرا دوتا یایتو ب نکهی_ قبل ا
 م؟؟یرقصینم

 بعد از تو نوبته منه ها     ینداره ول ی_ باش اشکالارسام

 تموم از ما دور شد .. ییزد و با پرو یبعد لبخند 

 گفت ؟ یاالن چ نیافتاد ا می، تازه دوزار دمیشنیرو م ایبرد یشدن دندون ها دهییسا یصدا

 ادم . نهمهیا یبرقصم اونم جلو نیبا ا دیبا من

 اصالاااا . ییا

 ... یکن یعروسک منو دستمال یبخوا یخندیبه گور بابات م یعوض ی_ پسره ایبرد

 سرشو خم کرد و تو چشمام نگاه کرد . یشخندیبا ن بعد

 اشغال پست . یا گهید زیپس بگو تو نگران چ وونیح ی پسره

 چیه نیا دمیاالن فهم یبودنش رفت ول یرتیغ نیبه خاطر ا یقنج هیبود  بگم اولش ته دلم  دروغ
 ...... یکه قبلش بود همونجور  هینکرده و همون یر ییتغ
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 ییو با چشماها دمیگفتن بهش دست کش یور  یکتم از فحش دادن و در  یرو ایفشار دست برد با
 سرد بهش نگاه کردم ....

 نشده . دایتا دوباره سرو کلش پ گهید ایب یسادی_ چرا واایبرد

      دیشد و وسوسه شدم که به حرف ارسام گوش بدم ، شا دهیکه زد کش یذهنم به حرف یا لحظه
 اون واقعا عاشقم باشه؟؟؟ دیشا

 ..... یول

که جوونا داشتن  ییهمونجا قایدق دیکشیو منو به وسط سالن تاالر مختلطمون م دیدستمو کش ایبرد
  دنیرقصیباهزار ذوق و شوق م

کنم من  هیگر دیکه برقصم با ییکس من االن به جا چی...ه گزرهیم یتو دل من چ دونهیکس نم چیه
  سوزونمیم ندمویا یدست یدارم دست

 رو با خودم به گور ببرم  یعاشق دیانگار با یعشق رو بچشم ول نیریدوست داشتم طمع ش شهیهم

با هزاران  ایرفتن و من موندمو برد زاشونیکم کم جوونا نفس زنان به سمت م دمیبه محل رقص رس تا
 کردنیکه داشتن مارو نگاه م یچشم

 اهنگ شاد  هیاونم با  دنیبه رقص میکرد شروع

 شدیو چندشم م خوردیتو صورتم م ایبرد ینفس ها نیهم یبرا میباهم نداشت یادیز ی فاصله

اهنگ عوض شد  نکهیرقص مزحک تموم شه و راهت شم تا ا نیهرچه زود تر ا کردمیدلم خدا خدا م تو
 و ...

 شد ... یاهنگ مخصوص رقص تانگو پل و

.... 

 

 . دیاز رقص دست کش ایبرد

 شد؟ یبهش نگاه کردم ، چ یحالت گنگ با
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 شه . تیادیز ترسمیم میرقصا رو انجام داد یچه خبره همه  گهی:_ بسه دایبرد

نشه  تیادیز گهیم یجور یدونفرمون رفت ،  یها یجوابشو بدم که پا تند کرد و به طرف صندل اومدم
مردمه چه  شینشه ا تیادیز یگیاونوقت م یدیرقصیم یانگار کوالک کرده بدبخت مثل اسب اب

 دارن . یاعتماد بنفس

 بود افتادم .... شیمجلس عقدمون که دوهفته پ ادی

 با اکراه کنارم نشست و بله گفت که اون لحظه .... یجور ی

 کردم . هیتو اتاقم گر یحساب می، چون شبش که برگشت رهینم ادمیوقت  چیروز ه اون

 که انگار باباشو کشتم . کردینگاهم م یجور ی

 . خورهیحالم ازت بهم م یعوض ی پسره

 اومدم . رونیاون روز ب الیدور کمرم از فکر و خ یقرار گرفتن دست با

 که دستشو دور کمرم حلقه کرده بود نگاه کردم . یکس به

 . دارهیچرا دست از سرم برنم نیخدا ا ی...وا ارسام؟؟؟

 و خوش بودن . دنیرقصیانداختم دوباره سالن پر بود از دختر و پسر که م یدور و برم نگاه به

 کنم .. یزندگ نیتا اخر با ا تونمیبکنم من نم ندمیا یبرا یفکر اساس هی دیبا

 تو چشماش . یزل زد قهیچند د ینجور یکه ا یدوستش دار  یلیخ نکهی_ مثل اارسام

 خودتا . یبرا یزنیزل زدم تو چشماش ؟ دوستش دارم ، ارزومه سر به تنش نباشه حرفام یک من

فکر کردن از عشقه و جنونه  نایا ایبرد یکه غرق در خاطرات بودم زل زدم تو چشما یموقع دمیفهم اها
 (الی)هه چه خوش خ

 . دیباش الیخ نیبه هم زپرشک

 _ دوستش ندارم.

 ....ایو بردتو ، ت یچ یعنی؟ ییی:_ چارسام

 گفتم : یوسط حرفش و با پوزخند دمیپر
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 . وونشمی_ د

 زود خودشو جمع کرد و به حالت اولش در اومد . یول دیابروهاش پاال پر ارسام

 توئم . ی وونهی، د ییایبرد ی وونهیکه تو د یقدر  نی:_ جالبه ، منم همارسام

 .تیا شهیجمالت کل نیبا ا یاه حالمو بهم زد گهیبرو گمشو د یوا

که االن همونم  دمیدیمن تورو به عنوان برادرم م یشدیعاشق من م دیوقت نبا چی_ تمومش کن تو ه
 . نمیبینم

 که . ینیبیم ی:_ خب ،   خب االن منو چارسام

 هرجور شده اسم هوسشو بزاره عشق . خوادیاحمق که م هی_ 

اومدم و به طرف  رونیب تیجمع انیاز دور کمرم محکم و خشن جدا کردم و با حرص از م دستشو
 گرفته بود رفتم . ایکه حاال نصفش رو برد میصندل

 . هیعکس والعملش چ نمیهم به ارسام نکردم که بب ینگاه مین یحت

 نشستم . ایکنار برد یاندک یفاصله  با

 از مامان و بابا نبود . یخبر 

خودش صحبت  ینشسته بود و داشت با همسن و ساال یصندل هی یکه رو دمیاقاجون رو د فقط
 . بستیصورتش نقش م یرو یو گاه لبخند کردیم

صورتم رو پوشوند ، از اول مجلس وسط بود و داشت با شوهر خنگ تر از  یلبخند دمیرو د ایدن یوقت
 نداشتن  یکسم کار  چیبا ه دادیخودش قر م

 یخودشو نگه داره و حت تونستیکه ادم نم زاشتیم ییاهنگ ها هی ترکوندیهم که داشت م یج ید
 . دادینشسته هم خود به خود قر م

 . دمیکه دست رو شونم گزاشته برگشتم که باران رو د یشونم نشست ، به طرف کس یرو یدست

...... 
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 خدا ابروم رفت . یچند نفر به من جلب شد ، وا توجه

دستشو پشت کمرم گذاشت و خانومانه منو به سمت بچه  کیلبخند مل هیپهلوم رو ول کرد و با باران
 . ستیخودشون ن یبرد ، حاال خوبه عروس کشتنیکه داشت خودشونو وسط سالن م

 . نهیسنگ یلیدستش خ ی، لعنت دادمیاونجا فقط به باران فحش م تا

 متوجه من شدن به طرفم اومدن و کشون کشون منو بردن وسط و...... یها وقت بچه

 کم کن( شد؟؟؟ازتوقعاتتیبدم که چ حیتمام رقص و برات توض یعا االن توقع دار ) نه واق

 رفتم . میرقص تموم شد خسته و کوفته و نفس نفس زنان به سمت صندل یوقت

 که نشستم خبر دادن وقت شامه .. میصندل یرو

 . مردمیم یبودم االن داشتم از گشنگ شگاهیتو ارا نکهیخدا ظهرم ناهار کم خوردم برا ا یوا

 ظرف جلومون گذاشتم . هیغذارو بدن  دنیما که رس به

 شام بخورم . نیبا ا دیمن االن با غییییییییج

توجه به من ) فقط مثل خرسسسسس  یبدون ذره ا خوردیقاشقش رو برداشت و داشت م ایبرد
 نبود ، قاشق رو برداشتم که شروع کنم به خوردن ..... یچاره ا نکهی( مثل اخورد یم

...... 

 

 و دوباره به خوردن ادامه داد . دیبشقاب رو به طرف خودش کش ایبرد که

 کرد ؟ ینجور یچرا ا نیا وا

 شدنم نشد . عیضا نیمتوجه ا یکس نمیدور و اطرافم نگاه کردم تا بب به

 . خوردنیزده ها غذا م یقحط نینفر همه داشتم مثل ا هی بجز

بود که انگار اونم مثل من  دیبابا وح کنمینگاش رو حس م ینیهم که از اول مجلس سنگ ینفر  هی اون
 . ستین یراض یعروس نیاصال از ا
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 یرسم یلیاز گارسونا که خ یکیلب به غذا بزنه به سمت  نکهیبلند شد و بدون ا شیصندل یاز رو بابا
 نداشته باشه، رفت . یکم و کسر  یتا کس کردیم یدگیداشت به همه رس

زره ادم  هی کننیهمه ادم دارن نگامون م نیا فهمهینبرده ، نم تیاز انسان ییبو چیه یعوض ی پسره
 رفتار بچه گونه و مسخرش دست بکشه .. نیباشه و از ا

 و رفت  دیسرم رو بوس یپرس غذا گرفت و اومدو جلوم گذاشت و رو هیاز گارسون  بابا

 نزاشت . ایبرد نیخنک شد محل سگم به ا دلم

گرمم بود صدبار به اقاجون گفت بابا تو  یلی،خ رفتنیشام تموم شد و تک تک داشتن مهمونا م بالخره
 میتو تاالر گرفت میاومد نیبرا هم یبکن یخوایم کاریچ ادیاگه بارون ب یگفت هوا ابر  ویعروس میریباغ بگ

 . کیتاالر بزرگ و ش هی

همه  نیبرا هم رهیعکس بگ خواستی، ارتان م میافتاد ، فقط خومون مونده بود یبه سالن خال نگاهم
 بود ... سادهیهم وا ایبرد یطرف جمع شده بودن حت هی

 . میهم نرفت هیاتل یاقا که عکس دوست نداشت ، حت هه

پاشنه بلندم به طرفشون رفتم  یبلند شدم و تلق تلق با اون کفشا ی، از رو صندل کردنیها صدام م بچه
. 

 گفت: نیادوکه ر میگرفت یعکس همگ چند

 ... رهیدوتا هم ارتان عکس بگ نیکنار از ا دی_ خب حاال نوبت عروس و داماده همه برنیرادو

 کدوم از عسکا نبود . چیبدبخت تو ه ارتان

 برم شرکت . دیخستم فردا با میبر دیبلند ش سادمیمن از صبح سرپا وا نی_ بابا ول کنایبرد

روز اول ازدواجش بره سرکار ، تو بمون  رهام  یبودم کس دهیند_ خب حاال فردا رو نرو ، تاحاال دیعموسع
 . رهیم

 . گهیروزه د هی؛  یایب خوادیتو نم ایبرد رمی_ باش من فردا مرهام

 . میریم میماهم دار دیبر دیرو جمع کن لتونیکار دارم ، وسا یکل دی_ اصال حرفشم نزنایبرد

 بودم . ختهیبرنامه ر یمن کل شهیمی_ پس عروس کشون چایدن
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 برم سرکار . دیفردا با  ،یدی_ برنامه هاتون لغوه نشنایبرد

 _ باش . ایدن

 بابا اتمام حجت باهاش بکنه . نستادیوا ی، حت رونیکرد و رفت ب یباهمه خداحافظ ایبرد

 کردم . یکردم و خداحافظ یهمه روبوس با

 و.... نیپرشده بود از مبارک باشه و خوشبخت بش گوشم

 . دیکنیم یخوشبخت یحاال ارزو دیبدبختم کرد یدست یدست نیخوشبخت باش یچ یچ

کنم و  هی، محکم بغلش کردم و به خودم فشارش دادم ، دوست داشتم زار زار گر دمیمامان رس یرو روبه
 فقط بگم چراا .    نیگزاشت یستی، چرا منو تو رودربا نیبگم چرا ، فقط بگم چرا شما مخالفت نکرد

 تک دخترش نداشت .. یبرا یخشک و خال یعروس نیبود ، چون توقع ا یش اشکچشما مامان

 یبهم گفت و رفتم طرف بابا ، امشب اون بابا ییتعارف ها و ارزوها یسر  هی هیهم مثل بق مامان
 اون نبود ،امشب عوض شده بود . کردیم یباهمه شوخ دیخندیم گفتیم یکینبود ، اون یمیقد

 سرم  یرو ختنیسطل اب ر هیدر گوشم گفت که انگار  یز یچ هیمنو دراغوشش کرد و  بابا

...... 

