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 سرگردانم...  من: رمان نام

 zohre.s.p: نویسنده

 رمانکده افتخاری نویسنده
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 صناعی.م: ویراستار

 Sahar.m: فایل سازنده

 مستانه:  جلد طراح
 

 تلگرام رمانکده کانال اختصاصی رمان

 تلگرام رمانکده کانال:  فایل سازنده

https://telegram.me/Romankade 
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 کجاست؟ مامان پس پووووففف,شدم بیدار آیفن باصدای

 زدم صداشون چشماموبزوربازمیکردم همونطورکه

 پس؟ ساااااینااااا؟کجایین مامااااااان؟ ـ

 دورچرخوندن بایه مواجمو موهای و نشستم روتخت

 سرم بود کنارتختم که مشکیم روسری.بستمش باگیره

 .رفتم پنجره سمت به.کردم مرتب وبلوزمشکیمو گذاشتم

 .شده پیداش صبحی اول پسر بازاین ـ

 مرتب روکمی پذیرایی.روزدم رو ودکمه آیفن سمت رفتم

 مهمون برای بزارم چایی که آشپزخونه رفتم و گردم

 صبحی اول خروسی مگه بگه بهش نیست یکی.همیشگی

 روبیدارمیکنی؟ همه میری

 بلندگفتم وباصدای دروشنیدم صدای

 .میام من االن بشین توپذیرایی ـ
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 آینه به وصورتموشستم،نگاهی دستشویی رفتم

 اون کجارفته.بود گودشده زیرچشمام زیاد انداختم،ازگریه

 من برای بابا؟بنظرت شادوخندون؟چرارفتی صورت

 زودنبود؟ شدن یتیم وساینا

 و خوب ی خانواده سالمه،تویه۲۳ساراست، اسمم من)

 پدربزرگ اصالتم.شدم بزرگ متوسط ای باسرمایه اصیل

 خیلی فکرنکنین خسیسمه،وگرنه شدیدا

 سالشه،تواوج ۱۵ ساینا خواهرکوچیکم.پولداریم

 پدرم.میکنه تجربه رو پدری بی تلخ حس داره نوجوونیش

 شد،بازحمت داییم شرکت معاون بامادرم بعدازدواج

 داشتنی عزیزودوست ی خونه این خودش

 پیش آبرومندانه زندگیمون کرد کاری همیشه.روساخت

 منم.نکنیم دراز کسی جلوی دستمونو سختی وبخاطر بره

 شغل دنبال نیست حاالکه داشتمو اخالقشودوست این

 اندازمون پس شدن تمام از تاقبل که هستم مناسبی
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 داشتم داییم به که اصراری باتمام.دربیارم خرجمونو

 نمیکردو اماقبول بزاره من ی عهده به شرکتو معاونت

 خرج خودش و بدم ادامه درسم به اصرارداشت

 داشتم باهاش که برخوردشدیدی با که بده خانوادمونو

 .وباقهررفت نداره بامن نسبتی هیچ دیگه گفت

 سمت رفتم و اومدم خودم به بهرام باصدای

 گفتم باخنده و نشستم روش پذیرایی،روبه

 رفته کی به ماچطوره؟توسحرخیزیت پسرعموی به به ـ

 بیدارمیکنی؟ صبحی اول مارو میای هرروز

 حرصی پسرعموخیلی بگم بهش ازاینکه میدونستم

 بالبخندگفت هرروز میشه،امابرخالف

 ساراخاموم،سومن خوبی به خوبم سالم،دومن اولن ـ

 کردی؟ ساعتونگاه خانوم تنبل سحرخیزنشدم
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 نگاه سرم پشت ساعت به و خاروندم سرمو کمی

 .بود صبح ۱۱ کردم،وای

 .دیرخوابیدم دیشب خب...خب ـ

 پس جواب داری که چرادیربیدارشدی نگفتم که من ـ

 امروزمامانم بیارکه چایی یه راهه به چاییت میدی،حاالاگه

 .نداده صبحانه بهم

 صبحانه بدونه بزاره نداشت عادتا ازاین که زنعمو! وا ـ

 !!!!بیرون بری

 حاال.موندم گرسنه امروزو وجبی تونیم بخاطر ولی آره ـ

 .سارا کردم ضعف بده بهم چایی یه پاشو

 .ها باشه بارآخرت عمته هم وجبی چه؟؟نیم بمن خب ـ

 .نگفتم مهسا عمه به اگه اینطوریاست؟؟؟صبرکن عه ـ
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 کره.آشپزخونه ورفتم توصورتش کردم روپرت رومبلی

 سمت ورفتم گذاشتم سینی روتوی چایی با ونون وعسل

 .پذیرایی

 موندی؟ گرسنه چرابخاطرمن حاالبگو خب.بفرمایید ـ

 مامان مخالفتهای باتمام دارم برات خبرخوش یه چون ـ

 حاال.خبربدم بهت بیام نخورده صبحانه مجبورشدم

 .چشم شه تازه گلوم بخورم چایی یه صبرکن

 ازچاییمو کمی.منتظرموندم کردمو نگاهش چپی چپ

 .گرفتم براش لقمه ویه خوردم

 بگیراین.چاییه لیوان یه لنگ گنده خرس دیگه زودباش ـ

 .ندادی تادقم روبخورزودتربگو لقمه

 اینکه نه گنده خرس شدم کشیدم زحمت کلی اولنش ـ

 دومنش.بیارم بدست جیگرو هیکل این باغذا همش

 .دردنکنه دستت سومنش.گلی صبورباش
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 دیگه که مشکیم چشمای به نگاهی لقمه بعدازخوردن

 زدوگفت نداشت توش برقی

 …که بایدبگم تاسف باعرض ـ

 که این وا. کرد نگاه پایین به دادو نشون ناراحت صورتشو

 !!خوشه خبرش گفت

 .نزدمت تادوباره بزن حرف ـ

 خیلی برات میدونم نشی ناراحت کن سعی سارا خب ـ

 اصال؟نمیدونم بگم چطوربهت نمیدونم خب ولی سخته

 یانگم؟ بگم

 که بادوستش قراربود جورکنه کاروبرام نتونسته فهمیدم

 شرکتش توی برام و کنه صحبت بود شرکتی توی شریک

 .کاربگیره

 ..سخته برام باورکن..چطوربگم سارا راستش ـ

 کردم نگاهش باناراحتی
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 کنه کاری نمیتونه دوستت.فهمیدم خودم بیخیال ـ

 برعکس ـ

 بهش زدم زل باتعجب

 جورشد کارت ـ

 .بلندشدوفرارکرد باخنده بعدم

 دنبالش افتادم باجیغ دستمو روگرفتم رومبلی منم

 بهت دستم مگه بهراااااااام وایسااااااا ـ

 نرسه،منوسرکارمیزاری؟؟؟

 ایستاد سالن تهه رفت بلندخندیدو

 .وایساتابیام مردی میخندی؟اگه بمن کوفت ـ

 پام بهش تابرسم و میخنده،دوییدم وداره وایساده دیدم

 .زمین خوردم وباصورت گیرکرد مبل به
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 خودم بمیری بهرام شکست،آی نازنینم دماغ آخ ـ

 .حلواتو بخورم خودمم حلواتوبپزم

 اشکش خنده ازشدت بلندترشد،دیگه خندش صدای

 .بود دراومده

 رومیزدم رومبلی سمتش رفتم و بلندشدم باحرص

 .میزدم جیغ و توسرش

 خشگلمو دماغ زدی پررو؟ببین پسره میخندی بازم حاال ـ

 .زودباش بده دیه کردی،بدو داغون

 ربطی چه بمن دماغت کردم،آخه غلط سارا نزن ـ

 چه؟ بمن جلوتوببینی نمیتونی داره؟توکوری

 دراز ادب بی کوری کورم؟؟؟؟؟خودت من ـ

 .زششششششت

 اومد،وا خنده صدای کردم حس لحظه یه

 قیافه و مامان برزخی باصورت که کیه؟سرموبرگردوندم
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 با.الفاتحه میکشه منو مامان االن ساینارودیدم خندون ی

 به دست کرد،یه اخم بعدم کرد اشاره سرم به وابرو چشم

 متوجه تازه که افتادنفهمیدم،بهرام روسریم عه زدم سرم

 خندید دوباره شد ظاهرم

 ..ببنـــــد کوفت ـ

 گفت عصبانیت با و بدم ادامه نذاشت مامان

 سارااا ـ

 کوبوندم رومبلیو کنین،باحرص کمکم ها امامزاده همه یا

 قرمزشده ازخنده که ساینا.مامان پیش رفتم بهرامو توسر

 ورفت گرفت مامان خریدوازدست پالستیکای.بود

 گفتم بهرام به حرص با.آشپزخونه

 .بشینیم پذیرایی بریم بفرمایید ـ

 .پذیرایی رفت وخندونش شیطون نگاه باهمون بهرام

 گفت مانتوشودرآوردوآروم مامان
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 سریه رفتین بود؟دوروزدیگه رفتاری چه این سارا زشته ـ

 بازی وگربه موش همینجوری میخوای وزندگی خونه

 .سارابسه شدی دربیاری؟بزرگ

 نشستین وزنعمو تو.بباره نه بداره نه هنوز جونم مامان ـ

 تموم فکرکردین زدین هم اسم به مشنگو این منو

 خرس بااین ندارم،بخوامم قصدشوهرکردن االن شد،من

 .نمیکنم ازدواج قطبی

 باالو انداختم شونمو کرد،منم نگاهم باعصبانیت مامانم

 .کنیم تادرموردکارصحبت نشستم بهرام پیش رفتم

 

 

 متوجه توفکربودو بهرام.وخوردم برداشتم چاییمو فنجون

 .نشستم بودکنارش نشده

 اهوم اهوم ـ
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 وگفتم زدم نمایی کرد،لبخنددندون نگاهم باگیجی

 اینجانیستی؟ کجایی ـ

 .همینجام نه ـ

 میگفتی،کارچیشد؟ داشتی پسرعمو خب ـ

 گفت کردو نگام چپی چپ

 کارکنی؟ اصالبری گفته هیچی؟کی ـ

 .ببخشید خب بهرام عه ـ

 .پسرعمو میگی باشه بارآخرت ـ

 کنم؟ صدات هانی دخترت دوس بگم؟مثل چی پس ـ

 .شد جمع خوردوصورتش حرص دوباره

 گیری چه نیست دوستم ایکبیری اون گفتم صددفعه ـ

 .افتادما
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 دختره کنی ذوق بایدخیلیم گفتم؟ حاال،انگارچی خب ـ

 کنه؟نه تحملت دودقیقه میتونه کی وگرنه انقدمیخوادت

 که قشنگه،اخالقتم صدات قشنگه،نه هیکلت خشکلی،نه

 کی دیگه...ماستی مثل که بده،خودتم انقدر نداره گفتن

 آخه؟ بشه میادزنت

 برعکس رودقیقا همه چون بود شده قرمز شدیدا

 معلوم که باصدایی شدو مسلط روعصبانیتش کمی.گفتم

 گفت ناراحته بود

 ساعت یک الاقل میگی،میزاشتی راست تو باشه ـ

 .میکردی میشدبعدتالفی

 خبرشده؟ چه بگو شدیم حاالمساوی خب ـ

 .مهرانه کیارش اسمش کردم صحبت بادوستم ـ

 فامیلیشوصداکنم بخوام آخه؟االن بود قحط فامیلی وا ـ

 فامیلی؟ میشه مهران اسمشه،آخه فکرمیکنن همه
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 حرفام من هم به کن جفت لبارو این دقیقه یه سارا وای ـ

 .بزن حرف ساعت یه بشین بعدش بشه تموم

 توسرش وزدم کردم نگاش چپی چپ

 .بزن حرفتو بفرما.ادب بی پررو ـ

 .داد سرشوماساژ کمی بادستش

 باشریکش سنگینه؟کیارش دخترتوچراانقدردستت وای ـ

 فقط.شرکت بری قراره حسابدار عنوان به و کرده صحبت

 ..اینجاست مشکلی یه

 اشارمو کنه،انگشت میخواداذیتم دوباره فکرکردم

 .گرفتم باتحدیدجلوش

 .همدانه شرکتش که اینجاست مشکل.بزاربگم بابا ای ـ

 .کردم نگاهش گردشده باچشای

 کلی شنید وقتی مامان بری نیستم راضی بخداخودمم ـ

 نمیدونم ولی.کرد غیرتم جدوآبادبی نثارخودمو فحش
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 سرکار،تواین نری نمیکنی بایدچیکارکنم؟قبولم

 برات حتما وگرنه کارپیدانمیشه شهرخرابشدم

 بری؟ میخوای چیه؟هنوزم ساراحاالتصمیمت.پیدامیکردم

 زدم ناراحتش ی چهره به لبخندی

 میدونم که باالهست نفراون نباش،یه نگران ـ

 .میشم موفق و میرم پس.هواموداره

 .بیشترشد انگارنگرانیش باحرفم

 .تنهابری بزارم نمیتونم میام باهات منم سارا ـ

 نمیزارم کوچیکم؟نترس بچه من مگه آخه پسرگل ـ

 بیای اینجاست،بامن کاروزندگیت تو.منو بخوره لولوبیاد

 ...آخه؟درضمن بشه چی اونجا

 گرفتم فاصله ازش همزمان زدمو لبخندی

 یاازت میاد دنبالت اومدی بامن بفهمه دخترتم دوست ـ

 .رفته گذاشته پدربچم که میکنه شکایت
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 فرارکردم باخنده بعدم

 سرت خجالتم پررو،یکم دختره ببینم وایسا ـ

 نمیشه؟وایساااا

 گرفتم زدو سکندری آخرشم اومد پشتم دورتادورپذیرایی

 جان نوش وحشتناک نیشگون یه و گردنی پس بعدیه

 فحشش میکشیدومنم ونشون خط همونطورکه.کردم

 پذیرایی اومد مامان میدادم

 روسرتون؟ روگذاشتین خونه شمادوتا بازچتونه ـ

 آدم آخه.چیکارکرده؟کبودشده دستمو کن نگاه مامان ـ

 .باش انقدروحشی؟منتظرتالفی

 گفت بااخم مامان

 چیشده؟ جان بهرام ـ

 من مامان وحشیه یارو میگم انگاردارم زرشک،انگارنه

 .شد فلج دستم بهرام دردنگیری جان،ای بهرام میگه
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 گفت من به باپوزخندی بهرام

 زنعمو راستی.گرفت جوابشو کرد اذیتم.نیست چیزی ـ

 .بکنین دل کم کم ازدخترتون بشین بایدآماده

 ازدواجه منظورش فکرکرده مطمئنم که منحرفم مامان

 گفت باخوشحالی

 بسالمتی؟ مادر؟کی میگی راست ـ

 یعنی نیستم مامانم بچه میکنم حس رسما که من

 میخوادمنوبپرونه؟ انقدرراحت

 کرده بابافوت ماهه سه تازه.اشتباهه فکرت مامان ـ

 ...شما اونوقت

 طرف به رفتم دراومدو اشکم دوباره بابا فوت بایادآوری

 بهم محکم درو بهرامم صدازدنای به توجه بی.اتاقم

 شده خفه باصدای کردمو قایم توبالشم سرمو.کوبیدم
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 ترم درعصبانی شدن بازوبسته صدای.میکردم گریه

 گفتم بود توبالش وسرم میکردم هق هق همونطورکه.کرد

 .بروبیرووووووون مامان ـ

 دستمو.نشست شونم روی شدودستی باالوپایین تخت

 سرمو باتعجب بزنم پسش که بردم

 خواهرکوچولوی.میکرد نگاهم باالآوردم،سایناباناراحتی

 گریه خودم وتوبغل کنارمن فقط ماه سه این توی مغرورم

 گفت کردو بغلم.میکرد

 .اشکاتوببینم خواهری؟نمیتونم چیشده ـ

 گفتم گرفته وصدایی هق باهق

 میکنه کاری چرا چطوررفتارمیکنه؟آخه مامان میبینی ـ

 باشم؟ داشته بودن اضافی حس

 دلش خشگلم،فقط آجی نداشت قصدی همچین مامان ـ

 بشه معلوم تووبهرام نامزدی زودترتکلیف میخواد
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 بیان میخواستن چندنفراجازه بابا فوت قبل میدونی.همین

 که کسی پای قلم بابامیگفت ولی خواستگاریت

 بخاطرزنعمو مامانم.میشکنم ببره باخودش بخوادنفسمو

 شب همون زنعموبفهمه اگه میگفت.نمیگفت چیزی

 به من بعدشم.خونشون میبرتت میدزدتت خواستگاریت

 .میشدم وخاله میرسیدم آرزوم

 شیطونش چشای به جداکردمو ازش خودمو حرفش بااین

 توسرش زدم.کردم نگاه

 دارم،مثالاومده منم خواهردارن مردم.بیتربیت منحرف ـ

 .نمیکشی که ادب،خجالتم بی پرروی.بده دلداریم

 بوسیدوگفت لپمو باخنده

 مامانم چیزوگفت همه بهرام.نکن پاشوخودتولوس ـ

 توروتنهابفرسته چطوری میگه.میکنه گریه داره نشسته

 که میکنه نگاه بهرام به بااخم همشم شهرغریب

 داد چرااجازه
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 سارا؟...وضعیه چه نمیدونی توبری؟وای ه

 هوم؟ ـ

 دارم نمیگم نمیکنی؟االنو ازدواج چرابابهرام ـ

 .کالمیپرسم

 شدیم،باهم بزرگ داداشمه،باهم مثل بهرام خب ـ

 به نمیتونم اصال...کردیم،مدرسه،دانشگاه خندیدیم،گریه

 .واقعانمیتونم.کنم نگاه شوهر یه چشم

 گفت باناراحتی ساینا

 .شد حیف پس ـ

 !!چرا؟ ـ

 ی بچه همیشه توذهنم چون ـ

 بعدچیکارکنم؟ به ازین حاال.تووبهراموتصورمیکردم

 کردم باصدافوت عصبیمو نفس
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 االن داشتم شک عقلت نداشتن درصدبه اگریه یعنی ـ

 .نیست جزگچ چیزی سرت تواین مطمئنم دیگه

 .بشور صورتتو بریم پاشو.بدی سارا؟خیلی عه ـ

 نشسته هال تو وبهرام مامان بیرون رفتیم ازاتاق باهم

 وکارش شرکت درمورد همش بانگرانی مامانم.بودن

 .میپرسید

 

 

 که وهرچیزی نشستم کناربهرام صورتم بعدازشستن

 وقرارشدبرای پرسیدم ازش بدونم بوددرموردشرکت الزم

 بهرام بعدازرفتن.بگیره بلیط برام دوروزدیگه یعنی شنبه

 داشت هم ناهاروحاظرکنه،ساینا که آشپزخونه رفت مامان

 رفتم سررفت حوصلم که من میکرد بازی باگوشیش

 دوست کیارش.شدم لباسام کردن جمع ومشغول تواتاقم
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 پاکی وچشم پسرخوب بودم روقبالدیده بهرام

 اماشریکشونمیشناختم اعتمادداشتم بودوازهرنظربهش

 که داشتم،واسترسی استرس برخوردمون وازاولین

 چطوربایدخونه بودکه بوداین افتاده جونم به بیشترازاون

 خجالت بگم بهرام به دوباره بخوام پیداکنم؟ازاینکه

 پشتوانم بهترین سالها این تمام میکشیدم،هرچندتوی

 تهیه برام حرفی بدون نیازداشتم اگرچیزی بودو

 گفت وخودش بودم نگفته بهش درموردکارم میکرد،حتی

 دنبال بگردم نیست ونیازی پیدامیکنه هرطورشده برام

 سایناهم حتی گفته؟چون بهش کی نفهمیدم کار،هنوزم

 خودمو دوباره.کاربودم دنبال پنهانی نبودوخودم درجریان

 ازذهنم فکرش که کردم سرگرم هام وسیله کردن باجمع

 دست مامان باصدای ساعت یک بعدازحدود.بره

 برای رفتم بعدازناهار.ناهار برای رفتم و ازکارکشیدم

 بایدزودتروسیله چون بخوابم نمیخواست دلم.استراحت
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 گرم زودچشمام خیلی برعکس ولی.میکردم جمع هامو

 .شدوخوابیدم

 ایستاده کنارم مرد یه بودم قدیمی ی خونه یه تو

 وگفت گرفت دستمو نبود واضح برام بود،صورتش

 من بده نجات ومنو کن کمکم پس شدی توانتخاب ـ

 کن کمکم...کن کمکم اینجاگیرافتادم

 سرم توی هم پشت صداش

 بدنم تمام گرما تکرارمیشد،چشماموبازکردم،ازشدت

 دوش بعدازیه.حمام برداشتمورفتم حولمو.بود کرده عرق

 جمع هامو وسیله وبقیه تواتاقم برگشتم گرفتن

 ازذهنم معنی بی خواب اون تا تالشموکردم تمام.کردم

 پیش ورفتم بستم چمدونو کارم شدن بعدازتمام.دورشه

 باهام بود مشخص برخوردش از.نشستم مامان

 بوسیدم قهره،لپشو

 جونم؟ مامان ـ
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 آویزون لبمو.دوخت تلویزیون به چشم کردو نگاهم بااخم

 گفتم باناراحتی کردمو

 .باشم اینطوری رفتنم دوروزقبل نمیذاشت بود بابا اگه ـ

 کرد دراومدوبغلم اشکش

 نمیکنی بری؟چرافبول چرامیخوای من برم قربونت آخه ـ

 کنی؟ ازدواج

 رودستت مامان؟مگه توچیکارکنم ازدست من آخه ـ

 انقدر بخدا زوده شوهرکردنمی؟االن نگران که موندم

 تاانقدر میکنم صحبت بازنعمو فردامیرم خودم.نکن عجله

 میدونم.کنه خودش عروس منو زودتر نکنه پیله بهت

 ازهمه خودم نداره کم چیزی ازآقایی پسرخوبیه بهرام

 بهش نمیتونم ازدواج بهترمیشناسمش،اماواسه

 بهتربتونم دورباشم ازش فکرکنم،شایداگرچندوقتی

 .نه االن ولی فکرکنم درموردش
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 .پیشونیموبوسید زدو بهم لبخندمهربونی مامان

 به میریزن که حقوقی ضروریه؟بخداهمین رفتنت حاال ـ

 نگران نیستیم که مستاجرم خداروشکر.کافیه حسابمون

 .باشیم اجاره

 هام گداگشنه این.کنه نام بعدمیخوادثبت ماه ساینا ـ

 هایی وسیله خرج جداازاون نمیکنن نام ثبت نگیرن تاپول

 فقط حقوق بااین.بماند دیگه میخواد مدرسش برای که

 ای دیگه چاره.کنین وشکمتون خونه خرج شمامیتونین

 خواستم.نباش منم فکرجهیزیه درضمن.مامانی نداریم

 .نباشه نیازی پولدارکه یه دنبال میگردم شوهرپیداکنم

 .هردوخندیدیم زدمو چشمک یه بعدم

 پولداره یه.باشه بابابزرگ مثل اینکه نه پولدار میگم البته ـ

 .خرج خوش

 .زدم چشمک بهش دوباره
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 این روته بهرام هنوزاسم دختر بکش خجالت ـ

 اینچیزارو؟ نگی بهرام پیش حرفاچیه؟یوقت

 بودکه رومنه؟اگه بهرام اسم گفته کی ـ

 .تاحاالخواستگارنمیومد

 .گفت آروم بعدم کرد نگاهم باتعجب مامان

 .نمیمونه تودهنت حرف که ساینا نمیری ذلیل ای ـ

 .لپشوبوسیدم خندیدمو

 بزن ناراحتو صورت این حاالم بایدمیفهمیدم که بالخره ـ

 .منین مهمون شام امشب کنارکه

 !شد شروع ولخرجیات ازاالن ـ

 چون خسیسم بابابزرگم مثل که باره،میدونی یه همین ـ

 برم حاضرشم برم.میکنم مهمونت شام دارم عشقمی

 میگیرم شام ازاونطرفم کنم خرید توراه واسه یکم بیرون
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 الزم که هایی وسیله نمیتونم تعطیله فرداکه.خونه میام

 .بخرم دارم

 دادورفتم تکون سری مامان

 جمعشون.شد تقریباخشک موهاموسشوارکشیدم.تواتاقم

 مرتب شالمو وداشتم مانتوموپوشیدم.بستم باگیره کردمو

 سمت شد،رفتم زده آیفون که روسرم میکردم

 کردکه بهم بالبخندنگاهی پنجره،بهرام

 فکرکنم بیشتردرموردش باید.دربازشدواومدتوخونه

 برام که زحمتایی وتمام من به اندازش بی محبتای

 ازدواج به اگرراضی.کنم جبرانش تاحاالنتونستم کشیده

 باوجود.کنم جبران بتونم شاید باشم ودرکنارش بشم

 براش وحاظرن دنبالشه چشمشون که دخترایی تموم

 احساس نمیزاره و منه به توجهش تمام بازم بدن جون

 تنهاست خیلی خودش میدونم اینکه باوجود کنم تنهایی

 دوباره.بایدبیشترفکرکنم همین برای.داره همراه یه ونیازبه
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 موهای و کردم مالیمی آرایش رفتم آینه سمت به

 بالبخندازاتاق.کردم تنظیم صورتم جلوی کج کوتاهمو

 ازشادبودنم که بهرام.دادم بلندی وسالم رفتم بیرون

 .زد لبخندی بود خوشحال

 کردی؟قرارداری؟ خوشتیپ چه سالم به به ـ

  گفتم باخنده منم کرد نگاهش چپی چپ مامان

 .ددر بریم قرارگذاشتم بودم گفته بهت که لولو بااون آره ـ

 .خندید بهرامم

 آوردی؟ ماشین ـ

 کارت حاال؟منم کجامیری آره ـ

 

 .دارم

 شام میخوام ازبیرون وبعدشم خریدکنم یکم برم ـ

 .بگیرم
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 مامان گرسنمه نخوردم هنوزناهار شام،من گفتی آخ ـ

 .خونه برم نذاشت

 یکم میکنم گرم ناهارو صبرکن بابا،پس ای ـ

 .میریم غذابخوربعدباهم

 .نکنه درد دستت آخجون وای ـ

 که آشپزخونه رفتم منم زدو لبخندرضایتی مامان

 اومدوپشت بهرام بعدچنددقیقه.کنم گرم ناهارامروزو

 .نشست میزغذاخوری

 چرااینجااومدی؟ ـ

 تا مامانامون انگاری.ناهاربخورم اینجا بیام گفت زنعمو ـ

 .نمیشن بیخیال نزنن وصله بهم مارو

 کردمو خالی ظرف توی خورشو و برنج زدمو لبخندی

 بالبخندگفتم نشستمو کنارش.رومیزگذاشتم

 فکرمونن؟ به داره اشکالی مگه ـ
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 گفت بود کرده تعجب ولبخندم آرامش از که بهرام

 مسئله توبااین که حاالچیشده.خوبه هم خیلی نه ـ

 کناراومدی؟

 بعدم جلوش گذاشتم کشیدمو بشقاب توی برنجوبراش

 .دستش دادم خورشو ظرف

  بخور غذاتو االن ـ

 گفتم بشنوه خودش فقط که طوری آروم بعدم

 .میکنه نگاهمون داره مامان ـ

 گفت توذوقش بود خورده حاالکه

 !!!عمیقی عشق چه ـ

 خندیدموگفتم

 روم تااون بخور کردم گرم برات باعشق که غذایی حاال ـ

 .برنگشته
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 .لوس مسخره ـ

 چون خونه بری باید هرطورشده شامو راستی.خودتی ـ

 .بخرم تو واسه نمیخوام بگیرم ازبیرون قراره شام امشب

 غذاشومیخورد که همونطور.من شدبه خیره باتعجب

 گفت جلودهنشو دستشوگرفت

 میشه؟ چی کن مهمون منم شب یه خب ـ

 نمیخوام ـ

 میگما مامانت به ـ

 ازجاش نتونه بزنمش میگه پررو،شیطونه پسره ـ

 شکمو باشه.پاشه

 میخوردم حرص خندید،منم بلندبلند تعجب بعدازکمی

 بهرام میشنوه،باتوام مامان شو ساکت پرررو درد کوفت ـ
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 که ازفلفلی یکم بازبود دهنش بلندترخندید،همونطورکه

 کرد کپ لحظه یه که تودهنش ریختم رومیزبود

 بعدقرمزشد

 سووووختـــــــــــم ساراااااااااا واااااااااای ـ

 که رفت،منم دستشویی سمت به سریع جلودهنشوگرفتو

 مامان عصبانی بانگاه بود دراومده چشام اشک ازخنده

 سمت رفتم سردبرداشتمو آب لیوان یه سریع شدم خفه

 یه.بود پراشک چشماش بهرام دروبازکردم دستشویی

 خیلی حتما کردم لعنت خودمو کردم که بخاطرکاری لحظه

 دستش لیوانو بانگرانی دراومد اشکش که شده اذیت

 .دادم

 میبخشی؟.بشه اینطور نمیخواستم ببخشید،بخدا ـ

 بعداتالفی گفت لرزون سرکشیدوباصدایی نفس یه آبو

 .حاظرشوبریم.میکنم
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 .غذابخوربهترمیشی برویکم ـ

 تو رفتم.آشپزخونه سمت رفت کردو نگاهم چپی چپ

 مشکی لباس انداختم آینه به نگاهی.کیفموبرداشتم اتاقمو

 خیلیا که بود،قدرتی داده قدرت مشکیم وابروی چشم به

 خیره بهرام آشپزخونه سمت رفتم.میبردن حساب ازش

 روی دستمو.بودوفکرمیکرد نشسته خالیش بشقاب به

 گفتم کنارگوشش گذاشتمو شونش

 فکرمیکنی؟ چی شده؟به چیزی ـ

 کرد اومدوبالبخندنگاهم خودش به من باصدای

 بریم؟.نیست چیزی ـ

 .اوهوم ـ

 بیرون رفتیم باهم برداشتمو شونش ازروی دستمو

 .نشستیم وتوماشین
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 تمام که یاس پاساژ کردورفتیم روشن ماشینو بهرام

 تاجون ازشیرمرغ بدم،چون همونجاانجام خریدامو

 دادم انجام خریدامو نصف تقریبا.پیدامیشد آدمیزادتوش

 گفت بهرام که

 .بقیشوهمونجابخر دیگه بسه سارا ـ

 جاباهام همه پیدانمیشه تو مثل آدمی که اونجا دیگه نه ـ

 .داره هامونگه بیادووسیله

 گفت باخنده

 خسته بشینیم یکم کافی بیابریم.سارا پررویی خیلی ـ

 .شدم

 پاساژ توی شاپ کافی رفتیم وباهم نمازدم لبخنددندون

 بهرام بستنی دادن بره،بعدازسفارش خستگیمون تایکم

 کرد نگاه توچشمام بانگرانی
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 سارا ـ

 هوم؟ ـ

 بری؟ واقعامیخوای ـ

 .کردم تعجب ناراحتش ازلحن

 .بایدبرم که میدونی خودت ـ

 شد،بعدازآوردن ساکت ای گرفتوچنددقیقه سرشوپایین

 .برد ازبین خستگیمو سرماش خوردم که ها،کمی بستنی

 داری کارم بودی گفته ـ

 .اره ـ

 خب؟ ـ

 ...کردم صحبت کیا با ـ

 !!!کیا؟؟؟ ـ

 .دیگه،کیارشومیگم باش ساکت دقیقه یه ـ
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 !کیا آها ـ

 داد کردوادامه نگام چپی چپ

 .باشی مستقل که پیدامیکنه خونه داره برات گفته ـ

 .ممنوووووون بهرام عاشقتم وااااای ـ

 کرد نگاه اطراف به بعدم کرد نگاهم باتعجب بهرام

 خیابون فرش سنگ آبروشو بیادبیرون روزباهات یه آدم ـ

 .تو میکنی

 .نمیشه سرت احساساتم ابراز مسخره ـ

 .بروزبدی اینطوری نکرده الزم ـ

 پیداکنه؟ بابا،حاالتونسته باشه ـ

 اذیت خانوادش پیش میگرده،میدونستم داره گفته ـ

 مستقل داری دوس گفتم بهش همین واسه میشی

 خودم نباش هزینش نگران روگرفت خونه درضمن.باشی



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

38 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 ازت آخرشو تاقرون برگشتی هروقتم حسابش به میریزم

 .میگیرم

 هردومون چون بالبخندجوابشوبدم تونستم فقط

 پرهیجان هم قبلی ی ازدفعه تشکرکنم بخوام میدونستیم

 که اومد ابرو چشم کمی همین واسه.ترتشکرمیکنم

 خوردن بعد.نکنم آبروریزی جلومردم کنمو کنترل خودمو

 عالمه یه اضافه به خریدم هامو وسیله وبقیه رفتم بستنی

 منو خودش بار واولین نخره بلیط برام خوراکی،قرارشد

 تابرسیم.تهران برگرده شدن وبعدازمطمئن برسونه

 شده شب ۱۰ ساعت غذا سفارش برای رستوران

 خودشم برای کردو حساب خودبهرام غذاهاروهم.بود

 بمونه خونمون بهرام قرارشدشبو و خونه رفتیم.گرفت

 بازنعموصحبت من خونشونو بریم باهم تافرداصبح

 من اتاق اومد سایناهم و ساینا اتاق رفت بهرام.کنم

 .بخوابیم تاکنارهم
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 .ساینابیدارشدم آروم باصدای صبح

 .جونم،ساراخوشگله؟پاشودیگه آبجی ـ

 .زدم مهربونش صورت به لبخندی بازکردمو چشمامو

 منتظره بهرام پاشو ـ

 منتظرچی؟ ـ

 خونشون؟ قرارنبودبری مگه ـ

 .بود رفته یادم وای ای

 .میام میپوشم لباس االن توبرومنم ـ

 .باشه ـ

 رفتم.لباسموپوشیدم کردمو مرتب تختمو ساینا بعدازرفتن

 رفتم شدنم بعدازآماده شستم وصورتمو دستشویی سمت

 وساینا بهرام که بخورم صبحانه تاکمی توآشپزخونه

 .میخوردن چایی وداشتن بودن نشسته
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 بخیر صبح سالم ـ

 زدوگفت لبخندی بهرام

 بود ذکرخیرت.بخیر شماهم صبح خانوم تنبل سالم ـ

 .تازه

 میگفتین؟ ـچی

 زود صبح چطورمیخوای تو میگفتم ساینا به داشتم ـ

 .سرکار بری بیداربشی

 خوردی؟ صبحانتو گلی ساینا ـ

 گفت کنم بحث بابهرام میخوام فهمیددوباره که ساینا

 توهم داداشی.بخوردیگه صبحانتو بشین.نخیرنخوردم ـ

 .نده انقدحرصش کن ولش

 گفت دادو تکون سری بهرام

 ناهاردرست داره بخوری،مامان نمیخوادصبحانه ساراتو ـ

 .میکنه
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 گفتم بااخم

 توچرامیخوری؟ پس ـ

 بیارببرم هاتو وسیله آها.ناهاربخورم من نمیزاره چون ـ

 .بعدناهار بیفتیم،البته زودترراه که توماشین

 وسیله وساک وچمدون برگشتم اتاقم به حرف بدون

 بعدچنددقیقه.ومنتظرموندم توسالن آوردم هاومدارکمو

 مامان.گذاشت روبردتوماشینش همه اومدو بهرام

 گفت اومدبیرونو ازاتاقش باناراحتی

 چقدرزودمیری؟ ـ

 .بایدبرم مامانم،بالخره زودنیست ـ

 مراقب بهت؟فقط بایدبگم چی نمیدونم ساراجان باشه ـ

 .باش خودت

 گردنی باپس آخرش که انقدربوسیدمش کردمو بغلش

 هنوزمیخندید وبهرام بودیم توراه.فرستاد منو
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 میخندیییییی؟؟؟؟ چی به کووووووفت ـ

 گفت بلندترشد خندش جیغم با که بهرام

 قیافت به ـ

 بهت من کرد بیرونت دیروزمامانت.بخند خودت قیافه به ـ

 خندیدم؟

 گفت منطقی کردبعدم نگاه بهم باتعجب اول

 .نه،ببخشید ـ

 ببند پس ـ

 نشد زده حرفی برسیم تاوقتی

 

 

 ی خونه رفتیم کردو پارک ماشینو بهرام رسیدیم وقتی

 هوامو خیلی ماه سه تواین داشتم دوسش خیلی.عموجونم
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 کرده تربیت پسری همچین وقتی بدونین دیگه.داشته

 .ماهیه چه خودش

 بالخره زنعمو وروبوسیای واحوالپرسی بعدازسالم

 تااینکه زدیم چیزحرف وازهمه توپذیرایی نشستیم

 سریع زنعمو که رفتنم یعنی مطلب سراصل رسیدیم

 گفت حرفمونو پریدوسط

 بی بهرام این.بری نمیزارم که بری؟من کجامیخوای ـ

 .نکنه غلطا ازاین تادیگه میکنم درستش غیرتم

 گفت مظلوم باصورتی بهرام

 مامان عه ـ

 سارادنبال برای نداری حق نگفتم مگه کوفت ـ

 تحصیل مخارج خودمونم کارباشی؟عروسمونه

 .وزندگیشومیدیم
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 اینکه بدون ودوختین بریدین خودتون کنین بس مامان ـ

 شمامطمئنین اصال.نظرمونوبپرسین وسارا ازمن حتی

 میخواد؟ سارامنو

 نگاهش باتعجب زنعمو.پیدابود ناراحتیش ازحرفاش

 حرف بودم،تاحاالاینطوری کرده تعجب ازحرفش منم.کرد

 بی منه ازدست پره خیلی حتمادلش.بود نزده

 وگفت گرفت دستمو زنعمو.احساس

 بهرامو؟ نمیخوای میگه؟تو چی بهرام...ساراجان ـ

 چی کردم،نمیدونستم نگاه بهرام به بادلخوری

 زد زنعمولبخندمعناداری که گرفتم سرموپایین.بایدبگم

 چرابه داری دوسش توکه بشم،خب خجالتت این فدای ـ

 .نمیدی گوش حرفمون

 دیوونه داشتم واقعا دوتاجاری این اشتباه ازقضاوتای

 آدم آخه.بودن هم مثل هردوتاشون میشدم،دقیقا
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 همینجوری البدمیگن میشه؟دوروزدیگم مگه انقدرمنحرف

 .ازشون نیست والبعیدم وزندگیتون سرخونه برین

 دستشوروشونم توفکردید منو که عمو

 وگفتم زدم گذاشت،لبخندآرومی

 .وبایدبرم هستم سرتصمیمم من ـ

 نداشت جوابو انتظاراین که زنعمو

 بودیم غمگینی توسکوت که بعدچنددقیقه.بلندشدورفت

 راه کردیمو خداحافظی بعدازناهار.ناهار زدبرای صدامون

 .افتادیم

 

 

 نفهمیدم.شدوخوابیدم گرم چشمام بعدچنددقیقه

 ماشین داشتن نگه با که بودم چقدرخواب

 کرد صدام آروم بهرام.بیدارشدم
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 .بخوریم شام بریم ساراپاشو..ساراجان؟ ـ

 کردم نگاه بهرام به ـ

 چنده؟ ساعت مگه ـ

 شبه ۱۰ـ

 چقدرخوابیدم وای ـ

 شوبروصورتتوبشورتامن حاالپیاده.خانوم تنبل بله ـ

 .بدم شاموسفارش

 .باشه ـ

 بعدازشستن.دستشویی سمت ورفتم شدم پیاده کالفه

 گرفته گردنم.نشستم وکناربهرام توسالن رفتم صورتم

 دادم ماساژش بادستم کمی میکرد بودواذیتم

 کنم رانندگی من قرارشد بعدازشام.آوردن تاسفارشمونو

 یه رفتیم ازراهوکه کمی.کنه استراحت کمی وبهرام

 بود،این شب ۲ کردم بود،ساعتونگاه ایستاده مردکنارجاده
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 بود خیره بهم چکارمیکنه؟همینطورکه اینجا آدم این وقت