 

. 

 حرفم رو بهش بگم . یلبم اجازه نداد ادامه  یرو یز یچ یداغ

 تو چشماش زل زده بودم و اون مشغول .... ینجور یشوک بودم و هم تو

 ..... 

 

 خوادیم ی..هرچ سمیجلوش وا دیانجام بده با خوادیم یتا اون هرغلط نمیساکت بش تونمینه واقعا نم 
شروع بشه  گهیبال سرم اورد د نهمهیمشترکمون شروع نشده ا یهنوز زندگ نی، ا ستیبشه برام مهم ن

 بکنه ... خوادیم کاریچ
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 شم . ادهیپ خوامی_ بزن کنار م

 _ هان؟ایبرد

 . شمیم ادهیپ نیاز ماش ای یزنیرو م یباال و بخار  یدیرو م شهیش ای_ 

 بکن . یبکن یخوا یم ی_ هرغلطایبرد

 لباس عروسم نازکه سردمهههه. یفهمیچرا نم شعوری، اخه ب کنهیم وونمیداره د گهید نیا

جرعتا  نیبترسونمش وگرنه من از ا خواستمیو باز کردم ...)م نیدر ماش عیو باز کردم و سر نیماش قفل
 ( ...نییندارم که بپرم پا

 دستش دستمو گرفت . هیبا  ایبرد

 ببند اون درو احمق ._ ایبرد

 . یهارو باال نکش شهیش یتا وقت بندمی_ نم

 باال . کشمی_ باشه ببند درو مایبرد

 هارو بکشه باال . شهیبستم و بهش نگاه کردم تا ش درو

 باال . دیرو کش شهیول کرد و ش دستمو

 یخبر  یدادم و چشمام رو بستم که کم کم در عالم ب هیتک ی، به صندل مردمیداشتم از سرما م شیاخ
 فرو رفتم .....

 

چند  یببند ایدل به برد دیوجه تو نبا چیوجه به ه چیخوب تو گوشات فرو کن ، به ه نویا ای_ مانبابا
،  یکشیزجر م یاالن چقدر دار  دونمیفقط چند ماه صبر کن م رمیگیخودم طالقتون رو م گهیماه د

 کن . یه صبور دخترم فقط چند ما

 تعجب کرده بودم ، بابا عاشقتمممممم . یلیخ

 گونه هاش کاشتم . یسفت فشار دادم و دوتا بوسه رو یلیرو خ بابا

 منو از دست رسم مسخرشون نجات بده . خوادیبابا نقشه داره و م شدینم باورم
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 . یمرد یلیخ ییدوباره لبخند به صورتم بازگشت بابا یوا

 کنم .  یچند ماهو صبور  نیوجه بهش دل نبندم و ا چیبه ه دمی.قول م دمی_ چشم قول م

 .... ایفقط مان یر ی_ خودتو با درس سرگرم کن ، خداروشکر دانشگاهم که مبابا

 _ بله باباجونم .

 برات انجام بدم . یکار  تونمینم گهیاونوقت ، اونوقت د نای_ رابطه باهم نداشته باشبابا

 . میکنی، اتاقامونم ازهم جدام ادیاصال نزارم طرفم ب دمی_ چشم ، قول م

 زد و سرشو تکون داد . یپس از سه ماه لبخند بابا

 بابارو بغل کردم و و بوسش کردم . دوباره

 برد . نیکه داشتم رو از ب ییغم و غصه ها نیگرم بابا تمام ا یبانیلحظه و پشت اون

 دلم ؟ زی، باش عز مونهیخودمون م شیراز پ نیراز ،،،،ا نی_ ابابا

 موضوعو نگم . نیا یبه احد خورمی_ چشم ،قسم م

 نگو . یچ چی_ به مامانتم هبابا

 _چشممم.

 . شمیحاال بجنب برو که دارن بهمون مشکوک م نی_ افربابا

 یهم کردم و با سرعت با اون کفشا یکل یخداحافظ هی،  ادیاالن همه صداشون درم گفتیم راست
 . دمیبه سمت در تاالر دو یپاشنه ده سان

و  کردیبود که ارومم م یاخر بود که به طرف بابا برگشتم و لب زدم ممنون و جواب بابا لبخند یها قدم
 . دادیم یبهم دلدار 

راحت  ایتموم شه و هم من و هم برد یو خوش یچند ماه به خوب نیخودت کمکم کن زودتر ا ایخدا
 نکرده اونم به اجبار با من ازدواج کرده . یگناه ادیچون اونم ز میش

 ایبرد نیاومدم و دنبال ماش رونی، از تاالر ب شیخوشحال بودم درست برعکس چند ساعت پ یلیخ
 گشتم .
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باهاش مهربون  دینرم تر باشم ، دوست ندارم بخاطر زبونم کار دست خودم و اون بدم با ایبا برد بهتره
 بردارم . میباشم و دست از لجباز

 یبود ول زییپا لی، اوا دمیکردم و به طرفش دو دایبود رو پ یینقره و مدل باال نیکه ماش ایبرد نیماش
 چرا انقدر هوا سرد بود . دونمینم

کفش پاشنه  نیبا ا یخوب یرابطه  ی، اه اه من از همون بچک نیبود بخورم زم کیچند بار نزد ریمس تو
باکفش پاشنه بلند مسابقه دو  میده سالمون بود داشت مایبار با بهناز بچه بود هی ادمهیبلند نداشتم 

که هفت  نیخورم زم یالاهلل اال اهلل( که جور  دنیکه) اخه با کفش پاشنه بلند مسابقه دو م میدادیم
 جدم اومد جلو چشمام .

 شکست و سه هفته تو گچ بود . پام

 کردم و سوار شدم . روشن بود ؛درو باز نی؛ ماش دمیرس نیماش به

 از جاش کنده شد!!!! نینبسته بودم که ماش درو

 تا کجا . یفرهنگ یو ب یشعور یبستم ، اخه ب عیسر درو

 . کردمیبارش م زیچ هیوگرنه  دمیترسیزره ازش م هیکه  فیه

 سردم شده بود . یلیسرد بود ، و من خ نیماش

 من سردمه . یروشن کن نتویماش یبخار  شهی_ م

 . دمینشن یجواب ایاز برد یول

 رو روشن کن سردمه . ی_ با تو بودما ، بخار 

 من گرممه .  یر یتر بگ میشنل ضخ یخواستی_ به من چه مایبرد

 . دیکش نییرو پا نیماش یها شهیتمام ش هیرحم یبا ب بعد

 رو بزنه . یهارو بده باال و بخار  شهینداشتم غرورمو بشکنم و از خواهش کنم ش دوست

 دادم . هیتک میبغل کردم و به صندل دستامو

 . داشتیبرنم شیبازم دست از لجباز یول خوردیو دندونام به هم م میلرزیاز سرما م بدنم
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 غرورم شدم و گفتم : الیخیب نیهم ی، برا زدمیم خیسردم بود و داشتم  واقعا

 هارو بکش باال . شهیحداقل ش یول ی، نزد ینزد یها رو بکش باال ، بخار  شهی_ تروخدا ش

 خودتو بکش باال به من چه . ی شهیخودت ش ی_ مگه خودت دست ندار ایبرد

حداقل قفلشو باز کن  ای یبکش دیبزنم تو با تونمیمن نم یهارو قفل زد شهیش دمید ستمی_ کور که ن
 . کشمیخودم م

 زد که از ترس تو خودم جمع شدم . یداد ایبرد

 . کنمیم یرانندگ_ بسهه انقدر زر نزن دارم ایبرد

 گلوم رو گرفت  بغض

 رو بستم تا بغضم نشکنه و رسوام نکنه . چشمام

 به تمام وجودم رخنه کرده بود . سرما

 االن صورتم قرمز قرمزه . مطمئنم

 سرما رو فراموش کنم. تونستمینم کردمیم یهرکار 

 .ییییعوض یایبرد خورهیازت بهم م حالم

..... 

 

 که مزاحم خواب ناز من شده . هیک نمیچشمام رو باز کردم تا بب یال یدست کس یتکون ها با

 . کردیلب غر غر م ریو ز دادیبود که داشت منو تکون م ای، برد نیباز ا پوف

 . یشدم بسه لغمه گرفتم انقدر تکونم داد داری_ ب

 شد . ادهیپ نینگاهم کرد و از ماش یچپ چپ

و کل مجتمع  نجایاوردن جاهاز من اومده بودم ا ی، خب برا میبود نگیدور و برم نگاه کردم ، تو پارک به
 رو گشته بودم . میپونزدهم بود یو هشت طبقه که طبقه  ستیب
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 . نجایبکنم تو ا یاستخر داره ،اخ جوننننن چه حال نیزم ریز

درهم  یکه با اخم ها ییایبرد ینگاهم سوق خورد رو کردمیرو کنکاش م نگیکه داشتم پارک ینجور یهم
 . کردیداشت منو نگاه م یبه کمر زده ا یو دست ها

 .!! ریپاچمو بگ ایب چته

 رفتم .. ایشدم و به طرف برد ادهیپ نیماش از

 .. یسکوت چه

 به طرف اسانسور رفت . یو قفل کرد و با خستگ نیماش ایبرد

 (پشتش زاه افتادم . یمثل جوجه اردک خوشگل ) زشت خودت منم

 در چرخوند که در باز شد . یو تو دیکل ایبرد

 کرده بودم . نیبود که توماش یمنگ بودم ، اثر خواب هنوزم

 و سکوت شدم . یکیغرق در تار یپاشنه بلندمو در اوردم و وارد خونه  یها کفش

 و براقش بود . یمشک یهم مشغول در اوردن کفش ها ایبرد

 .نکردم  دایگشتم پ ی، هرچ گشتمیم زیپر دیدستم دنبال کل با

 در خونه رو بست و .... ایبرد

 چراغا روشن شد . ی همه

 . دمشیپشت در بودا ند نی...ااا ا شیاخ

 اتاق پرت کرد . یحرکت کتش رو دراورد و به گوشه  هیبا  ایبرد

 یلیمعلومه که خ افتیو ق ختینسکافه درست کنم از ر هیمنم  یر یدوش اب داغ بگ هی یبر  یخوای_ م
 . یخسته ا

 از شما نظر نخواست . ی،،درضمن کس رفتمیهم م یگفتی_ نمایبرد

 . شهیپروتر و زبون دراز تر م نیا امیمن کوتاه م یزره بامن مدارا کنه هرچ هی خوادیچرا نم نیا
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 بهش نگفتم و با نگاهم رفتنش رو دنبال کردم ... یچیه

 . ومدیو شر شر اب از تو حموم م ایاواز برد یصدا

سالن قرار داشت ، باهمون لباس عروس ُبق کرده نشسته  یکه گوشه  یبزرگ یور ناهارخ زیم یرو منم
 شده بودم . رهیخ ینامعلوم یبودم و به جا

 . گهید یایدن هی برهیداره ، ادم رو م یقشنگ یاون اخالق ،،چه صدا یجدا

که مامان و خاله باهزار ذوق و شوق برامون  یاب که قطع شد منم بلند شدم و به سمت اتاق یصدا
 بودن رفتم . دهیج

عنوان  چیسادست برم ، به ه دمانیچ هیبا  یاتاق خال هیکه  یبردارم و به اتاق بغل لمویوسا دیبا
 کنار اون بخوابم . خواستمینم

 ینیبیبابا م یخوشگل بود ا یلیاتاق نگاه کردم ... خ ونیاتاق شدم ،چراغا روشن بود ، به دکوراس وارد
 . یاتاق بغل رفتیم ایشانس منو کاش برد

 من کجاست؟ یرفتم ، خب االن لباسا زایاز م یکی یکشو طرف

 منه . ینگرد اونجا لباسا یالک ستی_ اونجا نایبرد

 برگشتم . ایو با سرعت به طرف برد دمیکش ینیترس ه از

شدم که فقط  ایمتوجه ظاهر برد یکه من متوجه نشدم ، وقت رونیاز حموم اومد ب یمارمولک ک نیا
 .انداختم  نییسرمو پا سادهیحوله جلوم وا هیبا

 ؟ یکی_ کدوم 

 کمد بزرگ اشاره کرد . هیباال اوردم ،با ابروهاش به  سرمو

 _ اها .

 که گفت رفتم . یطرف همون کمد به

 باز کردم واووو چه قدر لباس !! درشو

 زانوم بود توجهم رو جلب کرد  ریکه اندازش تا ز دین سفدام هیو  یمشک یو راه راها دیسف شرتیت هی
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 اومدم . رونیرو برداشتم و از اتاق ب اونا

 ته ته دلم دوست داشتم اسرار کنه بمونم . یچرا ول دونمینم

 رفتم و چراغارو روشن کردم ، درم با پام بستم . یاتاق بغل به

نگاه  هیاومدم فقط  نجایکه ا یروز اول ادمهیکنکاش اتاق نبودم ،  یگرفته بود و اصال حوصله  خوابم
 .. ومدیازش خوشم ن ادیز یبهش کردم ول

 که در به صدا در اومد . ارمیلباس عروسم رو در ب اومدم

 شد . انیتو چارچوب در نما ایلخت برد یتنه  میطرف در برگشتم ، در باز شد و ن به

 .. دمیترسیمهم ازش  یکم هیقلبم رفت باال و استرس گرفتم خب  ضربان

 کشه؟یلباس عوض کردن انقدر طول م هیاتاقمون  یای_ چرا نمایبرد

 _ اتاقمون ؟ 

 . یهمون اتاق بغل گهی_ اره دایبرد

 چون .... مینداشته باش ی، به نفع هردومونه باهم رابطه ا ایبرد خوابمیم نجای_ من شباا

 باال رفته به طرفم اومد . یبا ابرو ها ایبرد

 . داشتمیشدنش منم به عقب قدم برم کی، بانزد شدیضربانم تند تر م باهرقدمش

 نداشتم . یراه فرار  چیو من ه ومدیخورد ، اون جلوتر م واریبه د کمرم

 حبس شد . نمیبهم نفسم تو س ایبرد دنیرس با

 گفت: شیکه پر بود از ن یچسبوند و با لحن واریبه د دستاشو

 _ چون؟ایبرد

 قراره ._ چون قر   قراره   

 نهیکه از ترس تو چشمام جمع شده بود رو نب یانداختم تا  اشک نییتته پته افتاده بودم ، سرم رو پا به
. 
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 هم خودشو ... کنهیهم منو بدبخت م رهیهوسشو بگ یاگه نتونه جلو اگه،

صورت من  نیا ریکن بتونه هوسشو مهار کنه در غ یکار  هی ایمنو از دستش نجات بده خدا ایخدا
 .بدبخت ... شمیبدبخت م

 نجات بدهههه . نیخداااااا کمکم کن ، منو از دست ا یکه به بابا دادم افتادم .وا یقول ادی

 چونم گزاشت و سرمو باال اورد . ریجدا کرد ، انگشت اشارش رو ز واریاز دستاشو از د یکی

 تو چشمام نگاه کن . یبا من صحبت کن یخوایم ی_ وقتایبرد

 توروخدا ول... ای_ برد

 

 لبم بود . دنیمشغول بوس اونم

،داشتم  شمیم چارهیترس به تمام وجودم غلبه کرده بود ، اگه امشب خودشو کنترل نکنه من ب حس
 . شدمیخفه م

 داره و به عقب هلش دادم . یچه بدن یگذاشتم ، لعنت شیعضالن یها نمیس یرو دستم

 پرکرد . مویکه داشت یو فاصله ا کینزد شترینخورد بلکه خودشو بهم ب یتکون چیه

 از عرق بود . سیهزار بود و تمام تنم خ یقلبم رو ضربان

 دمیکش نشیس یروش کار کرده بود محکم رو شگریامروز ارا یکه کل زمیت یباال اوردم و باناخونا دستمو
 نگاه کرد . شدیم ریکه حاال خراش برداشته بود و خون داشت سراز نشی،ازم جدا شد و با خشم به س

 . زدمیداشتم نفس نفس م منم

 و سرشو اورد باال .  دیزخمش کش یرو بادست

 تو چشماش نگاه کردم . دهیترس

 .کنمممممی، ادمت م یکنیمن بلندم ی_ حاال دست روایبرد

 که زد چشمامو بستم و پلکهامو به هم فشار دادم . یداد با

 _ترو...ترو خدا ..ول ..ولم ک..کن بزار برم .
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 یکیخانوم کوچولو من هرشب با  میباهم کار دار یلینه !!من و تو امشب خ ی_ هه که بزارم بر ایبرد
 . یتقاص پس بد دی،حاال با یو به هم زد شمیو اسا یشد میتو وارد زندگ نکهیبودم تا ا

 _ مگه من از قصد خواستم با تو ازد....

 دوشش .. یحرکت بلند کرد و انداخت رو هیطرفم اومد و منو با  به

بود و به طرف در  دهیمنو سفت چسب کردمیو داد م غیدوشش بودم و ج یکه من رو یهمونجور  ایبرد
 .رفتیاتاق م

 و التماس کردم که ولم کنه ،که به سرفه افتادم . دمیکش غیج انقدر

 اتاق خودمون رفت . یعنی یاز اتاق خارج شد و به سمت اتاق بغل ایبرد

 با دست ازادش باز کرد و وارد شد . درو

اتاق  یلحظه حس کردم ارسالن رو گوشه  هیکمکم کن ، ایکه داره برسه ،خدا ینزار به هدف ااااایخدا
 توهم بود . یول دمید

 . دمیچرا کمکن من دارم تقاص مرگ ارسالنو پس م دمیبه طرف سقف گرفتم ، فهم سرمو

 رو خاموش کرد و ...... اتاق یتخت انداخت و چراغا یمنو رو ایبر

 ..... 

 

 هم فشار دادم . یتخت زدم و پلکام رو رو یرو یغلت یدرد، با کالفگ از

 افتاده . یچه اتفاق ایمنو برد نیب شبیرفته بود د ادمیکه  یبه طور  کردیدرد م یلیشکمم و کمرم خ ریز

 رفت هوا .... غمیبه بدنم دادم که ج یرو باز کردم و کش و قوس چشمام

 چنگ زدم . یدرد تو خودم جمع شدم و با ناخونام به روتخت از

 . رهینم ادمیوقت از  چیاون شب ه یشوم که مطمئنم تلخ ی، سمت شب شبیرفت سمت د فکر

 کارش کنم حاال ...... یچ نویا یوا یافتاد ، ا یخون یتخت بلند شدم ، نگاهم به روتخت یرو از

 و گولش کردم . دمیرو با دستم کش یروتخت
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از اون پسره  ییبه سمت در اتاق راه افتادم و درو باز کردم ، خونه غرق در سکوت بود و صدا یسخت با
 افتاد رفته شرکتش . ادمی،  تازه  ومدیپست فطرت نم ی

 کم بشه . یلعنت نینبات و مسکن بخورم تا از درد ا ییچا هیطرف اشپزخونه راه افتادم تا  به

گرفته ، چه  لیشد ، اقاچه خودشم تحو دهیشلوغ پلوغ کش زیم اشپز خونه شدم ، نگاهم به وارد
خودش صبحونه  یعرضه ها داشته باشه که خودش برا نیاز ا ادیزده بر بدن ، بهش نم میصبحونه ا

 درست کنه .

 شونم نشست . یرو یدست

 و با تمام توانم به عقب برگشتم . دمیکش ینیترس ه از

 قفل شد . نایتو نگاهم مهربون خاله مب نگاهم

 . کنهیم کاریچ نجایوقت صبح ا نیا نایشدم خاله مب هول

 لبش شکل گرفت . یرو یشد و لبخند دهیدستم کش یتو فیکث یبه روتخت نگاه

 کردم . میرو قا یدستمو به پشتم بردم و روتخت عیسر

 گرفته بودم و مطمئن بودم االن از خجالت گونه ها سرخ سرخ شده . گر

 شدم . رهیکف اشپزخونه خ یها کیانداختم و به سرام نییرو پا سرم

 نیدهن باز کنه و منو درسته ببلعه تا از ا نیرفت ، دوست داشتم زم نایخاله مب یخدا ابروم جلو یوا
 راحت شم . یز یابرور

 . کنهیکه نم ییخودش چه فکر ها شیاالن پ خاله

 فرو رفتم . یبودم در اغوش نرم کیبه سرام رهیکه خ ینجور یهم

 بشم . یکم مونده بود متالش دادیبغلم کرده بود و داشت منو با تمام زورش فشار م خاله

 ...له شدم...ولم کن.خاله_ خ..

 . دمیدارم مثل گوشکوب فشارت م دمیمادر قربونت بشم انقدر ذوق زدم که نفهم ی_ وانایمب خاله

 عوض کرد و گفت: یتصنع یاز جدا شد و لبخندشو با اخم خاله



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

155 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . دیچشم سف یدختره  دهیفهم یگیبه من خاله نگو ، مامان م گهی_ درضمن دخاله

 _ چشم .

درست کردم که انگشتاتم  یا یکاچ هیکه برات  ایبال ، حاال هم بجنب برو حموم ب ی:_ چشمت بخاله
 . یخور یم

 سوال . هی ی_چشم ، چشم راست

 :_ جانم؟خاله

 مفصل کار شماست . یصبحونه  نیو ا زیم نی_ ا

که  کنمیتوهم صبحونتو اماده م یبودم ، االن برا دهیچ ایبرد یبرا نوی:_ اره فدات شم البته اخاله
 . یضعف دار  یلیمطمئنم خ

 خال...مامان جون . شمیتلف م یدارم از گشنگ یگفت ی_ آ

 :_ اخ قربون مامان جون گفتنت .خاله

 م .انداخت نییزدم و محجوبانه سرمو پا یلبخند

 فسقل دختر . هی کشهیهم م یخدا چه خجالت ی:_ واخاله

 فسقل .... گهیخنده ، به من م ریکه بهم داده بود زدم ز یلقب از

..... 