 من به هنوزداشت کردم نگاه ردشدم،توآینه ازکنارش

 دیگه کردم سعی!آشنابود برام صورتش چقدر میکرد نگاه

 ۷حدود ساعت جاده به دوختم فکرنکنم،چشممو بهش

 .صداکردم بهرامو که بود صبح

 رسیدیم بیدارشو بهرام...بهرام ـ

 هوم؟ ـ

 کجابرم؟ بگو بیدارشو ـ

 کرد نگاه اطراف به چشماشوبازکردوباگیجی

 کجاییم؟ االن ـ

 امام میدان ـ

 .راست سمت خیابون برو آها ـ

 باشه ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

48 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 بهرام.توخیابون  پیچیدم کردمو عوض دنده باخستگی

 .زیرگوشش گذاشت وبعدچندثانیه گوشیشوبرداشت

 خوبی؟ داداش سالم ـ

 ........ـ

 خیابون؟ توهمون آره ـ

 .... ـ

 خداحافظ فدات.میایم داریم اوکی ـ

 گفت؟ چی خب ـ

 .تو بپیچ بعدی کوچه ـ

 باشه ـ

 دربزرگ یه جلوی جلورفتن وبعدازکمی توکوچه رفتم

 .داشتم نگه سفید

 کوبیدم پشتی به سرمو باخستگی
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 .خستم خیلی بهرام ـ

 داخل شوبریم پیاده ازکارنمیزنیم امروزحرفی میدونم ـ

 .کیامنتظرن خوانواده

 .باشه ـ

 کیارش زدیم درزنگو سمت رفتیم شدیمو پیاده

 ماشینوببریم گفت واحوالپرسی بعدازسالم دروبازکردو

 کنارکیارش خودم دادمو بهرام به سوییچو.توحیاط

 روخودم خانوادش سنگین نگاه متوجه.منتظرایستادم

 بریم بیادوباهم تابهرام نکردم نگاه کسی امابه بودم

 خونه داخل رفتیم ماشین کردن بعدازپارک.پیششون

 من به اتاق یه بالخره اتوتعارف احوالپرسی وبعدازکلی

 کردم نگاه اتاق به.کنم استراحت برم که دادن نشون

 باشه خواهرکیارش کیانا بایداتاق زدم حدس

 افتادم لباس کناروباهمون فکراروزدم.نبود هرچندخودش
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 بااحساس  چندساعت بعدازحدود.وخوابیدم روتخت

 کرد کیانابالبخندنگاهم.بازکردم چشمامو سرم روی دستی

 .کردم بیدارت خشگله،ببخش خانوم سالم ـ

 گفتم زدمو لبخندی

 میشم اذیت کردی بیدارم ممنون.عزیزم سالم ـ

 زدوگفت ام گونه به ای بوسه.زیادبخوابم

 پاشوجیگر بخور صبحانه پاشوبریم ـ

 

 

 روچیده میزصبحانه توسالن،مادرش رفتیم کیانا همراه به

 نیمه باچشای بیدارشده تازه انگاری که بود،بهرامم

 دستشویی رفتم.بود میزنشسته بازپشت

 صبحانموبخورم که توسالن برگشتم.وصورتموشستم
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 کیارش مادر خوردم که ای چندلقمه.بود گرسنم چقدرم

 گفت

 نکردی؟ هنوزازدواج ساراجون ـ

 با میزد،بعدم پشتشو کیارشم بودو افتاده سرفه به بهرام

 اهمیت بی من ولی تذکرداد مادرش به وابرو چشم

 جوابشودادم

 .ندارم فعالقصدازدواج پریساجون نه ـ

 میکنی؟ ردش بیاد پیش برات که خوبی موقعیتای یعنی ـ

 باشرمندگی کیارشم بودو قرمزشده صورتش بهرام

 میکرد نگاهم بالبخندشیطونی بود،کیاناهم پایین سرش

 ماهه سه تازه درضمن.فکرنکردم تاحاالبهش نمیدونم ـ

 .چیزافکرکنم این به االن نمیتونم ومن کرده فوت پدرم

 چپی چپ کیانا که کشید ازسرآسودگی نفسی بهرام

 .کرد نگاهش
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 نمیاد پیش همیشه ازدواج موقعیت ساراجون آخه ـ

 ماه سه االن ولی ناراحتی پدرت هنوزبخاطرفوت میدونم

 .کنار روبذاری غصه باید ودیگه گذشته

 بفهمم نمیتونستم کردم،واقعا نگاهش گردشده باچشای

 باناراحتی.نداره وشعوری درک هیچ زن چرااین

 چمدونمو بهرام.کیانا تواتاق ورفتم کردم عذرخواهی

 که حمام برم که برداشتم حولمو.بود خداروشکرآورده

 .کیانااومدداخل شدوبعدم درزده

 .نداشت منظوری مامان شدی؟باورکن ناراحت عزیزم ـ

 کنم؟ استفاده اتاقت ازحمام میشه.نداره عیبی گلم نه ـ

 .باش حتما،راحت آره ـ

 گرفتن بعدازدوش.بیرون رفت ازاتاق بعدم

 بیرون ازکیفم گوشیمو لباسموپوشیدمو

 به.ازمامان اززنعموبودوبقیشم بیشترتماسهام.آوردم



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

53 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 زنعمو به تاخودش رسیدیم گفتم زدمو زنگ مامان

 بدم گوش نصیحتاش به دوباره نداشتم خبربده،حوصله

 دادم پیام بهرام به کردن قطع بعداز

 تحمل دیگه کن روروشن خونه زودترتکلیف لطفا ـ

 .روندارم اینجاموندن

 .خونتون بعدازناهارمیریم چشم ـ

 بمونم نمیتونم دیگه میگم ـ

 چراشورشودرآوردی؟ حاال کرده اشتباهی یه بابا،اون ای ـ

 .منفجرمیشدی ازعصبانیت داشتی خودتم خوبه ـ

 خونه تواین بعدش پاتو دیگم بعدناهارمیریم.حاالهرچی ـ

 خوبه؟ نذار

 .خوبه ـ

 دیوونه وگرنه بده کیانانجات ازدست منو بیاپایین حاال ـ

 .میشم
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 بی صورت به آرایشی.توکیفم وگوشیموگذاشتم خندیدم

 کیاناباچشماش دیدم که سالن سمت ورفتم دادم رنگم

 کالفه بهرامم.میده بهراموقورت درسته داره

  گفتم وبلند گرفت خندم سرشومیچرخوند،ازکارش

 میوه واسه بدی؟دلم نشون بهم باغو میشه کیاناجون ـ

 .شده تنگ هاتون

 برای چشمک یه منم دررفت بلندشدوسمت میل بی کیانا

 .رفتم کیانا دنبال زدمو بهرام

 میکنه نگاهم کسی میکردم حس همش باغ توی

 لرزیدم ازترس لحظه یه.نبود توباغ کسی گشتم اماهرچی

 کیانا؟ ـ

 جونم؟ ـ

 اعتقادداری؟ روح توبه ـ

 کرد نگاهم باتعجب
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 !!شدی؟ خل سارا وا ـ

 نمیبینمش من ولی نفراینجاست یه میکنم حس باورکن ـ

 .زدنات توهم این جای آلوبچینیم بیابریم.شدی خیاالتی ـ

 باشه ـ

 هنوزوجودش اما فکرنکنم تابهش کردم سعیمو تمام

 .میشد حس

 

 

 ....آلو،گردوو کلی چیدن بعداز

 .توسالن برگشتیم

 که هم وکیانا من بود افتاده آب دهنش آلوها بادیدن بهرام

 گفتیم باخنده درختاروبچنیم باالی قسمتای بودیم نتونسته

 .آلوبچین درخت بفرمابروباالی میخواد دلتون خیلی شما ـ
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 گفت بود گرفته خندش هامون وقیافه ازحرف که کیارش

 بلدباشین شما فکرمیکردم ساراخانوم.ناقالها ای ـ

 .باالبرین ازدرخت

 شرط احتیاط.نازکه هاش شاخه آلو درخت ولی بلدم ـ

 .عقله

 گفت بادلخوری بهرام

 کنم باالتاسقوط اون بفرستی منو میخواستی بگو پس ـ

 آره؟

 خندیدیم سه هر

 هم چهارپایه یه بریم اصالباهم پاشو پسرخوب نه ـ

 میتونی بلنده قدت نری درخت باالی دیگه که میگیریم

 .بچینی ازروچهارپایه

 درخت باالی همون کیابیابریم.توبیای نکرده الزم ـ

 .ومیخوریم میچینیم
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 باال انداختم هامو شونه

 جواب من شدی مسمومم همونجابخور چه؟برو بمن ـ

 .مامانتونمیدم

 گفت باتعجب کیارش

 نمیزارم بخوادمن حرفیه؟خودشم چه این ساراخانوم ـ

 .بخوره سردرختی

 گفت کنارگوشم آروم بااخم کیاناهم

 این میاد حرفونزن،دلت این دیگه سارالطفا ـ

 آخه؟ بشه جیگرچیزیش

 که بلندخندیدم باصدای کردم،بعدم نگاهش باتعجب

 .کردن تعجب هرسه

 !توکیانا جیگره؟ازدست کجاش این آخه ـ
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 به بااخم کیارش.خندیدم ودوباره شدازخجالت سرخ کیانا

 واسم شد موضوع متوجه که میکردوبهرامم کیانانگاه

 .میکشید ونشون خط باچشماش

 مقداری ی اضافه به بودیم چیده بهرام منو که هایی میوه

 خودم ی خونه واسه که گذاشتم پالستیک توی آلوخشک

 .وزنعمو مامان برای ببره بهرام نصفشم و ببرم

 که بود رفتن ناهاروخوردیم،وقت ساعت یک حدودا بعداز

 باماشینش کیارش.افتادیم راه بالخره تعارفات بعدازکلی

 بعداز.میرفتیم سرش پشت بهرام وماباماشین جلومیرفت

 داشت نگه درسفید یه جلوی ازچندخیابون گذشتن

 یاتقریبا حیاط یه خونه تو رفتیم.شدیم پیاده وازماشین

 قشنگ ی باغچه یه روش روبه.داشت بزرگ پارکینگ

 ها ازپله.داشت بزرگ گردوی درخت یه آلوو تادرخت باسه

 ورفتیم دروبازکردم داد،باذوق کلیدوبهم وکیارش باالرفتیم

 سالن ویه متوسط ی آشپزخونه یه دوخواب.خونه داخل
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 قشنگی ی خونه بود،واقعا جالب برام خیلی.کوچیک

 داشتن قدیمیشون ازخونه که هایی وسیله کیارش.بود

 همه مرتب بودو انبارآورده بودن گذاشته وبعدازفروشش

 هایی وسیله همه... و یخچال،گاز،مبل،فرش.بود روچیده

 وبرام بودن داشته نگه قدیمشون ی ازخونه که بودن

 گفتم وذوق باخنده.کامالآشنابود

 .چیز همه بابت ممنووووووون وای ـ

 گرفت زدوسرشوپایین لبخندی ـ

 ...ها وسیله اگه شرمنده میکنم خواهش ـ

 لطف پریساجون همینقدرکه.حرفشونزنین نه،اصال نه ـ

 باشم ممنون ازش خیلی باید داد بمن هاشو وسیله کردو

 .پیشش تشکربرم برای روزباید ویه

 گفت بود پایین هنوزسرش که کیارش
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 بهترازاینارو برمیومد ازدستم اگه میکنم خواهش ـ

 میاوردم

 سعی که عصبانیتی با بود ساکت لحظه تااون که بهرام

 گفت داشت کردنش درپنهون

 داشته الزم هرچی کنار،خودم بزارین کافیه،تعارفاتو ـ

 .میگیرم براش باشه

 فهمیدم عصبانیش بانگاه که کردم نگاه بهش باتعجب

 .بشم خفه باید

 گفتم آروم خیلی پس

 .بشینین شماهم بزارم چایی میرم ـ

 بایدبرم من ساراخانوم نه ـ

 گفت من کردوبعدروبه بهرام به ای شرمنده نگاه

 .خبربدین بهم اومد پیش یامشکلی داشتین کاری اگه ـ
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 تشکرمیام واسه بگین پریساجون به ممنون ـحتما،بازم

 .حتما پیشش

 .دارم کارت بیابیرون لحظه یه داداش.بااجازه.چشم ـ

 .رفت کردو نگاهم چپی چپ بهرام

 روگازجوش گذاشتم ریختم آب کتریو آشپزخونه رفتم منم

 اومدوگفت بهرام بعدچنددقیقه.بیاد

 .بزارم کدومه؟چمدونتوببرم اتاقت سارا ـ

 گفتم بادلخوری

 .میبرم خودم نکرده الزم ـ

 انتظارداشتی میشدی صمیمی داشتی چته؟باپسره وا ـ

 باشم؟ ساکت

 کیارشه اسمشم داره اسم دومن دوستته پسره اولن ـ

 اعتماددارم خیلی بهش که پاکه وچشم آقا انقدری سومن
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 نخواستم که من نمیبینم،چهارمن بودنم توراحت ومشکلی

 ...دادا تو مثل برام اونم شدی غیرتی بشم مچ باهاش

 داداش میگفتم اگه ندادم ادامه کردمو قطع حرفمو

 بود معلوم ناراحتش صورت.میشه ناراحت میدونستم

 مبل روی بیرونو رفت ازآشپزخونه بود شده منظورم متوجه

 .نشست

 

 

 گرفتم پایین وسرمو نشستم رومبل بهرام روی روبه

 ببخشید ـ

 .نیاوردم خودم روی وبه شدم متوجه که زد پوزخندی

 .گفتم اشتباهی غلطه،باورکن فکرت بهرام ـ

 داداشتم منه؟من مثل تو برای اونم اشتباهی؟اینکه چه ـ

 ؟...یا
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 ساکشو.کوبید مبل دسته به نداد،مشتشو حرفشوادامه

 .کوبید ودروبهم اتاق توی ورفت برداشت

 وکالفه بایدبگم؟خسته چیکارکنم؟چی باید نمیدونستم

 گذاشتم کتری روی چایی قوری آشپزخونه تو برگشتم

 وساکمو توسالن،چمدون رفتم.کردم گازوکم وشعله

 تخت.بود قشنگ ولی ساده اتاق.اتاق توی بردم برداشتم

 وتمام کردم عوض بود،لباسمو اتاق توی شیکی وکمد

 بعدازکمی.کردم مرتب تواتاق هامو ووسیله لباس

 ریختم چایی خودم وبرای توآشپزخونه رفتم استراحت

 زدمو برش بود داده مادرکیارش که ازکیکی کمی

 .رومیزگذاشتم

 ولی کردم وصداش درزدم بهرام اتاق طرف به رفتم

 گفت گرفته باصدای که تواتاق رفتم.نداد جواب

 .تنهاباشم میخوام ـ

 ...ولی ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

64 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 لطفا..بروسارا ـ

 کمی.نشستم ورومبل توسالن برگشتم باناراحتی

 کم عصبانیتش که چیکارکنم نمیدونستم.ازچاییموخوردم

 واذیتام شوخیها وباتمام داشت هوامو بشه؟همیشه

 اصال همین بود،واسه نشده تااینحدعصبانی هیچوقت

 مغزم ی رشته که خوردم ازکیک کمی.کارنمیکرد مغزم

 لبخندشیطونی شومم ازفکر زدمو بشکنی.شد فعال

 وآسیب بیفتم درخت ازباالی واقعا اگه میترسیدم ولی.زدم

 کنارو زدم بیخودو فکرای بالخره.میشم داغون خیلی ببینم

 چشمک بهم داشتن سیاه آلوهای.توباغچه رفتم

 نترسیدمو شدولی خم کمی باال رفتم میزدن،ازدرخت

 دونه وچندتا رفتم باال وسطش های تاشاخه

 باالی چرااومدم اومد یادم تازه آلوچیدم،بعدچنددقیقه

 شاخه یه بلندشه صداش ازافتادنم که بعدطوری درخت
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 راستم پای کمی پایین پریدم باپاهام وهمزمان شکستم

 دادزدم انداختمو علفا روی خودمو نبود مهم ولی دردگرفت

 .بهرااااااااااام ـ

 خودشورسوند جت مثل بهرام نرسیده ثانیه به

 ی یاازقیافه کنم تعجب ازسرعتش نمیدونستم.بهم

 ..بماند که نقشمم.بخندم نگرانش

 کرد بلندم رودستش سریع

 آلوبچینی کمه؟میخواستی عقلت تو دیوونه،مگه دختره ـ

 اینارومیخواستی آلوآوردی اینهمه تازه میگفتی بهم خب

 چکار؟

 فکرکردم کمی

 نذاشتی مامان،بعدشم واسه ببری ایناروهم میخواستم ـ

 بگم بهت

 ایناروبدی نکرده الزم ـ
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 دستو کمی.نشست وکنارم گذاشت پایین روکاناپه منو

 منم کرد نگاهم شک با.بهترم گفتم که داد تکون پاهامو

 چپ علی کوچه زدم خودمو

 چیه؟ ـ

 سارا پررویی خیلی ـ

 .بخربرام کمپوت پاشوبرو.خودتی پررو وا ـ

 .داد تکون تاسف نشونه به سرشو

 مثل که من.چیکارکنم نمیدونستم قهرکردی خب کوفت ـ

 .چطورنازبکشم ندارم تجربه دخترات دوس

 شد عصبانی بعدم کرد نگاهم گردشده باچشای

 کچلم بابا ای نیستن دخترم دوست اونا چندباربگم من ـ

 .کردی

 تو نکنم کچلت من بعدشم.گفتن خودشون هستن ـ

 .میشی عموکچل مثل ارثی خودت
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 خودشوگفت پیشونی به زد

 .میارم درش ته از روز یه زبونتو اون من سارا ـ

 کردم مظلوم خودمو

 سربه بعدم میشی افسرده نزنم حرف میاد؟من دلت ـ

 .میزاری بیابون

 هستی؟ کی دیگه تو پوووووفففف ـ

 .خودتی بگی هرچی ـ

 که آشپزخونه رفتم لنگون درآوردمو براش زبونمو بعدم

 .بریزم چایی براش

 

 

 رفتم وخنده شوخی وکمی چایی خوردن بعداز

 کردم آماده پاستارو مواد.کنم درست شام تا توآشپزخونه

 .شام برای صدازدم بهرامو شدنش تمام بعداز
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 توی رفتم وقتی.دیدیم وفیلم خوردیم میوه کمی بعدازشام

 خیلی برام اتاق توی هوای کردم حس بخوابم که اتاقم

 ترسی اما وبخوابم ببندم چشمامو کردم سعی.سنگینه

 که بود افتاده وجودم توی ناخودآگاه

 نفس یه کشیدمو سرم روی پتومو.دلیلشونمیدونستم

 سنگین پلکام بعدازچندثانیه.کشیدم عمیق

 مردکنارمه،پاهاش تاریک،یه ی خونه یه.شدوخوابیدم

 نیست،نگاه اصالمعلوم که جایی به شده بسته بازنجیری

 گرفت دستامو.دردآوره خیلی پرالتماسش

 ..بیاااا.بده ونجاتم کنی،بیا بایدکمکم ـ

 .زدم پس دستشو

 هستی؟ توکی ـ

 بیا فقط ـ

 چطوربایدبیام؟اینجاکجاست؟ ـ
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 میکنه راهنماییت اون بگیر کمک ازهمزادت ـ

 کیه؟ چیه؟همزادم منظورت!همزاد؟ ـ

 .کن صداش.کنه کمکت تا کنی بایدصداش ـ

 نمیشم متوجه من ـ

 تومیتونی فقط....کنی کمکم تومیتونی فقط..توبایدبیای ـ

 ....کنی کمکم

 .بیدارشدم که میشد تکرار سرم توی صداش

 ۳.کردم رومیزیونگاه ساعت.بود کرده عرق بدنم تمام

 .خوابیدم بستمو چشمامو صبح،کالفه

 میزد صدام بلند باصدای.بیدارشدم بهرام باصدای صبح

 بایدبریم بخوریــــــم صبحانه پاشو ساااااااراااااااا ـ

 .شوووووو بیدااااار.شرکت

 .کرد شروع پسر این بازم پوووووففف ـ
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 بلندگفتم باصدای نشستمو روتخت

 .بهرام ببـــــــند بیدارشدددددم ـ

 بعدش ولی تواتاق اومد بااخم ثانیه بعدازچند شد ساکت

 خندید

 !بلدنیستی که درزدنم!چته؟!وا ـ

 گفت خندیدن بعدازکمی

 .میفهمی آینه بروجلو ـ

 خندید دوباره

 .ببینم بروبیرون.ادب بی پررو کوففففففت ـ

 .فرارکرد دادو جاخالی که کردم پرت طرفش به بالشمو

 پخش همه موهام.آینه سمت ورفتم کردم تختومرتب

 موهاموشونه.بود شده آمازون جنگل مثل بایدبگم بود شده

 صبحانه رفتم لباسم کردن وبعدازمرتب کردم

 .روحاظرکردم
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 ازبرشته کمی بود،قسمت گرفته سنگک نون بهرام

 دوس گرم سنگک چقدر خوردم برداشتمو شدشو

 خیس باموهای دقیقه بعدچند زدم بهراموصدا.داشتم

 .اومد

 .کشید طول بگیرم دوش رفتم ببخشید ـ

 .نداره عیبی ـ

 بعداز.خوردیم وصبحانمونو ریختم چایی هردومون برای

 بود داده کیا که آدرسی وبه شدیم آماده صبحانه

 میکردم تمرین بود،داشتم هنوزنیومده شریکش.رفتیم

 خندم چراهمش نمیدونم ولی صداکنم فامیلی به کیارشو

 چپ چپ همش که ایشونم وافاده فیس منشی.میگرفت

 بدبیخ خودت،مال مال هردوشون اییییششش.میکرد نگام
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 زدمو لبخندی.بدزدمشون انگاراومدم صاحبش ریش

 بعدمنو به ازاین تا صحبت برای بشم قدم پیش خواستم

 .ندونه رقیب

 اسمتوبدونم؟ میتونم عزیزم ـ

 اجبارلبخندزد امابعدبه کرد تعجب کمی

 .هستم شیخی حتما،فریبا ـ

  فامیلییه عجب

 .هستم شریفی سارا گلم،منم خوشبختم ـ

 گفتم بهرام بعدروبه

 نمیان؟ مهران آقای دوست چرا عزیزم ـ

 جمع بود،فکشواززمین گردشده چشماش ازتعجب بهرام

 کردوگفت

 بیاد که االناست ـ
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 گفت شد،بالبخندمهربونی راحت خیالش تازه که فریبا

 .میان االن توراهن کریمی آقای ـ

 نگاهم چپی چپ بود جاافتاده دوزاریش تازه که بهرام

 گفت آروم کردو

 .داری طلب دوتا ـ

 گفتم خندیدمو آروم

 .عشقم بشه تانوبتت باش ـ

 بابهرام باخوشرویی اول.اومد پسرجوون یه دربازشدو

 کرد نگاه بهم بامهربونی کرد،بعدم واحوالپرسی سالم

 شریفی؟درسته؟ خانوم نکنم اشتباه سالم،اگه ـ

 .بله ـ

 کیارش اینکه مثل.من بفرماییداتاق اومدین خوش ـ

 .نیومده
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 .نکردن تنظیم خواب هنوزساعت فکرکنم ایشون نه ـ

 لبخنددخترکش یه مسترخوشتیپم این کردو اخم بهرام

 .زد

 

 

 کردم بحثوعوض.پررومیشن میخندیم تا بیا

 شده اوکی چیز همه کردیم صحبت کاری ودرموردشرایط

 های وهماهنگی بعدازاومدنش.بودیم کیارش منتظر بودو

 ومنوبهرام بدن به زدیم مشتی خامه شیرینی یه الزم

 فعال بهرامم.هاآشنابشم باپرونده منم که تواتاقم رفتیم

 .بشه راحت خیالش بودتاوقتی

 نیاوردوگفت طاقت ولی بود ساکت کمی

 کنی جمع بایدهواستو کیارشه برعکس پسره این ـ

 .پررو سرخوش دارم؟پسره مشنگ اون چیکاربه من وا ـ
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 خودت میدونم تذکربدم خواستم فقط خب خیلی ـ

 نه؟ مگه.هست هواست

 .دوخت متعجبم چشمای به منتظرشو نگاه

 .هست بهش هواسم اره ـ

 تغییرکرد حالتش شدودوباره شیطون چشماش یدفعه

 سارا؟ میگم ـ

 هوم؟ ـ

 بله؟ بگو کوفت ـ

 بله؟ ـ

 .شهرمارزیادداره این ـ

 نعلبکی شدقده چشمام

 چــــی؟؟؟..چ..چ ـ
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 اومدن ویوقت نبودم اگه.شهرپیدامیشه مارتواین انواع ـ

 .دنبالت میفتن سگ مثل چون فرارنکن فقط توخونت

 واقعا؟ بایدچیکارمیکردم.میلرزید ازترس تنم تمام

 نرری؟ میشه..می بهرام.ب..ب ـ

 اینجاچیکار؟ باشم تهرانه کاروزندگیم.بایدبرم دیگه نه ـ

 واسه سمی یه الاقل.میترسم من ازت میکنم خواهش ـ

 .پیداکن ماربرام

 باتعجب.بلندبلندخندید اومد،بعدم لبش لبخندبه بهرام

 بود چی هدفش فهمیدم که بعدچندثانیه.میکردم نگاهش

 گفتم

 خودم بمیری.کووووووووفت،درررررررد،مررررررگ ـ

 بودآخه؟؟؟؟ شوخی اینم کنم کفنت
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 وکیارش دربازشد که توسرش زدم باکیفم بعدم

 که بهرام.کردن مادوتانگاه به باتعجب ودوستش

 گفت هنوزمیخندید

 ساراشلوغش میکردیم شوخی داشتیم فقط ببخشید ـ

 .میخوام معذرت.کرد

 گفت باخنده فریبا

 بانامزدتون میخواین کاره اینجامحیط شریفی خانوم ـ

 .اینجانیست جاش کنین شوخی

 کردموگفتم نگاهش چپی چپ

 منم فراتررفتن حدخودشون از ایشون.میدونم خودم ـ

 نمیدم اجازه دیگه متاسفم کریمی آقای.جوابشونودادم

 .بیاداینجا پسرعموم

 صندلیم روی زدمو بهرام اخموی صورت به لبخندی

 وگفت داخل اومد مهرداد یاهمون کیارش دوست.نشستم
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 شمانامزدین؟ ـ

 اخموی صورت به بدم؟نگاهی بایدجوابشوچی نمیدونستم

 کرد دستی پیش خودش کردم،که بهرام

 .بشیم قراره زودی به هنوزنه،ولی ـ

 باالدادوگفت ابروهاشو مهرداد.کشیدم راحتی نفس

 باهم؟ وانقدرراحتین نامزدنیستین یعنی ـ

 بهش ربطی فهمید خودش که کرد نگاهش طوری بهرام

 .نداره

 .مهرداد به برسه چه ترسیدم ازنگاهش منم

 

 

 پسر واین موندم بیرون،من رفتن ازاتاق مهردادوکیارش

 .تخس
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 میکنی؟تقصیرخودت نگام داری خوناشاما این چیه؟مثل ـ

 .رفت آبروم بود

 دادوبیدادمیکردی؟من اینهمه باید کردم شوخی یه من ـ

 نچسبم ی دختره جیغو؟این جیغ یاخودت آبروتوبردم

 ..خیلی فهمید

 وگفتم رفتم سمتش به نداد،باعصبانیت ادامه

 یانه؟ بهرام میکنی بس ـ

 گفت بااخم

 .زودتربیا خونه میرم من ـ

 مشت دستمو.بلندشدورفت جوابم منتظرموندن بدون

 کوبیدم دستم کف کردموبه

 شدم چرااینطوری من.اه چرابایداینطوربشه آخه.لعنتی ـ

 آره.حرفایی ازاین توقویتر سارا کن آخه؟خودتوکنترل

 .دختردیوونه میشدی عصبانی انقدرزود نباید
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 مشغول ها وباپرونده میزدم حرف همینطورباخودم

 به زدن ضربه صدای که گذشت چقدرزمان بودم،نمیدونم

 .آورد خودم درمنوبه

 .بفرمایید ـ

 گفتم بالبخند اومدداخل دروبازکردو کیارش

 مهران؟ آقای شده چیزی ـ

 .نباشین خسته.شده تمام کاری ساعت ـ

 .نبود ساعت به هواسم ممنون ـ

 برسونمتون؟ من میشه ـ

 .میشه زحمت آخه ـ

 .منتظرم مجتمع جلوی.نیست حرفیه؟زحمتی چه این نه ـ

 .چشم ـ
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 بیرون رفتم فورا کردمو جمع وسایلمو شدنش بعدازخارج

 زد،منم بهم لبخندمهربونی جونم فریبا.دروبستم

 .بالبخندجوابشودادم

 گلم خداحافظ.میرم دارم من ـ

 دراتاق که ببوسه لپمو خواست اومد سمتم به

 شد پشیمون فریبا.کرد نگاهمون باتعجب مهردادبازشدو

 بوسیدمو لپشو من که میزش پشت برگرده خواست

 و شدم خارج ازمجتمع فورا.کردم خداحافظی ازهردوشون

 باسوارشدنم همزمان رفتم کیارش ماشین سمت به

 کنارماشین.اومد بیرون ازپارکینگ باماشینش مهرداد

 وگفت داشت نگه کیارش

 دنبالتون؟ چرانیومدن نامزدتون ـ

 درستودادم جواب ولی بتوچه بگم خواستم
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 صبح پسرعمومه،درضمن فقط نیست نامزدم بهرام ـ

 .وقرارنبودبیاددنبالم رفته

 کردو لبخندشوجمع کیارش بااخم که زد برقی چشماش

 .رفت بعدازخداحافظی

 ساراخانوم؟ ـ

 بله؟ ـ

 ولی باشه نداشته ربطی شایدبمن.مرموزیه آدم مهرداد ـ

 اون پیش دروغی هرچقدرم بابهرام نامزدیتونو بهتره

 .میکنم خواهش.کنین ظاهرسازی

 چطورآدمیه؟فقط نیست مهم برام من ـ

 .همین میکنم صحبت درحدهمکارباایشون

 .خونه سمت به افتاد کردوراه پرصداشوفوت نفس کیارش

 باهم لباسم تعویض بعداز.بود گرفته ناهارازبیرون بهرام

 گرم چشمام که کمی.استراحت برای رفتم ناهاروخوردیمو
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 ومفهومی درک داشتن بدون.دیشبودیدم خواب شددوباره

 تعریفش بهرام اگربرای میترسیدم.پریدم ازخواب گیج

 فکرنکنم بهش گرفتم تصمیم.شدم دیوانه فکرکنه کنم

 که توسالن رفتم.شرکت برم که حاظرشدم حمام بعداز

 .منتظرنشسته بهرام دیدم

 سارا؟ بشینی میشه ـ

 نشستم کنارش

 بهت چون...ای یاهرچیزدیگه تذکربدم بهت نمیخوام ـ

 اما.راحته خیالم مواظبته کیارش میدونم واینکه اعتماددارم

 پاشوازگلیمش پسره این کنی،بوببرم جمع هواستو باید

 .دستش کف حسابشومیزارم میام درازترکرده

 بری؟ امروزمیخوای چیه؟مگه منظورت ـ
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 خودت مواظب گرفتم،فقط بلیط دیگه ساعت یه برای ـ

 نگران.خبربده من به وکسرداشتی کم اگرچیزی باش

 .مواظبشم نباش مامانتم

 کرد نگاهم وناراحتی بانگرانی

 خیلی.بعدنبینمت به ازاین کنم چطورعادت نمیدونم ـ

 .برام سخته

 گرفتم سرموپایین

 کاش.میشه تنگ برات خیلی دلم.اینطورنگوبهرام ـ

 .بیشترمیموندی

 سوییچ باشه؟اینم گفتم بهت چی نره یادت.نمیتونم نه ـ

 مواظب فقط.ومیای میری بعدخودت به ازین ماشین

 .میشه پاشوبرودیرت حاالم باش خودت
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 ازینکه.بزنم حررف باهاش نمیتونم بود شده انگارمتوجه

 خیلی بعدنمیبینمش به ازین ولی هرروزمیدیدمش

 .فرستادشرکت منو بزور.دلگیربودم

 

 

 ازاالن.توآسانسور ورفتم کردم پارک ماشینوتوپارکینگ

 طبقه که خانومی صدای.میکردم حس نبودنشو دلتنگی

 .شدم شرکت وارد آوردو خودم به میکرد رواعالم ۷ی

 زدم فریبا به لبخندی

 شیخی خانوم سالم ـ

 .بخیر سالم،صبحتون ـ

 همچنین ـ
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 فشاردادم تودستام سرمو.میزنشستم پشت تواتاقمو رفتم

 ولم ای لحظه لعنتی خواب اون.بستم وچشمامو

 ....مرد،حرفاش اون صورت.نمیکرد

 درچشماموبازکردم به زدن ضربه باصدای

 بفرمایید ـ

 اومدتواتاق داری سن دربازشدومرد

 هستین؟ خوب خانوم سالم ـ

 ممنون سالم ـ

 آبدارچیه فهمیدم تودستش چایی ازسینی

 میخورین؟ چایی خانوم ـ

 میشم ممنون بله ـ

 آبدارخونه دکمه این داشتین اگرکاری رحمته من اسم ـ 

 .میدم جواب من روبزنین
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 بالبخندگفتم داد تلفنونشون های ازدکمه یکی

 ممنون چشم ـ

 دخترم،بااجازه باشی زنده ـ

 چایی بابت ممنون ـبازم

 و خوردم ازچایی کمی.بست سرش ودروپشت رفت

 .شدم ها پرونده خوندن مشغول

 برداشتم خورد زنگ تلفن

 بفرمایید ـ

 گفت فریبا

 .اتاقشون برین گفتن کریمی شریفی،آقای خانوم ـ

 خداحافظ میرم االن بله ـ

 به رفتم کردم مرتب سرمو مقنعه وکمی گذاشتم تلفنو

 .ودرزدم مهرداد اتاق سمت
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 بفرمایید ـ

 ودروبستم داخل رفتم

 داشتین؟ کارم سالم ـ

 بشینین لطفا بله سالم ـ

 وخودشم نشستم.کرد اشاره کنارمیزش مبل به بادست

 .نشست روم اومدروبه

 میپرسم اگرانقدرازتون شریفی خانوم ببخشید ـ

 کردم نگاهش باتعجب

 میاین؟ باپسرعموتون چرا ـ

 .نیومده امروز ولی ـ

 رفت کارهمش محیط توی نمیخچاد دلم مطمئنین؟من ـ

 تابحال هم خودم خانواده حتی باشه وآمدخانوادگی

 دخالت به حرفمو که ایناروگفتم.شرکتم نیومدن

 .منظورندین
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 .نیومده بهرام نه ـ

 ...ماشینش پس ـ

 .باشه راحت وآمدبرام رفت که من به ماشینوداده ـ

 برگرده؟ چطورمیخواد خودش پس آها ـ

 داشت بلیط باقطاربرمیگرده،امروزم

 گفتم کردمو نگاه ساعتم به

 باشه بایدرفته تااالن ـ

 نشدم دلیلش متوجه زدکه لبخندی

 .میکنه خداحافظی میادیه فکرمیکردم ـ

 بنشونمش ازاالن بهتربود پس اومد یادم کیارش حرفای

 .سرجاش

 .برمیگرده دوباره نیست خداحافظی به نیازی ـ

 گفت باتعجب
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 .نیست تهران کارش مگه ـ

 قراره باشه هرچی.میادومیره اینجام من تاوقتی ولی آره ـ

 .گذاشتیم نامزدی

 خودم به بدم باریکال یه تودلم شد باعث اخمش

 برم من ندارین ای اگرکاردیگه ـ

 کشید توموهاش دستی کالفه

 ندارم کاری نه ـ

 اتاق به کردم،برگشتم تعجب وعصبیش خشک ازلحن

 اون صورت دوباره اما.هاروبازکردم پرونده دوباره خودمو

 اومد جلوچشمام خواب مردتوی

 کنم؟ فراموشش چرانمیتونم لعنتی اه ـ

 تکرارمیشد توذهنم حرفاش

 چی صداکنم؟یعنی همزادمو که بود چی منظورش ـ

 همش.تو به لعنت آخه؟اه همزادچیه چمیدونم آخه؟من
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 ازش چیزی من که چیه این...همزاد همزاد همزاد

 نمیدونم؟

 کمکم شایدبتونه اتاقم بیادتو گفتم فریباو به زدم زنگ

 گفتم نشست وقتی کنه

 میدونی؟ تودرموردهمزادچیزی جون فریبا ـ

 !!تاحاالنشنیدی؟ یعنی!!!وا ـ

 .نبود مهم برام چون نه ـ

 به نفرشبیه ۷ جهان کل تو شنیدم من که اونطوری خب ـ

 که خودته مثل چیزشون همه صورتشون دقیقا توهستن

 .همزاد میگن بهشون

 .بره وگفتم تشکرکردم نفهمیدم ازحرفش چیزی

 فکرکردم بیشتربهش

 همراه معنی به شاید هم چی؟ یعنی همزاد..همزاد ـ

 که کسی یعنی پس.یامتولدشدنه زاده معنی به زاد باشه،و



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

92 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 من همراه که دوقلوهه بابامگه ای.بدنیااومده خودم همراه

 .باشه همین باید چیه؟معنیش پس دنیابیاد؟اوووف

 مامان شماره فورا.زدم بشکن افتادویه برق چشمام

 بعدسللم.داد جواب چندتابوق بعداز.گرفتم جونمو

 گفتم واحوالپرسی

 گلی؟ مامان ـ

 مامان؟ جونه ـ

 چیه؟ همزاد میدونی ـ

 گفت بااسترس بعد شدو ساکت کمی

 نکن کنجکاوی مادر؟درموردش اینچیزاچیکارداری توبه ـ

 سارا

 چیه؟ بدونم میخوام چرا؟فقط آخه ـ

 نه گفتم ـ
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 بعدش چیه بگو فقط میکنم خواهش جونم مااااماااان ـ

 .نمیپرسم چیزی دیگه

 میدونمو من کنجکاویش دنبال افتادی بفهمم ولی باشه ـ

 .تو

 .حاالبگو چشم ـ

 دنیامیادوهمراهش به آدم همراه که ازجنه نوع یه همزاد ـ

 .همراهشه عمرشم تمام توی.میمیره

 مامان باصدای که بود رسیده زمین کف دیگه فکم

 کردم جمعش

 سارا؟ چیشده ـ

 نداری؟خداحافظ کاری.هیچی.هی ـ

 .کردم قطع باشم منتظرجوابش اینکه بدون

 ...یه واون همراهمه همیشه که همزاددارم یه من یعنی ـ

 دادم تکون باوسواس سرمو
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 .نمیزنم صداش هیچوقت من نه نه ـ

 نگاه اطرافم به باترس مامان حرفای بایادآوری

 بدنم تمام کنارمه مدت تمام جن یه کردم،ازفکراینکه

 نمیشنیدم میزد،چیزی حرف تواتاقو اومد کیارش.میلرزید

 باسوزش که میلرزیدم ازترس میکردمو نگاهش فقط

 .کردم نگاه کیارش به صورتم

 افتاده؟ اتفاقی چیشده؟چه ساراخانوم ـ

 .بدشد حالم ترسیدم چیزی از آقاکیارش ببخشید ـ

 .گذاشتم صورتم روی دستمو

 بزنم مجبورشدم میلرزیدین بد خیلی ببخشید ـ

 .توصورتتون

 گرفت سرشوپایین باشرمندکی

 ممنونم ازتون نه ـ
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 مهردادبه.میکردن نگاهم بانگرانی داشتن ومهرداد فریبا

 اومد سمتم

 صحبت باهاتون ها ازپرونده درموردبعضی میخواستیم ـ

 وکیارش ندادین جواب زدیم زنگ تلفن به چندبار کنیم

 کیارش؟ اتاق بیاین بهترین؟میتونین االن.اومداتاقتون

 ت سرمو

 