 

 هموم . یبر  یتونیاونوقت نم رسنیهم ازراه م هیحموم ؟ االن بق یبر  یخوایجون _ دخترم نم مامان

 ان؟یب خوانیم ای_مامان جون ک

 و اتاناز و باران و رها . ایجون:_ دن مامان

 بود حرکت کردم . ایاتاق مشترک منو برد یکه تو یتکون دادم و به طرف حموم یسر 

 که تو اتاقمون بود بزرگ تر و دلواز تر بود . یاون یدوتا حموم داشت ول خونه
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 یذهنم نقش بست ، التماس ها و تمنا ها یتو شبید یتمام صحنه ها گزشتمیاز کنار تخت م یوقت
 گوشم اکو شد . یتو ایکش دار برد یمن و نفس ها

 ... هیشکرش باق یازش نمونده؟ بازم جا یچرا االن اثر  دمیکه کش یغیهمه ج بااون

مامان  یجلو یوگرنه االن باچه وضع دمیولم کرد لباسامو پوش ایبرد نکهیبعد ا شبیخدا خوبه د یوا
 خدااااا ... ای رفتمیجون م

 نخوابم نزاشت . ششیاسرار کردم پ یهرچ شبید

 . دیدستمال ازم استفاده کرد و بعد ولم کرد و راحت خواب هیبودم ، مثل  چهیباز هی من

 . شمهیننگ که تا اخر پ نی، من موندم و ا میموندم و از دست دادن دخترونگ من

 . گرفتیهوسشو م ی، کاش حداقل اونشب و جلو یکردیکاش خودتو کنترل م یلعنت

 بود . سیخ سیبودم و صورتم خ سادهیتخت وا یروبه روخودم اومدم ،  به

 گرفت که خودم متوجه نشدم . میگر ی...من ک من

 انقدر عذاب بدم خودمو ... دیکرد پس نبا شهیهم نم شیتکون دادم ، گذشته ها گذشته کار سرمو

دراوردم و وانو پر از اب کردم ، اهسته پامو باال اوردم و داخل  یحموم شدم و لباسامو به اهستگ وارد
 پامو هم گذاشتم و..... یکیاون نیهم یقابل تحمل بود برا شیوان اب داغ فرو بردم داغ

 که انتخاب کرده بود . ییلباسا دنیتخت انداختم و شروع کردم به پوش یرو رو سیخ حوله

 شکمم و کمرمو ... ریساعت ماساژ دادم ز کیاغ تو اب د نکهیکمتر شده بود بخاطر ا دردم

 موهام سر بخورده و موهام خشک شه . یرو یسرمو چند بار تکون دادم تا اب ها دمیکه پوش لباسو

 کرد . سی، لباس خوشگلمم رو هم خ چیخشک که نشد ه اما

 یاسمش چ یبود ، وا دهیچسب واریقشنگ بود و به د یلیشکل که خ لیبزرگ و مستط ی نهییا به
 وحشت کردم . دنشیکه از د دمید ی یدختر  هیبود؟؟نگاه کردم و 

 یکبود یو از همه بدتر لب ها روحیدر هم و صورت ب یقرمز و پوف کرده اخم ها یبا چشم ها یدختر 
 که اثر .....
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 . امیدر ب لیشکل و شما نیبدم و از ا ییصفا هیرفتم تا به صورتم  شیارا زیطرف م به

 زدم . رونیافتاده بود از اتاق ب زیم یرو ینجور یکه هم شیلوازم ارا الیخیکردم و ب شیارا یکم هی

 نگران مامان جون که همراه با بغض بود توجهم رو جلب کرد . یصدا

 چطوره . ایجون _ رهام ، االن حال برد مامان

 یکی یرو الحیزد و ب شیتپل یگونه ها یبودم ، مامان جون با دستش محکم رو دهیمامان جون رس به
 افتاد . نیزم یتک نفره ولو شد و تلفن از دستش به  رو یاز مبال

 به مامان جون نگاه کردم . دهیترس

 خودمو بهش رسوندم و کنارش زانو زدم . عیسر

 یو ه کردیرو تکرار م یز یچ هیلب  ریجون چشماش پر از اشک شده بود و داشت با سوز ز مامان
 . دادیسرشو تکون م

 شد . قیترس به وجودم تزر یحالتش جا خوردم و کم از

 تر شد . ادیو ز ادیکم ضربان قلبم ز کم

 . دیشد ینجور ی، چرا ا شدهی_  مامان جون چ

 ... ایجون_ بر ...برد مامان

 افتاده . یبراش اتفاق یچ ای_ برد

 .... ایجون :_ اره برد مامان

..... 

 

 افتاده . یچه اتفاق ایبرد ی،برا یکنیکم کم نگرانم م یمامان جون دار  ی_وا

 .. مارستانهیبده ،االن تو ب یلیتصادف کرده و حالش خ ایجون_ برد مامان

 ناراحت عوض کردم . ی افهیق یلیجاشو با خ عیلبم اومد ، اما سر یرو یلبخند
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 اون لحظه داشتم . یوصف نشدن یخوشحال یچرا ول دونمیبود ، نم یا یدلم عروس یتو

 ، خاله که بهتر بود. یچه لقب سخت یجون وا مامان

 َنم دارم زد . یموها یرو ینرم یسرمو در اغوش گرفت و بوسه  

 گفت خطر رفع شده .. ایبرد ای_ دختر خوشگلم خودتو ناراحت نکنمامان

فکر  یرو دستتا  هه چ وفتهیفلج بشه م ایمان یعوض یبود کاش فلج بشه راحت شم پسره  حقش
 . رمیگیطالقمو ازش م هیثان میباطل ج الیخ یاقا ، زه یپرستار شخص شمیم ی، فکر کرد یکرد

 اون شوهرمه ها . یناراحت نباشم ناسالمت تونمی_ اخه چطور م

 با تعجب و  به من نگاه کرد .  خاله

و  میبهم ندار یعالقه ا چیه ایمنو برد دونستنی، اونا هم خوب م دونستمیتعجبو خوب م نیا یمعن
 تعجب کرده . یلیحرف من خ نیاالن مطمئنن با ا

 افتاده بود اومد . نیزم یخاله که رو یاز گوش ییصدا

 رو برداشتم و دم گوشم گذاشتم . یگوش

 .کردم ، خالهههه  ی_ الوووووو خاله ....خاله بخدا شوخرهام

 _ الو رهام .

 ؟ ییتو ای_ ا  مانرهام

 _اره منم .

 ؟یا نایخاله مب شی_ تو االن پرهام

 چطور مگه . ششمی_ اره پ

 فقط االن حالش چطوره . یچی_ هرهام

 بود و با چشماش به من زل زده بود . دهیرنگش پر یبه خاله کردم ، حالش خوب بود فقط کم ینگاه

 . دهیرنگش پر یکم هی_ حاله خاله خوبه فقط 
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 کردم بابا . یبهش بگو شوخ ای_ خاک توسرم ، مانرهام

 ؟ قایدق یکرد یرو شوخ ی_ چ

 تصادف کرده . ایکه برد _رهام

 بودم . دهیخودم برنامه چ یبرا یمن کل یکرد یشوخ یتو غلط کرد یییییکرد ی؟ شوخ ییییچ

 رنگ غم گرفت . نگاهم

 . رهیبگ میبود گر کیرهام نزد یبعد یجمله  با

 ومدهیداشته از پله ها م ای، بهش بگو برد زاشتمینشده داشتم سر به سرش م یز ی:_به خاله بگو چرهام
 ... نیهم  شکنهیسمت چپش م یفقط پا نییپا شهیو پرت م خورهیم زیکه پاش ل نییپا

 برم دانشگاه وقت چالق شدن بود . خوامیاالن که م یبا حرص فوت کردم ،لعنت نفسمو

 سره ور دل منه ... هیشرکت  رهینم ایبرد گهید نکهیبشم پرستار اقا از اون بدتر ا دیاالن با حتما

 . ریبخ ادتیکه  ییکجا یمجرد مایافتاد یر یبابا چه گ یا

 ... نایمامانش ا یرو بکنم بره خونه  شیحمال دیمن با ناستیا یبه من چه بچه  اصال

 بود خاله سکته کنه ، بزرگ شو رهام ... کینزد ییییشعوریب یلی_ خ

 ؟ گهیم ی، رهام چ شدهیجون_ دخترم چ مامان

 رو با حرص قطع کردم و به مامان جون نگاه کردم . ی، گوش دیخندیداشت م رهام

بودم ؟ نه داشتم  ی؟ واقعا عصب یبودم اصال حوصله نداشتم ...عصب یعصب یلیزدم ،خ یتصنع یلبخند
دوباره بخواد .  و به  دمیترسیم دمیترسیم ایاز برد تیمن در واقع میکه عصب کردمیم نیبه خودم تلق

،فقط مثل  وفتادهین ایبرد یهم برا یاتفاق چیه سرتون گذاشته ،  هخاله گفتم:_ خاله رهام گفت سر ب
از  یکیو  شکنهیاز پاهاش م یکیو  خورهیکه ُسر م نییپا ومدهیشرکتش داشته م یاز پله ها نکهیا

 نخورد . ییو سرش به جا وفتادهین یبازم خداروشکر اتفاق خاص رهیدستاشم در م

 براش .... وفتادیاتفاق  م هی،کاش  خوردیم کاش

 ؟ یگیجون ذوق زده گفت_ راست م مامان
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 حالش خوبه خوبه  . هی_اره بابا دروغم چ

 . دمیشنیم فمویلط یاستخون ها یکه صدا یو سفت منو بغل کرد جور  دیکش یخفه ا غیج خاله

 بکشم . غیدوست داشتم از درد ج داد،یکمرم رو گرفته بود و فشار م 

 ... چلونهههیم کنهیمنو بغل م شهیم یهرچ یچه کار  گهید نیا وا

 خاله کمرم . یییاله شدم  یولم کن شهی_ خال .. مامان جون م

 گفت: یکرد و با لبخند یجون ولم کرد و تک خنده ا مامان

 قربونت برم حواسم نبود که .... دیببخش یوا ی_ ا

 زد . یطونیلبخند ش بعد

 شده بود . دیکه خاله داده بودم تشد ییانداختم ، دردم به خاطر فشارا نییخجالت سرمو پا از

..... 

 

 :دیپرس یمچاله شده بود ، خاله متوجه  شد و با نگران افمیدرد ق از

 . یکنیم یجور  نیا افتویدخترم چرا ق شدهیچ یجون _ وا مامان

 نشون بدم و دردمو پنهان کنم . الیخیب افمویق کردمیم یسع

 . ستین یز ی_ نه چ

 صورتم گزاشت و سرشو تکون داد . یجون دستشو رو مامان

 ای، مان خی کهیت هی، صورتتم که  یلبو قرمز قرمز شد نیشده ع افتیق یگیجون_ تو که راست م مامان
 بده ؟ یلیجان حالت خ

 زدم و گفتم : یزورک یلبخند

 . ستین یز ی_ گفتم که چ

 ... مارستانیب میباهم بر اد،یب ایزنگ بزنم برد یخوایجون _ م مامان
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 لبم شکل گرفت . یرو یپوزخند

 . مارستانهی_ اون که االن خودش تو ب

 . میندار شتریچاره ب هیرفته بود ، اوم خب  ادمیبه کل  ایگیجون_ اوا راست م مامان

 ، مامان جون ادامه داد : هیاون چاره چ یعنینگاش کردم  یسوال

 . شهیات یل اب رومث یبد مزست ول یکم هی_ مجبورم با دمنوشام خوبت کنم ، درسته 

 . خورمینم زایم زیچ نیخدا من از یوا

، اصال  ستین میزیکه حالم خوبه و چ کردمیاصرار م یمبل بلند شد هرچ یدستمو گرفت و از رو خاله
 و ...... دیکش یو منو کشون کشون به سمت اشپزخونه م کردیبهم توجه نم

 شب بود . یکیفرو رفتن در تار یبرا یمقدمه ا یز ییپا شیگرگ م یغروب بود و هوا یکاینزد

که  ییشده بودم و زجر ها دهیکه من دزد یمامان جون نشسته بودم و مامان جون داشت از زمان شیپ
 .... گفتیبودن م دهیمامان و بابا کش

 . دادمیمامان جون گوش م یبه حرفا یبا ناراحت منم

 ... یبود ول شیات یدمنوشش مثل اب رو گفتینداشتم ، خاله راست م یدرد گهید

 . شهیچندشم م وفتمیم ادشی یتلخ بود ، وقت یلیاه خ اه

اومد کنسل شد  شیپ یکار  هیبراشون  یول میوردیدر م یزره مسخره باز  هیبودن  نجایکاش دخترا ا یا
. 

 زنگ در بلند شد . یدفعه صدا هی دادمیمامان جون گوش م یکه داشتم به حرفا ینجور یهم

 از جام بلند شدم و به طرف در رفتم . عیسر

 افتاد . ایباز کردم که نگاهم به قامت بلند رهام و برد درو

 

 به خاطر پاش خندمو خوردم . هیعصبان ایبرد دونستمیچون م یلحظه خندم گرفت ول هی

 رهام افتاده بود و رهام از زور فشار قرمز شده بود ... یرو ایباحال بود ، برد یلیخ
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 _ سالم .