 گرفت نگرانشوازم نگاه هم فریبا.رفت که دادم تکون

 قندبیاره آب برام گفت رحمت آقا به کیارش.ورفت

 .نشست مبل روی وخودش

 .بگین بهم ساراخانوم؟لطفا چیشده ـ

 ووقتی باخبرشدم همزادم ازوجود تازه راستش خب ـ

 ..موجودیه چه که فهمیدم

 مورمورشد بدنم
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 .ترسیدم خب ـ

 باشماست؟ همزادتون گفته شما به کی ـ

 میخوادو کمک ازم مردی یه که میبینم خواب چندوقتیه ـ

 مامان امروزاز کنم کمکش برم همزادم باصدازدن

 چطوریه گفت اونم پرسیدم درموردش

 همزادتونو شما نیست ونیازی خوابه یه فقط اون ـ

 دارن کاروزندگی اوناخودشون صدابزنین،بعدشم

 .زدوخندید بعدچشمکی

 منم.بخورم منتظرموندکه دادو دستم آبقندو آقارحمت

 .آقارحمت به لیوانودادم خوردمو تاآخرشو

 

 

 ی پنجره روبه مهرداد.رفتیم اتاقش به کیارش همراه

 داده ضرب روزمین پاهاشو کالفه بودو ایستاده اتاق قدی
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 هاشوباالدادو شونه کردم نگاه کیارش به باتعجب.بود

 دستی.مهردادبرگشت کردکه اوهومی باصدا کمی

 .بشینیم گفت کشیدو توموهاش

 پرونده حساب درمورد مهردادکمی و نشستیم مبل روی

 چیزوتوضیح همه برام تماما کیارش وبعدش گفت هابرام

 تکمیل مهرداد کمک به هارو ازپرونده بعضی قرارشد دادو

 اما بود معلوم رفتارش واز بود ناراضی کیارش.کنم بررسی

 شب ۹ کردم ساعت به نگاهی.نمیزد حرفی

 رفتم بیرونو اومدم کیارش ازاتاق بعدازخداحافظی.بود

 به رفتم فریبا از برداشتم،بعدخداحافظی هامو وسیله اتاقم

 سوی به پیش شدمو سوارماشین.پارکینگ سمت

 حمام یه فقط رسیدم وقتی.بودم خسته خونه،شدیدا

 تاریک،همون ی خونه یه.خوابیدم تواتاقم رفتمو کوتاه

 ..کمکش صدای مردغریبه،دوباره

 گرفتم فاصله ازش
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 ..نمیتونم کنم کمکت نمیتونم من ـ

 کن بیاکمکم..سارا تومیتونی فقط.کنی بایدکمکم ـ

 .نمیام نمیام نه ـ

 باترس.زمین افتادم دادو هلم ازپشت دستی

 ازترس.شدم مچاله وتوش کشیدم دورم پتورو.بلندشدم

 میکردم هق هق فقط

 اومد آرومی صدای

 سارا ـ

 آشنابود بود؟چقدرصداش کی صدای

 نکن گریه باش آروم سارا ـ

 گریه هروقت که صدایی همون صدابود،درسته همون این

 میزدم زجه بابا رفتن بخاطر وتنهابودم،هروقت میکردم

 هیچوقت ولی بود خودش آره.میکرد آرومم میومدو

 .بود کی نفهمیدم
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 .میترسم من کن آرومم بیادوباره کجایی؟بیا تو ـ

 .بخوای تو هروقت پیشتم من نترس ـ

 هستی؟ کی تو ـ

 .بود برده ازبین ترسمو ساده ی مکالمه بود،همین ساکت

 میکنم نذار،خواهش تنهام نرو ـ

 .توتنهانیستی ـ

 بیا،بذارببینمت پس ـ

 .شد ساکت دوباره

 .ازت میکنم خواهش ـ

 صدای.خودشونمیدیدم اما دیدم کنارتختم رو ای سایه

 .بود نزدیکترشده نفسش

 هستی؟ توکی ـ

 .زهیدم من ـ
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 .!!نشدم متوجه!!! چی؟ ـ

 .وهمزادت همراه زهید ـ

 .چهارتامیشد داشت چشمام نداشتم شک دیگه

 .بزارببینمت ـ

 .نمیتونم میترسی ـ

 .نترسم میدم قول ـ

 .کن بازشون گفتم که ووقتی چشمهاتوببند پس ـ

 .بستم دادموچشمامو تکون سرمو

 .ببین حاال ـ

 هالجی ذهنم توی چطور نمیدونم.بازکردم چشمامو

 قرمز بود،موهاش سفید دستاش و کنم؟صورت

 توش مردمک یه فقط بودو بیرنگ بود،چشماش

 .بلندبود قدش بودو استخونی بود،بدنش
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 هستی؟ شکلی این توچرا ـ

 انسان من که توتاحاالفهمیدی.نترس باشو آروم ـ

 .نیستم

 .درسته ـ

 چیزومیدونی همه پس ـ

 دادم سرموتکون

 بالبخندگفت

 آرامشت برای چون نترس میدونی،پس که خوبه ـ

 شدوخوابیدم بسته چشمام نرسیده ثانیه به.اومدم

 

 

 به کردن نگاه بدون.بیدارشدم گوشیم زنگ باصدای صبح

 دادم جواب شماره
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 الو ـ

 کوچولوووووو خرس پاشو.تنبل کدو ســـــالااااااااااااام ـ

 کردم نگاه گوشی نشستم،به روتخت گردشده باچشای

 کنارگوشم گوشیو دادم لودینگ که بعدازدودقیقه

 میخندید داشت بهرام.گذاشتم

 زنگ سرصبحی نداری توخواب.بیشعور پررو کوفت ـ

 .کنی بدخواب منو یجوری باید هم نیستی میزنی؟وقتی

 گفتم روپیشونیمو زدم.تهران رفته اومد یادم تازه

 رسیدی؟ کی ـ

 نخورپوستت انقدرحرص.رسیدم میشه ساعتی یک ـ

 .نمیخوادتا دیگه مامانم میشه چروک

 زنعموروشنیدم صدای

 ادب بی پسره نمیری ذلیل ـ

 گفتم منم
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 گرفتی؟ جوابتو خب ـ

 جیغ ایندفعه میزنم زنگ دوباره فرداصبح چون ـنوچ

 میزنم

 خندید دوباره

 .نمک بی مسخره ـ

 .میشه دیرت شرکت برو پاشو خودتی ـ

 مثل.شدم آماده کردمو خداحافظی فورا شرکت بایادآوری

 شیرازیخچال کمی.تیره وآرایش مشکی لباس همیشه

 سمت رفتم سوته سه بعد. خوردم ریختمو لیوانم توی

 یه وخوردن شرکت به بعدازرسیدن.وسوارشدم ماشین

 مهرداد اتاق رفتم هام ازپرونده بادوتا توپ ی صبحانه

 ودرزدم

 بفرمایید ـ
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 باگل کمی.بالبخندجوابموداد اونم.کردم وسالم داخل رفتم

 حرف.نشست روم روبه اومد کردو صحبت کنارمیزش

 با همیشه پدربزرگم چون نداشت تعجب برام باگل زدن

 ان زنده ایناهمشون ومیگفت میزد حرف خونشون گلهای

 ازکارش ازاینکه.ببینن بایدمحبت پس میکشن ونفس

 گفتم شدم متوجه که منم کرد تعجب نگفتم چیزی

 محبت وحق میکشن ایناهنوزنفس پدربزرگم بقول ـ

 .دارن

 .زد لبخندمهربونی باحرفم

 بودو مادرم ی هدیه گل این.گفته درست پدربزرگتون ـ

 .داشتم اینجانگهش همین عزیزه،برای برام خیلی

 .کنیم شروع کارمونو بود وقتش دیگه
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 ی پرونده این.کارمون سروقت بریم حاال خب ـ

 شده،شما شروع تازه که ۳۸ شماره ساختمون

 میبرین؟ کمک برای چندتاکارگر

 تا ۳۰ ـ

 ماهیانه؟ حقوق میزان ـ

 ۸۵۰ـ

 !!واقعا؟ ـ

 وکارشما وجایگاه.شریفی خانوم نیست اینجاتهران.بله ـ

 .داره فرق خیلی بااونا هم

 نکنم دخالتی دادم ترجیح

 معماریه برای ۲۳ ساختمون ـ

 درست ـ

 چندکارگر؟ ـ
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 ۱۸ ـ

 معمار؟ ـ

 نفر۲ ـ

 بودم خسته کردم،خیلی بررسی رو پرونده یه تاظهرفقط

 قرارشد پس.میکردم کامل دومم ی پرونده باید اما

 ادامه کارمونو وبعدناهار بخوریم شرکت ناهاروتوی

 مهردادتوضیح میپرسیدمو من مدت تمام تاشب.بدیم

 ساعت به شد تمام وقتی.میکردم یادداشت ومن میداد

 گفتم باخستگی.بود شب ۱۱ وای.کردم نگاه

 .میرم دیگه من ـ

 دیگه پرونده یه بگی االن میترسیدم چون خداروشکر ـ

 .بشه کامل بایدتاصبح هست

 توجه بی.بخندی روآب نمک بی ایییششش.خندید بعدم

 کیفو.تواتاقم هاروبردم وپرونده کردم خداحافظی بهش
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 ۲۰ یاخدا.کردم ونگاه گرفتم گوشیمم.برداشتم سوییچمو

 زنگ خونه رفتم حاال.بود بهرام همشم پووووف تماس تا

 کیف با کیارش.بود رفته فریبا بیرون اومدم ازاتاقم.میزنم

 کرد نگاه من به بیرونو اومد ازاتاقش دستیش

 نکردین؟ نباشین،امروزاصالاستراحت خسته ـ

 .نتونستم نه ممنون ـ

 .این خسته برسونمتون؟خیلی من میخواین.بابا ای ـ

 تماس باشما بهرام درضمن.میرم خودم ممنون نه ـ

 گرفت؟

 پارکینگو دکمه وکیارش واردآسانسورشدیم باهم همزمان

 زد

 .کاردارین گفتم آره ـ

 تماسشو ندیدم من بودو تواتاقم گوشیم آخه ممنون آها ـ

 .دیدم تازه
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 .بگیرین تماس باهاش حتما بود شده نگرانتون آره ـ

 .چشم ـ

 کیه؟ نامزدیتون مراسم راستی ـ

 .کردم نگاهش باتعجب

 !خبرانیست ازین حاالحاالها میدونستین فکرکردم ـ

 .رفتیم ماشینا سمت وبه شدیم ازآسانسورپیاده

 ...گفت بهرام آخه ـ

 متوجه.ماشینش بطرف رفت بااخم ندادو ادامه حرفشو

 خیانت بهش کیارش فکرکرده البد بهرام.شدم فکرش

 فکراین وحتی خوبه خیلی کیارش که میدونم ولی میکنه

 شدم،دستمو سوارماشین باناراحتی منم.نیست حرفاهم

 .افتادم راه بردمو بیرون ازشیشه خداحافظی برای
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 خسته قدری به اتاقم توی شیررفتم لیوان یه بعدازخوردن

 اومد یادم ولی میبره خوابم زود فکرمیکردم که بودم

 وشمارشوگرفتم برداشتم گوشیو.بزنم زنگ بهرام بایدبه

 گذاشتم دارم نگه زیرگوشم نداشتم حوصله

 داد جواب بوق بعدازاولین گذاشتم رواسپیکروکنارم

 الو ـ

 !بود گرفته چقدرصداش

 سالم ـ

 سالم ـ

 !میده جواب چقدرسردوخشک

 خوبی؟ ـ

 داشتی؟ ممنون،کارم ـ

 !درمیاوردم شاخ ازتعجب داشتم

 خوبه؟ چته؟حالت بهرام ـ
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 نگران خوبم من باش خوش شما! چته؟ میپرسه تازه هه ـ

 .نباش

 میگی؟ داری چیه؟چی منظورت ـ

 میکردی؟ غلطی چه عوضی اون تواتاق تااالن صبح ـ

 نشستم روتخت باترس که میزد داد جوری

 بررسی هارو پرونده باهم بهرام؟داشتیم حرفیه چه این ـ

 .بشی عصبانی اینطوری نداره دلیلی.کشید طول میکردیم

 سرم به چی میدونی تاحاال میشم؟صبح عصبانی ـ

 نداره؟ دلیلی تومیگی اونوقت ازنگرانی اومده؟مردم

 ...بهت که کیارش ـ

 فورا ندی وجوابمو بزنم زنگ فقط سارا،ازفردا نزن حرف ـ

 روسرتوواون کوفتیو شرکت واون اونجا میام پامیشم

 فهمیدییییییی؟؟؟.میکنم خراب صاحباش

 گفتم باترس که گفت باخشم جوری آخرشو حرف
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 باشه..ب آره.اآ.آ ـ

 .سارا ندی جواب اگه بحالت وای ـ

 ..بوق صدای کردو قطع بعدم

 حتی.کردم ودوزانوموبغل روتخت کردم پرت گوشیو

 خفم داشت سنگینم بغض ولی بودن خشکیده اشکامم

 .میکرد

 زندگی این به لعنت اه ـ

 بسته ازخستگی چشمام گذاشتمو بالش سرموروی

 شماره کردم نگاه.بیدارشدم گوشیم باصدای صبح.شد

 بود شرکت

 !!زدن؟ زنگ چی واسه صبح وقت این وا ـ

 .صبح ۱۰کردم نگاه ساعتو

 سرم به خاک وای ـ

 دادم جواب
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 الو ـ

 گفت کالفه فریبا

 منتظرتونن کریمی آقای شریفی خانوم ـ

 گفت آروم بعدم

 کردی؟زودتربیا چراانقدردیر دیوونه ـ

 .میفتم راه االن موندم بخداخواب ـ

 شدم آماده اتاقم کردن مرتب بدون و کردم قطع

 سرعتم باآخرین دقیقه ۱۰ بعد.شدم وسوارماشین

 فرباروبوسیدم ی شرکت،گونه به رسیدم

 .حتما میشدم اخراج وگرنه زدی زنگ که ممنون ـ

 ازکیفم گوشیمو.برداشتم ودوتاپرونده اتاقم توی رفتم

 اتاق طرف به.بدم زدجواب زنگ اگربهرام که گرفتم

 ودرزدم رفتم مهرداد

 بفرمایید ـ
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 ودروبستم داخل رفتم

 سالم ـ

 عصبانیتشوکنترل داره میشدفهمید اما ظاهرخونسردبود به

 .نداد جوابی مهرداد اما کرد سالم هم کیارش میکنه

 کرد نگاهم باناراحتی کیارش

 چقدردیر؟ ـ

 .تکرارنمیشه متاسفم ـ

 ..دیشب راستی.امیدوارم ـ

 گفتم بادلخوری بگه میخواد چی میدونستم

 زدم حرف باهاش ـ

 .نداد ادامه فهمیدودیگه حالمو

 اومد حرف به بالخره مهرداد

 بشینید ـ
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 نشستم مبل روی

 افتاده؟ اتفاقی دیشب ـ

 داد نجاتم خودش که کردم کیارش به نگاهی

 اما بود گرفته تماس خیلی بهرام دیروز اینکه مثل ـ

 همین واسه ندادن وجواب بود اتاقشون توی گوشیشون

 .بود شده نگران

 گفت من بعدروبه

 دیگه؟ آوردین گوشیتونو ـ

 مهرداد.کشید راحتی نفس که دادم سرموتکون

 بلندشد کیارش.زد پوزخندعمیقی

 فعال.برسم کارام به میرم من ـ

 .نشست روبروم مهرداد بیرونو رفت ازاتاق

 .کنین شروع خب ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

115 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 سواالی و وبازکردم پوشه.چرادیرکردم نپرسید که خوبه

 زنگ گوشیم که کاربودیم وسطای تقریبا پرسیدم مربوطو

 کردودستشوتوموهاش پوووفی کالفه مهرداد.خورد

 دادم وجواب کردم عذرخواهی ازش.کشید

 سالم الو ـ

 خوبی؟ سالم ـ

 ممنون ـ

 حق ولی میزدم انقدربدحرف نباید ازم؟ببخشید ناراحتی ـ

 .بودم نگرانت بده

 عزیزم ـ

 میکردم حس مهردادوروخودم ی خیره نگاه.بود ساکت

 دیروز بابت میخوام معذرت بازم عزیزم ـ

 قندتودلش کارخونه االن میدونستم.بود کرده سکوت بازم

 میشه آب داره
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 جان؟ بهرام ـ

 جونم ـ

 داد جواب وخوشحالی بااشتیاق چون بود درست حدسم

 .میکنه پوستمو بوده چی هدفم بفهمه االن ولی

 کنم صحبت باهات نمیتونم کاردارم االن من عزیزم ـ

 باشه؟ میزنم زنگ بهت شدخودم تمام کارم هروقت

 بلند تادادش پس گرفته مطلبو مطمئنم.سکوت دوباره

 .کنم خداحافظی نشده

 خداحافظ.شده تنگ برات دلم منم ـ

 مهرداد ببینم که بازکردم چشمامو کردمو قطع فورا

 .ایستاده پنجره جلوی دیدم نه؟که یا میکنه هنوزنگاهم

 جواب نمیتونستم بودو دیروزهنوزعصبانی بابت.متاسفم ـ

 .ندم

 تکرارنشه فقط نیست مشکلی باشه ـ
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 نشست روم وروبه برگشت ظاهری باخونسردی ـ

 .بدین ادامه ـ

 میره گفت مهرداد که بود گذشته دوساعتی حدودا

 ازاتاقش.کنم استراحت کمی فاصله تواین منم غذابگیره

 خیلی ولی کردم،رسمی اتاقونگاه کل بیرون رفت که

 گوشیمو.بود ای باسلیقه آدم بود بود،معلوم ومردونه جذاب

 زدم زنگ بهرام وبه گرفتم

 سالااام ـ

 نرسه بهت دستم من پررو،مگه دختره کوفت سالمو ـ

 هابخورن پرنده نصفتومیدم میکنم نصفت ازوسط سارا

 هابخورن پشه میدم نصفتم

 گفتم میخندیدم ازحرفاش همینجورکه

 اوناآدم نکردی؟مگه پیدا وپرنده ترازپشه بدبخت ـ

 خورن؟
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 منم میکشه عمرطول یه کنن تاتوروتموم ولی نه ـ

 میکنم نگاشون میشینم

 میگی؟ وپرت زدی؟چراچرت چی بهرام ـ

 که کاسته زیرنیم ای کاسه یه کردم شک.نخند کوفت ـ

 فیلم پیشش اصال چی میکنی،واسه عزیزم عزیزم داری

 بزنی؟ حرف باهام انقدرخوب واقعی میکنی؟میمیری بازی

 .رفتاردیشبت بتوچه؟تالفی اصال دارم دوس ـ

 چیکارکردم؟نگ مگه دیشب پررو ـ

 

 .دیگه زدم داد یه بودم وعصبی ران

 عوض پررو پسره بزن خودمم بیا خدا ترو نه ـ

 مستر این پیش کارم تاوقتی درضمن.عذرخواهیشه

 وگرنه کنم بازی فیلم مجبورم نشده تموم دخترکش

 .مهربونم انقدرباهات عاشقتم فکرنکن
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 خبرنداشتم ازآیندم من ولی میشه ناراحت میدونستم

 .بدم واهی امید بهش ونمیتونستم

 گفت باناراحتی

 نداری؟بایدبرم کاری باشه ـ

 خداحافظ نه ـ

 شنیده یعنی وای.زد خشکم سرم پشت ی سرفه باصدای

 اومده،گوشیو بفهمم کرده سرفه که اومده حتماتازه بود؟نه

 میز روی غذارو ظرف.زدم بهش لبخندی کنارمو گذاشتم

 .گذاشت

 برین میتونین باتلفنتون کنین صحبت میخواین اگه ـ

 .نباشم مزاحم که اتاقتون

 .بود شده تمام نه ـ

 گذاشت جلوم بازکردو برام ونوشابه نشست مبل روی

 .کنید شروع بفرمایید ـ
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 .ممنون ـ

 .کارشدیم مشغول ناهاردوباره بعدازخوردن

 

 

 پرونده ومنم کردیم تموم که بود شب ۱۰حدودا ساعت

 زد صدام مهرداد که برم خواستم.کردم مرتب هامو

 ..سارا ـ

 کردم نگاهش باتعجب

 کنم؟ دعوتتون شام برای میشه شریفی خانوم ببخشید ـ

 گفتم وباخستگی کردم جمع فکمو کمی

 .خستم خیلی متاسفم نمیتونم امشب برای ـ

 گفت ظاهری باخونسردی

 .دیگه شب یه پس ـ
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 خداحافظ ممنون ـ

 خدانگهدار ـ

 بهونه تاکی.اتاقم توی رفتم فورا بیرونو رفتم ازاتاقش

 سوییچو کیفو.میکشتم بفهمه بهرام براش؟اگه بیارم

 کردم درست خوشمزه املت یه.خونه ورفتم برداشتم

 واسه بود شده تنگ چقدردلم آخیش.کردم جون ونوووش

 .املت

 یه.خوردم میوه جلوتلویزیونو نشستم ظرف بعدشستن

 واتفاقات شب اون که بود شبح درمورد ازفیلم قسمتی

 بدنم ناخودآگاه اومد یادم وقتی همزادم صورت.اومد یادم

 .لرزید

 فیلم به ربطی چه این آخه شدم؟پووووف چرااینطوری ـ

 اومد؟ یادم داشت
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 خسته بااینکه.تواتاقم ورفتم کردم خاموش تلویزیونو

 .نمیزاشت راحتم اون به فکرکردن اما بودم

 خودشه زهید آها....بود؟اسمش چی اسمش ـ

 داشتی؟ کاری بامن ـ

 داشت قلبم کردم ونگاهش برگشتم باترس

 گذاشتم روقلبم تندتندمیزد،دستمو

 یه میرین جایی نیست رسم شما محل تو بابا ای ـ

 تودهنم اومد نترسه؟قلبم طرف بگین چیزی یااهلل،اهنی

 میای؟ چرااینطوری

 میکرد نگاهم داشت باتعجب

 .باتوام هی ـ

 نکردی؟ صدام مگه ـ

 بیای همش که کنم توروصدابزنم؟صدات خلم مگه وا ـ

 ایستاد باشی؟قلبم جلوچشمم
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 شد نزدیکم چندلحظه بعد.بود متعجب هنوز

 اصال؟ بیای گفته میای؟کی کجا هووی ـ

 .گذاشت دستشوروقلبم حرفم به توجه بی

 .کنم آرومت میخوام نترس ـ

 رفته ازبین قلبم وتپش ترس که بود عجیب

 زدم نمایی لبخنددندون.بود

 االن.بلدی هم ای کاردیگه غیرترسوندن پس خوبه ـ

 ببینتت؟ میتونه اینجاباشه ای دیگه اگرکس

 نه ـ

 چرا؟ ـ

 که وتنهاکسی اینجا تواومدم خواست به من چون ـ

 .خودتی ببینه منو میتونه

 دارم که دیوونم من فکرمیکنه نفراینجاباشه یه اگه پس ـ

 آره؟ میزنم حرف باخودم
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 کرد نگاه بهم شک با

 اینجاست؟ کسی ـ

 نه ـ

 فک که شدوبرگشت غیب طوری نرسیده ثانیه به

 .دردگرفت بازموندم

 گفتم باتعجب

 چیشد؟ االن ـ

 .روگشتم خونه رفتم اطمینان برای ـ

 !!!چندثانیه؟ توهمین ـ

 اره ـ

 فکرکردم بعدباخودم نمیرفت وا بیشترازین فکم دیگه

 که چقدرخوبه کنم استفاده قدرت ازاین کنه کمک اگربهم

 گفت باعصبانیت
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 نه ـ

 تو؟ چته وا ـ

 .غلطه فکرت ـ

 چیکارمیکنی؟ فکرمن تو آلبالو غلطی خودت ـ

 .بشنوم ذهنتو صدای میتونم نبودم فکرت تو من ـ

 .افتادما گیری چه خدا ای

 کرد نگاهم باتعجب

 .بابا ای نشنوی که بگیر گوشاتو اون خب ـ

 نمیشه ـ

 .بخوابم حاالبرومیخوام باشه ـ

 .باشه ـ

 کن صبر نه عه ـ

 بله؟ ـ
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 بدی؟ بهم ازقدرتت میتونی ـ

 .نه ـ

 میتونی ـ

 .نه گفتم ـ

 .نیستی همزادم پس باشه ـ

 گوجه این خنگ دختره آخه.قهر حالت به برگردوندم رومو

 قهرچیه؟ بفهمه که آدمه مگه قرمز

 .نیست دیدم که برگشتم روپیشونیمو زدم

 ننه اینا نمیدونم.بلدنیست که هم خداحافظی بیا ـ

 باروح.ندارن ادب ذره میدن؟یه یادشون چی وباباشون

 .اییییششش کنن بازی بلدن فقط آدم وروان

 .برد خوابم که میزدم حرف باخودم همینطور
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 ....و آدم همون خواب همون دوباره

 کمی برداشتم میزعسلیو روی آب لیوان.پریدم ازخواب

 .توصورتم ریختم وبقیشو خوردم

 برنمیداره؟ ازسرم خوابیه؟چرادست چه این

 باآالرم صبح.برد خوابم جاافتاددوباره نفسم که کمی

 صبحانه یه.بیدارشدم کردم تنظیم دیشب که گوشیم

 شدم مختصر،آماده گرفتن خوردم،بعدازدوش سرسری

 .شرکت ورفتم

 های پرونده داشتم وقت پس بود هنوزنیومده مهرداد

 خورد زنگ گوشیم شدم مشغول که کمی. ببینم دیگرو

  الو ـ

 خوبی؟ سالم ـ

 خوبی؟ خبر تویی؟چه بهرام عه ـ
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 سرت انقدر.نمیزنی زنگ توهم نزنم زنگ من.ممنون ـ

 میره؟ یادت منو که شلوغه

 .دلخوره ازم بود معلوم صداش غم از

 یادم نخورم غذاهم حتی که انقدرکاردارم بهرام بخدا ـ

 .میره

 .برس کارت به نمیشم مزاحمت باشه ـ

 .کرد قطع خداحافظی بدون

 زنگ مامان به حتی کن،دوروزه چیکارکنم؟کمکم خدایا

 فراموشش کامال که بهرام مخصوصا.شرمندم ازش.نزدم

 .اینطورنشه کن کمکم خدایا.میکنم

 دادم جواب کالفه خورد زنگ تلفن

 بفرمایید ـ

 اتاقم بیاید شریفی خانوم ـ

 چشم ـ
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 منتظرم ـ

 صبحانه میز روی.مهرداد اتاق ورفتم برداشتم پرونده دوتا

 .بود شده چیده

 .میکنیم بعدشروع بخوریم صبحانه بیا ـ

  گفتم بود،بالبخندساختگی شده پسرخاله دوباره

 ندارم میل ممنون ـ

 .ساراخانوم نیستی خوبی دروغگوی ـ

 مبل روی.کنما کتلتش بزنم میگه شیطونه پووووففف

 .وتشکرکردم خورد چایی وکمی نشستم

 .کنی فعالیت بتونی بخوری صبحانه باید دیگه نشد ـ

 .دخترکشه خداییش.خندید که کردم نگاهش باتعجب

 .میکنه اذیتت ها کارپرونده بخور صبحانتو ـ

 جلوم گرفت وعسل خامه لقمه یه بعدم
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 .بازمیشه اشتهات بخور ـ

 تشکرکردمو.کنم لهش بزنم پررو پسره.زد چشمک بعدم

 گرفتم روازش لقمه

 .ندین لقمه دیگه ممنون خوردم صبحانه خونه من ـ

 .بهت اصرارنمیکنم دیگه باشه ـ

 تاصبحانش منتظرنشستم.میشه پسرخاله زود چه پوووف

 میخوردکه میشد؟انقدرآروم تمام مگه حاال.بشه تمام

 که ای لقمه.منه دادن حرص قصدش شدم متوجه کامال

 نتونستم ولی ردکنم خواستم گرفت طرفم وبه گرفت

 خودش دستشوبرگردوندطرف که بگیرم خواستم

 .ها داره قاطی مخش وا.شد قدنعلبکی چشام.وخورد

 تمام صبحانش بالخره.کردنگرفتم تعارف هرچی دیگه

 ی هنوزتوپه،کاسه هیکلش میخوره اینهمه ماشاال.شد

 بود خالی همه..عسل،مربا،کره،پنیر ی خامه،کاسه
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 !!!جاشدواقعا؟ بال خندق اون توی اینهمه ماشاال

 کردی؟ چیه؟چراتعجب ـ

 بگم؟ چی ـ

 .کنه روجمع بیادهمه آقارحمت زد خندیدوزنگ

 

 

 .کردم میزمرتب روروی پرونده رحمت آقا بعدازرفتن

 .بشه هضم خوردم که غذایی یکم کن صبر ـ

 هم دیگه تادوساعت شماخوردین که غذایی خب بله ـ

 هروقت تواتاقم میرم پس.یانه بشه هضم نیست معلوم

 .خبربدین شد هضم

 گفت خشک که بلندبشم خواستم

 .بشین ـ
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 گفت بااخم که پوزخندزدم

 چیه؟ پوزخندت دلیل ـ

 .یکدفعتون وسردشدن راحتی این ـ

 .برگردوند سرشو

 برات؟ سخته ـ

 !چی؟ ـ

 .باشم راحت باهات میخوام اینکه ـ

 نتیجه.نیومد خوشم نمیکرد،ازحرفش چرانگاهم نمیدونم

 گفتم بااخم منم.نمیدیدم توش خوشایندی ی

 چیزی نباید رسمی برخوردی وغیراز همکاریم مافقط ـ

 .باشه

 کرد نگاهم باتعجب

 چطور؟ کیا ـ
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 کردم نگاهش نشدم،سوالی حرفش متوجه

 خوشت ازمن که دارم کم ازکیارش چی من ـ

 درکارنیست نامزدی هیچ میدونم چون نیومده؟انکارنکن

 که کیارش میمونه.سادست پسرعموی همون بهرامم

 .شدم باهم رفتارتون صمیمیت متوجه

 کسی هم گردترنمیشد،ازطرفی چشمام دیگه ازتعجب

 درموردم که تاحاالنداشته جسارتیو همچین ی اجازه

 کردم پرت دستمو ی پرونده.بودم وعصبی کنه قضاوت

 .شدم بلند بغلشو

 قضاوت خواست هرطوردلتون ندارین حق شما ـ

 غیراز ونیست نبوده چیزی کیارشم آقا منو بین.کنین

 .خداحافظتون.خانوادگی آشنایی

 هامو وسیله فورا.کوبیدم هم دروبه بیرونو رفتم باعصبانیت

 رفتم وکیارش فریبا صدازدنای به بیتوجه کردمو جمع

 وبه برگشتم.شد کشیده بازوم که آسانسور سمت
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 لحن باهمون اما.کردم نگاه مهرداد ی شرمنده چشمای

 گفت سردومغرورش

 .کنیم صحبت باید ـ

 نگاه ملتمسش چشمای به باعصبانیت کردمو آزاد دستمو

 .کردم

 .بیشعور.ازتومغرورترم من تومغروری اگه هه

 کاش.زدم وپارکینگو داخل رفتم فورا اومدو آسانسور

 که شدم سوارماشین.ومیفهمید میاوردم زبون به حرفمو

 سمتم هااومد پله ازراه.کنم صبر شد باعث کیارش صدای

 وگفت گرفت نفس کمی

 کجاساراخانوم؟چیشده؟ ـ

 بود خودش الیق هرچی.درآورده شورشو پسره این ـ

 ...وشما من فکرمیکنه.کرد نثارم
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 اخم کیارش.کردم روشن ماشینو گذاشتمو ناتموم حرفمو

 بود شده مشت دستاش بودو کرده

 کنین ظاهرسازی شده دروغم به حتی بودم گفته بهتون ـ

 همه خودم.نگرفتین جدی حرفمو نامزدین بابهرام

 میکنم چیزودرست

 منم.آسانسوررفت طرف به متعجبم نگاه به توجه بدون

 بود،بایدبه دردگرفته سرم.افتادم مبل وروی خونه رفتم

 صحبت بعدازکمی.بود شده تنگ دلم میزدم زنگ مامان

 کمی گرفتم تصمیم بلندشدمو بهترکرد حالمو که بامامان

 توشهر کمی باماشین برداشتمو کیفمو.شهربچرخم توی

 وجیغ روشن اکثرلباسا.داشتم پاساژنگه یه جلوی.دورزدم

 داخل رفتم.مد سیاه بود نوشته روش ها ازکوپه یکی بود

 با که مشکی پاییزه مانتو یه.اونجابود مشکی لباسای انواع

 وروسری شال گرفتم بود کارشده روش طالیی مغزی

 خیلی طالیی بانوارای مشکی کیف یه.برداشتم هم مشکی
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 تاحساب فروشندش به ودادم برداشتم اونم.دیدم شیک

 خیلی فکرمیکردم.کرد زدوحساب لبخندی فروشنده.کنه

 برای گفت بهم کم خیلی اما باالباشه قیمتش

 بیرون بعدازتشکر برداشتمو هامو وسیله ی بسته.حساب

 باید بزنم مادرکیارش پریسا به سری گرفتم تصمیم.رفتم

 ازش خونم آورده که هایی وسیله بخاطر

 دست بازم وای ای کناردرخونشون رسیدم.تشکرکنم

 سرخیابون فروشی شیرینی ورفتم شدم پیاده.اومدم خالی

 هردو.خونشون ورفتم خریدم مجلسی شکالت بسته یه

 باکلی بعدازاحوالپرسی ازدیدنم بودن خوشحال

 وازتوماشین رفتم.ناهاروبمونم کردم قبول اصراروتعارف

 .کردم عوض لباسامو و برداشتم خریدم که لباسی
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 وسالم خونه اومد کیارش ساعت یک بعداز حدودا

 میکرد نگاهم باناراحتی بودو نشسته روم روبه.کردیم

 شده؟ چیزی ـ

 .کنم صحبت بایدباهاتون ـ

 بگین خب ـ

 توباغ بریم نه،بیاین اینجا ـ

 روی.رفتم سرش پشت باتعجب باالانداختمو هامو شونه

 .نشستیم باغ وسط صندلی

 بگین؟ میخواستین چی خب ـ

 بدین گوش خوب میزنم که حرفایی به لطفا ساراخانوم ـ

 .نگین چیزی حرفم نشدن وتاتموم

 .دادم تکون سرمو



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

138 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 به میدونم.میدونم وبهرام شما درموردارتباط من

 نامزدشین جامیگین همه شما که اصرارمادربهرامه

 .برادرتونه مثل اون فقط ودرواقع

 آورد دستشوجلو که ازکجامیدونی بگم خواستم باتعجب

 مشخص کامال بابهرام ازرفتاراتون.نگین چیزی قراربود ـ

 همونقدرم داره چقدردوستون بهرام میدونم بااینکه.بود

 بهش ازدواج به نمیخواد دلتون هیچوقت شما مطمئنم

 اما.داشتین برادردوسش عنوان به ازبچگی چون فکرکنین

 ..مهرداده اصلیم حرف

 گفت کردو اخم کمی کرد قطع حرفشو

 عزیزه برام خیلی که بهرام به ندارم دوست بااینکه ـ

 کمک بهم خیلی چندسال این توی مهرداد اما کنم پشت

 ...ساراخانوم.مدیونم وبهش کرده

 کردم منتظرنگاهش
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 بیادخواستگاری اگر بگم بهتون خواسته مهرداد ـ

 چیه؟ جوابتون

 اینکه جای به مغرور پسره.بود غاربازشده اندازه به دهنم

 کیارشو حرفشوبزنه آدم مثل وخودش کنه بیادعذرخواهی

 .فرستاده

 وگفتم وجورکردم جمع خودمو کمی

 بهم میومدو خودش اگه میشکست غرورش کرسی ـ

 میگفت؟

 کرد نگاهم باتعجب

 موافقین؟ یعنی ـ

 زدم؟ حرفی همچین من ـ

 چیه؟ منظورتون پس ـ 
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 حاظرنیستم نکنه عذرخواهی ازمن تاوقتی کریمی آقای ـ

 برگردم که بگین بهم شده بیخیال اگرم.ببینمش حتی

 .تهران

 شمادوتاچراانقدرمغرورین؟بخدابااین ساراخانوم وااااای ـ

 خورد زنگ گوشیم.نمیرسین جایی به رفتاراتون

 .بگین محترمتون دوست به اینو ـ

 الو

 .عجب چه سالم ـ

 خوبی؟ بهرام سالم ـ

 که کردم بازوبسته چشمامو.کرد نگاهم باترس کیارش

 .نباشه نگران

 توخوبی؟.ممنون ـ

 خبر؟ چه خوبم ـ

 شرکتی؟ کجایی.نیست خبری ـ
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 نه ـ

 چی؟ چی؟واسه ـ

 پیش اومدم.کنم استراحت گرفتم امروزومرخصی خب ـ

 ناهار تشکرکنم ووسایلش خونه بابت ازش جون پریسا

 .داشتن نگهم

 نیفتاده؟ اتفاقی باشم مطمئن ـ

 آخه؟ اتفاقی چه.بابا آره ـ

 برسون سالم پری خاله به باشه ـ

 نداری کاری چشم ـ

 .باش خودت مواظب گلم نه ـ

 خداحافظ.همینطور توهم ـ

 کردم نگاه کیارش نگران چشمای به کردمو قطع گوشیو

 باال بریم نیست ای کاردیگه اگه خب ـ
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 گفت اومدوباذوق کیانا

 نیستم؟ که دوتارو،مزاحم این وای وای ـ

 زدم لبخندی

 عزیزم نه ـ

 میگفتین؟ چی خب ـ

 کردم نگاهش چپی چپ

 .کاربود درمورد کن منحرفتوجمع ذهن ـ

 .درازه گوشام منم آره ـ

 کردوسوالی لبش به اشاره زدو چشمک کیارش بعدروبه

 کردم نگاهش باتعجب نشدم متوجه که من.کرد نگاهش

 کیانا سمت کرد پرت برداشتو کنارشو بالش کیارش

 بکش خجالت حیا بی دختره برو ـ

 .شدم قرمز که چیشد فهمیدم تازه
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 گفت کردوشیطون بوسم میخندید که کیانا

 .نیستم غریبه که من عزیزم نکش خجالت ـ

 شده ناراحت بااینکه.توخونه ورفتم کردم نگاهش بااخم

 کردم کمکش.کنم ناراحت مادرشونم نخواستم ولی بودم

 اومدن،کیانا وکیانا کیارش بعد کمی.ومیزناهاروچیدیم

 گفت باناراحتی

 ..وکیا تو کردم فکر ساراجون ببخش ـ

 .ولپشوبوسیدم بده ادامه نذاشتم

 .ناهاربخوریم بشین بیا نداره عیبی ـ

 بود کرده تعجب که پریسا.کرد بغلم زدو مهربونی لبخند

 گفت

 چیشده؟ ـ

 گفتم بزنه حرف بازکرد تادهن کیانا

 .بود جون وکیانا من بین کوچیک بحث یه نشده چیزی ـ
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 .زدم چشمک بهش بعدم

 خداحافظی ووقت بدن به روزدیم خوشمزه فسنجون

 آوردمو بهونه کلی ولی بمونم شام برای اصرارکردن.شد

 .خونه رسیدم بالخره

 واسه اومده که شدم متوجه.بود سنگین خونه داخل فضای

 گفتم همین

 اینجایی؟ ـ

 نشنیدم جوابی

 دارم تاهوابرگرده بده نشون اینجایی،خودتو میدونم ـ

 .میشم خفه

 .بود ساکت بودو نشسته مبل روی

 بشین؟فکرکردم ناراحت بلدین مگه شماهام واااای ـ

 .بترسونی بلدی فقط
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 مبل روی دیدم نرسیده ثانیه به کردو نگاهم عصبانیت با

 نشستم کنارش

 .نشدم اینکاروکردی؟اصالمتوجه چطوری وااااووووو ـ

 .جایی بیای بایدباهام ـ

 یادم خوابم بعدناگهان نشدم حرفش متوجه اول

 گفت باعصبانیت.کردم نگاهش اومدوباوحشت

 مواظبتم من نترس ـ

 ولی ـ

 بیای باید ـ

 نه ـ

 باید گفتم ـ

 توخوابم دیگه برداره ازسرم دست بگو اونم به.نمیخوام ـ

 .نیاد
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 .تویی کنه کمکش میتونه که تنهاکسی ولی ـ

 داره؟ آیندم توی فرقی ـ

 .کنه کمک بهت خیلی میتونه ـ

 .کنم کمک بهش باید کیه؟چرامن چطوری؟اصالاون ـ

 جواب اجازه من چون بپرس ازخودش سواالتو این ـ

 .ندارم سواالتو این به دادن

 کنی؟ کمکم نباید نیستی؟مگه توهمزادمن مگه!!چی؟ ـ

 درسته ـ

 بگو پس ـ

 کمه وقتمون پیشش بریم باید سارا نمیتونم ـ

 چرا؟ ـ

 میفهمی چیزو همه وقتش به ـ

 .نمیام جایی من ندی بهم درموردش توضیحی تاوقتی ـ 
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 گفت بااخم

 بایدبیای ـ

 قدیمی عمارت یه جلوی ثانیه چند طی گرفتو دستمو بعدم

 بودیم ایستاده

 اینجاکجاست؟ ـ

 برگردیم وزودتر بپرسی ازش تاسواالتو آوردمت فقط ـ

 کنه وشک نیستی توخونه بفهمه کسی ممکنه چون

 ..پس ـ

 میارمت شب ـ

 .گردون برم خستم میام،االن شب همون پس ـ

 .نشستیم مبل روی دوباره

 هروقتم.بزن صدام داشتی کارم وهروقت میرم من ـ

 تودلت کافیه نبودم متوجهت اومدومن پیش مشکلی

 .میرسونم خودمو کنی صدام
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 .شد غیب دادمو تکون سرمو

 خواستم کردم رومرتب خونه بلندشدمو بعدچنددقیقه

 بود ناشناس.اومد پیام گوشیم که بخوابم

 .ببینمت میخوام سالم ـ

 .گرفته اشتباه البد!نیستا خوب حالشون مردم وااا

 خورد زنگ گوشیم که گذاشتم روبالش سرمو دوباره

 .بخوابیم گذاشتن اگه پووووف

 الو ـ

 سالم ـ

 دخترکشه خودش مثل صداشم.که مهرداده عه

 سالم ـ

 خوبی؟ ـ
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 دخترات دوس مثل خرمیشم،من باصداش فکرکرده پررو

 .کورخوندی نیستم

 بفرمایید ـ

 نشناختی؟ ـ

 بایدبشناسم؟ ـ

 مهردادم ـ

 نمیشناسم ـ

 عقدسم عمه جان

 کریمی ـ

 خب؟ ـ 

 تودختر؟اه سردی چراانقدر.خب که خب ـ

 امرتون حاال.شما تونه باشم؟بعدشم گرم قراره مگه ـ

 هنوزناراحتی؟ ـ
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 بابته؟ ـ

 امروزم حرفای ـ

 جوابی حرفاروچه اون میگفتم شما به من اگه خب ـ

 میدادین؟

 .قهرکنم اینکه میکنی،نه اشتباه میگفتم منطقی کامال ـ

 مطمئنین؟ ـ

 .بله ـ

 .نیستم شمامنطقی مثل من خب ـ

 ببینمت امشب میخوام باشه ـ

 دلیل؟؟ چه به ـ

 عذرخواهی باید گفتی کیا به خودت.عذرخواهی برای ـ

 .کنم

 کجا؟.باشه ـ
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 __رستوران ـ

 .بفرستین برام لطفا ندارم آدرسشو ـ

 میبینمت پس باشه ـ

 خداحافظ ـ

 خداحافظ ـ

 آتیشم رسما بودی االن که کجایی بهرام پووووفففف

 .وخوابیدم گرفت خندم ازحرفم.میزدی

 

 

 کردم سرفه وکمی بیدارشدم،نشستم خفگی حس با

 .اه بیادیگه آدم مثل.میشم خفه دارم اینکارونکن ـ

 ایستادوخندید جلوم

 داره؟ وخنده قشنگ خیلی میخندی؟مردنم چی به ـ
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 داره خنده کبودمیشه وقتی صورتت نه ـ

 تالفیش میترسیدم شدم بعدپشیمون بزنمش خواستم

 کردم نگاه تاریک اتاق به.باشه شدید

 چنده؟ ساعت وااای ای ـ

 نمیدونم ـ

 بودم آماده بروهروقت.شد دیرم وای ای نمیدونم چیچیو ـ

 .بیای میگم

 کجا؟ ـ

 بریم؟ قراربود کجا.شجاع آقا خونه ـ

 االنه منظورم ـ

 قراردارم بامهرداد ـ

 نبایدبری؟ ـ

 چرا؟ ـ
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 .نیست ساده شام یه فقط قرارتون چون ـ

 .کنه خواستگاری میخواد میدونم آره ـ

 نه ـ

 .میخوادبرم دلم خودم بتوچه تو؟اصال میگی داری چی ـ

 .خطرناکه برات اونجا تونبایدبری ـ

 .رستورانه یه فقط اونجا ـ

 خونش ومیبرتت میکنه بیهوشت بعدازرستوران ـ

 .بدبینی زهیدتوزیادی ـ

 مطمئنم نه ـ

 اینکاروکنه؟ چراباید آخه ـ

 اومده توخوشش مثل ازدخترچموشی چون ـ

 نگو جوک!وا ـ
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 زدم اشاره بهت وهروقت مراقبتم من ولی برو باشه ـ

 فهمیدی؟.کنی بایدهواستوجمع

 عوض تالباسمو کردم بیرونش ازاتاق دادمو تکون سرمو

 اینطوری اما ببینه منو میتونست میدونستم هرچند کنم

 صورت به رسیدگی چنددقیقه بعداز.بودم راحت خودم

 توی حضورش متوجه.افتادم وراه برداشتم کیفمو مبارک

 به بالخره.زدم بیخیالی به خودمو اما بودم ماشین

 .دربان به سوییچودادم و رسیدم شیک رستوران

 منو وقتی که بود نشسته سالن وسطای داخل،تقربا رفتم

 وبالبخند گرفت دستمو.استقبالم به اومد بلندشدو دید

 گفت

 .میشدم نگرانت عزیزم؟داشتم کردی چقدردیر ـ

 رفتم همراهش!! میگفت؟ داشت چی گردشد،این چشمام

 .نشست خودش روصندلی کشیدو عقب برام صندلیو
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 گفت بشنوم من که طوری آروم

 طبیعی میکنه نگاهمون وداره اومده سابقم نامزد ـ

 .رفتارکن

 بهم چیزی یه درضمن.کارنمیبینم این برای دلیلی ـ

 .بدهکاری

 .هنوزناراحتی میدونم عزیزم آره ـ

 جواهرات جعبه ویه گذاشت دستیش کیف تو دستشو

 .کشید بیرون

 .عزیزترینم از عذرخواهی برای اینم ـ

 جلوچشمام خشگل ی نقره سرویس روبازکردویه جعبه

 بود میزکناریمون که خانومی بیشعور باگفتن.گزاشت

 میخ اگه که غلیظ باآرایشی زن یه.افتاد بهش چشمم

 شال ویه بابلوزوشلوار نمیرفت توپوستش میزدیم

  گفتم آروم.حریر
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 بود؟ نامزدت این ـ

 داد تکون سرشو

 .میاین هم به چقدر ـ

 نکرد تغییری صورتش حالت ولی میبارید خشم ازچشاش

 خانومم؟ اومده خوشت ـ

 زدم لبخندی منم

 .قشنگه واقعا عزیزم ممنون ـ

 گفت زده ذوق.جنبه برسربی خاک.کرد هنگ انگاری

 آشتی پس ـ

 .دادم سرموتکون

 .دیگه یچیز اما ـ

 بسته یه روش باالکه اززیرمیزآورد رز گل شاخه یه

 .بود چسبیده کوچیک
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 ازم.بود قشنگ العاده انگشترفوق یه روبازکردم بسته

 گرفت

 جلو بیار دستتو ـ

 .بردم جلو راستمو دست

 دستمو پشت وبعدم گذاشت انگشتم توی انگشترو

 .بوسید

  گفت زیرگوشم زهید که بودم هنگ

 .نکن حماقت ـ

 زدم ولبخندظاهری اومدم خودم به

 روبرامون منو کرد اشاره گارسون به تشکر بعداز

 ورفت گذاشت روجلومون غذا منوی.بیاره

 نداشتم گشتن ی حوصله

 .میخورم منم بدی سفارش تو هرچی عزیزم ـ
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 میگه بیشعور،شیطونه کوفت.بازشد تابناگوش نیشش

 .احمق کنم پیاده فکشو بزنم

 بامخلفات چنجه هم زمینی،دوپرس باسیب غذا پیش

 هنگ که داره ای معده چه این نمیدونم من.داد سفارش

 .بیششرف آسه همیشه هیکلشم.نمیکنه

 کرد زدونگاهم عمیقی لبخند

 منو خوردی ـ

 دادم سوتی بسرم خاک

 .داره چقدرظرفیت معدت فکرمیکردم داشتم ـ

 .شد درست آخیش

 .بعدخندید کرد تعجب اول

 همیشه باورزش شیطون،من نباش هیکلم تونگران ـ

 .نرمالم



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

159 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 محترمته ی عمه شیطونم.شدم ضایع بازم پوووووف

 .پررو

 عاشق وای زمینیاروآوردن کردم،سیب نگاهش چپی چپ

 زدم قحطی فکرنکنه اینکه واسه ولی.من زمینیم سیب

 زهیدگفت.میخوردم وباخونسردی آروم

 یوقت؟ نترکی ـ

  گفتم تودلم

 .بشم راحت من ایشاالتوبترکی ـ

 نداریا شوخی ی جنبه ـ

 .ندارم نه ـ

 .غذاروآوردن بعد کمی.شد ساکت

 ومهرداد جلوم گذاشتن گرد دیس یه دیدم تعجب باکمال

 اینطوریه؟ چرا این!!! وااا.نشست کنارم اومد

 گفت بالبخند گارسون
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 دیس توی هامونو زوج غذای ما.بیاد خوشتون امیدوارم ـ

 .غذابخورن کنارهم که میریزیم بزرگ

 zohre.s.p: نویسنده|سرگردانم...  من

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 گفت آروم مهرداد که واموند دهنم من

 رفت آبروم ببند ـ

 گفت گارسون روبه بعدم

 این آوردم خانوممو بخاطرهمین.میدونستم ـ

 .عالیه همیشه مثل غذاتون ومطمئنم.رستوران

 گذاشت دورشونم دستشو

 ساراجان نه مگه ـ

 .دادم وسرموتکون زدم لبخندی
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 آروم.بیشعور شدم له کنم کفنت الهی بشکنه دستت

  گفتم بشنوه خودش که طوری

 نشد خراب چیز تاهمه بردار دستتو لطفا ـ

 کردوگفت نگاهم باتعجب

 .توبخوای هرچی عزیزم باشه ـ

 مشتی که شدم روییمون روبه زن خوردن حرص متوجه

 راحت دیگه میرفتی زودتر.رفت زدوباعصبانیت میزش به

 .عتیقه میشدم

 راحت بگیر فاصله یکم لطفا حاال.رفت بالخره پوووف ـ

 .نیستم

 تاوقتی منتظرمیمونه بیرون.هنوزنرفته اون ولی باشه ـ

 .باهمیم بشه مطمئن

 گفت زهید که بود این دلیلش پس.کردم نگاهش باتعجب

 .کنم غلطی چه حاال.خونش ببره میخوادمنو
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 آورده که ازمشروبی فقط مراقبتم من نباش نگران ـ

 .نخور

 !!کجابود؟ دیگه مشروب.شد گرد چشمام

 کاری نمیتونم من دیگه بخوری اگه نره یادت.کن صبر ـ

 .کنم

 به بادست بود خوردن درحال که همونطور مهرداد

 چیزی یه پیشمون،کنارگوشش کردواومد اشاره گارسون

 .ورفت گفت

 ونمیتونستم بودم معذب بامهرداد بشقابی هم بخاطر

 .کورشد اشتهام کال که زهیدم باحرف.غذابخورم

 هیچ که رنگ تیره شیشه بایه گارسون بعدچنددقیقه

 .داد مهرداد وبه اومدسمتمون نداشت برچسبی

 چیه؟ این ـ
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 جزواون من که ویژه مهمونای برای.مخصوص نوشیدنی ـ

 .ازمهمونام دسته

 بخوری کمی ریخت لیوان توی کمی بازکردو سرشو

 .ماءالشعیره مثل میاد خوشت

 شرابه منظورت ـ

 .باهوشیا ـ

 نمیخورم؟ ولی ممنون خیلی ـ

 کرد اخم

 چرا؟ ـ

 گفت زهید

 بگو.کنی دعوا باهاش همین بخاطر باید وقتشه حاال ـ

 .متنفری ازش

 نیست؟ روی زیاده ـ
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 بکن گفتمو که کاری ـ

 گفتم بلند باصدای کردمو نگاه اخموش صورت به

 .آشغاالنمیزنم این به لب من ـ

 پایینه آشغالی؟درصدالکلش چه.سارا بیارپایین صداتو ـ

 .میخورم ازهمین همیشه من

 .متنفرم ازت.شو خفه ـ

 پارکینگ سمت به بیرونو رفتم ازرستوران باعجله بعدم

 .خونه ورفتم کردم پیدا بود هرسختی به ماشینو.رفتم

 تا ۱۵.کردم تماسارونگاه.بود خوردمهرداد زنگ گوشیم

 کنم غلطی چه حاال پووووف بهرام تا ۶ مهرداد

 میشه؟ چی بفهمه بهرام زهید؟میدونی

 خودت نرو گفتم بهت من درضمن.نباش نگران ـ

 .زدم زنگ بهرام به وفورا رسیدم.خواستی

 داد جواب بعدچندتابوق



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

165 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 توکجایی؟ هست معلوم ـ

 بود عصبانی دوباره

 .نشنیدم بود توکیفم گوشیم ببخشید خب ـ

 ازسگ نگفتی وبهم شده چیزی بفهمم سارا بخدا ـ

 .ونکشمت نیام کمترم

 چیکارکنم؟ حاال.پرید رنگم حرفش بااین

 .واقعیت ـ

 چطوری؟ ـ

 بهترازدروغه ـ

 نمیتونم ـ

 چی؟ عاقبتش ـ

 باشه ـ

 آورد خودم به بهرام داد صدای
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 کجاااااااارفتیییی؟ ـ

 کارداشتم ببخشید ـ

 باشه کارداری میزنم زنگ من هروقت آره هه ـ

 بهرام ـ

 بله؟ ـ

 بگم چیزیو یه باید ـ

 میشنوم ـ

 راستش خب ـ

 بگو ـ

 از فکرکنم،تو بهت ازدواج به نمیتونم هیچوقت من ـ

 .بهرام متاسفم.برادرنداشتمی مثل تااالن بچگی

 من نه.میکنه گریه داره کردم بود،حس ساکت

 اینونمیخواستم
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 بگو توروخدایچیزی بهرام....بهرام ـ

 گفت لرزون باصدای

 میکنی؟ اینکاروبامن کردم؟چرا گناهی چه من چرا؟مگه ـ

 .نمیشد اما بگم بهت میخواستم بود وقت بخداخیلی ـ

 درمیونه؟کیارش؟ کسی پای ـ

 پای.میدونه کیانا مثل منو که اون مامان جون به نه ـ

 پیش وقت خیلی حرفو این باید من.نیست درمیون کسی

 .نگفتم که میگفتم بهت

 مبل روی کردم پرت گوشیو...آزاد بوق صدای

 .اه من به لعنت ـ

 میرفتم راه اتاق توی وعصبی کالفه

 سارابایدبریم ـ

 بده؟ حالم تو؟االن؟نمیبینی میگی چی ـ
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 باید امشب همین.نداریم زیادی وقت ولی میدونم ـ

 .بریم،فردادیره

 کردم سر شالمو کردمو مرتب موهامو کالفه

 حاظرم من ـ

 بازش بعدازچندثانیه بستمو ،چشمامو گرفت دستمو

 عمارتای شبیه.بودیم وقدیمی بزرگ ی خونه توی.کردم

 خونه ظاهر.بود تهران

 

 بود آشنا برام خیلی

 اینجاکجاست؟ ـ

 مادربزرگت مادر ی خونه ـ

 ماتهرانیم؟ چییییییی؟یعنی ـ

 درسته ـ
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 مرداینجاست؟ اینجا؟اون چرا.نمیشه باورم ـ

 زیاده پرسیدن برای وقت.بپرس ازخودش سواالتو همه ـ

 .کمه دادن جواب برای اما

 .سالن توی رسیدیم نور سرعت به کشیدو دستمو

 بروجلو ـ

 .رونمیبینم جایی شدی؟من چی؟کجابرم؟دیوونه ـ

 اومد داری خش صدای

 .بیاداینجا کن کمکش اومدی؟زهید بالخره ـ

 خواب توی که مردی همون.رفتم سمتش زهیدبه همراه

 ضعف از.شده پاره ولباسای سیاه پریشون باموهای.دیدم

 طرفم به دستشو سختی به.بایسته نمیتونست وناتوانی

 درازکرد

 .کن کمکم بیا ـ
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 من ولی زنجیراومد صدای دستش باجلواومدن همزمان

 .ندیدم زنجیری هیچ

 .بازکن زنجیرو این بیا.کن کمکم سارا بیا ـ

 .بینم نمی چیزی زنجیر؟من کدوم ـ

 .افتاد دلم توی ترس

 چی؟وای کنن تسخیرم وبخوان باشن زده گولم اگه

 فکرنکردم این به اول چرا چقدراحمقم

 جلو بیا کمه وقت.فکرانیست این وقت االن ـ

 کنم اطمینان بهت نمیتونم نه ـ

 گرفت دستمو زهید

 .نترس ازچیزی مواظبتم همیشه من ـ

 شدم آروم کمی

 نمیبینم زنجیری هیچ ولی ـ
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 کن کمکش زهید ـ

 ببند چشماتو سارا ـ

 نورزنجیرودیدم توتاریکی بعدچندثانیه بستم چشمامو

 ـ لرزید بدنم ازترس.روح مثل استخون بی ودست

 حاالچیکارکنم؟

 ی وحلقه بزاردورمچش ودستتو بروجلو نترس ـ

 .زنجیروبچرخون

 شیشه مثل وزنجیر دادم انجام گفت که کاری

 .زمین روی خوردشدوریخت

 کن عجله.پاهاش حاال خوبه ـ

 .وآزادشد کردم کارو همون دوباره

 کرد نگاه بیرون به زهیدباترس

 .چشماتوببند سارا.بریم باید اومدن وای ـ

 کردم نگاهش باتعجب
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 زودباش ـ

 حس.گرفت دیگمو دست یخی دست.بستم چشمامو

 معلقم توهوا کردم

 .میرسیم االن ساراچشماتوبازنکن ـ

 گفت مردکناریم

 .کنم کنترل نمیتونم خستم خیلی زهید زودباش ـ

 .نمونده چیزی باشه ـ

 خونه توی.بازکردم چشمامو چیزی روی نشستن باحس

 نبود کنارم کسی ولی.مبل روی بودمو

 زهید؟کجارفتی؟زهید ـ

 .گفت ونالون ضعیف باصدای

 تااون.بشم خوب باید شدم ضخمی سارا برمیگردم ـ

 .مواظبته سیهان موقع
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 .میترسم من زهید نرو ـ

 اعتمادکن بهش دوستته فکرکن.نترس ـ

 برمیگردی؟ کی ـ

 .بعد ی تاهفته شاید.بشه خوب زخم این که هروقت ـ

 .باش خودت مواظب پس ـ

 آقاهه این حاال.رفته کرد،فهمیدم سکوت

 بود؟ چی کجاست؟اصالاسمش

 سیهان ـ

 سرم پشت به قلبمو رو گذاشتم دستمو.تودهنم اومد قلبم

 کردم نگاه

 .ببخشید نترس ـ

 نشستم کنارش رفتم

 چراانقدرضعیفی؟ ـ
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 همین برای نداشتم تحرکی هیچ نخوردم چیزی چندماهه

 .شده ضعیف قدرتم

 میخوری؟ چی ـ

 .باشه هرچی.نمیدونم ـ

 وخورش برنج کمی کردم نگاه وتویخچالو فورابلندشدم

 .بود کی برای نیست یادم که بود

 همونو بیارش ـ

 ...ولی ـ

 .بیارش ندارم مشکلی من ـ

 .همشوخورد نرسیده ثانیه به دادم غذاروبهش ظرف

 اطراف این کمی منم کن توبرواستراحت.بود همینقدرکافی

 .میرم

 .اگرببیننت ـ
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 .بدم تغییر چهرمو میخوام بعدم کجاییم ما نمیدونن اونا ـ

 گربه کرد،به وبازش دررفت سمت به دیگه حرف بدون

 خسته خیلی ولی.هنوز بودم هنگ.کردورفت میو شد تبدیل

 زنگ باصدای صبح.خوابیدم رفتم همین برای بودم

 دادم جواب بابیحالی.بیدارشدم گوشیم

 الو ـ

 .االن همین زودبیاشرکت ـ

 یه کرده بزرگش کی نیست معلوم.ادب بی پرو.کرد قطع

 درپیش پنجم جهانی امروزجنگ.نکردتش تربیت ذره

 بیرون رفتم ازاتاق.من دارم

 سالم ـ

 بایدصبحانه اومد،پوففف یادم دیشب اتفاقات.زد خشکم

 .براش کنم درست

 .خوردم غذا یکم نیست نیازی ـ
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 .شرکت برم باید من.باشه ـ

 .باشه ـ

 .حاظرشدم صورتم بعدازشستن

 موجودیه چه هنوزنمیدونم که کسی از بعدازخداحافظی

 خیلی فریبا رسیدم وقتی.شرکت سمت رفتم باماشین

 بود ناراحت

 عزیزم؟ شده چی ـ

 هروقت دادکشیدو بارسرم چند.عصبانیه خیلی امروز ـ 

 .بیرون انداختم ازاتاق براش بردم گزارشارو

 .بیخودکرده پررو پسره ـ

 کردم پاک میومدپایین روصورتش که اشکایی

 .وبوسیدمش

 نگاه.انداخته گریه به خواهریمو که مرگشه چه ببینم برم ـ

 .شده پاک آرایشت دومیلیمتر
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 خندیدوزدتوسرم

 دیوونه ـ

 .رفتم من ـ

 بود گرفته رومیزضرب باخودکاردستش.داخل رفتم درزدمو

 داشتین؟ چیکارم ـ

 بشین ـ

 بزنین حرفتونو.بشینم که نیست موندن واسه دلیلی ـ

 .برم میخوام

 بشین گفتم ـ

 .اختیارنشستم بی که دادزد جوری

 کسی هیچ ها؟تاحاال متنفری ازم میگی بهم حقی چه به ـ

 .نداشته منو به توهین ی اجازه

 وگفتم زدم پوزخندی
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 بابقیه فرقی کردم کشف من.هیوالیی فکرمیکردن چون ـ

 .کاروکردم این نداری

 .کوبید رومیز مشتشو

 خیلی بابقیه من چون نابغه خانوم کردی فکر اشتباه ـ

 جذبت بالخره بگم مطمئن طور به میتونم چون.دارم فرق

 .میکنم

 گفتم تودلم بود سنگین اتاق هوای.بودم شده عصبی

 اینجایی؟ زهید ـ

 .کنم نابودش تا کن اشاره فقط.سارا سیهانم ـ

 .شد بلند مهرداد ازخشم دورگه صدای.بود چقدرعصبانی

 باتوام ـ

 کردم نگاهش باحرص

 همین.ببینی ایناروبایدتوخوابت باش مطمئن ـ

 میدم ناممو امروزاستعفا
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 شکایت ازت بری اگرم.نمیری جا توهیچ ـ

 فهمیدی؟ وهمینجاکارکنی بایدبمونی.میکنم

 هیچوقت ولی میمونم.دادبزنی انقدرسرم نداری توحق ـ

 .خداحافظ نحستوببینم قیافه نمیخوام

 بعدمیری میکنی هاروتموم کارپرونده کجا؟میمونی ـ

 .اتاقت

 اومد سیهان صدای

 بده اجازه بهم سارا ـ

 .اینکاروکرد ونمیشه اینجاتنهام من نه ـ

 باهاش کاری بزنه داد سرت یباردیگه اگه ولی باشه ـ

 خودش واسه دنیاست دنیا تا که میکنم

 

 نشستم رومبل دوباره.گرفت لرزم ازحرفش.کنه گریه

 .کنیم روبیارشروع پرونده ـ
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 سمتم اومد میزش روی ی زدوباپرونده لبخندمعناداری

 .نشست وکنارم

 اومد بااخم کیارش دبازشدو.انگیز نفرت پسره اییییش

 .میومدی دیگه ساعت یه میزاشتی هه.تو

 شیخی گذاشتین؟خانوم روسرتون شرکتو خبرتونه چه ـ

 .میکنه گریه چرا

 کردم نگاه مهرداد باتنفربه

 .رسیده ترازخودش ضعیف به زورش.بپرسین ازایشون ـ

 تونمیرسه؟ به زورم بگی میخوای ـ

 .رفت بیشترتوهم اخمش کیارش

 .کنم تعریف کیابرات بشین ـ

 بیشعورم میگه،این بهرام به بفهمه کیارش اگه نه وای

 .لعنتی اه.چیه ضعفم نقطه فهمیده همینومیخواد
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 قضا از.عذرخواهی برای رستوران بردم خانومو دیشب ـ

 اون برای منم بود بودواومده کرده تعقیبم هم شراره

 هم خواستم بودم گذاشته درمیون باهات که موردی

 بااومدن که.کنم خاستگاری اونجاازش هم دربیارم ازدلش

 ساراروببینه وقتی وشراره میزنم نشون سه گفتم شراره

 شراره که وقتی درست شام وقت اما کارش پی میره

 میره وباآبروریزی میکنه قاطی خانوم بود منتظرمون بیرون

 دخترپسش یه بار اولین برای خوشحاله گفته هم شراره

 ازدستش خیلی منم.میشه گردنم وبال ودوباره زده

 نچسب ی دخترخاله این اومدم که صبحم بودم عصبانی

 .دادبزنم شدسرش باعث چندبار پیچید پروپام به

 .کردم نگاهش باعصبانیت

 .تو نداری روهم فریبا لیاقت ـ

 .نبستم تاخودم ببنددهنتو ـ
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 پسره.نداشتم حرفاشو تحمل دیگه

 .دستموکشید که برم کیفموبرداشتم.ازخودراضی

 گفت باعصبانیت کیارش

 رفتاریه؟ چه این مهرداد کن ولش ـ

 .مربوطه خودم به بروبیرون حاالم برات دادم توضیح ـ

 .کوبید بهم ودرومحکم رفت بیرون کیارش

 .نمیشه سرت آدم توحرف ـ

 .میشه سرم آدم حرف چرااتفاقا ـ

 .نرو وانقدرواعصابم بشین پس ـ

 .رومبل افتادم که کشید دستمو

 .کن شروع ـ

 زدم پوزخندی
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 قلب؟مدشده؟هیچوقت تصاحب واسه جدیده روش ـ

 .بکشونی خودت سمت منو نمیتونی

 .دید خواهیم ـ

 .پرسیدم ترتیب سواالروبه روبازکردمو پرونده

 

 

 .بودم خسته ظهربودو ۲ حدودا ساعت

 کنیم؟ استراحت کمی میشه ـ

 نه؟ چراکه عزیزم آره ـ

 وعزیزم عشقم هی دوساعته وعزیزم،دردوعزیزم کوفت

 دوزاری شابوسک پسره میشم عاشقش فکرکرده میگه

 .اییییشش

 باشی؟ نگفته مونده ای دیگه چیز ـ
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 .نخنددیگه.میده چقدرحرصم میدونی خودت سیهان ـ

 .کنیم ترصحبت راحت اتاقت بیابریم.باشه ـ

 .دوباره میام تواتاقم میرم من

 .توبخوای هرچی باشه ـ

 .تواتاقم رفتم برداشتم وکیفمو کردم نگاهش چپی چپ

 .بودا رومخم نچسب آخییییش،پسره ـ

 کرد ونگاهم نشست سیهان

 کردی؟ زوم چرا چته ـ

 .میکنه دیوونم داره وقته خیلی چشات.نمیدونم ـ

 افتادما گیری دادم،چه قورت دهنمو آب

 مردم که هستی کی ببینم بگو.بیخیال چشمامو حاال.ـباشه

 ازفضولی
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 میکردن زندگی مادربزرگت مادره ی توخونه خانوادم ـ

 با مدتی برای.کردم زندگی بدنیااومدمو اونجا ومنم

 براشون میکردنو جالبی کارای بودم شده آشنا چندتاشرور

 شدم همراه باهاشون کم کم اومدو خوشم منم بود تفریح

 چطوروکی حتی ونفهمیدم دورشدم خانوادم از

 ازمدتی بعد.کنم پیداشون نتونستم هنوزم ازاونجارفتن

 دیگه گفتم بهشون شدمو خسته آدما کردن آزارواذیت

 همه.نبودن خانوادم ولی خونه اون توی رفتم.نمیدم ادامه

 بودم شده بیخیال تقریبا.نبودن اما بودم جاروگشته

 خبر تااینکه.بودم خونه اون توی مدتی ویه ازگشتن

 بهم پیشم اومدن چندتاشروررسیدو اون گوش به تنهاییم

 ومنم باصاحبخونه کاری بمونن پیشم بزارم باید گفتن

 .ندارن

 به افتادن وفهمیدم گذشت شبی چند.کردم قبول منم

 من که آوردن دعانویس وقت بعدازچند.صاحبخونه جون
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 شدن بیرون واوناهم مجازات برای شدم بازنجیربسته

 .نداشتن اومدن وحق

 .بود بازمونده دهنم حرفش شدن تموم تا

 اسیربودی؟ سال اینهمه تو یعنی ـ

 گذشته؟ چندسال ـ

 .کنم حساب نمیتونم ـ

 خورد زنگ تلفن.خندید

 بله؟ ـ

 .بدیم ادامه دیگه بیا ـ

 .میام االن ـ

 .مهرداد اتاق ورفتم زدم سیهان به چشمکی

 

 ۲۷# پارت
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 بودو چیده میز روی ناهارومخلفات.داخل رفتم درزدمو

 .بود منتظرم

 پایین ازگلوم توهم گرسنمه،بدون خیلی که من ـ

 .بشین بیا.دیگه دادی عادتم.نمیره

 سیهان.بشینم کنارش زد شدواشاره جا جابه رومبل کمی

 گفت باعصبانیت

 بشینی پیشش نداری حق ـ

 آخه؟ دوتاچیکارکنم این ازدست من خدایا

 لبخندی.نشستم روبروییش ورومبل غذاروگرفتم ظرف

 .نشست کنارم اومد زدو

 .راحته جام که من.اونطرفتربرو سخته برات اگه ـ

 نمیخوام دیگه راحته،صدسال میگم بهم چسبیده پرررررو

 .ادب بی باشی راحت

 .خوردم غذامو نشستمو مبل ی گوشه
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 هم میشه کم حرصم توگوشش؟هم بزنی میتونی سیهان

 .میخندم

  حتما آره ـ

 که زدتش جوری.نکنه شک که کردم اونطرف رومو منم

 .کردم نگاهش باتعجب.شد بلند صداش

 بود؟ چی چیشد؟صدای ـ

 میکنه نگاهم باترس قرمزه گوشش سمت اون دیدم

 سارا؟ ـ

 چیشده؟ ـ

 .زد منو یکی ـ

 آخه؟منم اتاقه تواین کی وتو من غیر.هستی که دیوونم ـ

 .نبودم سمتت اصال که

 .کردم احساس روصورتم دستشو باورکن ـ
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 .بخور غذاتو بشین.نمیکشه خجالت گنده مرد نگاه ـ

 صورتش.براش بسوزه دلم یا بخندم تودلم نمیدونستم

 .بود شده ترسو های بچه مثل

 خندیدم نیاوردمو طاقت

 اشکتم مونده کم.بخور غذاتو بشین بخدا ای دیوونه ـ

 .دربیاد

 .غذاشوخورد بقیه کردو اخم حرفم بااین

 اشتها کورشدن اسم به چیزی داره این که ای بشکه کال

 داره دیو عین.میشد کوفتم غذام بودم االن وال،من نداره

 .میخوره

 خندید سیهان

 دیگه،چرامیخندی؟ میگم خوراست ـ

 .گرفت خندم دیو به ازشباهتش ـ
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 شباهتی وهیچ بود خوشگل کردم نگاه مهرداد صورت به

 .نداشت دیو به

 شدوبالبخندگفت نگاهم متوجه

 اومد؟ خوشت ـ

 .ازخودراضی ایییییشششش ـ

 ناهار ازخوردن بعد.خوردم غذامو وبقیه برگردوندم سرمو

 .کردوبرد جمعشون رحمت آقا

 .کنیم شروع خب ـ

 .بعد بشه هضم باید میدونی توکه ـ

 هضم غذاش آقا کنم صبر ساعت یه حاال پووووفففف

 .بشه

 بزنمش؟ یباردیگه میخوای ـ

 بازمیشه، اشتهاش دوباره نه ـ 
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 .نخند عه

 میزش کمد از.رفت میزش سمت بلندشدوبه مهرداد

 .آورد مشروبوبیرون شیشه

 .مثال کاره محیط اینجا.بابا ای ـ

 مشکلی پایینه درصدالکلش گفتم داره؟دیشبم ربطی چه ـ

 نفس.خورد وتاآخرشو پرکرد خودشو لیوان توی.نداره

 وگرنه مشروبش نداره مشکلی هیچ که کشیدم راحتی

 .انقدرزیادنمیخورد

 میخوری؟ ـ

 .ممنون نه ـ

 .میادا خوشت کن یبارامتحان ـ

 .کنیم بیارکاروزودترتمام تشریفتو حاالم.نه گفتم ـ

 باشه ـ

 .رومبل کرد پرت اومدوخودشو
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 .گرفتی اشتباه اینجاروباخونت کال فکرکنم ـ

 عشقم خونمه باشم راحت که هرجایی من ـ

 ازش فکرکرده.چندش اییششش

 شدو تمام بالخره.کردم شروع کاغذاروبرداشتمو.میترسم

 نگاه ساعتو.دستش رودادم پرونده باخستگی

 .شد گرد چشام.۱۲کردم

 .هست برسونمت؟دیروقتم من میخوای ای خسته ـ

 .بشه انقدردیر نمیزاشتی بود مهم برات خیلی ـ

 هامو وسیله.تواتاقم ورفتم کردم خداحافظی باعصبانیت

 باهم رسیدو مهرداد که آسانسور سمت رفتم برداشتمو

 .توآسانسور رفتیم

 ازبودنش بودو کنارم سیهان سایه.نمیکردم نگاهش

 .زدم لبخندآرومی

 میخندی؟ چی به ـ
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 .هیچی ـ

 روسایه چشماش.میچرخوند اطراف به میزدوسرشو سوت

 .شد مات

 سارا..س ـ

 الهی بچم ترسید وای

 بله؟ ـ

 سایه اون ـ

 میگی؟ منو سایه؟سایه ـ

 که اومد کرددوباره محو سایشو لحظه یه.میخندید سیهان

 .کشوند خودش سمت به منو مهرداد

 کیه؟ سایه اون ـ

 گفتم اومد خوشم سرگذاشتنش ازسربه حسابی که منم
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 االن که بود من چیه؟سایه سایه.رفت ازدست عقلت ـ

 نیست

 اونجاست سایه اون ـ

 بده دکترنشون به بروخودتو.ببینم کن ول دستمو ـ

 دادزد

 دیوونه،فهمیدیییییی؟ میگی باشه بارآخرت.بســـــکن ـ

 نگاهش چپی چپ کشیدمو بیرون ازدستش دستمو

 ماشینم طرف به رفتم سریع و پارکینگ رسیدیم.کردم

 ازچیزی باوجودسیهان ولی بود خیابوناخلوت.وسوارشدم

 .خونه رسیدم سرعت باآخرین.نمیترسیدم

 

 

 .بودم خسته چقدر که وای

 سیهان؟ ـ
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 بله ـ

 کجاست زهید ـ

 .کنن خوب تازخماشو جایی رفته ـ

 اومد یادم تازه وای ای

 شد؟ زخمی که چیشد ـ

 که بزنن تورو خواستن دیدن مارو میومدیم داشتیم ـ

 ممکنه شالق اون.خورد زهید به شالقشون

 دردوحشتناکی ما برای اما کنه شماهاروبیهوش

 توبروبخواب.دردمیکشید بدبود،خیلی خیلی زخمش.داره

 چطوره؟ حالش ببینم میرم من

 .بیام میخوام منم ولی ـ

 تونبایدبیای نه ـ

 ..آخه ـ

 خداحافظ.نه ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

196 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 چقدرباید دنیا تو نمیدونم.زورمیگه بهم اینم پووووففف ـ

 آخه؟ زوربشنوم

 .خوابیدم لباس تعویض بعد اتاقو تو رفتم

 .بیدارشدم قلقلک حس با صبح

 نکن دیوونه بهرام ـ

 سیهان به بازکردمو چشمامو!نیست اینجا که بهرام وا

 .کردم نگاه

 .درمیزدن میرفتن کسی اتاق توی قدیما ـ

 .چیزانداریم ماازین شماهاست مال اون ـ

 توخواب دوروزپیش میدی؟تا قلقلک چی واسه حاال ـ

 .توبیداری حاال نداشتم آسایش ازدستت

 چنده؟ ساعت وای ای

 کردم نگاه گوشیمو
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 میکنه پوستمو مهرداد االن ـ

 کرد اخم

 .بره قربونمم میرم دیر انتظارداری نکنه چیه ـ

 .میکنه فنا حتما این نکنه فنا منو اون.شد بیشتر اخمش

 بشم آماده میخوام بروبیرون پاشو ـ

 کرد نگاهم باتعجب

 .شما ادبین بی خیلی ندارین؟بابا چیزارم این نکنه ـ

 که وبرگشتم دستشویی رفتم بهش توجه بی

 .خداروشکرنبود

 سوی به پیش.زدم همیشگیمو آرایش پوشیدمو لباسامو

 .دشمن شکست

 کووووشی؟؟؟؟ سیهانی ـ

 شد ظاهر جلوم چی مثل
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 .اه شدم زهرترک بابا ـ

 کردم نگاهش چپی چپ

 میای؟ ـ

 .میشی عصبانی وقتی شرورامیشی شبیه.آره ـ

 .ردشدم ازکنارش کردمو اخمی

 فریبا های غره چشم از ردشدن بعداز و شرکت به رسیدم

 .مهرداد اتاق رفتم

 پسره این فکرکرده چندچنده باخودش نیست معلوم

 .خودت ارزونیه ایییشش میخوام نچسبو

 .نشستم مبل روی کردمو سالم

 .بخوریم صبحانه اول ـ

 باشه ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

199 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 بشکه این ماشاال.بیاره صبحانه رحمت آقا زدوگفت زنگ

 .جاداره تابشکه ۲۰۰ قده که،نهنگه نیست

 .خورد مهرداد بقیشو خوردمو صبحانه کمی

 باز رو پرونده دوباره صبحانه میز شدن جمع بعداز

 بخاطر.میفهمیدم سیهان نفسای صدای از عصبانیتو.کردم

 .بود بامن مهرداد نزدیک ی فاصله

 ازش منم.نکشش فقط بکن خواست دلت هرکاری ـ

 .نمیاد خوشم

 .خوبه ـ

 دلم آخیش.زمین شدروی پرت مهرداد نرسیده ثانیه به

 .شد خنک

 زد؟ منو کی...سارا ـ

 .کارکنم نمیتونم نیست توسرش عقل که کسی با من ـ

 بازکردم درو
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 مهرااااااااان آقاااااااای ـ

 .البد فروشه ذغال عمم.عصبانیم مثال حاال

 بیرون اومد ازاتاقش باتعجب کیارش

 چیشده ـ

 کنترل داشتم بود رومخم فریبا متعجب ی قیافه حاال

 .بازش دهن آرایشو بااون نخندم میکردم

 .نداره روانی تعادل ایشون.کارکنم باایشون نمیتونم من ـ

 صورت سیهان؟رسما کرده چه وای.تواتاق اومد کیارش

 بی.بودم کرده تعجب حاالخودمم.کرد داغون خوشگلشو

 کرد بلندش کیارش.بود افتاده زمین روی وخونی حال

 مشت یه بیرون اومد که زده؟سارا منو چیشده؟کی کیا ـ

 دوروزه.توشکمم میزد یکی باپا بعدم توصورتم خورد قوی

 .پیشمه یکی میکنم حس میشم سارانزدیک به هروقت

 .شد خیره بهم مرموزی بانگاه کرد،بعد تعجب اول کیارش



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

201 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 .زدمش چشه؟انگارمن این وا