 کمرم شکست . ریبگ نویا ای، ب ای_ سالم مان رهام

 رو ؟ ی_ ک

 نفس تازه کنم . هیمن  رشیلحظه بگ هی ایاخ کمرم ، ب رشیبگ ایب گهیرو د ای_ بردرهام

 . ادیخودش ب رمشیبگ رسهی_ من که زورم نم

 . نیزم وفتهیتعادلشو حفظ کنه م تونهی_ نمرهام

 .....یلیخ تونمیمن نم ی_ وا

 .گهههید ای_ برهام

 رفتم . ایبه طرف برد عیکه زد سر یداد با

 یو دور شونم انداخت ، بدنش سرد بود برا دیکش رونیدستشو از دستم ب ایاکراه دستشو گرفتم ، برد با
 به تنم انداخت . یلرز  نیهم

 من انداخت . یکج شد و وزنشو رو ایبرد

از ته وجودش  یشیه بدنش داد و اخب یتا کمکم کنه ، رهام هم کشو غوس ومدیداشت به طرفم م خاله
 گفت .

 افتادم . نیزم یبه من داد که تعادلم و از دست دادم و رو کیهل کوچ هیاز قصد  ایبرد

 من افتاد که اخم بلند شد . یهم رو ایبرد

 پرس شدم . کردمیم حس

 بلند شو له شدم .!! ی_ وا

 . دمیشنیرهام رو م زیر یخنده  یصدا

عکس  نمینگاه کردم که بب ایخنده ، ناخوداگاه به برد ریز میخنده ها بلند شد و همه زد یکم صدا کم
 . خندهیاونم داره م دمیکه د هیالعملش چ

 . خندهیم نجوریا دمیدیبار بود که م نیاول یبرا
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، رهام هم  میمبل نشوند یرو رو ایبرد یو منو مامان جون و رهام با سخت دیخنده ها ته کش بالخره
 . ارهیلنگ رو ب موریت نیا یتا عصاها نییرفت پا ارهیرفته بود ب ادشیرو  ایبرد یچون عصا ها

..... 

 

حرفشو قطع کرد و به  رفتیو قربون صدقش م دیپرسیرو م ایکه داشت حال برد نجوریجون هم مامان
 کرد و گفت : ممیتقد یطرفم برگشت ، لبخند

تازه اومدن حتما سردشونه ، توروخدا  یز یبچه ها بر یبرا ییدوتا چا یبر  شهیجان ، دخترم م ای_ مان
 بلند شم .. تونمیاصال نم کنهیزانوم درد م دایببخش

 گفتم : شدمیکه داشتم از جام بلند م نطوریبهش زدم و هم یلبخند منم

 .. هیچه حرف نی_ نه بابا ا

 جون : قربون عروس گلم بشم من . مامان

 بودا وگرنه من که ....و گفتم : لمیهمش ف نییمهجوبانه زدم و سرم و انداختم پا یلبخند

 ._ خدا نکنه .

 به سمت اشپزخونه راه افتادم .. بعد

همه متانت  نی، توقع ا کردیباال رفته داشت نگام م یخورد ، با ابروها ایراه بودم که نگاهم به برد نیب
 رو از من نداشت .

برداشتم و به سمت در حرکت  ایه خودش جلب کرد ، دست از نگاه کردن به بردزنگ حواسم رو ب یصدا
 کردم .

به من زل زده  حیلبخند مل هیپا شکسته ها عصا رو گرفته و با  نیکه مثل ا دمیکه باز کردم رهام و د درو
 بود .

 خنده . ریبعد زدم ز یبا تعجب نگاهش کردم ول اولش

تاسف براش تکون دادم و به سمت آشپزخونه حرکت  یسرمو از رو دمیخندیکه داشتم م ینجور یهم
 کردم .
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 یاز عصا ها بست که صدا یکی ی هیکنان وارد خونه شد و درو با پا یل یهم با همون عصا ها ل رهام
 شد . جادیا یبلند

 . دادمیرهامم گوش م یدوتا بودم داشتم به حرفا نیا یبرا ختنیر ییکه مشغول چا نجوریهم

 هیشرکت  یتو دیکشیم ییغایکه االن کنارت نشسته چه ج ییاقا نیهم ینیبب یخاله ، نبود_ رهام
شرکت فشارشون  یاینکرش چند تا از منش یانگار پاهاش قطع شده ، از صدا دیکشیم غیج یجور 

 هیاز همکارام بودم که  یکیبزار از اول ماجرا رو بگم ، تو شرکت مشغول صحبت کردن با  نیافتاد ؛ بب
زلزله اومده .بعد  ایبمب زدن  کردنیکل ساختمون رو فرا گرفت ، همه فکر م یبیمح یصدا هیدفعه 
 .!! دیچیشرکت پ یخرس گنده تو نیا یزنونه  یغایج یصدا

رهام ،  یها یاز دلقک باز  میدیخندیم میحرفش رو بزنه ، همه داشت یاجازه نداد رهتم ادامه  خنده
 !!! بهیچقدر امشب خوش خنده شده ها عج نیا د،یخندیهم داشت م ایخود برد یحت

 . ومدیداشت اشکم در م گهیخدا د یوا

 . زمیبراتون بر نیخوایم یی_ مامان جون ، شما هم چا

 روز بگزره بعد مامان جون مامان جون کن . هی_ اهوع ،بزار رهام

دخترمو ، خودم بهش گفتم بهم بگه مامان ، بعدش هم نه قربون  یدار  کاریجون _ رهام چ مامان
 ندارم . لیم ییدستت چا

 راه افتادم و ..... نایرو بلند کردم ، به طرف مامان جون ا ینیرو تکون دادم و س سرم

مامان جون  یبه حرفا میقرمز شده بود داشت یخواب یکه از ب ییاز دوازده گذشته بود .  با چشما ساعت
 ... میدادیگوش م

 لپش زد و رو به رهام ، گفت : یرو واشیمامان جون با دستش  ایبه موقع برد ازهیخم با

 خستست . یلیخ ایکه معلومه برد میرهام پاشو ، پاشو بر ی_ وا

 . ادیخوابم م یلیخودمم خ می_ باش بررهام

 به تو زحمت ندم . گهی، تو هم راحت برو خونه بخواب ، د رمیاژانس بگ یخوای_ پسرم ممامان

 ... نییپا ایشما هم حاظر شو ب نمیشیم نیتو ماش نییپا رمیخاله ، من م ی_ نه بابا چه زحمت رهام
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 ... گهید نجایهم دیشب بخواب هی، مامان جون چه کار گهید دیبمون نجای_ اوا خب شبو ا

 نجایرو گوش کنم چه برسه که شبم ا دیسع یغرغرا دیبا یاالن برم خونه کل نشمیجون_ هم مامان
 بمونم ..

 زنگ بزنم به بابا ... یخوای_ مامان مایبرد

..... 

 

 جون با تشر گفت : مامان

 . گهید نیکنیبرم ، شما هم راحت استراحت م دیدلم ، گفتم که شب با زی_ نه عز

 . نی_ هرجور راحتایبرد

 گل پسرم . نیجون _ افر مامان

 جون از جاش بلند شد و به طرف در رفت و ادامه داد . مامان

شد ) منم بلند شدم تا  ینجور یاوضاع پاش ا نیتو ا نمی، ا یکه هست ای، دخترم مراقب برد ای_ مان
 . زنمیبدرقش کنم( من بازم بهتون سرم

 در اورد و دوباره ادامه داد . یجون کفششو از جاکفش مامان

 . نیباش گهی_ باهردوتونم ، مراقب همد

 خاطر بهش بدم زدم و گفتم : نانیاطم نکهیا یبه مامان جون  برا یلبخند من

ما  شیشبو پ هی،  دیرفتیموقع شب نم نیکاش شماهم ا یا یراحت مراقبشم ول التونی_ خ
 . دیگزروندیم

 زد ، درم محکم بست . رونیشد و از خونه ب یجون حرص مامان

 نگاه کردم . ایتعجب به برد با

 . کردیهم با تعجب داشت به من نگاه م ایبرد

 شد ؟! . رغضبیم یدفعه ا هی چرا
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 _ فکر کنم از دستمون ناراحت شدا .

 رو نداره . یالک یتعارفا ی، حوصله  هینجوریا شهی_ نه بابا مامان همایبرد

 حرف من تعارف نبود ، از ته دلم بود ... یول

 ترسناکه . یلی..خ ایدراندشت اونم با برد یخونه  نیا یموندن تو تنها

عشقشون  شیکه اکثر دخترا ارزوشونه تجربش کنن اونم پ ی، شب رفتیم شبیذهنم به طرف د همش
 ، اونوقت من ....

 ... یقول و قرارش چ ریرابطه بزنه ز نیپر از اشک شده بود ، اگه بابا با ا چشمام

 ... یبابا بگه چ ، اگه خاله امروز حرکات منو به مامان گزارش بده ، مامانم به اگه

 . یکنیمنو نگاه م یدار  یسادی_ چرا واایبرد

 ؟ی_ چ

 و گفت : دیکش یکالفه پوف ایبرد

 .ادیعصا هارو بده به من خوابم م نیا ایبه من ب یزل زد یسادیچرا وا گمی_ م

مثل حماال براش کار  دیراد  با ایبرد یاقا یپرستار شخص دیخانوم تازه اولشه، شما از امشب شد ایمان
 . یکن

ذره کم شه عصاهاش رو که رهام  هی تونهیچالغ انگار فلجه که نم یطرف عصا هاش رفتم ، پسره  به
 کنار مبل گذاشته بود برداره .

 ازش داشت انداختم . یکم یمبل که فاصله  یداغون عصا رو یبلند کردم ، با اعصاب عصاهارو

 خم شم . تونمینم کنهیپام درد م گهیجونم بده به من د ای_ مان ایبرد

 جونم ؟ ایگفت ؟ مان یاالن به من چ نی؟ ا جان

 انداخت . نییسرشو پا تیزد و با مظلوم یتعجب نگاهش کردم که لبخند با

صورتم شکل گرفت ، دوباره عصا هارو برداشتم و بهش  یرو یبراش سوخت ، لبخند محو یلیخ دلم
 تر شدم و به طرفش گرفتم . کینزد
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 . ریبگ _

 .  دیدستمو گرفت و منو به طرف خودش کش عیباال اورد و سر سرشو

 . ایبرد یکارشو نداشتم ، تعادلمو از دست دادم و افتادم رو نیتوقع ا چون

 تعجب بهش نگاه کردم . با

 گفت:زد و یپوزخند ایبرد

 خانوم کوچولو. ی_ دوباره به چنگم افتاد

کرد ، پس بگو  رییاخالقش صد و هشتاد درجه تغ ییهویچرا  دمیعجز نگاهش کردم ، من ابله نفهم با
 بود . دهیبرام نقشه کش

پاش  یاخه رو دمیخجالت کش یلیاز حصار دستاش ازاد شم ، از وضعم خ تونمینم کردمیتقال م یهرچ
 بودم .

 .. ای_ ولم کن برد

 د؟یندار یا گهی؟ ولت کنم ، چشم امر د ی_ چایبرد

 ... فیکث ی_ ولم کن پسره 

 شد . غیبه ج لیکم صدام بلند شد و تبد کم

   یبه زندگ یگند بزن یخوایبس نبود بازم م شبی_ ولممممم کن کثافت ولم کن د

 ازاد شد و محکم دور دهنمو گرفت . ایبرد دست

از درد مچاله شد) انقدر مغروره که کسر شعنه براش بگه اخ  افشیدستشو گاز گرفتم که ق محکم
 من تونستم از دستش فرار کنم اما ..... (دستشو ول کرد و

از  یکی ی هیافتادم و سرم محکم خورد به پا نیزم یدستش لباسمو گرفت و منو محکم هل داد ، رو با
 مبال 

 و دیکش یخفه ا غیدرد ج از

 عصا هاشو برداشت و لنگ لنگان به طرفم اومد . ایبرد
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 شد . جادیا یبد یکه صدا نیزم یاز عصاهاشو ول کرد رو یکی دیسرم رس یباال یوقت

 . دمیمالیشده بودم و داشتم سرمو م رهیهزار ، با ترس بهش خ یقلبم رفته بود رو ضربان

 خم شد و لباسم و گرفت و .... یبا سخت ایبرد

 

 ییوحشتناک و دندون ها یکه بلند شم ، جرعت نداشتم بلند نشم چون با اخم ها دیلباسم رو کش و
 . کردیهم قفل شده داست نگام م یتو

 گرفتم و بلند شدم  نیدستمو به زم ناچاربه

 . یوحش کنمی.خودم رامت م دمیسگ هار ، بهت نشون م یر یگی_ حاال منو گاز مایبرد

صورتم  یکرده بودن و دونه دونه رو دایکه تو چشماش زل زده بودم ، اشکامم راهشون رو پ ینجور یهم
 . خوردنیم زیل

 تورو جون مادرت ولم کن .... ای_ برد

 با خشم لباسمو ول کرد و گفت : ایبرد

 . یکه به حرفم گوش بد یباهات ندارم به شرط ی_ کار 

 و به سمت اتاق مشترکمون به حرکت افتاد . دیگفتم که اون شن یلب زمزمه وار باشه ا ریز

 به اجبار دنبالش راه افتادم . منم

 شد . کیدرو باز کرد و وارد اتاق تار ایبرد

زد  مهیمن خ یوپاره شد  و رو دیدرهم که شدت ترسناک شده بود،به شدت لباسمو کش ییبا اخما ایبرد
. 