 فقط زودتر.بیاد آمبوالنس بزنین زنگ شیخی خانوم ـ

 .زودتر

 

 

 دقیقه چند از وبعد آمبوالنس به زد زنگ فریبا

 بدضربه بود معلوم میاورد باال هنوزخون مهرداد.رسیدن

 ایستاد کنارم کیارش.خورده

 .کنم صحبت باهاتون باید خانوم سارا ـ

 درمورده؟ ـ

 .اتاقم بیاین ـ

 نبود معلوم که سیهانم.بود رفته مهرداد همراه فریبا

 زده کجاغیبش

 .میام االن منم برین شما ـ
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 باشه ـ

 کجایی؟ سیهان؟سیهان ـ

 یه اون بدون فقط.باشم اینجا االن نکن،نمیتونم صدام ـ

 اصال.انکارکن داری ماارتباطی با پرسید واگر مدیومه

 باش مواظب.قدرتمنده خیلی روحش میفهمه چون نترس

 .نشه ذهنت وارد

 باشه..ب..ب ـ

 االن آخه کوفتیه چه دیگه مدیوم.چیکارکنم حاال خدا وای

 بایدبفهمم؟اه

 نشستم مبل روی کیارش اتاق رفتم

 داشتین؟ چیکارم ـ

 دارین؟ خاصی قدرت شما ـ

 !قدرتی؟ چه!!قدرت ـ

 میدونین؟ چی ماورا علوم از ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

203 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 کن کمکم خدایا

 ایییشش.خرافاته همش که اینا ـ

 نمیدونین؟ ازش چیزی پس ـ

 نه ـ

 !نمیدونین؟ چیزی البد امروزم اتفاق درمورد ـ 

 العقله ناقص.دیوانست یه پسر این.میدونم که معلومه ـ

 میزنه؟ منو کی میگفت میزد خودشو دیروز.میکنه خودزنی

 بهتون که دوروز بایدهمین هم اتفاقات این همه و ـ

 بشه؟ انجام میشه نزدیک

 عاشقم بگین میخواین چیه؟اگه منظورتون نمیدونم من ـ

 مسئله این چون.نمیکنم باور ازعشقم شده ودیوونه شده

 .محرومه ازش مطمئنا ایشون که هزاره در یک

 عصبانیشو نفس کردو نگاهم کالفه.میدونم خرخودمم

 .کرد فوت
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 نشدین؟ حرفم متوجه واقعا خانوم سارا ـ

 !!!نه ـ

 نشدین؟ اطرافتون کسی حضور متوجه حاال تا ـ

 نه ـ

 .باشه ـ

 همش که منم.دوخت توصورتم نافذشو چشمای دوباره

 .ندم سوتی میکردم نگاه درودیوارو

 برم؟ ندارین؟میتونم کاری ـ

  گفت خوردو تکونی که بود حالت همون چندثانیه

 ممنون نه ـ

 .میکنم خواهش ـ

 بود؟باید چرااینطوری این پووووف.ونشستم تواتاقم رفتم

 چیه؟ مدیوم بپرسم وازسیهان خونه برم زودتر هرچه
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 حیاط ازتو.خونه رسیدم تمام باسرعت و ماشین تو رفتم

 زدم صداش خونه داخل تا

 سیهاااااان.....سیییییییهان؟ ـ

 تهی قالب داشتم.بیرون اومد ازاتاقم بهرام

 سمتم اومد باپوزخندی.میکردم

 !!!خونه؟ توی روز وقت این.خانوم سارا سالم به به ـ

 .بیاد بهرام نمیکردم فکرشم حتی بزنم حرفی نمیتونستم

 ساعته تمام مرخصی نمیگی؟مهرداد چیزی چیشده؟چرا ـ

 کیارش؟کدومشون؟ یا داده بهت

 .داشتم کم همینو

 میزدی؟دختره صداش که هست کی سیهان این حاال ـ

 ..یا یاپسر؟همخونته

 کردمو شل دستمو باعصبانیت.گذروند ازحدش دیگه

 .بده ادامه ونذاشتم توصورتش خوابوندم
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 چی که.میگی داری خواست دلت هرچی ـ

 که درمیونه کسی پای گفتم من بشه؟چراانقدربدبینی؟مگه

 باشه زبونت؟بارآخرت به میاری شده هرچی

 بهرام،فهمیدی؟

 زد مهربونی لبخند

 بشه راحت خیالم فقط بودم اومده.فهمیدم آره ـ

 .کردی راحت خیالمو ضربه بااین.همین

 کردم نگاهش باشرمندگی

 بزرگ مادوتاباهم.اینطوربشه نمیخواستم.بهرام ببخش ـ

 من عزیزی،عزیزترازجونم،ولی واسم خیلی شدیم

 ..نمیتونم

 .خواهرمهربونم کافیه..هیییس ـ

 کردم نگاهش باتعجب

 .خودمی خواهری مثل بعد به ازین ـ
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 زد قلبش به

 خودت وقتی اما.نمیخوره وتکون اینجاست همیشه جات ـ

 عشق خواهریمی میگم منم باشی خواهریم بخوای

 .داداش داداش،جونه کس داداش،همه

 وریختن گرفتن راهشونو اشکام

 .کن نگام...سارا کن نگاه بهم ـ

 داد تکونم گرفتو بادوتادستش هامو شونه

 کن نگام ـ

 بود،طاقتشو شده بارونی اونم چشمای.کردم نگاهش

 نداشتم

 .بریزه اشک خواهرگلیم میمیرم من ـ

 کرد پاک اشکامو

 نمیشناسمش؟ من که کیه سیهان این بگو بهم بیا حاال ـ
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 بیشترخودمو شد باعث اشکاش میون لبخندمهربونش

 .کردم پاک اشکاشو نشستمو کنارش.کنم لعنت

 جدیدا که قدیمی خیلی آهنگ یه.میخوندم آهنگ داشتم ـ

 باخودم میخونم

 میشنوه؟ کسی بلند؟نمیگی باصدای ـ

 رسیدی؟ کی.ببخشید ـ

 .ساعته یه حدودا ـ

 .کنم آماده چایی تابرات کن استراحت یکم ای خسته ـ

 .آشپزخونه زدورفتم دلنشینی لبخند

 گفتم تودلم. بودم چایی کردن آماده مشغول

 هستی؟ سیهان ـ

 اره ـ

 مدیومه؟ که بود چی چیه؟منظورت کیارش قضیه ـ
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 روحش.کنه برقرار رابطه وارواح ما بادنیای میتونه اون ـ

 منو اگر شرکت بیام نمیتونم دیگه.داره قدرت خیلی

 .میمیرم من هم خطرمیفتی به تو هم بشناسه

 نمیگی؟چرا بهم ماجرارو اصل چیه؟چرا چرا؟قضیه ـ

 میخوان؟ چی دنبالتن که فرارکردی؟اونایی

 باهم تا بیاد زهید باید.چیزو همه میفهمی وقتش به ـ

 .بدیم توضیح برات

 چطوره؟ االن زهید راستی ـ

 اگه چون بره بفرستی بهرامو باید فقط.تافرداحتمامیاد ـ

 واون میشه عوض خونه فضای دوتامون باوجود بیاد زهید

 .مدیومه یه دوستش میدونه اون درضمن.میکنه شک

 گفتم بلند

 !!!!چیییییی؟ ـ

 سارا؟ وای ـ
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 .نبود هواسم ببخشید ـ

 کنارم اومد بهرام

 چیشده؟ ـ

 بلند فکرمیکردم چیزی یه به داشتم.هیچی..هی ـ

 .فکرکردم

 خندیدوگفت

 .حاالچیشده فکرکردم دیوونه ـ

 بهرام؟ میگم ـ

 جونم؟ ـ

 نیست؟ جوری یه کیارش این ـ

 چجوریه؟ ـ
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 میگفت بهم امروز.نداره اخالقی ثبات انگار نمیدونم ـ

 عقلش میدونم؟بنظرم چی ماوراء علم درمورد

 .دارن وجود تخیلی موجودات این باورکرده.کمه

 منم.میکنه تحقیق مسئله رواین داره چندساله اون ـ

 .وجوددارن مطمئنم

 بهرام؟ شدی خل! وا ـ

 .برقرارکنه ارتباط میتونه باهاشون.کرده ثابت بهم ـ

 .میترسم دارم نگو وای ـ

 قمرم ننه جون آره

 .نداره ترس ازخودمونه که کیارش بابا نترس ـ

 هستن اطرافش حتما پس داره رابطه باهاشون وقتی ـ

 .دیگه

 .نداده اجازه کارش محل و خونشونه تو فقط ولی آره ـ
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 اینکه وحس افتادم خونشون رفتیم بابهرام که یادروزی

 .بود سرم پشت همش یکی

 خانوادش.داشتم مذخرفو حس اون همش چرا بگو پس ـ

 میدونن؟

 داشتی؟ حسی چه.میدونه پدرش فقط ـ

 آلومیچیدیم وداشتیم بودیم خونشون که روزی اون ـ

 وای.میکنه نگاهم نفرداره یه میکردم حس همش

 .چقدروحشتناکه

 .که ندارن کاری بابا نترس ـ

 میکنن؟ زندگی اونجا چرا ـ

 چیشد؟ چاییت این پس بیخیال.نمیدونم ـ

 زدم لبخندی

 .میارم االن آمادست ـ

 .کیارش پیش رفت بهرام چایی بعدازخوردن
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 چیه؟اول قضیه ببینم بیا سیهان.شدما راحت آخیششش

 .بگی بایدبهم تاآخرشو

  نشست مبل روی سیهان

 بهتره باشه اگرزهید هرچند.گفتم بهت زندگیم مورد در ـ

 اون کردن ازبیرون بعد.نمیده اجازه فضولیت امامیدونم

 خونه ازاون مادربزرگتم مادره یاهمون صاحبخونه شرورا

 صدام تااینکه بودم،انقدرنالیدم وگرسنه خسته خیلی.رفت

 دلیل اومدو.رسید بود گشتن درحال که مدیوم یه گوش به

 تعریف چیزوبراش همه منم روپرسید زنجیرشدنم

 نکردم وخطایی بیگناهم من چون گفت اونم.کردم

 اگرپیدات ازاونها هرکدوم بعدش های نسل یا صاحبخونه

 بعدم.کنن آزادت میتونن زنجیرت چرخوندن با کردن

 سرزده بهم هم چندباری.آورد غذا برام چندماهی برای

 چندماهی.نشد پیداش طوالنی مدت یه تااینکه.بود

 هم از یکی که.بودم شده ناامید دیگه.گذشت ازنیومدنش
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 که بود اومده پدرومادرم دنبال گفت کردو پیدام هام قبیله

 بمونه پیشم قرارشد.ندارم ازشون خبری گفتم براش منم

 دنبال بود رفته که روز یه.پیدابشن پدرومادرم که تاوقتی

 خونه توی بیان میخوان شرور چنتا وگفت برگشت غذا

 من کشتن برای میخواستن اون ی گفته به.نمیتونن ولی

 میکنه تالششو تمام گفت اونم.اینجابمونن بتونن که بیان

 که کنه روپیدا کسی صاحبخونه ی خانواده از تابتونه

 بشه مرتبط باهاشون کرد هرچقدرتالش.کنه کمکم

 خانواده ازاین یکی همزاد فهمید تااینکه نتونست

 آورد زهیدو.کنیم حساب روش ومیتونیم هست همراهش

 ندیدیشو تو هنوز گفت.گفتم بهش ماجرارو منم و پیشم

 توهنوز درضمن.بیاره کمک توروبرای باید چطور نمیدونه

 پیداکردنو دوستمو اونا تااینکه گذشت مدتی.بودی بچه

 ونمیتونست من پیش میومد کم خیلی هم زهید.کشتنش

 گفت تااینکه.غذانبود دزدیدن اهل چون بیاره غذایی برام
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 ارتباط باروحش تونسته مدیوم یک وباکمک مرده پدرت

 از.گرفته ازپدرت شدنشو دیده ی واجازه برقرارکنه

 اطمینان زهید.توخوابت واومدم کردم استفاده غریضم

 داری تحمل کافی ی اندازه به دیدنمون برای بود داده

 خانوادت اطالع بدون قبرستون تو رو شبا خیلی چون

 زهید روز چند بعداز.بود گذشته ازت دیگه وترس میرفتی

 خیلی  بودنم ضعیف باوجود نزدیکه آزادیم که گفت

 تالش دارن شرورا گفت وقتی اما بودم شده خوشحال

 حصارنامرئی شکستن به وچیزی حصاروبشکنن میکنن

 ازاینکه قبل داد قول وزهید رفت توانم تمام نمونده

 شکسته حصار که شبی دقیقا که.پیشم تورومیاره دیربشه

 .دادی ونجاتم تواومدی شد

 خونه اون االن اونا یعنی.خوابه یه مثل همش وای ـ

 روگرفتن؟

 .کنن زندگی اونجا اونانمیتونن باشم زنده من که تاوقتی ـ
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 ماجراست؟ این کجای کیارش حاال خب ـ

 پدربزرگشو قدرت بودوکیارش جنگیر کیارش پدربزرگ ـ

 شده پرقدرت ازوقتی.کرده اضافه خودش قدرت به

 اونم.بگیره عهده به رهبریشونو که خواستن ازش شرورها

 بیشترمیشه خیلی قدرتش اینطوری اینکه به باتوجه

 خوب عمارت همچین فهمیده وازوقتی.شده رهبرشون

 دور دعا با که حصاری خواسته ازشون وجودداره ومناسبی

 که من کشتن از وبعد ببرن ازبین بود شده کشیده عمارت

 تصاحب اونجارو بودم عمارت ازاون بازمانده

 محل خونش دیگه که میشه راحت خیالش اینطوری.کنن

 .خونخوارنیست اجنه وآمد رفت

 .زمین بزنمش میتونستم کاش.کیارش پستی خیلی وای ـ

 .میتونی ـ

 !!!چطوری؟ ـ
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 کیه؟ اسم به عمارت اون ـ

 مادربزرگم ـ

 درسته؟ زندست هنوز واون ـ

 آره ـ

 تقسیم سهمشو تمام مرگش از قبل مادربزرگت خب ـ

 بیشتری سهم میخواد دلش پدرت فوت وبخاطر میکنه

 شمابده ی خانواده به ازارثشو

 خب ـ

 زحمت خانوادت واینقدربرای پدرتی شبیه تو چون.خب ـ

 زندگی تابفروشیشو میزنه نامت به عمارتو میکشی

 شده تعیین ازپیش ی نقشه یه واینجا.بدی تغییر خانوادتو

 .میکنی وعوضش میزنی بهمش تو که داره وجود

 ای؟ نقشه چه ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

218 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 مادربزرگت فوت بعداز ولی.بدونی االن نباید متاسفم ـ

 .میفهمی

 میری پیش کشیده کیارش که ای نقشه طبق موقع تااون

 .میزنی چیزوبهم همه آخر ی لحظه اما

 میشه؟ چی آخرش بگو میمیرم ازفضولی دارم ـ

 کشیده که ای نقشه نکن عجله آخرش فهمیدن واسه ـ

 کنی قبول باید وتو میگه میادوبرات بهرام اولشو قسمت

 ..بره پیش نقشه تااین

 خودش که ای آینده انگارداشت.شد خیره روش روبه به

 مهربونی لبخند چون میکرد نگاه بودو گرفته تصمیم

 .بود لبش ی گوشه

 .روببینم آینده این میخوام منم ـ

 پیش میرم منم میاد بهرام االن.میده آزارت نه ـ

 کن صدام داشتی کارم.زهید
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 ..ولی ـ

 .میکنی گفتم؟قبول چی نره یادت ـ

 .شد غیب بعد

 زوربگه بلده همش اه.خب میمیرم ازفضولی دارم

 .ایییششش

 .بود بهرام اومدن از نشون در صدای

 کیارشه اون از البد گرفته؟خب ازکجا کلید این اصال

 چیکارت میدونم موذی پسره.دیگه گرفته مارمولک

 .مثبتیه بچه چقدر فکرکردم باش منو.کنم

 میرفت پیش داشت مضمنم خوددرگیریه همینجورکه

 کردم نگاه بهش بهرام باصدای

 اومدی؟ عه ـ

 .اینجاست روحم اونجا موندم نه ـ

 خندید بعدم
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 خبر؟ چه.شکرنریز ـ

 تاظهرمرخص مهرداد.نگفتی که توبود پیش که خبرا ـ

 ..بود،اما عصبانی خیلی کیارشم.میشه

 ادامشوبگه منتظربودم

 چی؟ اما ـ

 داریم؟ چی ناهار ـ

 !هااااا

 یادم کال نمیخورم ناهاروخونه چندروزه واااااای ـ

 جون نوش گلی سارا دستپخت به املت یه االن.رفت

 .میکنی

 درست مرغارو تخم.آشپزخونه رفتم شدمو بلند سریع

 بعدم.داشت دوست بهرام که همونجوری باگوجه کردم

 خوردن وسطای تقریبا.بیادناهاروبخوریم زدم صداش

 گفت که بودم
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 سارا؟ ـ

 هوم؟ ـ

 نیستی؟ روبلد بله.کوفت ـ

 حرفتوبزن.نوچ ـ

 فکرکردی؟ کیا به تاحاال ـ

 آب بعدازخوردن.افتادم سرفه کردوبه گیر توگلوم لقمه

 گفتم

 میگی؟ جوک داری ـ

 خیلی بودی توشرکت که روزی چند این گفته امروز.نوچ ـ

 مهرداد پیش کردنات بارعایت مخصوصا.فکرکرده بهت

 .نشستی دلش به خیلی

 برات ای نقشه چنان پررو بچه.شکمش ارواح آره

 .بشی گم توش بپیچونم

 خب؟ ـ
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 خب که خب ـ

 نظرت؟ ـ

 بگه؟ بهت شده روش چجوری پررو پسره.فکرکنم باید ـ

 .دیگه رفاقته ـ

 زرشک ـ

 بخور غذاتو باشه ـ

 آخه؟ بود خاستگاری وضع چه ایییششش.شد کوفتم ـ

 .میخورم خودم نمیخوری.حاال خب ـ

 وجلو برداشتم بزرگ لقمه ویه کردم نگاهش چپی چپ

 .روخوردم همه متعجبش چشمای

 تو مال بقیش ـ

 برام؟ گذاشتی چی.کوفت ـ

 .زیادته همونقدرم ـ
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 .غذاروخورد بقیه ندادو ادامه دیگه

 سیهان این ببینم تواتاقم رفتم پاشدم منم

 تنگ براش دلم زود به چراانقدرزود کجاست؟نمیدونم

 .میشه

 همینطور منم ـ

 وبرگشت رفت نفسم

 .میدین سکته شمادوتامنو آخرش ـ

 سمتم واومد خندید

 آخه؟ داری توچی.دورباشم ازت نمیتونم هم لحظه یه ـ

 از پووف.بشی عاشق تو مونده همین نیا من سمت ـ

 .نیاوردیم شانس وعاشقیم عشق

 دیگه عاشق یه جواب باید فکراتوبکن بشین.حاال خب ـ

 .روبدی
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 تعجب که باز.بخوابم میخوام بروبیرون.پررو بچه ـ

 .شدی بزرگ فرهنگی چه تو نمیدونم بابامن!کردی

 .بیرون رفت ازاتاق حرفی بدون

 

 

 خندیدم میده قلقلکم داره یکی اینکه باحس بودم خواب

 .نداشتم چشمامو بازکردن حس ولی

 .بروبزاربخوابم.نکن اذیت سیهان ـ

 !سیهان؟ ـ

 .دادم سوتی دوباره وای.بازکردم چشمامو

 سارا؟ کیه سیهان ـ

 سیهان؟..چیزه..ها؟ ـ

 کیه؟ سیهان آره ـ
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 یه خودم واسه بودم تنها ازبس.خیالیمه دوست..دو..دو ـ

 .نترسم ازتنهایی که ساختم خیالی دوست

 یاپسر؟ دختره خیالیت دوست این اونوقت ـ

 دختره.ادب بی منحرف ـ

 .بود سوال فقط ـ

 چیکارمیکنی؟ تواتاقم اصال باشه ـ

 فردا شده مهردادمرخص زدگفت زنگ کیارش هیچی ـ

 .شرکت بری باید

 باشه ـ

 دیگه یچیز و ـ

 چی؟ ـ

 بیفته قراره فکرکنه.کرده دعوت امشب پریسا خاله ـ

 .بشی عروسش که بجونت
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 توصورتش کردم پرت بالشو

 بکشه کیارشو میخواست تادیروز بود این انگار انگارنه ـ

 رقیبشه فکرمیکرده

 بودم عصبانی ازدستت خیلی که دیروزبود واسه اون ـ

 .گلی داره فرق االن

 دنبالشو دوییدن حس.کرد وفرار صورتم کرد بالشوپرت

 .میزدمش خیلی وگرنه نداشتم

 هیچ نمیذاشت شده؟اونکه انقدرعوض چرایدفعه بهرام

 کیارش با حاالانقدرراحت بزنه حرف درموردم پسری

 !!کناراومده؟

 تمام.کنه پیروی ازش تا کرده اونومسخ کیارش ـ

 حساس بهت دیگه که داده توتغییر به رفتاراشونسبت

 .نباشه
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 چیکارش میدونم زده گول منو بهرامی.بیشعور ی پسره ـ

 .کنم

 .میفته پات به که میزنی ای ضربه وقتش به ـ

 چطوره؟ زهید باشه ـ

 .فردامیاد خوبه ـ

 باهم ببر خوراکیارو این کن صبر آها.پیشش برو پس ـ

 غذابدم بهت نمیتونم خونست بهرام تاوقتی.بخورین

 دادم من بگو ببر اینارو.بخوره چیزی فکرنکنم که زهیدم

 .بخور میکنه،خودتم قبول

 ممنون ـ

 .کشیدورفت بلندم موهای به دستی

 گرفتم تصمیم.لبسوزولبدوزه چایی یه خوردن حاالوقته

 میخواد جون پریسا که ببرم شبم کنم درست کیک کمی

 .بره وحسابی درست بره صدقم قربون



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

228 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 سیهاااان تاحاال؟ نبود کیارش؟چرایادم ی خونه وای

 برگرد سیهان

 چیشده؟ ـ

 میشناسن؟اون منو هستن کیارش خونه توی که اونایی ـ

 زهید که بزنن منو نه؟میخواستن مگه دیدن منو شب

 .شد زخمی

 چشمات وچون آدمی فهمیدن فقط.اونانمیشناسنت ـ

 نبیننت که بود گرفته زهید چهرتو دیدن قدرت بود بسته

 باشه؟ سارا نترس.وقتا همین بخاطر

 درسته؟ اونجا بیای نمیتونی امشب ـ

 تو نترس.باشه بیادمواظبت میگم شده خوب زهید.اره ـ

 نه؟ مگه هستی قوی دختر

 .دادم تکون وسرمو زدم لبخندی

 .زدورفت مندی رضایت لبخند اونم
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 گذاشتمش و کردم آماده کیکو وسایل آشپزخونه تو رفتم

 ریختمو چایی بهرام خودمو برای.بیاد پخت که توقابلمه

 نشستم کنارش توسالن

 میکردی؟ درست داشتی چی ـ

 کیک ـ

 مادرشوهرجونت؟ برای ـ

 واقعا تااینحدتغییر.کردم نگاهش باتعجب

 سرمو.تودهنش میزد حتما اینجابود اگرزنعمو.ناگهانیه

 برای لباس اتاقمو تو رفتم.خوردم چاییمو دادمو تکون

 کردم تزئینش کیک شدن بعدآماده.کردم آماده امشب

 آماده بودووقت ۸ ساعت.گذاشتم دربسته ظرف وتوی

 بهرامو صورتم به رسیدگی وبعد شدم آماده فورا.شدن

 زدم صدا

 .بریم بیا.حاظرم من بهرام ـ
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 .اومدم ـ

 کیک بوی.نشستم توماشین دستشو دادم سوییچو

 بلند صداش شکمم.میکرد تحریک آدمو واقعا خونگی

 کرد نگاهم باتعجب شد،بهرام

 به میکنم هرباردرستش.خوشمزمه کیکه این تقصیر ـ

 .حدنداره میکنه گرسنم بوش قدری

 باز درو کیارش.شدم وپیاده رسیدیم دقیقه ده بعد.خندید

 .زد بهم کرد،لبخندمهربونی

 کرده سفارش کلی سیهان که حیف پررو پسره کوفت

 دادمو تحویلش لبخندی زورکی.پایین میاوردم فکتو وگرنه

 بهش کیکو ظرف کرد بغلم فورا که پریسا.داخل رفتم

 دادم

 .کردم درست پریساجونم واسه اینو ـ

 اومد پدرکیارش
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 ماچی؟ دخترم،پس سالم ـ

 .میکنه تقسیمش خودش جونم پریسا ـ

 کرد بغلم کیاناهم

 .گلی بود شده تنگ برات دلم ـ

 .عزیزدلم ممنون ـ

 گفتم کنارگوشش

 ازبهرام اینم ـ

 کرد نگاهم باتعجب

 خبردارم نیستم،خودم خرکه بابا ـ

 .گرفت سرشوپایین زده خجالت

 گفتم بوسیدمشو

 بزن برش کیکمو اون برو حاال.نکش خجالت بابا بیخیال ـ

 .افتاده آب دهنم خودمم که بیاربخوریم
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 .آشپزخونه تو خندیدورفت

 صحبت بعدازکمی.کرد راهنمایی پذیرایی به مارو کیارش

 مزه خوش نگذریم ازحق.آورد وکیک چایی کیانا وخنده

 کردم نگاهش.میداد آزارم کیارش نگاه سنگینی.بود

 .شکست سکوتو پریسا.لبخندزد

 ساراجون؟ ـ

 جانم؟ ـ

 .کنم ناراحتت نمیخوام ولی بگم بهت چیزی یه میخوام ـ

 عزیزم بگو ـ

 .برگشت بسته یه با و رفت پریسا کیانابااشاره

 وگلبهی کرم روسری.کرد بازش پریسا

 .سمتم گرفت بامانتووشلوارگلبهی

 لباسای این حاال وهمین نندازی زمین منو روی میخوام ـ

 .دربیاری سیاهو
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 گرفتم پایین سرمو.بود ناراحت کردم نگاه بهرام به

 میکردم نبایدناراحتشون

 چشم ـ

 .کیانا اتاق رفتیم و گرفت دستمو

 .بپوشش زودباش ـ

 .چشم ـ

 .لباسامو همه کردم عوضش

 .یچیزی مونده فقط.عزیزدلم میاد چقدربهت وای ـ

 که کیاناروصدازد.صورتمه تیره آرایش منظورش فهمیدم

 .رفت صدقم وقربون اومدداخل سریع

 .کردم صورتموپاک آرایش که داد بهم کن شیرپاک

 کنم چطورآرایشت میدونم خودم بشین ـ

 ندارم دوس غلیظ آرایش من ولی ـ
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 .داره دوست مالیم فقط کیارشم.عزیزم میدونم ـ

 نگاه کرد،توآینه آرایشم کمی.لبخندزدم که زد چشمکی

 بود خوب کردم

 .بریم حاالبیا.شده خوب خیلی گلم ممنون ـ

 رفتیم وباهم گرفت دستمو کرد بغلم باذوق

 .روصورتم بود شده زوم کیارش.توسالن

 تعریف کردبه شروع که پریسا

 برات بشین عزیزم شدی ماه مثل..ماشاال...ماشاال ـ

 عقل فهموند بااشاره زدو لبخندی بهرام.دودکنم اسپند

 .کردم نثارش چندتافحش زیرلب منم پروندم کیا ازسر

 سنگ ماشاال.شام برای بریم گفت پریسا بعدازچنددقیقه

 باهام میخواد گفت کیارش بعدازشام.بود گذاشته تموم

 .توحیاط رفتیم باهم.کنه صحبت

 میشنوم خب ـ
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 کرد؟ صحبت باهات بهرام ـ

 شد خاله پسر شبه یه

 آره ـ

 خب؟ ـ

 آقا برای ازتقاضاتون هنوز.ببشترفکرکنم باید خب ـ

 ..و نگذشته خیلی مهرداد

 چیزی وبخاطربهرام فکرکردم بهش وقته خیلی من ـ

 حسابشو بفهمه بهرام میدونستم مهردادم.نمیگفتم

 خوشبختیت کناروبرای کشیده گفت که تاامروز میرسه

 خوشبختت کنی قبولم اگه دادم قول منم.میکنه هرکاری

 .کنم

 .فطرت پست پررو خرخودتی

 بگم؟ چی نمیدونم ـ
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 که.راضیم بفهمه خودش که زدم لبخندی

 میایم آخرهفته همین.زد لبخندمهربونی.خداروشکرفهمید

 .خاستگاری

 خانواده حاالچیکارکنم؟فکر وای کردم نگاهش باتعجب

 کنه؟ خداچیکارت بگم سیهان ای.بودم نکرده وازدواجو

 چیشده؟ ـ

 .بود منتظره غیر یکم نیست چیزی ـ

 بوسید دستمو پشت

 آخه؟ کنم زندگی چطور بااین من.چندش اییییششش

 .نکرده واسمون فکری جون تاپریسا داخل بریم ـ

 ورفتیم گرفت محکم دستمو.خندید فهمیدو منظورمو

 پیروزی متوجه دیدن تادستمونو پدرومادرش.داخل

 .داشتن تایید به نیاز ولی شدن پسرش

 گفت پدرش



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

237 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 یاروباه؟ شیری جان کیارش خب ـ

 قفل دست کیارش که بردم پایین باخجالت سرمو

 آورد باال شدمونو

 .شیرم شیره ـ

 کرد وپخش رومیزوبرداشت شیرینی بهرام

 .مبارکه ـ

 

 خداحافظی بالخره وخندیدن گفتن کلی بعداز

 باکیارشدراحت میکرد اصرار خیلی بهرام توماشین.کردیم

 جدشریفش نثار فحش کلی تودلم ومنم باشم

 کردم تنظیم صبح برای گوشیمو ساعت.کردم

 .خوابیدم لباسام وبعدتعویض

 میزد بلندصدام بیدارشدم بهرام باصدای صبح

 پاشوووووو ساااااااااارااااااااا ـ
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 خبرته؟ چه بهرام پووووففف ـ

 .میاددنبالت کیاداره بخور صبحانه پاشو ـ

 .کیا توروحت ای

 .میاااااام االن ـ

 وآماده خوردم توووپ صبحانه یه صورتم بعدشستن

 وبعدازرسیدگی پوشیدم بودو پریساداده که لباسی.شدم

 چنددقیقه بعداز نشستم کیارش منتظر مبارکم صورت به

 .باال اومد کیارش کردو باز درو بهرام.خورد زنگ آیفون

 .دیگه چراباالاومدی؟بریم سالم ـ

 .خرید بریم ردکردم مرخصی.گلم بخیر صبحت سالم ـ

 !!!!چی؟ خریده!!!ها؟ ـ

 .نمیمونی اینجا دیگه درضمن.چیز همه خریده ـ

 توپ قده شد چشام
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 چییییییییی؟ ـ

 گفت بهرام

 منم.نبایداینجابمونی.کیارش خونه بایدبری.نداره چی ـ

 .تهران میای باکیارش آخرهفته برم ظهرمیخوام

 ...بهر ولی ـ

 .بسالمت برین حاالم.شنیدی همینکه ـ

 چقدر بودنم وساکت زورگویی ازاینهمه.بود سنگین بغضم

 فقط کردم گریه چقدرتوتنهاییم.خوردم حرص

 کنارشون نداشتم بود،تحمل پرشده چشمام.خدامیدونه

 نمیخوام.ایستادم درحیاط کنار بیرون رفتم وازخونه بمونم

 باید آره حرفام ترازاین مقاوم ببینه،من کسی اشکامو

 .بایدصبرکنم کنم تحمل

 شدی؟ خانومم؟چراناراحت چیشده ـ

 .متنفرم ازت.پست پسره
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 .برگردوندم ازش رومو

 حرف اینطوری من باخانوم دیگه تذکردادم بهرام به ـ

 خودمون پیش میگم فقط نکردم مجبورت که منم.نزنه

 راحت تاخودت میکنم خالی برات کارمو اتاق.بهتره باشی

 .باکیانا بشی اتاق هم قرارنیست باشی

 نیومده پیش تاحاالمشکلی.ترم راحت خودم خونه من ـ

 .نمیاد بعدم به ازین

 میکشمش.کنه تالفی میترسم.ازمهرداده ترسم من ـ

 .بخوره بهت دستش

 بکنه نمیتونه غلطی هیچ.بیخودنگرانی ـ

 کن نگاه من به ـ

 نکردم نگاهش

 خانومم؟ساراجان؟ ـ

 کردم نگاهش
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 بگی تو هرچی باشه ـ

 گفتم زدمو لبخندی

 .خوبی خیلی تو کیارش وای ـ

 .بازشد تابناگوش نیشش.قمرم ننه جون آره

 .خرید بریم که توماشین حاالبشین.دیگه مااینیم ـ

 .بوشه ـ

 نشست خودشم.توماشینش نشستم زدمو بهش چشمکی

 .کردیم وحرکت

 

 خاستگاری روز واسه لباس.چندتاپاساژوگشتیم توی

 بود ضروری واقعا که دیگه وخریدای گرفتم

 رفتم باکیارش و شرکت رفتیم بعدازخریدمستقیم.برام

 پس.کرد نگاه هردومون به بااخم مهرداد.مهرداد اتاق

 .بود نگفته بهش هنوزچیزی کیارش
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 کجابودی؟ تاحاال ـ

 نبود انقدرجدی تابحال.کردم نگاهش باتعجب

 برام ردکرده مرخصی گفت کیارش ـ

 .بود نکرده هماهنگ بامن کیارش ـ

 کرد نگاهم باتعجب مهرداد که گرفت دستمو کیارش

 بعدم به ازین کنیم ازدواج قراره وسارا من.مهرداد ببین ـ

 برخوردکردی بدباهاش االن یامثل کردی نگاهش بفهمم

 میشی؟ منظورم متوجه که میزنم،خودت چیزو قیدهمه

 شد سرخ ازعصبانیت مهرداد چشمای

 نه بامنه هاش پرونده بررسی بعد به ازاین درضمن ـ

 افتاد؟.تو

 زور به دهنمو آب.میز به مشتشوکوبید باعصبانیت مهرداد

 .دادم قورت
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 بودم من اول.میکنی تهدید منو باشه بارآخرت کیارش ـ

 ..کیا مثل برات وتومیگفتی ساراپیشنهاددادم به که

 .نیار کثیفت زبون به خواهرمو اسم ـ

 به باترس من بودو شده متورم کیارش گردن رگ

 زد پوزخندی مهرداد.میکردم نگاه هردوشون

 .باغیرت داداشه نداری وخبر گذشته ازاسمم کارما ـ

 ببند دهنتو ـ

 امکان ؟نه..بامهرداد کیانا بود؟یعنی چی منظورش

 خنده.میره کیارش ضعف رونقطه داره فقط مهرداد.نداره

 رودستم کیارشو فشاردست مهرداد هیستریک ی

 نمایش حاالوقت.شدم مسلط خودم به کمی.بیشترکرد

 گفتم بامظلومیت.بود

 وتو من وگرنه میده بازیت داره اون جان؟عزیزم کیارش ـ

 نه؟ مگه کیانارومیشناسیم خوب
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 ازش مهرداد و میکنم اشتباه که میداد نشون فشاردستش

 گولشو کیانا چطور.نمیشد باورم هنوز.کرده استفاده

 خودش مال رو خیلیا باظاهرش گرگ این خورده؟هرچند

 آتیش دستای روی دستمو.نداشتم انتظارشو کیانا اما کرده

 گذاشتم کیارش ی گرفته

 باشه؟ تواتاقت بیابریم.نکن توجه بهش عزیزم ـ

 زیرچشمیدنگاه که بود مهرداد ی شده مشت دستای حاال

 بازیگرای.میکنم نابود هردوتونو.میخندیدم تودلم میکردمو

 مربوط که هایی پرونده.من خوبی به نه اما هستین خوبی

 گذاشتم کیارش دوربازوی دستمو.برداشتم میشد من به

 دیده کیارشو قرمز صورت که فریبا.بیرون زوربردمش وبه

 اتاق رفتیم باهم.داد ادامه کارخودش به نکردو فضولی بود

 .کیارش

 .نباش انقدرضعیف کیارش کن تحمل ـ

 ...اما میکردم فراموشش داشتم ـ
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 .گذاشتم رولبش اشارمو انگشت

 شربت برات االن بشین هییییییسسسس ـ

 .کشیدم عمیقی نفس شدمو خارج فوراازاتاق.میارم

 زهید؟ ـ

 بله؟ ـ

 شک کیارش ممکنه.بیادشرکت سیهان نذار ـ

 .بیاد نزار شرایط بدترین حتی بودم توهرشرایطی.کنه

 میکنم سعی ـ

 برو ـ

 .باشه ـ

 به.کردم درست بهارولیمو شربت آبدارخونه تو رفتم فورا

 بخره سنتی بستنی کیارش منو برای بره گفتم آقارحمتم

 اون اینطوری.بگیره نامزدیمون خبر برای هم وشیرینی

 باخوشحالی آقارحمت.میخورد حرص بیشتر پست گرگ
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 برای بردم شربتو منم.سفارشام دنبال ورفت گفت تبریک

 .نشستم کنارش کیارشو

 .فشارنیار خودت انقدربه دیگه ـ

 .صلوااات نرم ازدست.شدم چقدرمهربون وای

 گفتم باخوشحالی

 .بخره وبستنی شیرینی بره گفتم رحمت آقا به ـ

 .زد مهربونی لبخند

 .سارا تورودارم که چقدرخوبه ـ

 زدم لبخند منم

 .عالیه واقعا بهار شربت.میکنه خوب حالتو بخور شربتتو ـ

 وگفت خورد تاآخرش شربتو ـ

 .گلی مرسی بود عالی واقعا ـ

 کردم نگاهش باتعجب
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 گلی میگه بهم بهرام فقط ـ

 .بگم دارم دوس منم خب ـ

 .بوشه ـ

 باظرف خندون بالب رحمت آقا شدو درزده ساعت نیم بعد

 .داخل اومد وشیرینی بستنی

 ممنون ـ

 بالخره که شدم خوشحال خیلی.خانوم میکنم خواهش ـ

 هم شما که مخصوصا.گرفت سروسامون کیارش آقا

 .بشین خوشبخت الهی.خانومشین

 دستشودورشونم کیارش که زدم لبخند ازمحبتش

 .کرد نزدیک خودش به ومنو گذاشت

 .یدونست خداییش.مشتی تکه من خانوم ـ

 .گرفتم پایین وسرمو انداخت گل لپام

 خندید آقارحمت
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 .قدرشوبدون.کنه حفظتون هم خدابرای ـ

 .شدیم بستنی مشغول.رفت باخنده

 

 میشه متوجه هرمردی روبه من نزدیکی سیهان میدونستم

 االنم.باشه مراقبش سپردم زهید به همین برای

 تاآخرش خداروشکر که بشه پیداش که میترسیدم

 کنم تعارفش نمیخواستم.خونه رسوند منو کیارش.نیومد

 بودن باهم زهیدوسیهان هم بود رفته بهرام هم چون

 ازخداحافظی بعد.میشد حس توخونه شدیدا وحضورشون

 بوی.کشیدم عمیقی نفس.داخل ورفتم شدم پیاده

 سالم وبلند توخونه رفتم.تااینجامیومد سیهان عصبانیت

 نگاهم ظاهرشدوباناراحتی زهید.نبود بهرام.دادم

 ازصدای فقط که بود عصبانی قدری به سیهانم.کرد

 سمتم میاد داره فهمیدم نفساش
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 برم پیش باید الکیه چیز همه بخدا.باش آروم سیهان ـ

 میکنم خواهش سیهان.نکنه تاشک

 عقب نه نمیتونستم ازترس منم بودو رسیده بهم تقریبا

 گفتم بستمو چشمامو.فرارکنم نه برم

 سیهانی؟ ـ

 بازکردم آروم چشمامو نشنیدم نفساشو صدای دیگه

 .میکنه نگام بااخم داره سیهان دیدم

 خندید زهید

 هستی؟ کی تودیگه دختر ـ

 .نداشتم ای چاره ترکید زهرم کوفت ـ

 عوض لباسمو رفتم کنارشوجایزندونستمو موندن دیگه

 .کنم

 .نشستم کنارشون برگشتمو لباس بعدتعویض

 .برنداشتم ازماشین هارو وسیله اومد یادم تازه وای ای ـ
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 .برمیگرده البد پس ـ