 .شدیو مورمورم م خوردیداغش به صورتم م ینفسها

 ……تورا خدا بس کن ای_برد

 گهینزاشتم، د دمینفس کم آورده بودم که کنار کش گهی،د دیبوسیتوجه نکرد لبامو با خشونت م بهم
 ادامه بده.
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به هق  لیتبد ختنمیاشک ر گهیاشکام راه خودشونو د گهید دمیخشونت سرمو به طرف خودش کش با
 ،،ازت استفاده کنن بعد هم ... یدستمال باش هیبده که مثل  یلیهق شده بود ، خ

 دفعه منو محکم تو بغلش گرفت  هی

 لوس. یباهات ندارم که دختره  یباش کار آروم  ششیی_ه

کم کم  دادیبهم م ی، حس خوب کردیم یجور که تو بغلش بودم، با انگشتش داشت با موهام باز  نیهم
 فرو رفتم. یخبر  یهم رفت و غرق در عالم ب یچشمام رو

با دستاش منو به خوش چسبونده بود و غرق در  ای، برد امیبغل برد دمیشدم ، که د داریاز خواب ب صبح
 . بارهیم یخواب بود ، موقع خوابم از صورتش غرور و فخر فروش

 دستاشو با شدت باز کردم و ازش جداشدم  

 تخت بلند شدم  از

 صورتش بود ، دوست داشتم خفش کنم . یرو نگاهم

  کنهیم یرو ادهیز یلیداره خ رمیبگ یجور  هیجلوش رو  دیبا

 که .... شیز پرو دو

 . دمشیطرف در اتاق رفتم ، درو باز کردم و محکم به هم کوب به

 مهم نبود .. یبشه ، برام زره ا داریجهنم که ب به

 رفتم و .... ییطرف دستشو به

 پاک کردم . شرتمیت نییبا پا سمویاومدم و صورت خ رونیب ییدستشو از

 روشن تر شده بود رفتم . دیتابیکه از پنجره م یدیسمت اشپزخونه که با نور خورش به

از اهنگ  یکیلب  ریشدم و ز یمفصل یخودم مشغول درست کردن صبحونه  یگشنم بود ، برا یلیخ
 . کردمیصادق لو رو تکرار م یها

 رو سرجاش گذاشتم که ... ی، قور  ختمیخودم ر یبرا یخوش رنگ ییچا

 سرم . یاز پشت منو به خودش چسبونده بود و چونش رو گذاشته بود رو ایبرد
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 شد . قیبه وجودم تزر یضربان قلبم باال رفت و دلشوره ا دوباره

 لب زمزمه کردم : ریلحظه ز هیهم فشار دادم و  یمحکم رو لبامو

 _ اقا جون خدا لعنتت کنه که بدبختم.. ...

.... 

 

 جداشد وبا اون عصاهاش چند قدم به عقب رفت .متعجب ازم  ایکه برد دمیکش ینیه

 ها . یر ینگ یوقت جد هیغلط کردم  ایگفتم ، خدا یخاک برسرم چ یوا

 درهم غرغرکنان گفت: یبا تشر و اخم ها ایبرد

 ؟؟؟ یکنیرم م ییهوی_ چته چرا 

 .. وونمیمن حمگه شوریب کنهی_ عمت رم م

 .. دیشا دونمی_ نمایبرد

 ... یخودت وونی_ ح

 و گفت: دیزد و جلو اومد ، لپمو کش یپوزخند ایبرد

 حرصت بدم  دهیحال م یلی_ خ

 تر شد . قیپوزخندش عم و

 نگاهش کرد ، کم کم ضربان قلبم به حالت نرمالش برگشت . یچپ چپ

 یها یکه پر بود از خوراک یبزرگ زیروبرداشتم ، به سمت م مییفوت کردم و چا ردنیبا صدا به ب نفسمو
 روش گذاشتم ... وانویخوش مزه ، رفتم و ل

 ینشست و با لحن دستورانه ا یچرم یها یاز صندل یکی یداد و رو هیعصاهاش رو به اپن تک ایبرد
 گفت :

 ، پر رنگ باشه . زیبر یکیمنم  ی_ برا
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 بهش انداختم .. هینگاه عاقل اندر سف هی

 . ستمینوکرت که ن زی_ خودت پاشو بر

 .. زمیبر ییخودم چا یشکستم بلند شم برا یپا نیکه با ا ی_ توقع ندار ایبرد

 . یستی_ چرا توقع دارم ، پات شکسته فلج که ن

 . خوامیاصال نم زی_ باش نرایبرد

 .ستی_ برام مهم ن

 _ هست .ایبرد

 .ستی_ ن

 _ هست .ایبرد

 . ستین گمی_  م

 . مینیبی_ باشه مایبرد

خودم  یکه برا یمفصل یکه بهم زل زده بود مشغول خوردن صبحونه  ایتوجه به برد ی....ب ممممینیبیم
 درست کرده بود شدم که .....

 . کردیبهم زل زده بود به من و خوردن منو نگاه م ینجور یهم ایبرد دمیصبحونه بودم که د یوسطا

 و از جام بلند شدم . دمیاز خوردن کش دست

 بهم زل بزنه . مونیتحمل نداشتم مثل م یازش متنفرم و دوست دارم سربه تنش نباشه ول درسته

 شدم . ایبرد یبرا ییچا ختنیبرداشتم و مشغول ر زیتم وانیل هی

 گفتم هست . یدی_ دایبرد

 برام زد . یداد و چشمک لمیلبخند ژکوند تحو هینگاش کردم ، چه  یعقب برگشتم و چپ چپ به

 چشه !!! چرا انقدر مهربون و خوش اخالقه ؟ امروز نی، ا وا

 . ختمیپررنگ براش ر ییچا هیکه داده بود االحضرت  یبه کارم ادامه دادم و طبق دستور  دوباره
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..... 

 

راست به طرف مبل رفت  هی نیهم یبه خوردن نداشتم برا یلیمگهیرو بردم و جلوش گزاشتم .د ییچا
 و روش ولو شدم .

 در بره . میبه بدنم دادم تا خستگ یو غوس کش

 خاموش افتاد ، نگاهمو ازش گرفتم و به دنبال کنترلش گشتم . ونیبه تلوز نگاهم

 یسر رفته بود برا یرو زدم ، حوصلم حساب ونیروشن شدن تلوز یکردم و باهاش دکمه  دایرو پ کنترل
 . نمیمزخرف شبکه هارو بب یمجبور بودم  برنامه ها نیهم

 ستمیمجبور ن گهیو د شهیلبم نشست ، اخجون از فردا دانشگام شروع م یرو  یفردا لبخند یاداور یبا
 تحمل کنمو کنارش باشم. نویو چهار ساعته ا ستیب

داخل شه ،  کردیبرنامشون دعوت م یاز مهمون ها یکیاز  یکه داشت با خوشحال یا یزن مجر  به
 بود . یا گهید یشده بودم اما فکر جا رهیخ

 . ادیکه داره درب یا یکنواختی نیاز ا میزندگ گهیرفتن به دانشگاه قراره د یداشتم برا یبچگونه ا ذوق

 توجهم رو به خودش جلب کرد . ایبرد یعصا ها یبودم که صدا الیتو فکر و خ ینجور یهم

 کردمینگاه م ونیتوجه بهش در سکوت به تلوز ی، به طرف برنگشتم و ب نجایا ادیداره م ایبود برد معلوم
. 

 داد . هیتک یمبل بغل یمبل نشست و عصا هاشو به دسته  یکنارم رو ایبرد

 ؟؟؟؟  جاقحطه

بچه ها که  هیچطور مینیترسناک از دوستام گرفتم برو بزار بب لمیچند تا ف هی شی_  چند روز پایبرد
 . کردنیم یلیخ فشویتعر

 _ ترسناکه ؟

 . یلی_ اره خایبرد
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 . ادیخوشم نم لمایجور ف نی_ من که از ا

 که ... یترسی؟ اگه م یترسی_ نکنه مایبرد

 چرت و پرت . یلمایف نیاز ا ترسمیاصال نم رمی_ نخ

 . یگی_ اره ، تو که راست مایبرد

 . گمی_ معلومه که راست م

 بغل خودم . ایب یدیترس یلیبزار ترس نداره که من هستم اگه خ لمایاز ف یکی_ برو ایبرد

 نمیکنارت بش یحت ستمیحاضر ن رمیاگه از ترس بم یتو بغلت حت امیباش که من ب الیخ نی_ به هم
 چه برسه که ...

 بچسبه بهم . شیریمثل س یکی ادیخوشم م یبهتر ، فکر کرد ای_ باشه نایبرد

 . ایخودت شیری_ س

 خنده ... ریزد ز ایبرد

 . دارهیصاحبش برم نیفوشو بنداز  زم گنیم مای_ راسته از قدایبرد

 _ برو بابا ضرب المثالتم مثل خودت درب و داغونه .

 نه . ای یبزار  لمویف یر ی، حاال م یستین شیری_ باش تو س ایبرد

 _ نه مگه نوکر باباتم .

 . یستی_ مگه نایبرد

 ضربه زدم ... نشیبه س واشیبا مشت  دمیکش یخفه ا غیج

 ... کردیو منو مسخره م دیخندیم ینجور یهم ایبرد

 من نخندااااا ، اه بس کننننن ._ به 

 شد . یو دوباره جد دیکه کم کم خندش ته کش ایبرد

 . یکنیکه انقدر با من کل کل م یبر یم ی_ چه نفع



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

174 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . دهیحال م یلی_ اومم ..خب ، چطور بگم خایبرد

 بهش رفتم و رومو به حالت قهر برگردوندم ... یغره ا چشم

 گفت : دادیکه تکونم م ینجور یبا دستش هم ایبرد

،  میبکن گهیکار د هی میپاشو حداقل بر یترسیترسناک م لمیاز ف دمی_ حاال قهر نکن پاشو ، من که فهم
 سر رفته . یحوصلم حساب

 زدم و گفتم : یقیذوق به طرفش برگشتم و ناخوداگاه لبخند عم با

 . میکار کن یسررفته ، به نظرت چ یلی_ منم حوصلم خ

 شد . رهیخ ینامعلوم یچونش گزاشت و به حالت فکر به جا ریدستشو ز ایبرد

 چطوره ؟؟ یاممم اها اشپز  دونمی_ اومم ،نمایبرد

 . یبلد ی_ مگه تو اشپز 

 _ نه ...ایبرد

 و باحرص گفتم: دمیکش یپوف

 اخه ..... میکن یاشپز  میبر یگیپس چرا م یستیبلد ن ی، اگه اشپز  ی_ منو مسخره کرد

 ؟ ی، بلد یبلد ی_ توکه اشپز ایبرد

 _ اهوم بلدم .

 بر بدن . میزنیخوشمزه م یقرمه سبز  هیتو  تیریباهم بامد گهی_ خب دایبرد

 شرط ؟ هی_ به 

 سراشپز . کنمیباشه قبول م ی_ هرچایبرد

 . یو باهام همش کل کل نکن یتو دم و دستم نپلک ادی_ ز

 .چشم  یول هی_ اومم        درسته کار سختایبرد
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خسته شده بودم  یکار یواقعا حوصلم سر رفته بود و از ب یکنم ول یکار  چینبودم باهاش ه یراض هرچند
. 

 مبل بلند شد . یبه کمک عصاهاش از رو عانهیهم مط ایمبل بلند شدم ، برد یرو از

..... 