 کرد نگاهم چپی چپ سیهان

 .کن صبر تاآخرشم پیشنهاددادی یه چیه؟خودت ـ

 .نمیتونم بری پیش اینطوری بخوای ـ

 چیکارکردیم؟ چرا؟مگه ـ

 داره حسش اون.ندارم بهشو نزدیکیت تحمل من سارا ـ

 حس اینو شدی نزدیک بهش هربار  میشه تحریک

 .سارا میبازی بشه عاشقت اگه.کردم

 ..که هست سنگ قدری به نمیشه عاشق اون نه ـ

 آدمیزادوخوب رقیب حس من.نمیشی حرفم متوجه تو ـ

 میفهمم

 .مونده کم چیه؟همینم منظورش!!!! رقیب؟

 من..من.درسته فکرت آره ـ
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 .توحیاط ورفتم بده ادامه نذاشتم

 .دررفتم سمت اومد،به آیفن زنگ صدای

 .بود ایستاده جلودر خریدم های بسته با کیارش

 بیرون برین ازخونه زهید ـ

 باشه ـ

 بود من نقشه مهم ولی میکنه پوستمو سیهان میدونستم

 زدم لبخندی

 .گذاشتمشون جا توماشین که اومد یادم اتفاقاتازه ـ

 .پس خوبه ـ

 تاپ.شدم ظاهرم متوجه تازه گرفتم پالستیکاروازدستش

 که میومدتودهنم داشت قلبم.بود باز وشلواروموهام

 نخوادبیادداخل

 سارا؟ ـ
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 جانم؟ ـ

 کردی؟ ناهاردرست ـ

 نه ـ

 حاالبرو

 .گرفتم پیتزا همینم واسه فکرشومیکردم ـ

 .سمتم آورد رو پیتزا تاجعبه سه شدوقتی گرد چشام

 خانومم؟ نمیکنی تعارف ـ

 جلودررفتم واز دادم قورت باترس دهنمو آب

 پشت صورتمو جلوی موهای.ودروبست اومدداخل.کنار

 گذاشت گوشم

 .کنم اذیتت که نیستم حیوون اون مثل من عزیزم نترس ـ

 .توخونه رفت برداشت پالستیکارو پیشونیموبوسیدو بعدم

 اومدم خودم به باصداش.بودم هنگ هنوز من
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 .بیاغذاسردشد ساراجان ـ

 خودم واسه بودم دوخته که ای مردونه بلوز اتاقمو تو رفتم

 آشپزخونه تو رفتم.بستم موهامم پوشیدمو

 .ازگرسنگی مردم دیگه بیا ـ

 سهم من خوردن به کردیم شروع نشستمو کنارش

 بود گرسنم امابازم خوردم خودمو

 گشنمه من ـ

 پیتزارو پاکت آخرشوخوردو تیکه.شد گرد چشاش

 باذوق.بود دیگه پاکت یه زیرش که کنار گذاشت

 کرد زدوبازش چشمک.کوبیدم بهم دوتادستمو

 .میخوریم باهم ـ

 .من پاکت بزارتو نصف خب ـ

 .نوچ ـ
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 یه.گذاشت بینمون پیتزارو پاکت کنارو گزاشت پاکتمو

 گرفت سمتم برداشتو تیکه

 وفیلم نشستیم تلویزیون روی روبه بعدناهار.خوردم منم

 خوابش زود چون بود خسته خیلی بود معلوم.دیدیم

 ورفتم کردم خاموش تلویزیونو بودم خسته دیگه منم.برد

 پتو یه.جاکردم جابه بودم خریده که هایی وسیله.اتاقم

 که طوری آروم کیارش سمت رفتم برداشتمو ازکمد

 سرشو آروم کردمو میزان سرش زیر رو رومبلی بیدارنشه

 رو وپتو گذاشتم رومبل پاهاشم مبل رودسته گزاشتم

 دروقفل تواتاقمو برگشتم دوباره.کشیدم روش

 دیدم سیهانو سایه که میکشیدم شونه موهامو.کردم

 نبایدبیای؟ اینجاست تاوقتی نگفتم چرااومدی؟مگه ـ

 نکنه.کردم نگاه اطرافم به باترس ای لحظه.نزد حرفی اما

 بیان؟ شروراهم اون اینجاست وقتی

 نباش نگران ـ
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 برگشتم باترس

 اومدی؟ چرا.اه کردی دیوونم سیهان وای ـ

 اینجاست؟ اون وقتی بزارم تنهات انتظارداشتی نکنه ـ

 بامن کاری اون برو.نکن چیزوخراب همه بسکن سیهان ـ

 نکرده حست تا میکنم خواهش.کردم دروقفل ببین نداره

 .برو

 میدونی خودت شده نزدیکت بفهمم کافیه فقط سارا ـ

 .میشه چی بعدش

 ازجلوچشمام ببر بیااینو زهید.برولعنتی،بروووووو گفتم ـ

 زهیداومدوگفت

 تاازین بریم بیا سیهان.اینجاباشیم باهم نمیتونیم ـ

 .بیا خرابترنکردی

 وغیب چشماشوبست کشید موهام توی دستی سیهان

 .شد
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 خطروبه این بخاطرخودت فقط تومیدونی.تو به لعنت ـ

 میکنی؟خودت چرااذیتم پس خریدم جون

 من بگیرتت اگه.میدی انقدرعذابم حسمومیدونی،میدونیو

 دارم؟ من که گندیه شانس چه آخه؟این چیکارکنم

 باصدای صبح.برد تاخوابم بالشم تو کردم انقدرگریه

 .بیدارشدم کیارش

 حاظرکردم صبحاااانه برااااات گلی؟پاشو خانوووووم ـ

 .بیداااارشو

 آخه؟ همه چراانقدرمثل تووبهرام اخالق پوففف ـ

 .میاااام االن بااااشه

 بودو کرده پف ببندم،چشمام تاموهامو جلوآینه رفتم

 رفتم.وصورتموشستم دست رفتم شدمو بیخیال.قرمزبود

 آشپزخونه

 آقاهه کردی چه به به سالم ـ
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 .وظیفمه خانومه سالم ـ

 ظرفا شستن بعداز.روخوردیم صبحانه کنارشو نشستم

 شرکت رفتیم باهم شدمو آماده

 کیارش؟ ـ

 جونم؟ ـ

 میفتیم؟ راه کی ـ

 شده؟ تنگ دلت ـ

 .اوهوم ـ

 .میان مامانیناباقطار.میکنیم حرکت بعدظهر چشم ـ

 مامانمم؟ پیش فردا یعنی.عالی چه وای ـ

 باسماجت اشک های قطره ازدلتنگی.داد سرشوتکون

 .پایین اومدن

 .تربشه نفسم چشمای نبینم ـ
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 .بوسید کردوپیشونیمو اشکاموپاک باانگشتاش

 سارا بده قول ـ

 قولی؟ چه ـ

 .ببینم اشکاتو نمیتونم.نکنی گریه من پیش دیگه ـ

 پسره فیلمشه بابا داشت؟نه انقدردوسم یعنی

 اگه کورخوندی.دادم تکون سرمو زدمو بیشعور،لبخندی

 ورفتیم گرفت دستمو.میشم عاشقت من فکرکردی

 مشغول.آورد وشیرینی چایی برامون آقارحمت.تواتاقش

 به باذوق خورد زنگ گوشیم که بودم پرونده سواالی

 دادم زدوجواب لبخندی.کردم کیانگاه

 جونم مامان سالم ـ

 پاتی تله دالمون بازم.بشم میکردفداش گریه داشت

 .بودن کرده

 میکنی؟ چراگریه برم قربونت ـ
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 بری همیشه واسه قراره ازاینکه شدنت ازفکرعروس ـ

 جوک خله بهرام گفته؟بازاون عشقم؟کی حرفیه چه این ـ

 منو همیشه واسه بخواد میکنم کیارشو پوست گفت؟من

 .دورکنه ازت

 خودم اتاق رفتم بیرونو اومدم ازاتافش.خندید کیارش

 فردامیام من.نیست معلوم چیزی که هنوز گلم مامان ـ

 توضیح نمیتونم االن.میکنیم صحبت بیشترباهم تهران

 بدم

 .برسون سالم پریسا به.دلم عزیزه باشه ـ

 .گلی مامان چشم ـ

 .کردم خداحافظی

 .مادرت حتی باخبربشه چیزی از مباید کسی ـ
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 میکشمت ظاهربشی اینطوری یباردیگه زهید ـ

 پیش نقشه طبق فقط بگم چیزی بهش نمیخوام.دیوونه

 .همین میریم

 .کیارش اتاق برگشتم منم.رفت

 میگفت؟ چی مامان ـ

 نشده مامانت هنوزکه ـ

 .نداری خبر شده ـ

 !وا ـ

 .واال ـ

 .بدیم بیاادامه باشه ـ

 سارا؟ ـ

 هوم؟ ـ

 جونم عزیزم؟بگو چیه هوم ـ
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 چشم،جونم؟ ـ

 ازدواج؟ به هستی راضی واقعا ـ

 .نه ـ

 گردشد چشاش

 .زوده عقدوعروسی برای االن که اینه منظورم ـ

 .تریم راحت خودمون که بشیم چرا؟محرم خب.آها ـ

 ومعذبی؟ ناراحت خیلی االن که نه ـ

 که سواال پرسیدن کردم شروع منم. نداد کردوادامه اخم

 نگاه کیارش به باترس.زهیدوشنیدم صدای

 زد لبخندی.کردم

 زیادی نه ولی.باش راحت میدونستم من ـ

 زهید؟کجایی؟ چیشده..پررو مسخره

 بیرون بیا ـ
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 .میشنوه درهرصورت که میبینی ـ

 .کرد نگاهم چپی چپ کیارش

 زهید میگم؟بگو دروغ مگه خب ـ

 .دارم پیغام پدرت ازطرف ـ

 بزور آبدهنمو.کرد مرموزنگاهم گردشد،کیارش چشمام

 گفتم دادمو قورت

 بعد بزارواسه مرسی باشه اها ـ

 میکنه شک زدی؟االن جلواین بود حرفی چه این آخه

 شروع سواالرو ادامه ومن زهیدرفت.میشم بدبخت

 وجواب پرسیدم وقفه بی ساعت سه حدودا.کردم

 .شد تمام بالخره.داد

 این واسه لباسامو باید خونه برسون منو کیارش ـ

 چندروزبگیرم

 اونجانداری؟ مگه ـ
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 .نخریدیم هم سوغاتی تازه.گذاشتم کم اونجاخیلی ـ

 .بگی شما هرچی چشم ـ

 دیگه آره ـ

 .توآسانسور رفتیم باهم زدمو چشمکی

 طبق سوغاتی واسه رفت خودش من رسوندن بعداز

 وسایل قراربود بعدم بودم داده که ها سلیقه سفارش

 .وبیاددنبالم کنه جمع خودشو

 ای؟ خونه زهید ـ

 آره ـ

 چیشده؟ بگو زودباش ـ

 نگرانته پدرت ـ

 چیه؟ منظورت ـ

 .بشی بازی وارداین نباید گفته ـ
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 دیگه؟ خب.خبرنداره شدم ـ

 کنی؟ قبول نباید گفت امابازم دادم آیندتونشون بهش ـ

 ببینم؟ میتونم منم وای ـ

 نه ـ

 سمتش برگشتم سیهان باصدای

 یعنی پیشرویت بااین ببینی؟آیندت میخوای چیو ـ

 .کنی روحذف چیزایی بایدیه اما.خوشبختیت

 خطایی چه من.نکن شروع دوباره سیهان ـ

 .بیخودنذار حرفای این پای کردم؟حسادتتو

 بشه نزدیک بهت نمیخوام من ـ

 .دیگه بسکن بابا ای نداره بامن کاری اون ـ

 .کردم جمع موردنیازو وسایل اتاقمو توی رفتم

 .کنم کنترل خودمو کنارته وقتی نمیتونم.سارا ـ
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 کردی؟ بازی وارداین چرامنو پس ـ

 چون.روش وتاثیرمیذاری احساسیه نمیدونستم چون ـ

 .ذاتونداشت این

 اشتباه داری.نداره امکان ازاحساسی؟این چیه منظورت ـ

 منه دادن بازی واسه حرکاتش تمام.میکنی

 .نیست غیرازاین.سیهان

 قلبش تپش میشینی کنارش وقتی.سارا نه ـ

 بی روحش میکنه یانگاهت میکنه بغلت وقتی.تندمیشه

 .همشودیدم من.میشه اختیار

 هیچ کیارش بازیه،فیلمه،آره نبود،همش ممکن این نه

 .نداره بهم حسی

 دیگه کنه تاعاشقم میزنه گولم داره اون بسکن سیهان ـ

 .باشه گذاشته تله واست ممکنه چون.نیا باهمیم هروقت

 کنم نگاه بهش شدباترس باعث سیهان عصبی نفسای
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 نجاتت من که باشه داشته شک درصد یه حتی اگه ـ

 همین منظورم.بندازه گیرت من به بانزدیکی میتونه دادم

 .فقط بود

 .باش مطمئن اینو میکشمش خودم آخرش ـ

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 بودو زرنگ خیلی کیارش.توفکررفتم.شد غیب بعدم

 مطمئنه پس کرده مسخ بهرامو.نبود بعید ازش هیچی

 .ساینا منو میمونیم.نیست کاربهرام

 اما بفهمه بزارم عمرا منم میشه نزدیک داره که من به

 جون ممکنه ساینا،یعنی سمت میره شکش بعدش

 .نمیزارم نه.خطربیفته به خواهرم

 زهید؟ ـ

 بله ـ
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 ...مانانبزرگ ـ

 یکبارمیدیدیمش فقط سالی هرچند.بدم ادامه نمیومد دلم

 عزیزبود برام بازم اما

 نداره خوبی چندان حال االنم.ماه یک کمتراز تقریبا ـ

 .دیدنش برم باید رسیدنم محض به پس ـ

 واینکه بگو براش دور راه وسختیه کارکردن از.خوبه آره ـ

 ی ودوتانوه خوانوادش برعکس اینکه واقعیت حس

 چند همین گفتن.عزیزه وبرات داری چقدردوسش دیگش

 .بره پیش عالی چیز همه تا کافیه براش کلمه

 عوض لباسمو.دادم قورت بغضمو دادمو تکون سرمو

 کیارش به زدم وزنگ کردم خوشگل کمی.کردم

 جونم؟ ـ

 سالااااااااام ـ

 خبرته؟سالم دخترچه کرشدم ـ
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 کجایی؟ ـ

 ای؟ آماده میام دارم ـ

 .اوهوم ـ

 .بعدرسید چنددقیقه.نشستم منتظر بعدخداحافظی

 .بریم بیا گل خانوم ـ

 .اومدم ـ

 درخونه برگشتم خودم دادمو بهش توحیاط بردم چمدونو

 ناراحت صورت به ای شیشه در پشت از.کنم قفل رو

 .شدم خیره سیهان

 باش خودت مواظب.برمیگردم زود

 میمونم منتظر ـ

 میشه تنگ برات دلم ـ

 .گرفت سرشوپایین
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 دیگه کجایی؟بیا سارا ـ

 کردم پاک پایینو بیاد میخواست که سمجی اشک قطره

 .اومدم ـ

 .کردم قفل درحیاطو بیرونو رفتم ازدر

 بریم خب ـ

 فود یافست رستوران ـ

 مخصوص رستوران،الزانیا ـ

 چشم ـ

 هردو من خواست به.رستوران رفتیم توماشینو نشستیم

 .خوردیم الزانیا

 مامان ی خونه سوی به پیش افتادیم راه ناهار بعد

 بعداز.کنم تااستراحت خوابوندم خودمو صندلی.گلیم

 داد قدیمی،صدای ی خونه اون.برد خوابم چنددقیقه
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 نازکی باچوب کیارش.صدا سمت دوییدم.میومد سیهان

 میگفت میکشیدو داد سیهان.میزد سیهانو داشت

 .منه مال اون.برنمیدارم ازسرش دست ـ

 گفت باعصبانیت کیارش

 بری سمتش دیگه نباید.کنی ولش باید ـ

 نـــــــــه نـــه نه ـ

 خواب از پریدم کیارش باصدای

 سارا؟سارا؟ ـ

 .متنفرم چقدرازش.کردم نگاهش

 میدیدی؟ خانومم؟خواب چیشده ـ

 .دادم تکون سرمو

 .کنارتم من نترس ـ

 برگردوندم رومو
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 زندگیمی آدم توخطرناکترین

 وباتکون برد خوابم بالخره.بخوابم دوباره کردم سعی

 .بیدارشدم بازوم دادن

 .بخوریم شام بریم پاشو ـ

 چنده؟ ساعت ـ

 ۱۰ ـ

 .بریم باشه.چقدرخوابیدم وای ـ

 سوخاری فقط شام.نشستیم میز پشت شستمو صورتمو

 .باشه سبک غذامون که دادیم سفارش

 سردی وبخاطر کردیم روی پیاده اطراف کمی بعدازشام

 من کردم اصرار هرچی.توماشین برگشتیم زود هوا

 که کنم استراحت فقط گفت نکردو قبول کنم رانندگی

 به منظورش میدونستم.نباشم خسته رسیدم وقتی

 پس جواب سواالش به بایدتاشب.زنعمومه
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 خواب بازم اما بودم خوابیده خیلی بااینکه.میدادم

 کیارش.بود هواروشن بیدارشدم وقتی صبح.داشتم

 ۷.کردم نگاه ساعت به نشستمو روصندلی.بود خوابیده

 درخونمون جلوی وااای کردم نگاه بیرونو.صبح

 .بود شده تنگ چقدردلم.بودیم

 کیارش ـ

 .توبیا داخل میرم من هوم ـ

 .خوابید دادودوباره سرشوتکون

 مامان ساعت این.چرخوندم قفل کلیدوتوی شدم پیاده

 .بیداره

 جونم؟ مامان ـ

 شنیده زور به صدام بود کرده دیوونم دلتنگیم اشک

 .میشد

 مامانی؟ ـ
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 ساراتویی؟ برم قربونت الهی ـ

 .کرد سرازیرشدوبغلم اشکاش

 بیشترازاین اگه میکردم دق بود بغلت تنگ چقدردلم ـ

 بودم دور ازت

 دلم عزیزه خدانکنه ـ

 ماروجداکرد ساینا آلود خواب صدای

 ..داری کی مامان؟با خبرته چه ـ

 کرد اومدوبغلم فورا اما کرد تعجب اول دید منو وقتی

 .اومدی ساراجونم نمیشه خودتی؟باورم ساراواقعا وای ـ

 سرشوبوسیدم

 شبت چشمای.ببینمت.شم فدات خودمم خواهری آره ـ

 گودافتاده؟ شده؟چراانقدر چرااینطوری

 گرفت دستمو مامان
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 کجاست؟ کیارش.ازدلتنگیه نیست چیزی جان سارا ـ

 خوابیده توماشین ـ

 .بیادداخل بگو برو مادر زشته که اینطوری وا ـ

 چشم ـ

 کیارشو سمت شیشه.بیرون رفتم بوسیدمو دستاشو

 شیشه.کرد نگاهم چشماشوبازکردوباگیجی.زدم

 رودادپایین

 اینجا زشته بخواب توخونه بیابریم ـ

 واحوالپرسی بعدازسالم.توخونه رفتیم شدو پیاده.باشه ـ

 هامونو ووسیله چمدون منم.خوابید من تواتاق کیارش

 مونده.ساینارودادم و مامان سوغاتیای.گذاشتم تواتاق

 همراه.ببرم باکیارش باید که عمو ی خوانواده سوغاتی

 .کیارشوبیدارکردم و کردیم آماده رو صبحانه مامان

 کیارش؟ ـ
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 بله ـ

 پاشودیگه.بخوریم صبحانه بیا ـ

 میام االن عزیزم باشه ـ

 بریم باهم پاشو ـ

 جونم؟ سارا ـ

 .نزن حرفشم نداره راه اصال ـ

 .بریم بابا باشه ـ

 گفت مامان.آشپزخونه رفتیم باهم بلندشدو

 .بخور صبحانه بعدبیا پسرم بشور بروصورتتو ـ

 نمیده اجازه دخترتون آخه.چشم ـ

 کردم نگاهش چپی چپ

 .ببخشید،تسلیم ـ

 .نشست پیشم اومد چنددقیقه وبعد رفت
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 خبر؟ چه خب ـ

 .بخور صبحانتو نیست خبری ـ

 کرد مظلوم صورتشو

 خودتی ـ

 ادب بی ـ

 .خودتی بازم ـ

 گفت مامان.بهش ودادم گرفتم لقمه براش

 میرسن؟ کی مادرت جان،پدرو کیارش ـ

 گفت خاطرکمردردش به مامان ولی باقطاربیان قراربود ـ

 تاغروب احتماال.باهواپیمامیان بمونن توراه خیلی نمیخواد

 .میرسن

 .که بهتره قطار خب وا ـ

 .کنه تحمل خیلی نمیتونه مامان نه ـ
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 .باشه ـ

 کیارش.عمواینا ی خونه بریم شدم آماده بعدازصبحانه

 برداشت چمدونشو لباسش کردن عوض بعد

 کجاببری؟ ـ

 عروس خونه خودمم توخواستگاری امشب انتظارنداری ـ

 باشم؟

 .گرفت خندم ازحرفش

 شب؟ تا حاالکو ـ

 میمونم بهرام ی خونه.شده شب بزاری روهم چشم ـ

 عروس خونه میاریم تشریف بعدم.برسن تامامانینا

 .خانوم

 کشید لپمو

 .نکن دیوونه آی ـ

 .بیرون رفتیم خندیدوباهم
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 روصندلی پشتمون کسی  کردم کهدحس بودیم توراه

 .نشسته

 کردم پشت.میلرزید تنم تمام سیهانه ازفکراینکه

 شک تو.بزنم جیغ تونستم فقط دیدم که وباچیزی

 امامن میزد حرف باهاش شد متوجه وقتی کیارش.بودم

 موجودی.میدیدم لباشونو حرکت فقط.نمیشنیدم صدایی

 قرمز،دندوناش مو،چشمای کم قرمز،سردرازو باپوست

 بعداز.میخندید بمن بودو پاره لباساش.بودن تیزوکثیف

 .اومدم خودم به صورتم باسوزش دقیقه چند

 خوبه؟ حالت سارا ـ

 بود؟ چی اون..او..او ـ

 نمیزنه آسیب بهت عزیزم نترس ـ

 رفته؟ ـ
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 کاری نمیتونه کسی کنارتم من تاوقتی نترس.رفت آره ـ

 باشه داشته باهات

 دوباره.کنارنمیرفت ازجلوچشمام صورتش.میلرزید دستام

 زدم جیغ

 .کنارتم من باش خانومم،آروم باش آروم ـ

 فشارمیداد گرمش دستای تو زدمو یخ دستای

 .باش باشه؟آروم نترس ازهیچی عزیزدلم پیشتم من ـ

 بعدچنددقیقه شدو پیاده کیارش.دادم تکون سرمو

 کنارلبم بازکردو رو آبمیوه.اومد وآبمیوه باشیرینی

 تاآخرش شیرینی بایه نکنم غش اینکه ازترس.گذاشت

 .خوردم

 سارا؟ خوبی ـ

 دادم سرموتکون

 برگردیم؟ مطمئنی؟میخوای ـ
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 .بریم بهترم االن نه ـ

 آرایش بایه که بود پریده رنگم کمی.درآوردم ازکیفم آینمو

 شد خوب سرهمی

 خوبه؟ صورتم ـ

 .شد عوض صورتت رنگ آره،کامال ـ

 .وخندید کردم نگاهش چپی چپ

 .عموجونم خونه رسیدیم

 عمواومد اول خداروشکر.زنگوزدم وفورا پایین پریدم

 استقبالم

 عموجووووونم سالم ـ

 تنگ دلم نمیگی بابا کجایی.یدونم یکی دختر سالم ـ

 .بیمعرفتی میشه؟خیلی

 .شاهده بهرام کارداشتم خیلی عموجون ببخشید ـ
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 .دخترکم باشه ـ

 خیلی بهم وعموم عمه بابام به زیادم شباهت خاطر به

 عموم.میدونستن خودشون دختر منومثل میکردنو محبت

 .نداشت بچه اصال که هم دخترنداشت،عمه که

 کردم بغلش.میکرد نگاهم بادلخوری.اومد زنعمو بالخره

 بهرام خب ولی.بگم باید چی زنعموجونم؟نمیدونم ـ

 فداتشم.برام برادرعزیزه مثل فقط میدونه خودشم

 .باشه.نباش ناراحت ازدستم

 .کردم نگاهش میکنه هق هق داره دیدم

 کاریه؟ چه این بابا ای ـ

 ...ولی باشی باشی،دخترم عروسم میخواستم ـ

 گفتم کنارگوشش

 خوبه خیلی که کردم نشون برات خوب عروس یه ولی ـ

 کی؟ ـ
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 گفتم آروم

 کیانا ـ

 کیانا میدونست خودشم.شد آروم کمی

 ازاون خوردن فریب تنهااشتباهش ومطمئنم.دخترخوبیه

 .شیطونه

 آورد وشیرینی چایی برامون وزنعمو داخل رفتیم

 عموجون ـ

 جونم؟ ـ

 خبردارین؟ مامانبزرگ از ـ

 .کردم حس روخودم کیارشو متعجب نگاه

 چطور؟؟.دخترم نه ـ

 .دلتنگشم ـ
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 حق بیشتره دیگه های بچه از تو به محبتش میدونم ـ

 داری

 سربزنیم؟ بهش بریم باهم روز یه ـ

 که برو کیارش همراه.بابا عزیزه نمیکنم وقت که من ـ

 .بدی خبر بهش نامزدیتونم

 خودشو کردم،کمی نگاه کیارش متعجبه صورت به بالخره

 .وجورکرد جمع

 میبری؟ منو ـ

 نه؟ چراکه عزیزم آره ـ

 زدم لبخندمهربونی.ایییششش وعزیزم حناق

 ممنون ـ

 کیارش ناهار وبعداز کردیم ناهارودرست زنعمو همراه به

 مخصوص شیرینی.برگشت وخودش خونه رسوند منو

 میوه.بشه آماده تا فر توی گذاشتم کردمو درست خونگیمو



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

284 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 سروصدا بی اونم خونه تمیزکردن بعداز.کردم هارومرتب

 برای ورفتم گرفتم دوش بیدارنشن،رفتم وساینا مامان که

 افتاده جونم به ای مسخره ی دلشوره.استراحت

 دستی باتکون بردو خوابم بالخره.بودوسردردداشتم

 .بود شدیدتر سردردم اما.بیدارشدم

 آجی سارا؟پاشو ـ

 این بخورم بده یچیزی تروخدا.میترکه داره سرم ساینا ـ

 .میمیرم دارم بگیره آروم کوفتی

 .پیدامیکنم قرصو منم بشوری صورتتو تاتو باشه ـ

 بودم خریده امشب برای که ولباسی شستم صورتمو

 .پوشیدم

 دوتا.داخل اومد قرص ی وبسته آب بالیوان ساینا

 دادم قورت برداشتمو

 زودباش بخور آب.میکنه شدی؟اذیتت دیوونه سارا ـ
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 .کن صدام مهمونااومدن فقط ساینا بروبیرون ـ

 .داد سرشوتکون

 کردی؟ قبول چرا.نیستی راضی پس ـ

 .فقط بروبیرون نکن تودخالت ـ

 .رفت بادلخوری

 سردرد آخه؟این شدم شده؟چرااینطوری چم من پوووف

 شد؟ ازکجاپیداش

 غلیظم باآرایش میگذره چی درونم دادمیزد صورتم رنگ

 که حاال.کن کمکم خدایا چشمام اما برگشت چیز همه

 کرم ساتن روسری.کنم خرابش نباید کردم شروع

 قاب چه.کردم نگاه توآینه و گذاشتم سرم صورتیمو

 بازی چه.نیست من صورت که این.ای مسخره

 چون میکنن تعجب ازدیدنم وساینا مامان حتما.بیخودیه
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 سایه ویه سرمه سوخته،یه ای قهوه رژ یه تنهاآرایشم

 .نیست من صورت رنگ،این اماحاالاینهمه بود سیاه

 میزد صدام که اومدم خودم به عمو باصدای

 .دختربابا؟کجایی؟بیاببینم ـ

 خورش بوی.بیرون ورفتم زدم توآینه ی غریبه به لبخندی

 .بود برداشته سالنو مامان فسنجون

 همه به سالم ـ

 دلمو بعدلبخندمهربونشون ولی کردن نگاهم باتعجب اول

 بازکرد دستاشو عمو.کرد آروم

 نمیشه باورم بری میخوای خانوم عروس فداتشم ـ

 رفتم طرفش به

 .نیست معلوم چیزی هنوزکه.خدانکنه ـ

 بودی میداد،کاش مهربونمو بابای کرد،بوی بغلم

 بیرون آورد ازبغلش منو فهمید حالمو که عمو.باباجونم
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 میگن بابا بابا دارن چشمات.دخترقشنگم نکن دلتنگی ـ

 .باشی ناراحت ازنبودش تو بزارم باشم مرده من مگه

 مغرورمن خواهر.دورنموند ازدیدم ساینا ناراحت چشمای

 .بوسیدم لپشو نشستمو کنارش رفتم.بشکنه نباید

 .همینه توهم خواستگاری شب رو قیافه این کن جمع ـ

 گفت آروم کرد زدوبغلم لبخندمهربونی

 راضی روبگی؟میدونم دادی رضایت اینکه دلیل میشه ـ

 .تورونمیشناسه بهترازمن هم هیچکسی نیستی

 .کردی رواشتباه دفعه یه این من برم خواهرگلیم قربون ـ

 خودتی ـ

 چی؟ ـ

 .دراز بادوتاگوش کردی فرض منو همونکه ـ

 گفت بهرام که کلش پس زدم
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 .زدی خوب که دستت قربون آخ ـ

 باهم هیچوقت وساینا بهرام.کردم نگاهش چپی چپ

 .بودن تالفی دنبال همیشه همین واسه کنارنمیومدن

 .آوردن تشریف وخانوادش کیارش بالخره

 حرف جا همه چیزو همه از واحوالپرسی سالم بعداز

 شده فراموش قضیه اصل دیدیم هم تادخترا ماسه.زدن

 همش که بهرامم.کردیم صحبت مدروز درمورد نشستیم

 مهران آقای بالخره.میخندید و میذاشت کیارش سر سربه

 گفت کیارش پدر

 دوست سخن بگذریم ازهرچه...خـــــب ـ

 .خوشتراست

 .زد بهم مهربونی لبخند

 چیه؟ نظرت جان سارا ـ
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 به اینکه مثل ولی.گفتم کیارش آقا به شرایطو همه من

 .نگفتن چیزی شما

 دخترم نه ـ

 .نگم که ابروهاشوباالمیداد کیارش

 مادوتاهنوزآشنایی.بنظرم زوده عقد واسه االن راستش ـ

 که تاوقتی باشیم تونامزدی فعال نداریم ازهم کاملی

 .باشیم کنارهم کامل باشناخت بتونیم

 هم وخوی باخلق نه؟اینطوری چراکه.فکرخوبیه ـ

 .شریفی آقای ی بااجازه البته.آشنامیشین

 .عاقالنم ازتصمیم راضیه فهمیدم.زد مهربونی لبخند عمو

 گفت مامان روبه نشست وکنارم بلندشد پریسا

 .کنم نشون خودمو عروس بدین شمااجازه اگه ـ

 گفت مامان آورد بیرون روازکیفش انگشتری ی جعبه

 .میکنم خواهش ـ
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 ازاطرافم خرناس صدای همش بود توهم اخماش کیارش

 حفظ ظاهرخودمو بودم ترسیده بااینکه.میشنیدم

 به رفت توانگشتم که طالسفیدی ی حلقه بارفتن.کردم

 وتبریک بوسیدنم وساینا کیانا.تشکرکرد اومدمو خودم

 .گفتن

 بریزم چایی که شدم بلند

 گفت مامان

 .میارم من دخترم توبشین ـ

 نزدیکتر بهم خرناس دادم،صدای تکون سرمو

 وزوم بود عصبانی کیارش صورت.کن کمکم خدایا.میشد

 .من بودبه شده

 

 ۴۳# پارت
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 به.کردم پخش رو شیرینی بلندشدمو مامان بااومدن

 گفت آروم رسیدم که کیارش

 .بزنیم حرف باهم باید ـ

 گفت بلند بعدم

 .دارم صحبتی باسارا بدین اجازه اگه ـ

 بالکن رو رفتیم باهم دادو تکون سرشو عمو

 بود زده یخ نداشتم شک دستام.ایستادیم

 گفتی؟ چرا ـ

 .زوده چون.میگفتم باید ـ

 عوض نظرت ومیگی میری االن همین نکن عصبیم سارا ـ

 .شده

 نشدی حضوردوستت متوجه که نیستی؟نگو عصبی مگه ـ

 .توگوشمه هنوز وحشتناکش صدای.باورنمیکنم چون

 .گرفت لرزم ازیادآوریش
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 ۱۰۰ شرارتش وباعصبانیتم جاکنارمه همه و موکله اون ـ

 .درصدمیشه

 هربالیی میتونست یعنی.شدم شکه کامال حرفش بااین

 .بیاره روسرم

 .زد پوزخندی

 نمیتونم نشدیم آشنا باهم کامال تاوقتی.کیارش بسکن ـ

 اون به درضمن.نگو زور بهم انقدرم.بشم ازدواج به راضی

 چیزو تاهمه بیرون بره ازخونمون بگو هم وحشی موجود

 .نزدم بهم

 موج چشماش تو تعجب رفتم،چون پیش خوب

 خندیدم تودلم.میزد

 من سیهان به دستت نمیزارم.اولشه تازه این

 .بیاری دست به عزیزمو مادربزرگ ی خونه نمیزارم.برسه
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 خوشحال هردوشون.نشستم وساینا کیانا کنار

 گفتم کیانا کنارگوش.بودن

 میخورتت داره مادرشوهرت ـ

 سرشو فهمید منظورمو که بعد کرد نگاهم باتعجب اول

 .انداخت گل وصورتش گرفت پایین

 اومدو کالفه کیارش.بگیرم خندمو جلوی کردم سعی

 حاظره شام گفتن وزنعمو مامان.نشست خودش سرجای

 مهمونا شام بعداز.کنیم آماده شامو وسایل دخترارفتیم وما

 داشت سردردم.بود پریده هنوزرنگ.شستم صورتمو.رفتن

 شروع دوباره باکیارش کردن بحث بعداز اما میشد خوب

 پودر یخچال از بخورم قرص نمیخواستم.بود شده

 که سوزشی.کردم پخش پیشونیم روی برداشتمو دارچینو

 .برد خوابم کم کم بود کرده کم دردش از داشت

 بیدارشدم ساینا باصدای صبح
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 .گلی؟بیدارشو ساراجونم؟آبجی ـ

 .ساینا بخوابم یکم ـ

 .شده دارچینی همه موهات بروحمام پاشو ـ

 شدم بلند اومد یادم بعدکه اما نشدم حرفش متوجه اول

 چنده؟ ساعت ـ

 ۱۰ ـ

 .چقدردیر وای ـ

 مامان.بخوریم صبحانه باهم بیا حمام برو پاشو حاال ـ

 .عمواینا خونه رفته

 چیکار؟ اونجا ـ

 کمی برن وزنعمو پریسا باخاله قراره گفت ـ

 .توبازاربچرخن
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 بازم شدن جفت تاباهم سه این بازم پوووف ـ

 .شد شروع بازارگردیشون

 صبحانه ساینا برگشتم وقتی.حمام رفتم حولموبرداشتمو

 .بود کرده روآماده

 بچرخیم بریم تاهم ماسه میگم.اینجا میاد داره کیانا ـ

 بدنیستا

 .مامانبزرگ خونه بریم میخوایم کیا منو نه ـ

 کرد نگاهم باتعجب

 چرا؟ ـ

 بعد.شده تنگ براش دلمم.چرانگرانشم نمیدونم ـ

 حوصلشم که دوربزنین یکم برین وکیانا تو صبحانه

 بهش چیزی ودعواهاتونم بهرام درمورد درضمن.سرنره

 .نگو

 خبریه؟ ـ
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 اوهوم ـ

 .چقدرخوب آخجون ـ

 .میاد بهرام به.دارم کیانارودوست خیلی منم ـ

 میکنه کم خریشو کله الاقل آره ـ

 هنوز درضمن.حرفارونزنیا این پیشش ساینا؟؟ عه ـ

 .پیشنهادشودادم زنعمو به دیروز تازه نیست معلوم چیزی

 .قفله دهنم بابا باشه ـ

 .ندادیم ادامه دیگه آیفن باصدای

 دختراروهم.بیاددنبالم زدم زنگ گیارش به بعدصبحانه

 بعدنیم.کنن تفریح یکم شهربازی ببره بهرام قرارشد

 .توماشین نشستم رفتم منم اومدو کیارش ساعت

 سالم ـ

 خانومم؟ چطوری سالم ـ
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 بلدی؟ مامانبزرگو ی خونه.آقایی خوبم ـ

 نه ـ

 میگم خودم بیفت راه پس ـ

 .ببینم فرمونتو دست میخوام کن رانندگی خودت نوچ ـ

 بگه بهم نمیادخانومم خوشم بگو.دیدی که اونو ـ

 .اینورواونوربرم

 .بیابشین حاال میگی توراست باشه ـ

 ی تاخونه.کردیم وحرکت کردیم عوض جامونو

 میشه باترافیک که راهه ساعت یک حدودا مامانبزرگم

 کوچیکو ی خونه چقدراین.رسیدیم بالخره.دوساعت

 می زیاد توبچگیامون که ای خونه.داشتم دوست

 شاید زیادشدو ها فاصله بابابزرگم بعدفوت اما.اومدیم

 زنگو میپوشیدم مشگیمو لباس کاش.میومدم یکبار سالی

 نشوند لبخندورولبام مامانبزرگ عصای صدای.زدم
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 اومدم...اومدم ـ

 ازدیدنم.کرد شوکم مامانبزرگم ی خمیده قامت دربازشدو

 .کردم بغلش شدومنم خوشحال

 شدین؟زهراخانوم چیشده؟چرااینطوری مامانبزرگی ـ

 .دروبازکنین شمااومدین که کجاست

 آوردی؟ مهمون باخودت.خرید زهرارفته.بیاتودخترنازم ـ

 .کردم نگاه کیارش به

 ازشمااجازه نامزدی برای اومدیم مامانبزرگی آره ـ

 .بگیریم

 گفت باخوشحالی مامانبزرگ

 .اومدی خوش توپسرم بیا ـ

 .بستم ودرو داخل رفتیم

 برام ازهرچیزی.منه ی یکدونه یکی دختر این ـ

 سارای بودو شوهرم شبیه پدرخدابیامرزش.عزیزتره
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 برام خیلی همین برای هردوشون شبیهه عزیزمم

 یانه؟ گوهروداری این لیاقت ببینم حاالبگو.باارزشه

 گرفت سرشوپایین کیارش

 هستی؟ کی پسر ببینم بگو.پسرم نکش خجالت ـ

 باپدراتون هم وپدرم بهرامم دوست.مهران علیرضا ـ

 .بود دوست

 سرمو منم کردو نگاه من به مامانبزرگ بهرام اسم باگفتن

 .گرفتم پایین

 نام ثبت االن؟دانشگاهتو چیکارمیکنی دخترم خب ـ

 کردی؟

 افتادم زهید سفارش یاد

 که کمی.کارمیکنم کیارش شرکت توی دارم فعال نه ـ

 .بدم ادامه درسمو میتونم بهترشد وضعمون

 .گرفت سرشوپایین باناراحتی مامانبزرگ
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 ..کنم کمکش میکرد قبول اگرپدرت ـ