 

 چالقش مثل جوجه اردک زشت دنبالم راه افتاد . یهم با اون پاها ایطرف اشپزخونه راه افتادم ، برد به

 و شلوغ افتاد . ختهیبهم ر زیوارد اشپز خونه شدم نگاهم به م تا

 . یداده باال لعنت یرحم نکرده و همه رو مثل جارو برق زیچ چیه به

 ... ستمیکوزت که ن یجمع کن دیبا یخور یم یچه وضعشه ؟؟؟؟ وقت نی_ ا

 . ااااای، درضمن توهم خورد یکه حرص خوردن نداره گوگول نیا گهید میکنیجمع م یی_ خب دوتاایبرد

 مسخرت رو به من نسبت نده . یلقب ها نی، ا یخودت ی_ گوگول

 ؟  می_ واقعا من گوگولایبرد

 _ اه اه گمشوووو ...

مرد  هیخنده ، چقدر اخالقش خوب شده ها از اون سنگ بودن و مغرور بودن دراومده و  ریزد ز ایبرد
 . رهیباحال شده که ادم کنارش حوصلش سر نم

 چند ماه بگزره و از دستش راحت شم . نیهنوزم دوست دارم زودتر ا اما

 کنم . کاریچ دی_ خب حاال باایبرد

 . گهید میناهارمون درست کن یغذا برا هیبعد  میکن زیتم زویم نیا دی_ اول با

 درست کردن ناهار ؟ یاالن برا ستی_ زود نایبرد

 تا حاضر شه .. کشهیطول م ی_ نه کل

 . ییظرفشو نیتو ماش میظرفارو بزار ای، خب ب هیاها پس اوک_ ایبرد
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 دمی، من ظرفارو به تو م کنمیرو روشن نم ییظرف شو نیظرف ماش کهیبخاطر چند تا ت خوادی_ نم
 . شونیشوریم ییظرفشو یتوهم تو

 _ باش .ایبرد

 رفت . ییبعد به طرف ظرفشو و

 یظرف که ظرف مربا نیظرفا شسته شده بود ، اخر شتریب ایشده بود و به لطف جناب برد زیتم زیم
 رفت  ایبود رو برداشتم و به طرف برد یتوت فرنگ

 ظرفه ؟؟ نیاخر نیا ایب ای_برد

 شونم زد . یرو ایظرفو ازم گرفت ، تا اومدم برگردم برد ایبرد

 طرفش برگشتم که ..... به

 شد . سیدفعه خ هی صورتم

 نگاهش کردم .نشدم و با تعجب  ایکار برد ی متوجه

 کرددددددد . کاریاالن چ نیا

 شدم و دستمو جلو بردم و .... کیبعدش بهش نزد یول کردیبا تعجب نگاهش م اول

...... 

 

 ... ایرو صورت برد ختمیر عیاب گرفتم ، تا پر شد سر ریش ریجلو بردم و ز دستمو

 زشت . لیانگور لیگور دمیبهت نشون م ییییییپاشیمن اب م_ رو

 اب گرفت و .... ریش ریدوتا دستاشو ز ایبرد

 ما شروع شد ..... یجنگ آب و

هنوز خسته نشده بود و  ایبرد یاشپزخونه ولو شدم و چشمام رو بستم ول سیخ نیزم یرو یخستگ با
 . نیپاشیداشت روم اب م

 . یبه منو خونه زندگ یبس کن ، گند زد تتی_ جان ارواح م
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 حال دادا  یلیخ ییخدا یقبول دارم ول نوی، ا یخونه زندگ_ اره واقعا گند زدم به ایبرد

 اب شدم !! سی، خ دهیمعلوم حال م شهیاب توش جام تریکه دستات مثل قابلمست و هفت ل _ به تو

 ؟؟ میناهار درست کن یوضع چطور  نی_ حاال با اایبرد

 گفتم: ضینگاش کرد و با غ یچپ چپ

 . ارنیبرامون م تزای، دو تا پ یبه فست فود یزنیغذا ، االن زنگ م ی_ غذا ب

 . خورمیآتاشغاال  نم نیاز ا خورمیمن نم خورهیحالم بهم م تزای_ اه اه از پایبرد

 . ریمخصوص بگ یتزایپ هیخودت سفارش بده ، برا من  یبرا یخوایم ی_ به من چه هر کوفت

 یاب بودم ، ا سیخ دیچکیبلند شدم ، از لباسام اب م یها گرفتم و با سخت یاز صندل یکیبه  دستمو
  شهیم دهیوضع برم اتاق خونه به گند کش نیبا ا یخدا حاال چطور 

 لب گفتم . ریز یباال انداختمو و به جهنم یا شونه

 که گفت: دمیرو شن ایبرد یطرف اتاق رفتم ، صدا به

 ؟؟ یر ی_ حاال کجا مایبرد

 . رمیازت اجازه بگ دیلباسامو عوض کنم ، با خوامی_ م

 . یر یاجازه بگ دی_ معلومه که باایبرد

 دادم و وارد اتاق شدم . رونیحرص نفسمو با صدا ب از

 

 دمیترسی، هول بودم چون م دمیپوش عیدم دستم رو برداشتم وسر یاز لباسا  یکیکمد رفتم و  سراغ
  نهیبب یتو اتاق و منو با وضع نا مناسب ادیب یدفعه ا هی ایبرد

 یاز اتاق خارج شدم ،انقدر ورجه وورجه کردم که حساب سمیخ یو بدون توجه به  لباسا دمیپوش سمولبا
 . کنهیکارم شیاپن نشسته و داره با گوش یباهمون لباسا رو دمید دمیکه رس ایگشنم شده بود ،به برد

 . یییییی_ توچرا با اون لباسااااا اونجاااا نشست

 بهم نگاه کرد .. دهیو ترس دیمتر باال پر هی غمیج با
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 گفت : تیقلبش گذاشت و با عصبان یرو دستشو

 _ چته ؟؟؟ قبض روح شدم ..

 به کمر با اخم زل زدم بهش و گفتم : دست

 رو اپن . ینشست سیخ یچرا با اون لباسا گمی_ م

 رو مبل خوبه؟ نمی، بش نمی_ خب کجا بشایبرد

 خب . یمستادیوا هی_ دودق

 بهم انداخت و گفت : هیعاقل اندر سف ینگاه ایبرد

 شکستم . یپا نی_حتما ، اونم با ا

 منو بزن . ای_ خب باشه بابا ب

 . زمتی_ پاش برسه مایبرد

 . یکنیغلط م یلی_ خ

 _ تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو نر .ایبرد

 _ گمشو .

 دراومد .اومد جوابمو بده که زنگ به صدا ایبرو

 گفتم :انداختمو ایبه برد ینگاه

 . یاوردشانس_ 

عوض کردن لباسش به سمت  یو برا نییاز اپن اومد پا یهم با سخت ایرفتم ، برد فونیبه طرف ا بعد
 اتاق حرکت کرد .

 رو برداشتم و گفتم : فونیا

 . دیی_ بله بفرما

 گفت : شیترک یبایجوون با لحجه ز پسر
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 .دیغذا سفارش داد نکهی_سالم خانوم ، غذاتونو اوردم ، مثل ا

 . دییه بله ) درو زدم و ادامه دادم ( بفرما_ بل

 رو زدم و ..... فونیا

..... 

 لمیف میرو مبال و تا االن داشت مینشست میاومد میکه ناهارو خورد نیشده بود ، ظهر بعد ازا کیتار هوا
 ... یترسناک نه ها ، کمد لمیالبته ف میدیدیم

 . دمیمبل دونفره دراز کش یهمونجا رو نیهم یمبل ، منم خسته بودم برا یخوابش بره بود رو ایبرد

 هم رفت و .... یکم چشمام رو کم

هم استرس دارم  یلیروز دانشگاهمه ، خ نی، امروز اول زدمیدانشگاه قدم م یراه روها یاسترس تو با
 چرا !!! دونمینم

 کالسمه . نجایگفت ا دمیدانشگاه که پرس یاز خدمه ها یکیاز  ادمهیاز کالسا افتاد ،  یکیبه  نگاهم

 . ارمیبود ، حوصله نداشتم درش ب فمیک یتو کارتم

 نگاه همه بهم افتاد همه از جاشون بلند شدن . یزنان داخل کالس شدم ، وقت نفس

،  کردیدختر صحبت م هیکه نشسته بود و داشت با  گهید یاز پسرا یکیته کالس به  یاز پسرا یکی
 گفت: واشی

 استاد اومده . ی_ پاشو مگه کور 

 از جاش بلند شد . عیسر دیتا شن پسره

 . نیاوردیدر م یباز  نیریو خودش کردنیداشتن سالم م همه

 رفتم و روش نشستم . یخال یایاز صندل یکیخنده ، به سمت  ریانداختم و زدم ز ریرو به ز سرم

 که .... کردنیبا تعجب نگام م همه

 . فروختیفخر م نمیبه زم یو حت شدیکه با اقتدار تمام وارد کالس م یمرد یشده بود رو رهیخ نگاهم

 کالس بلند شد . یهمهمه و پچ پچ تو یصدا
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که  دیکوب زیم یرو تیبا عصبان یخوشگل بود البته به چشم خواهر  ییییلیمرد جوون و خ هیکه  استاد
 همه خفه شدن .

 بچه ها نشستن . یاستاد همه  یاشاره  با

 . شهیکردم پهلو هام داره کنده ماحساس  یا لحظه

لباس جذب و تنگ  هیو  شیخروار ارا خیدختر بود با  هیکه  میبغل دست دمیپهلوم نگاه کردم که د به
 . رههههیگیم شگونیداره از پهلوهام ن

 لبخند ژکوند بهم زد و دستشو جلو اورد و گفت: هی دختره

 و شما ؟ زمی_ شراره هستم عز

 گفتم: یا یلبخند زورک با

 . امی_ منم مان

 . ارتتی_ خوشبختم از زشراره

 . نی_ همچن

 ؟ یکیتو واقعا ترم  ی_ مانشراره

 _ هوم ؟

 کرد و گفت : یتک خنده ا شراره

 خره . گهیمخفف اسمته د ی_ مان

 !!!! ؟؟؟؟ییییییییی!!مان شهی!!چه زود پسر خاله م اوا

 . کمی_ اها ، اره واقعا ترم 

 . یاستاد میهمه فکر کرد یکه وارد شد ی، لحظه ا خورهی_ اخه به سنت نمشراره

 استاد باشم . خورهیمن م ی_ اخه به کجا

 استاد کمتره ماشااهلل خو.... هیاز  تی_ وا مگه تو چشراره



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

181 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 . کردیمارو نگاه م ی، با ترس به استاد نگاه کرد که داشت برزخ دیکه زد زهرم ترک یخر با داد کهیمرت

 خبرهههههه ._ اونجا چه استاد

 . میکردیبا ترس نگاهش م میو داشت میگرفته بود یمون الل

 . هیاستاد خشن چه

 . ادیجاب یتا حوالتون حساب ندازمتونیترمو م نیا دیزنیحرف م دیدار نمیبب گهیبار د هی_ اگه استاد

 کنن . عتی، پس نزار تو روز اول ضا ستیاالن وقت ضعف ن ایمان

 استاد نگاه کردم . یسرد تو چشما یبه غبغب انداختم و با چشما یباد

 سوال ازش داشتم . هی_ 

 کالس . رونیب دیدار ی_ هرسوال استاد

 دادم و بهش نگاه کردم . هیتک یحرص به صندل با

 زد که کال کالس غرق در سکوت شد . زیم یبا خودکار چند بار رو استاد

 سر درس . میریبعد م میکنیمعارفه م هی _ خب امروز اصال حوصله ندارماستاد

 . یر یدوباره بلند شد ، درسسسسسس؟؟؟؟؟اونم روز اول ؟؟؟؟ بم همهمه

 هستم استاد ..... یدی_ خب من ماکان سعاستاد

 . کردیم یبهش نگاه کردم و ا نم داشت خوشو معرف یحوصلگ یب با

 روش نوشت . یدر اورد و شماره ا یکاغذ شراره

 گزاشت ، بهش نگاه کردم که لب زد : زمیم یکاغذ رو رو عیسر

 باشه . شتی_ شمارمه ، پشراره

 تکون دادم و دوباره حواسمو به استاد جمع کردم و ..... سرمو

 

 دو ماه بعد      
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 یراو          

 گذشته است از ان روز ..... دوماه

 کرد . رییتغ زهایچ یلیخ و

 موثر است . ایمان یکه در زندگ ییها زیچ

 .... نکیشد و ا ایوارد قلب مان واشی واشیلجوج کم کم و  یمدت کم عشق نیا در

 اش است . وونهیو د تپدیم ایکه فقط به عشق برد یقلب

 بود ؟؟؟ قرار بود انها به هم دل ببندن ؟ نیقرار ا ایا

 عهد را خواهد داد . نیتقاص شکستن ا ندهیعهد را شکست و در ا ایمان

 بود .ممنوعه  یعشق ، عشق نیا

 بسته است ؟؟؟؟ ایاو هم دل به مان ای؟؟؟ ا گزردیچه م ایدل برد در

 دوست داره ؟؟؟ ارویوار مان وانهیهم د ایبرد ایا

 افتاد . یادیدوماه اتفاقات ز نیا در

 شد . یپرتر از عشق یتر از قبلش شد قلب وونهید یشعله ور تر شد و قلب یعشق انتقام هیپر شد از  یقلب

 شد و .... ارشیتاب  یب یتر شد ، قلب چه کس وانهید یچه کس قلب

 خواهد افتاد ؟ ینه چندان دور چه اتفاقات یا ندهیا در

 سوم خواهد داشت . نهیبه گز یربط بزرگ ندهیاتفاقات ا یهمه  و

 خود شد ؟؟؟؟ شیمجنون تر از پ یکه قلب یهمان

 ست ؟ یقلب متعلق به چه کس نیا

 یشده بود چه کار  ایمان یمیصم قیکه حاال رف ایمان ی،شراره همان همکالس نجاستیحاال موضوع ا  
 ...... ایکه مان کنهیم

 )) زمان حال ((   
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 داشت . یبیو غر بیعج یحالت ها ایبود که مان یروز  چند

 بده . شیتا ازما برهیرو م ایاز ماجرا برده بود با اصرار مان ییبو ها هیکه  شراره

 قراره مامان شه . ایمان دیشا دونهیچه م ی، کس یییییییشیاونم چه آزما 

 نباشه . ایجز برد یکه پدرش کس ییداره ، البته با شرط ها ایکه مان ییارزو

 . ستیو دل تو دلش ن تابهیاز صبح ب ایکه مان هیروز امروز

 در نظر گرفته . یز یخانوم عاشق داستان ما چه چ ایمان یبرا ریتقد ایا

 

 ایمان          

 . میدییدویم رشیشراره رو گرفته بودم و با سرعت به طرف پذ دست

که داشت با  یشراره که نفسش جا اومده بود رو به زن میزدینفس نفس م دمیرس رشیبه پذ یوقت
 گفت : کردیتعجب نگاهمون م

 . دیراد رو بد ایخانوم مان شیازما ی جهینت شهی_ سالم خانوم ، مشراره

 ؟ دیی_ خانوم راد شما رشیپذ

 به من اشاره کرد و گفت : شراره

 شوننی_نه اشراره

 . شمیازما یسرشو تکون داد و شروع کرد به گشتن دنبتل برگه  زنه

 . دیلرزیهزار و بدنم از استرس م یقلبم رفته بود رو ضربان

 مثبت باشه . شیجواب ازما کردمیدلم خدا خدا م یبه سقف انداختم و تو نگاهمو

 بهش انداخت . یو نگاه دیکش رونیچند تا برگه ب نیبرگه رو از ب هی زنه

 بهش کرد با لبخند بهم نگاه کرد و گفت : ینگاه جزع هی نکهیاز ا بعد

 مثبته . شتیجواب ازما زمی_ مبارک باشه عز



 BESTNOVELS.IR:  ناشر                محمدجواد اسدینویسنده :          مغرور مردمانیا و رمان :                  بهترین رمان ها

184 فحه ص    کنید                                   برای دانلود هزاران رمان به کانال بهترین رمان ها در تلگرام مراجعه    

 قسمت اخرش . یسخت بود مخصوص یلی، هضم جملش خ کردمیو مبهوت به زنه نگاه م مات

 کردم؛ یحرف و زده بود نگاه م نیکه ا یداشتم به زن یتعجب و خوشحال با

 کردم. دنیشروع به خند یبغل شراره از بهت خارج شدم با خوشحال  یبارفتن تو که

 که عاشقش بودم؟  یمن حامله بودم؟ اونم از کس یعنیشد  یباورم نم اصال

 

 .شدیم ادیز میتو وجود من در حال رشته خوشحال ایبرد یاالن بچه  نکهیا بافکر

 حس مادر شدن. ه؛یحس خوب چه

 کنه؟یم کاریاگه بفهمه چ ایبرد یعنی 

 .دمینداشت کش یبر آمدگ چیشکمم که هنوز ه یرو یفکر دست نیا با

 خارج شدم. مارستانیشراره رو گرفتم و از ب دست

 .گفتمیشراره م یبرا میطور داشتم از خوشحال نیهم

 زد. یم یمن لبخند یهم با هر خنده  اون

 .میوبه طرف خونه رفت میشد نشیسوار ماش باشراره

 از من دور شد. یاز رسوندن من به خونه، بازدن تک بوق بعد

 در آوردم و درو باز کردم. فمیهارو از ک دیکل

 بگم که باردارم. ایگرفته بودم امشب به برد میتصم

 خونه که شدم به طرف اتاق خواب رفتم. وارد

 کردن خونه. زیشروع کردم به تم یلباس راحت کی دنیشاز عوض کردن لباسام و پو بعد

 کنم. زشیسورپرا خواستمیم

 یراو
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و اظطراب دنبال رهام  یاشک یاقاجون شد ، رهامم با چشما یبا استرس به سرعت وارد خونه  رهام
 بود .

 شده !!!! ییخبر ها هی انگار

 ایمان

 .دیرس انیخونه به پا یکار  زیکار تم زیم یقرمز رو یگذاشتن رز ها با

 

 کردم. یم زیسره داشتم خونه رو تم کیکه  شدیم یساعت نگاه کردم؛ چند ساعت به

کردم و   یزد نگاه یبرق م یز یبه خونه که از تم یمبل پرت کردم و نگاه یخست خودم رو رو با
 مشغول حرف زدن با اون کوچولو بودم که ....

 زنگ در توجهم رو به خودش جلب کرد . یصدا که

 نگاهم بهش افتاد متعجب شدم . یرفتم اما وقت فونیبلند شدم و به طرف ا یخوحال با

 . کنهیم کاریچ نجایا نیشب ا نوقتی؟؟؟؟ ا رهام

 باز کردن درو زدم . دیکل

 باال . ادیمنتظر رهام بودم تا ب یا قهیدق چند

 زده شد ، به طرف در رفتم و درو باز کردم . در

 بود . ختهیو بهم ر شونیپر یلیرهام خ ظاهر

 به وجودم رخنه کرد . یترس

 وقت شب!!! نیاونم ا یکنیم کاریچ نجای_ س ...سالم تو ..تو ا

 . میشد چارهیب ای:_ مانرهام

 . دیکوبیم نمیوار به س وانهیکمرم نشست و قلبم داشت د یگود یرو یسرد عرق

 تک تک وجودم رو فرا گرفته بود . استرس
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 ؟ فهممی_ منظورتو نم

 .... ای....برد ایبرد ای_ مانرهام

 گفتم: یبلند یلیخ یشدم و با صدا یعصب

 ؟ییییچ ای_ برد

 گفت : یلرزون یانداخت و با صدا نییسرشو پا رهام

 تصادف کرده  . ای_ بر ...برد

 .... ای_ خب تصادف کرده باشه ، االن حالش چطوره ؟؟؟ نکنه دوباره پاش شکسته 

 سرش رو تکون داد . رهام

 . گهید شدهیبگو چ یدیچرا انقدر لفتش م یپس چ_ 

 مرده .. ای، برد ایبرد ای_ مان رهام

 چند قدم به عقب گزاشتم . یو با ناباور  دمیکش یخفه ا غیج

 سقوط کردم . نیزم یاومدم جملش رو هضم کنم فشارم افتاد و رو تا

 

 دوهفته بعد      

 بود پاک کردم . ختهیر امیردقاب عکس ب یبار قطره اشکم رو که رو نیهزارم یبرا

 . گرفتیهام شدت م هیو گر گرفتیم شیدلم ات خوردینگاهم تو چشماش م یوقت

 ... ششششششسی، منو ببر پ تونمینم ایبدون برد ای، خدا تونمممممممینم

 میتینشده  رحمیب یایدن نی، اما حواسم به بچه ام بود که هنوز وارد ا دمیکوبیم واریمشتم به درو د با
 شد .

 . کردمینگاه م ایو به عکس برد کردمیم هیداشتم گر شبیگرفته بودم چون از د یبد یلیخ سردرد

 بهتره بگم بود نگاه کردم . دیشا ای امهیکه دن یبه فرد دوباره
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ارامش بخشش  یشدم ، غرق در چشما رهیخ ایبرد یکه بخاطر اشک تار شده بود تو چشما ییباچشا
 شدم .

 . ایبار ببره سرخاک برد نیاول یزنگ بلند شد ، مطمئن بودم رهامه ، اومده منو برا یصدا

مغرور و  یتو ذهنم مرور شد ،دوباره صدا ایقدمو بردارم خاطرات برد نیبلند شدم وتا اومدم اول ازجام
 ... دیچیگوشم پ یدورگش تو

 یها یکه اثرات خودزن میزخم یگونه ها یبه  خون نشستم به رو یاز چشما یو قطره اشک دیلرز چونم
 . دیبود چک شیچند شب پ

 کرد . جادیا یاشک به زخمم برخورد کرد و سوزش یشور 

 هق هقم رو خفه کنم . کردمیم یو سع داشتمیقدم برم یسخت با

خاطره داشتم ، با  ایخونه با برد نیا ینقطه نقطه  یسرم انداختم  ، تو یشال برداشتم و رو هیکمد  از
 . شمیم وونهیحاال ازغم رفتنش دارم د یول کردمیمرگشو م یروز ارزو هیکه  ییایبرد

 سراسر از خاطره ، سراسر از .... یا خونه

 مجتمع رو زدم . یباز شدن در ها دیکه پشت دره کل یرفتم و بدون توجه به کس فونیطرف ا به

 دمیورم از دست  سر درد شدبخ یباز گذاشتم و به طرف اشپزخونه رفتم تا دوباره مسکن مهیو هم ن در
 راحت شم .

 باز شدن در اومد . یاشپز خونه بودم و درحال گشتن دنبال قرص که صدا یتو

 به طرف در برگشتم . زدمیکه حرف م ینجور یهم

 اومدر قرار بود زو ..... ریرهام چقدر د ی_ وا

 افتاد . نیزم یدستم به رو یکه پر از قرص بود از تو یخشک شد و سبد نگاهم

 . کردمیقلبم رو احساس نم ضربان

 . کردمیبرام نزاشته نگاه م یکه دوهفته زندگ یکس یتو چشما رتیو ح یناباور  با

 دردام ... یمسکن بود بر همه  نیکه بهتر اینافذ برد یچشما تو
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 رو درک کنم . شیمعن تونستمیکه نم ی، نگاه کردیهم داشت بهم نگاه م اون

 همراه با .... ینگاه

 جلد اول انیپا

خوشتون اومده باشه و در  دوارمی....ام افتی انیو مرد مغرور پا ایجلد اول رمان مان ۹۶/۸/ ۱۵ خیتار در
 . دیکن یار یخواهد افتاد مارا  ینیشبیقابل پ ریو غ زیانگ جانیه یجلد دو که اتفاقات

و از رمان خوشتان امده باشد و  نیکن تیکه از رمان حما میصبرانه منتظر یشما ب یبرا یشاد یارزو با
که خشم انقام ارسام  یخواهد افتاد ، جلد دیکه اتفاقات جد ی، جلد دیمارا با خوندن جلد دوم شاد کن

 که  ..... یجلد شکندیم یا یدوست وندیو پ کندیم زیلبر

 انیپا