 تواتاقشو جونم،رفتم مامانبزرگی گذشت بود هرچی ـ

 گل قرمز پیراهن سفیدو روسری.لباساش ی بقچه ازتوی

 .پیشش برگشتم درآوردمو سفیدشو

 مامانبزرگی؟ ـ

 مادر؟ جونم ـ

 .کنی عوض لباساتو وقتشه ـ

 وداماد عروس پیشبازتازه نداره شگون میگی درست ـ

 .باشم لباس بااین

 .نداره شگون بازم ولی نشدیم که هنوز ـ

 توی رفتیم باهم کردم وکمکش بوسیدم لپشو

 بردم رو میوه ظرف کنه عوض تالباساشو.اتاقش

 گفت آروم.گذاشتم کنارکیارش

 نیست خوب حالش ـ
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 .کنم ناراحتش نباید ولی میدونم ـ

 اتاق توی برگشتم

 .مامانبزرگی شدی خشگل چه وای ـ

 تخت وروی حیاط تو برگشتیم.وخندید لپشوبوسیدم

 .نشستیم

 خبر؟ چه خب ـ

 میمونم منتظر میشینم اینجا میام صبحا.دخترم هیچی ـ

 .بشیم صحبت هم تاباهم روبزنه خونه بیاددراین یکی

 کردم پنهون ناراحتیمو

 پیشت مااومدیم حاالکه ـ

 نمیدونم.پیشش برم میخواد دلم.پدربزرگتم دلتنگ ـ

 چرانمیاددنبالم؟

 دادم قورت سختی به بغضمو
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 سایتون همیشه ایشاال.مامانبزرگی حرفونزن این ـ

 .باشه باالسرمون

 ی خونه کارای زهراخانوم.کردم قطع حرفمو در باصدای

 ازوقتی.میکرد زندگی پیشش میدادو انجام مامانبزرگو

 هاشوفرستاد بچه بودو شده فوت شوهرش

 پیش شد داوطلب شدوخودش تنها سرزندگیشون

 .بمونه مامانبزرگ

 بغلش.سمتم گذاشتواومد زمین دستشو زنبیل من بادیدن

 کردم

 زهراخانوم؟ خوبی ـ

 توخوبی؟.دخترم خوبم ـ

 .خوبم ممنون ـ

 کردم اشاره زنبیل به

 خریدی؟ برام چی ـ
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 ازاون وگرنه اینجا میای نمیدونستم که من شیطون ای ـ

 هم کلوچه درضمن.میخریدم داشتی دوست که نونی

 .میکردم درست

 .شدی خسته بشین بیا.خبرمیدادم صبح کاش شد حیف ـ

 باکلی وخنده وشوخی تبریک بعداز کردمو معرفی کیارشو

 منم.باشیم پیششون وباید میکنه ناهاردرست اصرارگفت

 چهارپایه یه.کردم حاظر براش مامانبزرگو جانماز رفتم

 ونشسته میزاشت جانمازوروش که داشت چوبی

 بوکشیدم،بوی.نشستم اتاق توی کمی. نمازمیخوند

 مثل مامانبزرگم کوچیک اتاق.گیام بچه بوی قدیمارومیداد

 بابا عکس کنار شهیدش ی برادرزاده عکس.بود ثابق

 چروکیدش دستای به ای بوسه.بود گرفته قاب وبابابزرگ

 کنار کوچیک باغ توی کمی باهم.کیارش پیش رفتم زدمو

 واقعا.بودن کاشته باغ هاتو سبزی انواع.نشستیم خونه

 ایه لحظه خوردن تکون متوجه.بود لذتبخش دیدنش
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 دیگه.وبرگشته رفته روحش دوباره حتما.شدم کیارش

 .میکردم عادت باید

 شده؟ چیزی ـ

 نه ـ

 لرزوند بدنمو خشداری صدای

 .بدی تاوان توباید ـ

 گرفتم محکم کیارشو دستای ازترس

 نزدیکش نگفتم ازاینجابرو،مگه شبیر.عزیزم باش آروم ـ

 نشو؟

 داده فراریش اون ـ

 .میشی تنبیه وگرنه برو گفتم نـــــه ـ

 بود،فورا ترس پراز حاال ومنزجرش زشت صورت اون

 .شد غیب
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 عزیزم باش آروم ـ

 میلرزید اختیار بی بدنم

 بود؟ چی منظورش اون ـ

 ولی.دادی فراری شرورو اون گه توبودی میگن ـ

 ونمیتونستی بودی همدان تواونموقع

 نمیشم حرفت متوجه ـ

 حاالازینکه.نمیترسیدم وخودم میکردم بازی چقدرخوب

 .بود واضح پریدگیم ورنگ میترسیدم بفهمه

 بخور چیزی یه بریم پاشو میدم توضیح برات بعدا ـ

 .افتاده فشارت

 .خونه توی رفتیم باهم

 حالم خوردم کمی.کردوآورد آبقنددرست برام فورا کیارش

 .نمیکردم کیارشوول دست هنوزمیترسیدمو ولی بهترشد
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 داره مامانبزرگ ببین.اینجا نمیاد خانومم نترس ـ

 .نمیتونه اینجانمازمیخونه

 شدم آروم باحرفش کمی

 چیه؟ موضوع ـ

 موضوعی؟ چه ـ

 میترسونه منو اون اینکه ـ

 حدس واونا.فرارکرده گروهش ازدست شروری یه ـ

 .باشه کارتو میزنن

 من؟ چرا ـ

 همزادداری چون ـ

 .چرته ـ

 .کردم فوت عصبانیمو نفس
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 که همینقدرم من.بگیرن منو ی یقه بیان نمیشه دلیل بی ـ

 همینم دیگه کافیه شدنم دیوونه واسه میزنم حرف بازهید

 ..جونورای این دنبال برم مونده

 هیس ـ

 درک به بشنون ـ

 ی دفعه.توام طرف من که دیدی.نشو عصبانی باشه ـ

 .میشه بعدتنبیه

 میومد فرود سیهانم روتن که چوبی افتادم یادخوابم

 .میزد آتیش قلبمو وهربار

 توآشپزخونه رفتم

 محلی،دوغ تازه،ماست زهراخانوم؟سبزی کرده چه به به ـ

 .عاشقتم محلی،وااای

 بشین شوهرت پیش برو.نکن لوس خودتو باشه ـ

 .تنهانباشه
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 .میدونه بیشترقدرمو بشه تنها یکم خب ـ

 بوسید پیشونیمو خندیدو

 بشین بروپیشش برودخترم ـ

 .چشم ـ

 نمازش مامانبزرگ.نشستم کیارش کنار برگشتم دوباره

 .نشست رومون روبه اومد شدو تمام

 چطوره؟ کاروبار پسرم خب ـ

 .خداروشکر خوبه ـ

 کنین؟ عروسی میخواین کی ـ

 کرد من به نگاهی کیارش

 برای نکرده موافقت سارا هنوز راستش خب ـ

 .آینده دوماه یکی شاید.عروسی
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 بی میشناسم دخترمو من.بشین خوشبخت ایشاال خوبه ـ

 .نمیده انجام فکرکاریو

 .براش دورفرستادم ازراه بوس یه که زد لبخندمهربونی

 .کاردارم تواتاق برم مادر کن کمک ساراجان ـ

 حال بااین ولی بره میتونست خودش چون کردم تعجب

 .دروبست اتاق توی رفتیم باهم شدمو بلند

 شده؟ چیزی ـ

 .دارم کارت مادر بشین ـ

 جونم؟ ـ

 نشستیم کنارهم

 پدرت مثل توهم میدونم.بگم بهت چطور نمیدونم ـ

 میخوام که کاری ولی اونه مثل درست اخالقت هستیو

 مادرم ی خونه.فکرکردم بهش ازقبل بدم انجام
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 خرابه باید االن وتقریبا میخوره خاک داره که سالهاست

 .بزنم تو اسم ه رو خونه اون میخوام من.باشه شده

 .کردم نگران صورتمو اما بودم حرفش این منتظر بااینکه

 ..آخه ولی ـ

 میکنن درک وعموت عمه قطعا.بشه تمام حرفم صبرکن ـ

 ولی گرفتن االرثشونو سهم تقریبا اونا.کردم چرااینکارو

 تو سهم از بخشی خونه این.نگرفته سهمی هیچ پدرت

 فقط.شده نوشته نامه وصیت توی وبقیش وخواهرته

 به زمینو سنداون بریم باهم اینجایی امروزکه ازت میخوام

 .بزنم اسمت

 ازفوت بعد میگفت زهید بود زود خیلی اینکار برای

 شد؟ عوض چطور پس میشه مامانبزرگ

 هست؟ حرفم به هواست دخترم ـ

 چیکارکنم؟ خونه بااون من ولی.مامانبزرگی آره ـ
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 وباهم کنین اونجاروخراب شد بزرگ که خواهرت ـ

 وقشنگترین عزیزه برام هنوز خونه اون هرچند.بسازین

 اگرساینا.آیندته مهم اما دیدم عمرم به که بود ای خونه

 اونجا خودت بهتر،میتونی چه که گرفت خودتونو خونه

 .کنی درست میخوای روهمونطورکه

 خراب مامانبزرگیمو یادگاری هیچوقت من

 کردم زندگی توش خودم وشاید میکنم ترمیمش.نمیکنم

 زندگی باهم خودمو پیش میارم شماروهم اونوقت

 .عزیزه خیلی براتون میدونم که جایی.میکنیم

 لپشوبوسیدم

 سوز خانمان شوهر تااین هال تو بریم پاشین حاال ـ

 نشده دلتنگ

 .بکش خجالت.ورپریده ای ـ
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 ناهار.توهال برگشتیم باهم.خندیدوبلندشد اشکاش بین

 .ناهارخوردیم نشستیم و کردم روپهن سفره شد آماده که

 کمی مامانبزرگو میخوام گفتم زهراخانوم به بعدازناهار

 .باشه گفت اونم بچرخونم توشهر

 نشستم کنارمامانبزرگ توماشین

 کیارش ـ

 جانم؟ ـ

 .محضرخونه بریم باید ـ

 .شد شکه من مثل اونم میزدم حدس همونطورکه

 .محضروپیداکنیم تاتونستیم گشتیم شهر داخل کمی

 گرفتم ازش مامانبزرگو کیف.بمونه منتظر گفتم کیارش به

 سرش چادرشوروی قدخمیده.بشه پیاده کردم وکمکش

 گفتم رفتیم که محضر داخل.بریم گفت کردو مرتب

 مامانبزرگی؟مطمئنی؟ ـ
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 .بریم بیا مطمئنم دخترم آره ـ

 نوبت بالخره بعدازدوساعت.شدیم منتظر گرفتیمو وقت

 بعداز.معتبریه دفتر بود معلوم بودو شلوغ خیلی.ماشد

 دستم سندوداد مامانبزرگ چندتاامضا

 بدم هدیه اینو میتونستم کاش ای.دخترم باشه مبارکت ـ

 قبول که خوشحالم.نمیکرد قبول هیچوقت ولی پدرت به

 .کردی

 چطوربایدازتون نمیدونم من.حرفیه چه این بشم فداتون

 دوست عمارتو چقدراون میدونم که مخصوصا تشکرکنم

 .دارین

 بود رفته یادم میشدومنم ناراحت همیشه عمارت ازگفتن

 .بود منظورم پدرومادرتون ی خونه ببخشید ـ

 باخوشحالی مامانبزرگ.نشستیم ماشین پایینوتوی رفتیم

 گفت
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 وشیرینی بستنی میخوام که جایی ماروببر پسرم ـ

 .کنم مهمونتون

 ..آخه ـ

 بیفت راه.پسرم نداره آخه ـ

 چشم ـ

 .نشستیم نفره سه میز پشت.سرا شیرینی رفتیم

 میدی سفارش بافالوده سنتی زعفرونی بستنی میری ـ

 .دارین دوست که هرمدلش حاال باشیرینی

 کردم نگاهش نگران

 باشه ضررنداشته براتون مامانبزرگی،یوقت ـ

 چقدرپرهیز.نداره آفت بم بادمجون دلم عزیزه نه ـ

 .بخوریم ایم زنده که تاوقتی کنیم؟بزار

 .زدورفت لبخندی کیارش
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 برگشت ازچنددقیقه بعد

 .سفارشارومیارن االن ـ

 دستشو مامانبزرگ وشیرینی بستنی بعدازخوردن

 گفت کیارش که گذاشت توکیفش

 شیرینی حساب به بزارین.مامانبزرگ کردم حساب ـ

 همش کنارتونم که امروز درضمن.نامزدیمون

 .بود ومهربون خوب شما مثل.میفتم خودم یادمادربزرگ

 .خدابیامرزتش ـ

 .ببرین زهراخانوم برای دادم سفارش یکی ممنون ـ

 .کردی کارخوبی پسرم دردنکنه دستت ـ

 .نامزدیه شیرینی که گفتم ـ

 وقت.مامانبزرگ خونه برگشتیم خوشحال هرسه

 حسابی همین برای بدمیداد گواه ودلم بود خداحافظی
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 کلوچه خانوم زهرا.نمونه تودلم تاکه کردم بغل مامانبزرگو

 وگفت گزاشت بقچه توی کرد درست که هایی

 اونم میدونم بخورین باهم تووساینا خونه ببر مادراینو ـ

 .داره دوست کلوچه

 کرد توجه منم عزیز خواهر به یکی عجب چه

 تهران برگشتم هروقت میشه تنگ براتون دلم ممنون ـ

 .بپزین کلوچه تابرام میزنم زنگ قبلشم.میام دوباره

 .میشه تنگ برات دلم منم.دخترم باشه ـ

 .کردیم خداحافظی وبالخره کردیم بغل همو

 .بود گرفته خیلی کیارش

 چیشده؟ ـ

 .بشنوم خبربدی انگارقراره نمیدونم ـ
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 زیاده مامانبزرگ امروز.شورمیزنه چرادلم نمیدونم منم ـ

 اینکه قبل کاش.خوردن،نگرانشم توشیرینی کرد روی

 دکتر میبردیمش برسونیمش

 .براش نیفته اتفاقی امیدوارم ـ

 ماشین باتوقف.بستم چشمامو چسبوندمو شیشه به سرمو

 کردم باز چشمامو

 میکنیم؟ حرکت کی ـ

 .باشم خونه تاشب که میفتیم راه زود صبح فردا ـ

 میرن؟ کی مامانتینا.باشه ـ

 .دارن بلیط غروب ـ

 نداری؟ کاری بامن.باشه ـ

 حلقتو امروز درضمن کن جمع هاتو وسیله فقط نه ـ

 .درنمیاری ازدستت دیگه ازفردا نذاشتی

 خداحافظ.باشه ـ
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 توخونه رفتم شدمو پیاده

 مامان؟ ـ

 بیرون اومد سایناازاتاقش

 .هنوز نیومده سالم ـ

 خونه؟ اومدی توکی.سالم ـ

 .رفتن منورسوندو بهرام بعدش ناهاروهمونجاخوردیم ـ

 راستی آها.باشه ـ

 دادم رونشونش بقچه باخوشحالی

 .آوردم توپ چیز یه که بریز چایی برو بدو ـ

 اذیتش هیچوقت میدونست ولی چیه نمیدونست بااینکه

 باز روکه بقچه.برگشت چایی بادوتافنجون وفورا نمیکنم

 .زد برق چشماش کردم

 بخوریم بقیشو میدارم نگه مامان واسه چنتا ـ
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 دستورشو کاش عالیه هاش کلوچه واقعا زهراخانوم وای ـ

 .میگرفتی

 .بعد دفعه حاالمیگیرم ـ

 بود؟ چطور مامانبزرگیت ـ

 ساینا؟ عه ـ

 .خودته مامانبزرگ فقط دیگه میگم راست ـ

 سرنمیزنین بهش چون فقط داره دوست شماروهم ـ

 .ناراحته ازتون

 .میگی راست توکه باشه ـ

 .خورد کردوکلوچشو نگاه بااخم گردنش پس زدم

 عوض تالباسامو شدم بلند خوردم سیر دل یه که منم

 خونه اومد تامامان گذشت دوساعتی حدودا.کنم

 بادوستات؟ گذشت خوش.گلم مامانی سالم ـ
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 مامان؟ ی خونه تورفتی.عزیزم آره ـ

 بگم بهتون چیزیو باید درضمن.رسوند سالم آره ـ

 افتاده؟ اتفاقی ـ

 خیره نباش نگران ـ

 بگو ـ

 زده من اسم به عمارتو مامانبزرگ ـ

 بازموند دهنش ازتعجب مامان

 بسته جونش به عمارت چطورممکنه؟اون ـ

 قسمتی درضمن.بستن جونش به هم خانواده این ـ

 اونا بودی نگفته چرا.بابانگرفت که االرثیه ازسهم

 گرفتن؟ سهمشونو

 بالخره میدونست.بدونین چیزی نمیخواست پدرت ـ

 به و بگیره اون اینکه اما میگیرین نو شمادوتاسهمتو
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 سهمو این عموت بعدفوتش بود ممکن نباشه نامش

 .بود چیزباخبر ازهمه انگار.بشه صاحب

 میشنون وقتی وعمه عمو امیدوارم بگم چی نمیدونم ـ

 هست نامم به فعال عمارت این.نباشه شدید برخوردشون

 تواین اگرساینا گفت مامانبزرگ.کنه سایناازدواج تاوقتی

 .میرسه خودم به عمارت بمونه خونه

 اما کوچیکترباشه ازاونجا خونه این شاید.گفته درست ـ

 امیدوارم قشنگه خیلی عمارت.یکسانه زمینش ارزش

 ازجونش مادربزرگت برای چون باشی نگهداریش الیق

 .عزیزتره

 برای عمارت اون.نمیکنم اونجاروخراب هیچوقت من ـ

 .عزیزه منم

 لبخندی میکرده زندگی سیهان اونجا اینکه ازیادآوری

 .زدم
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 دادو جواب مامان.کشید بیرون ازفکرم منو تلفن صدای

 شده شکه.افتاد ازدستش تلفن گوشی چنددقیقه بعداز

 سمتش رفتم بانگرانی نمیخورد تکون بودو

 چیشده؟ مامان ـ

 گریه تلفن پشت زهراخانوم برداشتم گوشیوازروزمین

 میکرد

 چیشده؟ زهراخانوم الو الو ـ

 .بدشده حالش خانوم حاج بیا.بیابیمارستان سارا ـ

 سااااایناااا.اومدم باشه..بیمارستانی؟ کدوم ـ

  ازاتاقش بیرون اومد ساینا

 چیشده؟ ـ

 من کن درست قندبراش آب یه باش مامان مواظب ـ

 چیشده؟ مامانبزرگ ببینم میرم

 میزدم باگریه حرفامو تمام
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 .نشه چیزیش مامانبزرگم ازت میکنم خواهش خدایا

 .بیاد تاکسی زدم زنگ شدمو حاظر

 شدمو سوار اومد همینکه.شدم منتظر بیرونو رفتم

 زهراخانوم. رسیدم بعدازدوساعت بالخره.آدرسودادم

 کناردره مامانبزرگ.میکرد هق هق بودو نشسته روصندلی

 .میکرد نگاهم بودو ایستاده خندون بزرگ

 خداحافظی باهاش که رسیدم انقدردیر نمیشد باورم

 گفت اومدو سمتم به.نکردم

 وپدربزرگت کنارپدرت من عزیزم نکن ناراحتی ـ

 .خوشحالم

 دربزرگ اون از رو تختی همزمان.شد غیب ثانیه بعدچند

 گفتم.بود سفید ی پارچه نفر یه روی آوردن بیرون

 مامانبزرگم کبودوبیرنگ صورت.روکنارزدم پارچه.صبرکنن

 تختو.کرد بغلم اومدو کنارم زهراخانوم کرد آشوب دلمو
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 صورتی باگالی سفید لباس.دیدم مامانبزرگو دوباره.بردن

 حناریخت موهای سفید روسری بایه بود تنش

 داده ازروسریش بودو بافته همیشه مثل بلندشو های مو

  بودبیرون

 مامانبزرگ ـ

 کردوگفت هق هق زهراخانوم

 .گزاشت تنهام رفت سارااون.نیست دیگه ـ

 بانگرانی وعمه عمووزنعمو.بلندترشد گریش صدای

 .اومدن

 اونم کردم نگاه مامانبزرگ به.کردم نگاهشون بادلخوری

 .دلخوربود

 اومدین؟ چی واسه چرااومدین؟اصال ـ

 میریختن امون بی اشکام
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 کجابودین پیشش برین مینشست منتظر که تاوقتی ـ

 ببینین اومدین نیست چرااومدین؟حاالکه هااااا؟االن

 چقدرمنتظرتون بود؟آره؟میدونین مادرتون

 .بریـــــــن ازاینجااااا..بود؟برین

 بیحال که دادوهوارکردم انقدر.میزدم جیغ بلند باصدای

 میکرد کرد،گریه بغلم اومدو عمو.روزمین افتادم

 .نبودیم خوبی های مابچه دخترم داری حق ـ

 بود ایستاده کنارم حاالمامانبزرگ

 دادنزن هام بچه سر دیگه ـ

 مامانبزرگ آخه ـ

 میرم دارم من.دخترم اینکارونکن دیگه ـ

 نرووووو مامانبزرگ نرو ـ

 گفت بانگرانی عمو

 .باش دخترم،آروم باش آروم ـ
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 .ببره منو که کرد اشاره پرستار یه به بعد

 .کنیــــــن ولـــــــم.خوبه حالم من ـ

 پدرش کیارشو آسانسور سمت رفتم بلندشدمو

 گرفت دستمو کیارش.بیرون ازآسانسوراومدن

 سارا؟ کجامیری ـ

 کن ازجونم؟ولم میخوای چی.ولکن دستمو ـ

 کنیم صحبت بیابریم.نیست خوب ساراحالت ـ

 .کیارش بروکنار ـ

 بود بیحال مامان.بیرون ازآسانسوراومدن وپریسا مامان

 .بود دیراومده بخاطرهمین بود معلوم

 کردم بغلش

 ماماااااان..مامانی ـ
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 آرزوش به مادربزرگت االن عزیزدلم باش آروم ـ

 میخواد دلش نیست؟گفت یادت پدرتو روزفوت.رسیده

 .بمیره اون ولی برگرده پدرت

 روتخت منو.بخش توی برد هردومونو اومدو پرستاری

 آمپول بایه توشو بعدم کرد وصل سرم بهم خوابوندو

 پلکهام.رونداشتم مقاومتی هیچ توان,ریخت آرامبخش

 شدوخوابیدم سنگین

 

 اتفاقات تمام.بودم بیمارستان تو بازکردم که چشمامو

 اشکم ولی داشتم سنگینی بغض.اومد یادم

  اومدداخل مامان.درنمیومد

 عزیزم؟ بهتری ـ

 داخل اومد هم دادم،کیارش سرموتکون

 االن؟ بیدارشدی؟بهتری ـ
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 .دادم سرموتکون بازم

 میکنن؟ خاک کی مامانبزرگو ـ

 .آرامگاه میبریمشون بعدم میدن تحویل صبح ـ

 اشکام میکردم هرکاری اما میکرد اذیتم لعنتی بغض

 .نمیومدن بیرون

 میریم کی ـ

 .االن بریم میتونیم کشیدن وقته سرمتوخیلی ـ

 باشه ـ

 بیرون رفتیم ازبیمارستان باهم.کردوبلندشدم کمکم مامان

 کجان؟ بقیه ـ

 .عمواینان خونه ـ

 خونه ببر منو ـ

 ..ولی ـ
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 .خونه برسون ندارم،منو حوصلشونو ـ

 نیست راحت خیالم اینطوری ـ

 گفت مامان

 ساینامواظبشیم منو ـ

 .باشه ـ

 همیشه پاییزو بوی.مهرداشت بود،بوی شده هواتاریک

 بیرونو بردم ازپنجره سرمو.بودم وعاشقش میکردم حس

 .کشیدم انگیزونفس پاییزغم بوی

 خطرناکه داخل بیار سرتو سارا ـ

 کیارش از.رسیدیم بالخره.سرجام نشستم برگشتمو

 .توخونه رفتیم وبامامان کردم خداحافظی

 داده ساینا که مسکنی اون.دردمیکنه خیلی سرم مامان ـ

 میارین؟ برام بودو

 .میارم االن بروتواتاقت.مادر باشه ـ
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 .تواتاق رفتیم کردوباهم کمکم ساینا

 میشه تنگ واسش دلم ـ

 کردم نگاهش باتعجب

 مادربزرگم ولی بود سرد باما هرچقدرم چیه؟خب ـ

 .خب آدمم منم.بود

 کنم استراحت باشه،برومیخوام ـ

 بودی خواب تاحاال خوبه ـ

 .ندارم حوصله ساینا دردمیکنه سرم ـ

 .باشه ـ

 دست.گذاشت آبوکنارم ولیوان قرص اومد مامان

 .بیرون رفتن سایناروگرفتو

 خوردم آب باکمی برداشتم قرص دوتا

 زهید ـ
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 بله ـ

 چرا؟ ـ

 چی؟ ـ

 ماه؟ یک نگفتین مگه ـ

 .خداست دست فقط دقیقش تاریخ ماه کمترازیک گفتم ـ

 کجاست؟ سیهان ـ

 اماهربار کردبیادپیشت سعی بده حالت فهمید وقتی ـ

 .بود مواظبش وحشیشم موکل اون.بود کنارت کیارش

 چی؟ االن باشه ـ

 نیست خوب حالش ـ

 چرا؟ ـ

 دلتنگته ـ
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 تنگ براش خیلی دلمم.میام دیگه دوروز تا بگو بهش ـ

 .شده

 باشه ـ

 بری میتونی ـ

 شدمو بلند.بود بخش چقدرآرامش تاریکم اتاق.رفت

 بابا،بابابزرگ کنار که عکسی.آوردم بیرون ازکمد آلبوممو

 .بوسیدمش داشتمو برش.بودم ایستاده ومامانبزرگ

 تااضافی ببرین منم.اضافیم من فقط عکس تواین ـ

 .نباشم

 .میری توهم زودی به ـ

 نداشتم زدن جیغ قدرت.کردم نگاه اطرافم به باترس

 خودم وهمونروز دادی فراری تواونو میکنم ثابت بالخره ـ

 .تابمیری میخورم خونتو

 خندید بلند باصدای
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 گمشوازاینجابروبیرون ـ

 آرزوت به بدونی خواستم فقط.کوچولو نترس ـ

 تاآخرش خونتو منتظرم ام تشنه خیلی روزا این.نزدیکی

 وای.باشی داشته هم لذیذی بایداستخونای.سربکشم

 ای توخوشمزه چقدر

 نه که بودم ترسیده قدری به.کشید دستشوروبازوم

 توبازوم ناخنشو.بکشم جیغ نه بزنم حرف میتونستم

 دست.میلرزیدم وترس درد از.اومد بیرون فروکردوخونش

 بست وچشماشو برد تودهنش پرخونشو

 کوچولون ببین وای.چقدرلذیذه وای ـ

 روی لبشو میخوام خون بازم هووووممم.چقدرترسیده

 .وافتادم رفت گیج گذاشت،سرم بازوم

 کنارم اشک خیس باصورت مامان.بازکردم چشمامو

 بود ایستاده
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 شدی؟ دختر؟دیوونه چرااینکاروکردی ـ

 ..مامان ـ

 نگو هیچی ـ

 نگاه بازوم به.بیرون رفت ازاتاق بادلخوری

 گوشیمو.ترسیدم دوباره.بودن کرده باندپیچیش.کردم

 کیارشوگرفتم شماره برداشتمو

 الو ـ

 اینجا بیا کیارش ـ

 میلرزه؟ چرا سارا؟خوبی؟صدات چیشده ـ

 کرده؟ چیکارم آشغالت دوست ببین بیا کیارش بیا ـ

 کی؟ ـ

 موکلت...همون ـ

 میرسونم خودمو االن ـ
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 .تخت روی کردم پرت گوشیمو کردمو قطع

 سالم طرز از.رسید کیارش ساعت نیم بعداز

 اتاقم به خودشو فورا نگرانه بود معلوم واحوالپرسیش

 رسوند

 سارا؟ چیشده ـ

 .ببند درو ـ

 شد باعث دردوسوزشش.کردم باز دستم باندوازدور

 کنارم واومد دروبست.ببندم چشمامو کنمو جمع صورتمو

 .نشست

 دستمو ببین ـ

 .کرد نگاه ناخنو فرورفتگی جای

 شبیر ـ

 نشنیدم صدایی

 میترسم من.تروخدا کیارش ـ
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 .میکنم تنبیهش.عزیزم نترس ـ

 میزد سیهانو داشت که ای صحنه ازیاداوری دوباره

 .لرزیدم

 .آرامگاه بایدبریم شو حاضر پاشو.نترس انقدر ـ

 .باشه ـ

 .دروبست بیرونو رفت

 .کن میارم،کمکم کم دارم کن خدایاکمکم

 مشکی آرایش با مشکیموپوشیدم ولباسای شدم بلند

 .همیشگیم

 نگاهم باناراحتی توسالن،مامان رفتم برداشتمو کیفمو

 گرفت سرشوپایین کردو

 ...زندگی اول ـ

 مامان؟ ـ
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 بریم.نمیگم باشه ـ

 گفتم وآروم مامانوگرفتم دست بیرون رفت اول کیارش

 .حرفونزن این کیارش جلو دیگه مامان ـ

 .ساینارفتیم همراه دادو سرشوتکون

 کنم گریه کردم سعی خیلی.بود شده شلوغ خیلی آرامگاه

 نگاه میخوندن فاتحه که مردمی به.امانتونستم

 اشکاشوپاک چادرش ی باگوشه زهراخانوم.کردم

 عمه.میکرد قبرنگاه به شکه عمو.میخوند میکردوقرآن

 دفنش بالخره.میکرد قبروپخش خاک میکردو بیصداگریه

 روی که ترمه پارچه روی سرمو.بودن رفته همه.کردن

 .چشماموبستم گذاشتن،گذاشتمو خاک

 آرزوت مامانبزرگ؟به ـ

 خوبن؟ رسیدی؟بابارودیدی؟بابابزرگوچطور؟هردوشون
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 بلند همه گریه صدای باحرفام

 .....مامان،عمو،زنعمو،عمه،پریسا.شد

 سیاهشوزده عینک خواهرمهربونم چشماموبازکردم

 کنارم.اشکیشوببینه چشمای کسی نمیخواست.بود

 روشونم ودستشوگذاشت نشست

 خوابیدی روقبر نیست درست پاشو خواهری ـ

 بیاتوهم.ایم خانواده ازیه همه.نیست غریبه کسی اینجا ـ

 داره بده بیاگوش.صداشومیشنوی سرتوبزارروقبر

 بیمعرفتش های بچه ازپیش که خوشحاله میخنده،خیلی

 که همونایین میشنوی؟اینا مامانبزرگی؟صداشونو.رفته

 ببین.تابیان درمنتظرمینشستی به چشم توحیاط وقتی

 به سال اینهمه.برات میکنن گریه دارن حاالاومدن،ببین

 .کن نگاهشون بیا کردی گریه خاطرشون

 گفت زاری کردوبا کرد،بغلم اومدوبلندم عمو
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 غلط کردم غلط.نده سارا،انقدرعذابم بسه دخترم بسه ـ

 .کردم

 گفتم کیارش به بیرونو اومدم ازبغلش

 گرفت ساینادستمو.اینجاروندارم تحمل بریم ـ

 داره حق عمو سارا ـ

 سمت رفتم.کشیدم دستمو کردمو نگاهش باعصبانیت

 وسایناهم مامان.اومد سرم پشت خودشم.کیارش ماشین

 رفتیم شدیمو سوارماشین.بهمون خودشونورسوندن

 .دروبستم اتاقمو توی رفتم فورا.خونه

 کجایی؟ سیهان

 همینجام من ـ

 .نذار تنهام.چمه نمیدونم ـ

 که گذاشت روسینش سرمو.نشست ظاهرشد،اومدکنارم

 .سرازیرشدن هم پشت بلندشدواشکام هقم هق
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 چطوره؟ دستت.باش آروم.سارا کنارتم همیشه من ـ

 کنه؟ دفاع زهیدنیومدازم چرادیشب.کمترشده دردش ـ

 به نزدیکیش زهیدمتوجه که چیکارکرد نمیدونم

 ووقتی بیادپیشت داد فرمان قدرتش بعدچنددقیقه.تونشد

 باهم.میخورد ازخونت داشت واون بودی رسیدتوبیهوش

 مادرتومتوجه اینکه برای زهیدم.فرارکرد واون درگیرشدن

 .کوچیکوشکست گلدون یه کنه

 !گلدون؟؟ ـ

 آره ـ

 . نبود سرجاش کوچولوم گلدون.کردم رونگاه آینه روی

 ـ راوی ـ

 مطمئن.کرد پارک وماشینو رفت خلوتی خیابون به کیارش

 عصبانی شدت به.ردنمیشه ازاونجا کسی شد
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 چوب مخصوصش ی جعبه توی صندوقوبازکردواز.بود

 آورد روبیرون نازکی

 .بود شده خارج ازکنترلم.نبود خودم دست کیارش ـ

 .بزن شوزانو خفه ـ

 بود شبیروبیشترکرده ترس شدت عصبانیش نفسای

 باتونیستم؟ مگه ـ

 چشم شده باعث همین داری عالقه بهش میدونم ـ

 ..سیهانو اون.بشه بسته وگوشت

 شبیـــــررر شو خفه گفتم ـ

 .زدودادشبیربلندشد بدنش به رومحکم ضربه اولین

 عصبانیتش وقتی ضربه ۲۰حدود میزد،بعداز هم پشت

 گفت شد خالی

 باشه شده پیدات سارا اطراف بفهمم دیگه یکبار اگر ـ

 .میکشمت خودم
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 گفت ازدرد بالرزش شبیر

 گفتم شماراست به من ـ

 .نیست معلوم هیچ ودروغت راست.شروری تویه ـ

 متاسفانه فقط داده نجات سیهانو اون گفتم راست من ـ

 سارا اونوقت دادم دستت به مدرکو وقتی و.ندارم مدرکی

 .بشه من بایدمال

 حرفی دید،اماتا شبیر توچشمای انتقامو آتش کیارش

 .شد غیب شبیر بزنه بخواد

 .لعنــــتی ـ

 توماشینو نشست.وصندوقوبست گذاشت سرجاش چوبو

 گذاشت فرمون سرشوروی

 چراانقدرتغییر.نمیکردم قبول رهبریو هیچوقت کاش ـ

 چیز همه.نمیدونم..انقدرشدیدنیست،هست؟ کردم؟عالقم

 اونا به عمارت دادن  باتحویل میشه تموم زودی به
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 کسی.نمیدم ازدست سارارو ولی میشم راحت ازشرشون

 .بگیره ازمن اونو نداره حق

 .کرد سارانگاه عکس وبه گوشیشوبرداشت

 جذابه؟چشمای انقدر که داره چی معصوم صورت این ـ

 ووقتی روشنه چیزتوش همه که چشمایی.خمارومشکیش

 دیوونه آدمو گرفته مه شب مثل میشه کم نورش

 بامن؟ آوردم؟توچیکارکردی انقدرکم چرا من.ترمیکنه

 لبخند سارا شماره خوردوبادیدن زنگ گوشیش همزمان

 زد

 بهتری؟.گل خانوم سالم ـ

 توخوبی؟.خوبم.آقاهه سالم ـ

 داشتی؟ کارم.خوبم منم ـ

 برمیگردیم؟ کی.اوهوم ـ

 .شمادستوربدی هروقت ـ
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 .بگو ای آماده خودت هروقت نمیدونم ـ

 خوبه؟ فرداصبح ـ

 .اوهوم ـ

 .باشی آماده باید ۶ که بخواب زود امشب پس باشه ـ

 چشم ـ

 خانومم؟ نداری کاری.بال بی ـ

 باش خودت مواظب.نوچ ـ

 خداحافظ.همینطور توهم ـ

 نگاه عکس به کردودوباره تماسوقطع

 .کرد عکسشوبوسیدوحرکت.کرد

 ساراـ ـ

 توش ولباسامو کردم باز چمدونمو تماس کردن بعدقطع

 .کردم مرتب
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 جلوتلویزیونو نشستیم ظرفها ناهاروشستن خوردن بعداز

 .مامانودیدیم موردعالقه فیلم

 ازاالن تاشامو توآشپزخونه رفتم من زدن حرف کمی بعداز

 .کنم آماده

 آماده تقریبا خورشم.کنن استراحت رفتن وساینا مامان

 .بود شده

 سرجام منو خشدارش صدای.کردم گازوکم شعله

 .خشکوند

 شد؟ خوب چطوره؟زخمت سارا ـ

 بود مورمورشده بدنم تمام ازترس

 چقدر وای.میده خون هنوزبوی چون نشده خوب انگاری ـ

 ولی بچشمش دوباره کاش.دارم دوست بورو این من

 عاشقش چطوری نمیدونم.نمیده اجازه شوهرت که حیف
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 خونتو ی قطره تاآخرین میارمو توروبدست من اما کردی

 .میخورم خودم

 بودم ایستاده سرجام هنوز.شد دعواشون اومدوباهم زهید

 خودم به دادنم تکون با.رونداشتم حرکتی هیچ وقدرت

 اومدم

 ساراااا....سارا ـ

 گفت؟ چی اوون..او زهید ـ

 شده تنبیه.بزنه آسیب بهت دیگه نمیتونه سارا نترس ـ

 .کنه خالی عصبانیتشوسرت بودومیخواست

 نشستم آشپزخونه کف بیحال

 چی؟ میکرد کاری اگه ـ

 .نمیتونه نترس ـ

 دادم تکون سرمو

 خوبه؟ حالت ـ
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 برو آره ـ

 اومدم خودم به مامان باصدای که گذشت چقدر نمیدونم

 .کردم ونگاهش

 جان؟مادرچرااینجانشستی؟ سارا ـ

 مامان نیست چیزی ـ

 نشنیدی؟ تلفنو صدای.زد زنگ کیارش ـ

 نه ـ

 زنگ ندادی زده،جواب چندبارزنگ گوشیت به اینکه مثل ـ

 خونه زده

 داشت؟ چیکارم ـ

 .بزنی زنگ بهش بگم بهت گفت نمیدونم ـ

 ۶ برداشتم گوشیمو.تواتاقم رفتم دادمو تکون سرمو

 گذاشتمو اسپیکر گرفتم،رو شمارشو.کیارش از تماس

 خوابیدم روتخت
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 توکجایی؟ هست معلوم سارا الو ـ

 درست شام داشتم بود اتاق تو گوشیم.ببخشید ـ

 کیارش؟.میکردم

 جانم؟ ـ

 .بود اومده شبیر ـ

 نداشت؟ که اومد؟کاریت چــــــــی؟؟؟؟؟؟دوباره ـ

 .بترسونه منو میخواست فقط.رسید موقع به زهید نه ـ

 خوبی؟ االن ـ

 کنه؟ نافرمانی ازت چطورمیتونه اون.آره ـ

 چیه؟ منظورت ـ

 منو روز یه گفت اما داریم دوس مادوتاهمو میدونه اون ـ

 .میخوره آخرش تاقطره وخونمو میاره بدست

 زدم لبخند ازحضورش.ظاهرشد سیهان عصبانی صورت
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 ازش کن سعی توهم.بکنه نمیتونه غلطی هیچ ـ

 .بینی می کمترآسیب اینطوری.نترسی

 نداری؟ کاری.باشه ـ

 .داشتم چیکارت رفت یادم نه ـ

 خداحافظ پس باشه ـ

 .خداحافظ ـ

 انقدرعصبانیه؟ چرا من سیهانی ـ

 کنه؟ اذیتت باید برنمیاد؟چرا ازدستم کاری چرا سارا ـ

 .داره هوامو کیارش.کنه اذیتم نمیتونه دیگه ـ

 دادم سوتی دوباره

 .کنه اذیتم نمیذاره یعنی عه ـ

 .دارما،پووووفففف ای بدبختی عجب

 .نشو سیهانی؟عصبانی ـ
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 گفت بیرونو عصبانیشوداد نفس ـ

 .نزن ازش حرفی پیشم دیگه ولی باشه ـ

 .دادم تکون سرمو زدمو لبخندی

 .نشست کنارم

 سارا ـ

 جونم ـ

 خوبی؟ ـ

 اوهوم ـ

 باشم؟ مطمئن ـ

 خوبه؟فرداشب نترسم میکنم نگرانی؟سعی ازچی.اره ـ

 خونمو؟ نکردی که کثیف.خونه میام

 .نباش نگران شده تمیز خونه تاتوبرسی ـ

 گفت وباخنده گذاشت دستم روی سردشو دست
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 بشه عوض چهرم چیه نظرت ـ

 .دارم دوست صورتو این من.قشنگه صورتت همین نه ـ

 چطور؟ موهام ـ

 خودم ی سلیقه تابه میکنم کوتاه برات خودم موهاتو ـ

 .باشه

 .باشه ـ

 ی بوسه وبعد چسبوند دستم به کبودوسردشو لبهای

 خوشحال بودو انداخته گل لپام.رفت دلپذیرش

 .بود دلنشین بازم بودنش سرد حس باتمام.بودم

 سمت رفتم اشتهاآور غذای بابوی استراحت کمی بعداز

 .آشپزخونه

 .کنم کمکت میخواستم مامان وای ـ

 خوبی؟ عزیزم نداره عیبی ـ

 .مامانی خوبم ـ
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 .کردم حاظر شامو ووسایل بوسیدم لپشو

 خوابالو صبح که بخوابم فورارفتم شام بعدازخوردن

 .نباشم

 

 

  بیدارشدم مامان باصدای صبح

 .میرسه کیارش االن پاشومادر جان؟سارا سارا ـ

 وگفتم بوسیدم لپشو.نشستم وروتخت بازکردم چشمامو

 داره؟میفهمم عیبی چه بشه االف یکم.بیاد خب ـ

 .داره چقدردوسم

 تو اینکه ولی میمونه تافرداصبحم بمونه االف اینکه ـ

 .نیست درست کنی شک عالقش

 شمابود،االن دوره اینچیزامال.تروخدا ولکن مامان وای ـ

 پیداکنم کسیو نمیتونم که آخه؟من کجاست وعالقه عشق



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

353 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 اون شماداشت بابابه که ای عالقه واون باشه بابام مثل

 .باشه داشته من روبه عالقه

 االن پاشو.نکن سیاه منو عزیزم،انقدرم کردی پیدا ـ

 .داره گناه میرسه

 .نخودی ودختر عزیزمیشه داماد االن دیگه آره ـ

 پیشونیموبوسید

 .نکن لوس خودتو پاشو نزن مفت حرف ـ

 .چشم ـ

 برای رفتم شدمو آماده.پوشیدم ولباسمو شستم صورتمو

 به به دیدم که براش دروبازکردم.اومد کیارش که صبحانه

 .خریده حلیم آقاهه

 .سالم ـ

 خودم خانوم سالم ـ

 گرفتی حلیم مرسی ـ
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 .بیفتیم بعدراه تورگ بزنیم بریم.اوهوم ـ

 .باشه ـ

 نیست توخانواده که پسر دیگه بله.کرد سالم اومدو مامان

 نخودی منم آشپزخونه رفتن باهم.مادر عزیز میشه داماد

 گفت مامان که کردم نگاه چپی چپ کیارش به.رفتم

 .بریز چایی کیارش برای پاشو ـ

 .بریزه پاشه خودش نکنا لوسش ازاالن ـ

 خودم که کرد اخم مامان.کرد نگاهم باتعجب کیارش

 براش.میکنم جان نوش گردنی پس یه نرم اگه گرفتم

 مامان بااشاره بعدم جلوش وگذاشتم ریختم چایی

 باید ازبچگی.ریختم حلیم براش توظرف

 احتماال که زورنگفته بهم پنگول این فقط.زورمیشنیدم

 .میگه اینم من ازشانس دیگه تاچندوقت

 .بخوریا نمیتونی نمیخوری؟سردبشه چرا سارا ـ
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 غذا اینطوری بخوای میشه بخور،دیرتونم مادر آره ـ

 .بخوری

 اتاقم بعدازتشکررفتم.خوردم چندتاقاشق

 اومدوگفت کیارش.تاچمدونموبیارم

 بریم؟ ـ

 .دادم تکون سرمو ـ

 بوسیدمش آروم ساینا اتاق ورفتم کردم مامانوبغل

 .تابیدارنشه

 تاپالستیک سه.کردیم وحرکت شدیم سوارماشین رفتیم

 بود خریده پرخوراکی

 نکردی؟ فرض فیل که منو کیارش ـ

 .میخورم خودم بیشترشم فیلم خودم گلم نه ـ

 .جون نوش ـ

 .کن ایوبازش سرکه چیپس حاالاون ـ
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 خوردیم صبحانه تازه ـ

 بگیرم جلوشکممو نمیتونم دیگه دارم دوس خب ـ

 کیارش؟.شکمویی چقدرم بابا ماشاال ـ

 جونم؟ ـ

 توذهنمه وقته خیلی سوالی یه ـ

 چی؟ ـ

 .مهرداد درمورد ـ

 شد کردوساکت اخم

 مسئله.بپرسم نمیخوام توفکرشومیکنی که اونی ـ

 .نداره ربط من به خانوادت

 چی؟ پس ـ

 دوستین؟ هنوزباهم اختالفتون بااینهمه چطور ـ
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 شراکتمون بخاطر خورده بهم وقته خیلی دوستیمون ـ

 .خوبم باهاش فعال

 نمیخری؟ چراسهمشو ـ

 .لعنتی نمیکنه قبول ـ

 باشه ـ

 بهش ازبس افتاد آب دهنم که بازکن چیپسو اون حاال ـ

 .فکرکردم

 .کردم نگاهش باتعجب

 چیه؟ ـ

 هیچی ـ

 .دادم بازکردموبهش چیپسو بسته

 بخور خودتم ـ

 .بود جالب ولی تیزبود سرکه طعم.برداشتم یدونه منم ـ
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 گفتم انفجاربودم درحال که روخوردیم دیگه خوراکی چنتا

 .ترکیدم کیارش بسه ـ

 وا ـ

 گرسنه ناهارمیخوریم میریم دیگه ساعت یه نداره وا ـ

 .نمونی

 .باشه گفت مظلوم

 روی پیاده بعدازناهاروکمی کردو پارک کناررستوران توراه

 باسرعت شب ۹ ساعت حدودای.کردیم حرکت دوباره

 برم که کردم اصرارراضیش باکلی.رسیدیم کیارش

 شدم مطمئن وقتی.بود شده تنگ سیهان برای دلم.خونه

 زدم وصداش داخل رفتم رفته کیارش

 سیهان؟سیهانی؟ ـ

 اومدی خوش.اینجام من ـ

 .ظاهرشدواومدسمتم دراتاقم جلوی
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 بود شده تنگ برات دلم ـ

 بودم اتاقت توی مدتو تمام همین برای.همینطور منم ـ

 .بودم خوشحال دوطرفمون حس ازاین

 بخورم غذا میخوام فقط خستم کنم درست شام میرم ـ

 .بخوابم وبعدش

 برداشت چمدونمو

 .باشه ـ

 عوض لباسامو.بشه سرخ برداشتموگذاشتم ماهی تن یه

 .کردم خاموشش برگشتم کردمو

 .بیا سیهانی ـ

 نشست مبل روی

 کجاست؟ زهید ـ

 .نمیگه بهم چیکارمیکنه؟چیزی داره نمیدونم ـ
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 زهید ـ

 اومد بعدازچنددقیقه

 کجابودی؟ ـ

 .ترمیم برای بودم رفته بود شده زخمی تنم ـ

 منه بخاطر ببخش ـ

 .ازتوعه محافظت وظیفم ـ

 گفت بادلخوری سیهان

 نگفتی؟ چیزی من چرابه ـ

 .میشی عصبانی میدونستم ـ

 گوشیم بازنگ صبح.خواب واسه ورفتیم خوردیم غذامونو

 شدم بیدار

 الو ـ

 شریفی خانوم سالم ـ
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 جانم؟چیشده؟.سالم ـ

 شرکت؟ بیاین میشه ـ

 اومده؟ پیش مشکلی آره ـ

 خداحافظ.بیاین لطفا ـ

 مهرداددوباره میزد؟حتمااین حرف باترس چراانقدر وا

 .کرده اذیتش

 .زدم زنگ کیارش شدموبه فوراآماده

 الو ـ

 .سالم ـ

 جانم؟.سالم ـ

 نمیری؟ شرکت ـ

 .نه االن میرم ـ

 .داره کارم فریبا میرم االن من پس باشه ـ
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 .باش خودت مواظب ـ

 بهرام شد خوب.برداشتم ماشینو سوییچ کردمو قطع

 .ماشینونبرد

 .بود نشسته ناراحت فریبا.شرکت رفتم

 چیشده؟.گلم سالم ـ

 .داره کارتون کریمی آقای ـ

 چته؟.سارام من وا ـ

 .کریمی آقای اتاق برین لطفا شریفی خانوم ـ

 سرموتکون.میکنه گریه االن فهمیدم صداش ازلرزش

 مهرداد اتاق رفتم دادمو

 سالم ـ

 چندروز این بپرسم میشه.شریفی خانوم سالم به به ـ

 داشتی؟ کجاتشریف
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 .دادن مرخصی بهم مهران آقای ـ

 بوقم اینجا که منم ـ

 بوق جونه دوراز ـ

 زد شدوداد عصبانی

 دارم؟ باتوشوخی من مگه ـ

 .لطفا بگین کارتونو ـ

 ..نیست گفتنی کارم ـ

 شد گرد چشمام

 

 .گرفت لرزم ازترس لحظه ،یه

 بیشعورم خواهراون.میکنم رامت روزی یه باش مطمئن ـ

 منم.سمتم اومد خودش کم کم اما توبود مثل اولش
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 یه مثل.نمیاد خوشم سمتم میان خودشون که ازکسایی

 ..دستمال

 معلوم کیارش عصبانیه چهره بازشدو شدت دربه

 تونستم که چیزی تنها.گرفت دستمو سمتمو اومد.شد

 بود این بگم بهش

 توواسشون ولی باشن رومیزی دستمال برات همه شاید ـ

 .کمتری هم طوالت ازدستمال

 رفتیم مهرداد قرمز صورت زدوجلوی لبخندی کیارش

 کیارش اتاق رفتیم.بیرون

 میگفت؟ داشت چی ـ

 خودش به نسبت تنفرمو داشت نیست مهم ـ

 .بیشترمیکرد

 خندید کیارش

 باحالی توخیلی سارا وای ـ
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 کردم نگاهش باتعجب

 واسه تفاوتی بی اون به نسبت که هستی توتنهادختری ـ

 .میخوره حرص همش همین

 .خندیدیم حاالهردومون

 

 شروع روبرداشتمو پرونده صبحانه بعدازخوردن

 انجام کشیدتانصفشو طول ساعت۴ حدودا.کردیم

 گفت کیارش.دادم

 .بخوریم ناهاروبیرون بریم بیا ـ

 .باشه ـ

 همزمان مهردادم.آسانسور سمت رفتیم برداشتمو کیفمو

 چسبوندوبااخم خودش به منو کیارش.توآسانسور بامااومد

 نگاهم باحرص مهرداد.میکرد نگاه مهرداد به

 طاقت کیارش.میکشید خطونشون میکردوباچشماش
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 ممنون ازش توجهش ازاینهمه.ایستاد جلوم نیاوردو

 به رفتیم.بالبخندجوابموداد که زدم بهش لبخندی.بودم

 گفت مهرداد که کیارش ماشین طرف

 میکنین؟ ازدواج کی ـ

 سردگفت کیارش

 .میکنم دعوتت باش مطمئن ـ

 تاریخشوبدونم میخوام ـ

 نمیدونن هامونم خانواده حتی.سورپریزه ـ

 .شد زدوسوارماشینش پوزخندصداداری

 .بیشترازاینه تولیاقتت سارا.نمیاین هم اصالبه ـ

 وگفتم زدم پوزخندی منم

 .میده میادولیاقتونشون بهم که عشقمونه مهم ـ

 .ساییدورفت دندوناشوبهم
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 کیه؟ فکرکرده پررو پسره ایششششش ـ

 درست سیهان فهمیدم تازه.میکرد نگاهم باذوق کیارش

 نبایداینطوربشه نه.میزد موج توچشماش وعالقه میگفت

 دیگه یکی دل نمیخوام.باشه داشته دوست منو نباید

 .بشکنم روهم

 کیارش ـ

 جونم ـ

 میکنی؟ نگاهم چرااینطوری ـ

 بهترینی گلی،چون خیلی چون ـ

 مارومیبینه یکی االن بیابریم کیارش زشته ـ

 .میگم خانوممو خوبی دارم کردم؟فقط کاراشتباهی ـ

 .شدم سوارماشین انداختو گل لپام

 چی من مگه.بود کیارش انتظارنداشتم ازش که تنهاکسی

 دارم؟
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 کجابریم؟ گل خانوم ـ

 پیتزااااا ـ

 چشم،اماااااا به ای ـ

 چی؟ اما ـ

 پارک میریم تامیگیرم ۴ ناپذیرم سیری که ازاونجایی ـ

 .میخوریم

 کیارش عالیه واااای ـ

 تا۴ با ساعت نیم حدودا بعد فود فست خندیدورفتیم

 مشغول و نشستیم چمن روی.پارک ورفتیم پیتزابرگشت

 تاب داشت دیدم رو پسرکوچولو یه که بودیم پیتزاخوردن

 که بودم خیره بهش شدو پرت ازخوردن هواسم.میخورد

 زد صدام کیارش

 جان؟ سارا ـ

 هوم ـ
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 نه هون ـ

 بله ـ

 سارا؟ ـ

 جان ـ

 چیشده؟سیرشدی؟.آفرین ـ

 همیشه.شده تنگ بچگیام واسه دلم.خوشگلیه بچه نه ـ

 بودکه میدادومواظب نفرتابم یه بخورم تاب میخواستم

 بود؟ کی هنوزنفهمیدم.نیفتم

 بود زهید ـ

 چطورنفهمیدم؟.چقدرخنگم من وااای ـ

 خنگی چون ـ

 ادب بی عه ـ

 .گفتی خودت خب ـ
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 بدی تابم باید اینطوره حاالکه ـ

 .سارا اینجا؟زشته ـ

 نیست زشت هیچم ـ

 .بخور غذاتو.شدیا بچه ـ

 .کردم نگاه بامظلومیت

 .میدم بخورتابت غذاتو باشه ـ

 خوردم غذامو باذووق

 پاشودیگه ـ

 .دیگه بشین یجا وروجک دختره عه ـ

 .بده تابم میگم جونم زهید اصالبه ـ

 شدمو تاب سوار.تاب سمت رفتم اهمیت بی کردکه اخم

 میشه عصبانی زهیدوصداکنم میدونستم.دادم تاب خودمو

 تاب شدم متوجه تااینکه میدم تاب خودمو خودم پس
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 تاب که نبود سنگین قدری به وزنم.میده بدی صدای

 هوا میرفتم بودوباسبکی زیاد سرعتمم.نکنه تحمل

 شد؟ چرایهواینطوری بود خوب اولش اینکه..وا ـ

 داد لحظه یه.میکنه باالسرمونگاه بانگرانی کیارش دیدم

 زد

 نـــــه شبیــــــرررر ـ

 چیزی دیگه روسنگا شدوافتادم پاره تناب بیام خودم تابه

 همه اومدو سمتم به نگران که دیدم کیارشو.نفهمیدم

 .شد جاسیاه

 ـ راوی ـ

 زد وداد کرد ساراروبلند زخمی سر کیارش

 .نیاد بهوش اگه نمیذارم زندت شبیر..سارااااااااا ـ

 به صحنه این بادیدن میخورد تاب داشت که ای بچه

 به توجه بدون کیارش.خانوادش پیش افتادورفت گریه
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 طرف به بلندشدورفت کردبعدم ساراروبغل افراددورش

 فریادمیکشید.ماشین

 بیااااااااااااا شبیر ـ

 پشت خوابوندوفوراخودش عقب صندلی روروی سارا ـ

 سارانشسته پای پایین شبیر.کرد وحرکت نشست فرمون

 .بود

 کنی؟ زخمشوخوب میتونی ـ

 .نمیتونم نباشه تابهوش نه ـ

 .میکشمت ـ

 به.گازفشارمیداد روپدال میکوبیدوپاشو فرمون به باحرص

 کردوبردبخش بغل سارارو.رسید بیمارستان

 میکردن نگاهش پرستاراباتعجب.اورژانس

 بیارین تخت میکنین؟یه نگاه چی به ـ

 دکترکجاست؟باشماهام؟.زودباشین
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 کیارش چندتاامضای آوردوبعداز تخت پرسنل از یکی

 نگاه خونیش دست به کیارش.معاینه ساراروبردبرای

 .فرستاد لعنت وزمان زمین وبه نشست صندلی روی.کرد

 ساراـ ـ

 خیلی سرم.بودم بیمارستان توی چشماموبازکردم وقتی

 همه.کشیدم دست دورسرم شده باندپیچیده به دردمیکرد

 اومد یادم چیز

 نیست؟ اینجا کسی ـ

 بیرونو رفت بعدباخوشحالی اومدداخل شدوکیارش درباز

 زد دکترلبخندی.دکتربرگشت همراه بعدازچنددقیقه

 بهوش اگه.بیدارشدین بالخره شریفی خانوم به به ـ

 توی.کنیم بستری بودشوهرتونم نزدیک دیگه نمیومدین

 .بود شده عزادارا مثل دوروز این

 کردم دکترنگاه به باتعجب
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 چطوره؟ حالتون خانوم خب ـ

 درددارم ـ

 قسمته؟ کدوم بگی میتونی دقیق ـ

 .کشیدم شدیدبوددست دردش که قسمتی

 نداره؟ نداره؟دردی مشکلی سرت دیگه جاهای پس ـ

 نه ـ

 .خوبه ـ

 .کرد نگاه کردوتوچشمام روشن رو قوه چراغ

 بشیم تامطمئن تافردامهمونمونی فقط عالیه وضعت ـ

 .خوبی

 میگه درددارم میشه؟میگم مگه انقدرداغون دکترآخه

 نگاه کیارش داده؟به تومدرک به کی آخه.عالیه

 نشست وکنارم دکتردروبست بعدازرفتن.کردن
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 خانومم؟ خوبی ـ

 .دردمیکنه نه،سرم ـ

 .بهترمیشی میریزن داروتو توسرمت میان االن

 کیارش.باشه ـ

 جونم؟ ـ

 کردی؟ تنبیهش ـ

 جایی نمیتونم نشه ازتوراحت خیالم تاوقتی االن.نه هنوز ـ

 .برم

 .باشه ـ

 که کمی.کرد خالی سرمم آمپولوتوی پرستاراومدداخلو

 .برد بهترشدوخوابم دردم گذشت

 امروز.بیمارستانم توی چهارروزه االن کیارش گفته به

 تنگ خونه برای چقدردلم وای.خونه ومیرم میشم مرخص

 کامال تاوقتی گفت کیارش ولی.سیهان مخصوصا.شده
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 قبول ناچارا منم.باشم خونشون برم باید نشدم خوب

 میرفت گیج سرم رفتنام راه بین گاهی چون کردم

 .میدادم ازدست وتعادلمو

 اومد استقبالمون به پریسا

 خوبی؟.دلم عزیز سالم ـ

 .کرد پیشونیموبوسیدوبغلم

 عزیزم خوبم ـ

 .توخونه رفتیم وباهم گرفت دستمو

 شدم شماهم مزاحم ببخشید ـ

 .اینجایی عروس حرفیه؟اینجاخونته،ناسالمتی چه این ـ

 نشستم مبل روی کنارش زدمو لبخندی

 کجارفته؟چرانیومد؟ کیارش ـ

 .بگیره موادمغذی برات رفته فکرکنم.عزیزم نمیدونم ـ
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 .گرفتم پایین سرمو انداخت گل صورتم

 .ناهارومیخوریم بیاد کیارش.بیارم چایی برات برم من ـ

 کجاست؟ کیانا ـ

 .خریدکنه دانشگاهش برای رفته بادوستاش ـ

 .باشه موفق ـ

 .عزیزم ممنون ـ

 .برگشت وشیرینی باچایی وبعدچنددقیقه آشپزخونه رفت

 پریساجون ـ

 جونم؟ ـ

 میاد؟ خوشش چی از کیارش ـ

 چی؟.. میخوای؟غذا،رنگ،لباس،مدل چی دقیقا ـ

 جوره همه ـ
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 خیلی رنگای.نمیومد خوشم اصال من که غذاهاش همه

 هیچ که داشت رودوست مسخره امروزی ومدالی جیغ

 پسر بااین من جوری هیچ کال.نمیومد خوشم

 پرآبمیوه بادوتاپالستبک اومد کیارش بالخره.جورنبودم

 پیش هم گردشد،ازطرفی چشمام.بود گرفته وخوراکی

 .بودم کشیده پریساخجالت

 روچراخریدی؟ اینا کیارش ـ

 گفت کشیدم فهمیدخجالت خودش

 عزیزم خودمونه از مامان ـ

 .ادب بی پررو منحرف.بزنمش موقع همون میخواست دلم

 خندیدوگفت پریسا

 بیاین ناهارحاضره ـ

 کنارهم.کردم نگاهش باحرص زدکه چشمکی کیارش

 وخورش برنج برام وکیارش نشستیم میز پشت
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 اشتهای خیلی ولی خوردم کمی.کشید

 کرده آماده برام پریسا که اتاقی بعدازتشکر.غذانداشتم

 قرصامو بود دردگرفته کمی سرم.کنم تااستراحت بودرفتم

 .خوردم برداشتمو ازکیفم

 کجایی؟ زهید....زهید ـ

 زخمیه زهید ـ

 کردم نگاه اطراف به باترس

 .بردار ازسرم دست اومدی؟برو چرااینجا ـ

 .میکنم ثابت بالخره من ـ

 کشیدم جیغ.نزدیکترمیشد بهم صداش

 بروووووگمشووو ـ

 اومدداخل بازشدوکیارش شدت دربه

 شبیر ـ
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 شدبیشترجیغ باعث وترسناکش زشت صورت.ظاهرشد

 .بزنم

 .گمشوبروبیرون شبیر.سارا باش آروم ـ

 ..من ـ

 بروبیرون گفتم ـ

 کرد بغلم.رفت شبیر که اومدتواتاق پریساهم

 عزیزم چیشده ـ

 .تابرگردم باش کنارش مامان ـ

 پریسا.بیرون رفت باعصبانیت دادوکیارش پریساسرتکون

 گفت نگران

 کردن؟ اذیتت بازم ـ

 .دادم سرموتکون
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 کنین ازدواج وقتی.کنه اذیتت دیگه نمیده اجازه کیارش ـ

 .نمیشن نزدیک بهت

 .بودم شک هنوزتو.درازبکشم تخت کردروی کمکم

 ـ راوی ـ

 جعبه.رفت زیرزمین سمت به باعصبانیت کیارش

 برداشت روبازکردوچوبشو

 بیا شبیر ـ

 بشم مجازات نکردم کاری من ـ

 میچرخید،دستاش واونطرف طرف این به گیجوار سرش

 میکرد بازوبسته مدام میخوردوپلکشو تکون تعادل بی

 نبایدنزدیکش نگفتم شدی؟مگه نزدیک بهش چرا ـ

 .بشی

 .بشه مجازات باید اون ـ

 .میکرد حرکت ارادی غیر سرش
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 شبیر؟ چیشده ـ

 میخوام خون.حالموبدکرده خونش بوی.خونشومیخوام ـ

 شد غیب

 بانگرانی ساراست به شدمنظورش متوجه تازه که کیارش

 دادزد

 نــــــــه ـ

 خون سارارفت،دماغش اتاق طرف جداشد،به روحش

 سارا به وکالفه گیج شبیر.بود بیهوش بودوخودشم اومده

 شد نزدیک

 شبیر نه ـ

 خووون ـ

 .نــــــه،سارابیدارشو ـ

 اما.سارابرگشت اتاق به شدوباعجله خودش بدن فوراوارد

 سوراخش بوددوباره شده خوب تازه ساراکه شبیربازوی
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 پارگی بادندونش.خونشومیخورد بودوداشت کرده

 خون بالذت بودو پوستشوبیشترکرده

 شبیر بدن چوبوباالبردوبه کیارش.سارارومیخورد

 تودست تیزش دندونای بااینکارش.زد

 زد داد کیارش.سارافرورفت

 کن ولـــــش ـ

 ی صحنه شدوبادیدن وارداتاق پریسامضطرب باصداش

 زد ضربه دوباره کیارش.رفت ازحال روش روبه

 .کن ولش گفتم ـ

  سیرنشدم هنوز من ـ

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 
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 بدنش دردوزخم تااینکه میزد ضربه هم پشت کیارش

 فریادمیکشید وبلند ازسارابرداره کرددست ناچارش

 میزدتش قصدکشت به کیارش اما کنه تمامش تاکیارش

 کرد نگاه پدرش به.شد کشیده دستش ازپشت تااینکه

 احمق؟ چیکارمیکنی داری ـ

 چی؟ بدم ازدستش اگه روببین سارا بابا ـ

 یه با داری خونریزیشوبگیری جلوی اینکه جای به ـ

 اونو خون بوی میدونی درمیفتی؟خودت نفهم موجود

 طعمشو دوستاش بروخداروشکرکن میکنه مست

 .ساراوجودنداشت االن وگرنه نچشیدن

 باباااااااا ـ

 تاوقتی زیرزمین میبرم اینو منم دکتر ساراروببر بسکن ـ

 میره خون ازش داره زودباش.وحکمشوبدی برسی
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 شبیر دندونای جای.کرد وساراروبغل انداخت چوبو کیارش

 دلیلی چه این بایدبرای نمیدونست بودو وحشتناک خیلی

 بین که ازگوشتش ای تیکه.بندنمیومد بیاره؟خونریزیش

 .بود شده بودوآویزون زده بیرون بود گازگرفتگی

 بیمارستان به.میکشمت شبیر،خودم میکشمت خودم ـ

 شدواعالم بستری فورا شدیدش باخونریزی رسیدند

 کیارش شدو پیدا خون.کردن خونگیری

 کیارش از دکتر دستش زدن بخیه بعداز.خداروشکرکرد

 .خواست توضیح

 میشه.شده داغون خیلی خانومتون دست مهران آقای ـ

 افتاد؟ اتفاقی چه بدونم

 نمیترسه ازحیوونا وحش،سارا باغ رفتیم راستش خب ـ

 ساراهم.بودن آروم خیلی شدیم ببراکه قفس نزدیک

 واقعا ببینه میخواست قفس توی بره اصرارکرد

 یه داد اجازه اوناخوابن دید که قفسم نگهبان.چطورین
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 ویکیشون توبیدارشدن رفت همینکه اما داخل بره دقیقه

 .کرد حمله

 شده باورش خودشم حتی کردکه تعریف جوری گیارش

 .بود

 .بزنن ضدحساسیت آمپول تابهش میدم اطالع پس ـ

 .ممنون ـ

 .باشین بعدبیشترمواظب به ازاین ـ

 .چشم ـ

 به باتعجب اومدو سارابهوش دوساعت حدودا بعداز

 .میکرد نگاه اطرافش

 ساراـ ـ

 اینجا بودم کیارش ی چیکارمیکنم؟خونه توبیمارستان من

 چراآوردنم؟

 فکرکردم کمی
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 بعدش ولی رفت گیج سرم رفت پریسا بعدازاینکه

 نیست؟ چرایادم

 به.بزنم شدجیغ باعث بدی سوزش که دادم تکون دستمو

 .کردم نگاه دورش باندخونی بازوم

 .اومدداخل نگران کیارش

 سارا؟ ـ

 چیشده؟ دستم،دستم کیارش ـ

 دروبست کیارش

 بهت ببررفتی توقفس دکترگفتم به.کارشبیره.هیییس ـ

 .کردن حمله

 کردم نگاهش باعصبانیت

 خونه ببر منو.بیشترتوخطره توجونم توخونه انگاری ـ

 .خودم

 .نمیکنه اذیتت دیگه.میدم حکمشو امروز ـ
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 زدم کردم،پوزخندی نگاهش باتعجب

 میشه؟ حالیشون قانون اینام جالبه ـ

 سارا؟ ـ

 بله؟ ـ

 .کنیم زودترازدواج بهتره ـ

 داره؟ مسئله این به ربطی چه این ـ

 میکنم کن،خواهش قبول سارا ـ

 .کن بس نه ـ

 .بیرون رفت کشیدوازاتاق موهاش به دستی کالفه کیارش

 وگفت برگشت کیارش تا گذشت ساعتی یه حدودا

 .میکشن سرمتو میان االن مرخصی ـ

 بعدروبه.کشید بیرون سرمو پرستاراومدو بعدچنددقیقه

 گفت کیارش
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 .کنیم بانداشوعوض خودمون باید فردابیارینش ـ

 دیده؟ چقدرآسیب مگه ـ

 .گرفت سرشوپایین کردوکیارش نگاهم پرستارباتعجب

 .کردم نگاهش باعصبانیت

 .ببرخونه منو ـ

 نگه دیوارو.رفتم خودم ولی کنه تاکمکم کنارم اومد

 دکترمنودیدوگفت که میرفتم آروم وآروم میداشتم

 بهترین؟ ـ

 بله ـ

 باوجود کنه کمکتون شوهرتون بزارین باید ولی ـ

 بشه فشاروارد سرتون عصب به ممکنه دردشدیددستتون

 .برین وازحال

 اومدوکنارم شرمنده.کردم نگاه کیارش به بادلخوری

 ایستاد
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 .کنم بزارکمکت ـ

 دستمو.ماشین سمت رفتیم وباهم گرفت دستمو

 .توماشین نشستم کشیدموخودم

 ندادم مهلت که بزنه حرف خواست بعدسوارشدنش

 .تابهتربشم میمونم خونتون چندروز فقط.بریم ـ

 .کرد کردوحرکت ماشینوروشن

 اومدوبانگرانی کیانا تواتاقم کردبرم کمک بعدازرسیدنمون

 رنگپریده باصورتی پریساهم.کرد نگاه دستم به

 گفت باگریه اومدپیشم

 مادرتوچی چیکارکرده؟حاالجواب ببین نگذره خداازش ـ

 .ماامانتی بدم؟تودست

 .بیرون رفت ازاتاق کالفه کیارش

 پریساجون؟ ـ

 جانم ـ
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 بیارین؟ برام آب لیوان یه میشه ـ

 کیانابلندشد

 .نیست خوب حالش مامان.میارم من ـ

 چیشده؟ ـ

 گفت زاری باهمون پریسا

 تواون چطورتورو پسرم دل واسه آخه؟بمیرم چطوربگم ـ

 .نکشت وحشیو اون دیدو وضع

 .تربگین واضح ـ

 رفت ازاتاق شنیدنشونداشت دوباره انگارطاقت که کیانا

 .بیرون

 پوست نصف دیدم فقط من مادرجان بگم چی ـ

 .بیارم طاقت نتونستم کردم غش بعدشم وگوششتتوکنده
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 شروع سوزشش لرزیدودوباره بدنم تصورش از

 پریسا.کردهردومونو شکه شبیر فریاد صدای.شد

 داد قورت آبدهنشوبزور

 آروم نکشتش تاوقتی میدونم.میکنه تنبیهش داره ـ

 .نمیشه

 اومد آب لیوان یه با کیانا.گرفتم تودستام سرمو

 .نکن صداهاتوجه به.عزیزم بخوابی کن سعی ـ

 گفت پریسا.وتشکرکردم خوردم آبو

 که بمون سارا توپیش کیانا کنم حاظر شامو میرم من ـ

 .نره ازحال دوباره

 .رفت دادوپریسا کیاناسرشوتکون

 .ساراجون بکش دراز ـ

 گرفت کیانادستمو.خوابیدم روتخت

 خوبه؟ دختر؟حالت چقدرسردی ـ
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 .مهردادافتادم یادحرفای.زدم لبخند دادمو تکون سرمو

 کیانا؟ ـ

 جونم؟ ـ

 داری؟ دوست تومهردادو ـ

 گفت بالکنت بعدم.کرد نگاهم باتعجب

 گفته؟ بهت چیزی..چی..چی ـ

 .بودین باهم قبال گفت فقط ـ

 گریه کردبه شروع شدو جمع چشماش اشک

 چیشد؟کیانا؟ ـ

 ببخش.گلم ببخش ـ

 .بیرون رفت کردوازاتاق ول دستمو

 داغون خیلی روحیش حتما بیچاره نمیگفتم،دختره کاش

 .وبخوابم نکنم توجه صداها به کردم سعی.شد
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 کیانا.بیرون رفتم ازاتاق.صداهابشم بیخیال نتونستم

 هم پریسا صدای.میکرد گریه داشت تواتاقش

 صحبت باشوهرش داشت نظرم به که میومد ازآشپزخونه

 باهرفریاد بودوتقریبا صدابیشترشده.توحیاط رفتم.میکرد

 .میلرزید شبیرزمین

 دیدنم قابل که میومد جایی از صداها کردم نگاه حیاط به

 پله یه حیاط ی گوشه تقریبا رفتم صدا سمت به.نبود

 دروبازکردم.میرسید درچوبی به پایینو میرفت میخوردکه

 بند نفسم ای لحظه اونجا غریب عجیب موجود ازاونهمه

 عجیب خیلی که باچوبی توانش باتمام کیارش.اومد

 ازاوناوقتی یکی.نبود بمن هواسش بودشبیرومیزدواصال

 همشون دنبالش وبه گذاشت احترام بهم دید منو

 نگاهم شدبانگرانی متوجه کیارش که کارشوتکرارکردن

 ممکنه وهرلحظه روندارم به رنگ بودم مطمئن دیگه.کرد

 گفت کیارش.ازپابیفتم



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

395 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 .باال ببرش چیکارمیکنی؟جمیل تواینجا ـ

 بانگرانی پریسا.کشیدم جیغ ولی سمتم اومد یکیشون

 پریسا.حیاط تو ورفتم کردم جمع نیرومو تمام.میزد صدام

 کرد بغلم

 بدتربشه ازاین اونجا؟دخترحالت توچرارفتی ـ

 حمله بهت دوباره یوقت ما؟نمیگی چیکاربایدبکنیم

 تو؟ آخه میکنه؟چرانمیترسی

 کیارشو پریسا.میرفت گیج بودوسرم تندشده قلبم ضربان

 .فریادشومیشنیدم صدای.زد صدا

 ی اجازه وکسی شبیرتاابداینجاتوزنجیرمیمونه ـ

 امیدوارم میکنم خبرتون انتقالش برای.آزادکردنشونداره

 .بشه همتون برای خوبی درس

 کرد نگاهم اومدونگران بعدچنددقیقه

 چرااومدی؟ سارا ـ
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 اونا..اونا کیارش ـ

 دیگه شده محکوم شبیرم.ندارن کاریت گلم نترس ـ

 .نیست خطری

 حیاط صندلی روی پریسا کمک به.دادم تکون سرمو

 کنارم کیارش.آبقندبیاره تابرام داخل فورارفت.نشستم

 نشست

 .سارا میومدی نباید ـ

 که میکرد نگاهم جوری شبیر.کیارش نیست خوب حالم ـ

 .دیدم انتقاموتوچشماش.میکشه منو یروزی ندارم شک

 یه میکنم منتقلش امشبم.بده انجام نمیتونه کاری نه ـ

 .کنه آزادش کسی ونمیذارم دیگه جای

 .بدمیشد داشت حالم زخماوصورتش ازیادآوری

 .داخل بلندشوبریم ـ
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 پشت اومد،شوهرشم طرفمون به آبقند بالیوان پریسا

 .تشکرکردم وازپریسا کردم سالم.میومد سرش

 نمیدونم واقعا من مهران آقای ببخشید ـ

 .شدم مزاحمتون کنم چطورعذرخواهی

 بگو بمن درضمن.حرفیه؟اینجاخونته چه این دخترم نه ـ

 سنش باالنرفتن واسه پریسا.صداکنیا فامیلیمو نشنوم بابا

 مشکلی باسنم که من.کنین اسمشوصدا میگه

 بابات بعدمیشم به ازاین من میگه که ندارم،نسبتمونم

 .نداره دلیلی دیگه پس

 گفتم وآروم گرفتم پایین سرمو

 .چشم ـ

 .دخترم آفرین ـ

 کردوگفت نگاهش چپی چپ پریسا
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 دوست خودش.مامان بگه سارابهم ازخدامه که من ـ

 .کنه صدام مامان نداره

 .هستین مامانم مثل حرفیه؟شمام چه این ـ

 مادر،اینم من پدر، این.شدتعارفات تمام پس خب ـ

 .خونته اینجام پس شوهرت

 گفت کیانا.کرد بغلم بعدم

 .کنه کردین؟بایداستراحت خبرتونه؟ساراجونمودوره چه ـ

 اخم کیارش.گرفت اومدودستمو سمتمون به آروم

 گفت آروم کیاناهم.کرد

 باهم دارم دوس زنداداشمه.نیاسود حسودهرگز ـ

 داخل رفتیم باهم کردو کمکم بعدم.دراد چشمت تا.باشیم

 میدونستم.وکیانادروبست تواتاقم رفتیم.خونه

 .چیزومیگفت همه توچشماش غم.بزنه حرف میخوادباهام

 گرفتم دستشوتودستم.نشستیم تخت روی کنارهم
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 کیانا؟ چیشده ـ

 سارا ـ

 جونم؟ ـ

 داره دوسم گفت زد،بهم گولم مهرداد ـ

 ..هدفش تنها اما.ومیادخاستگاریم

 .بده ادامه کردونتونست هق هق

 گروچطورنشناختی؟ حیله روباه اون ـ

 دیدم وقتی من بودنو دنبالش خیلیا.داشتم دوسش من ـ

 .باشه خودم مال که بهترازاین چی گفتم سمتم اومده

 دنبالشه همه چشم که کسی.عزیزم بود همین اشتباهت ـ

 فروختی؟ چی به غرورتو.بزنی صابون دلتوبراش نباید

 .هیچی به ـ

 ی همه جواب یروزی بالخره نباش نگران عزیزم ـ

 .کاراشومیگیره
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 .میکرد من اینکاروبا نباید.داشتم دوسش من ولی ـ

 کمکم اگه.داده وبازیشون داشتن دوسش دیگم خیلیای ـ

 شدن بازیچش خودت مثل که کنم نفروپیدا چند کنی

 شرکتو ترمیتونه راحت کیارشم اونوقت.زندان میندازنش

 .بیاره بدست

 لپشو.داد تکون زدوسرشو لبخندی هاش گریه بین

 .بوسیدم

 چی مامان ببینیم بریم بشور وصورتتو پاشودست ـ

 .کرده درست

 االن؟ بهتره توحالت ـ

 .خوبم عزیزم،من آره ـ

 اومدوگفت پریسا.توسالن برگشتیم باهم

 ساراجون؟ بهتری ـ

 شام؟ کمک بیام.خوبم آره ـ
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 .حاظره شام عزیزم نه ـ

 گفت کیانا به بااخم کیارش

 بودی؟ کجابرده خانوممو ـ

 .نیومده فضوالش به خصوصیه ـ

 .داشت چیکارت ببینم بشین بیاپیشم جون سارا ـ

 کردم نگاه بهش باتعجب

 فضول.پیششا نمیری سارا ـ

 فضولم؟ من ـ

 چیکارش من توچیکارداری.فضولم من پس نه ـ

 اینکارارو نشده زنت که هنوز بعدشم.داشتم

 ازفضولی داره بودم تنها باهاش دودقیقه قیافشو.میکنی

 .میمیره وحسادت
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 تعادلشوازدست کیاناهم کردبراش روپرت رومبلی کیارش

 من مثل دقیقا میگرفت خندم ازکاراشون.دادخوردزمین

 .کردن دعواروتموم پریسا بابرگشتن.بودن وبهرام

 خجالت هم؟ازسارا جون به افتادین دوباره خبرتونه چه ـ

 بدین؟ فراریش میخواین.بکشین

 گفت کیانا

 بیشعوره کیارش تقصیراین ـ

 گفت عصبانی کیارش

 نمیگم هیچی هرچی.بزن حرف جلوسارادرست هوی ـ

 .پرروترمیشه

 نشوند،خودشم کنارکیارش ومنو گرفت دستمو پریسا

 .نشست کنارمون

 خریده سارا برای که مخلفاتی اون جان کیارش خب ـ

 .بخوره بده بیار بودی
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 گفتم باتعجب

 باهم میارم میرم بچم؟خودم من مگه مامان وا ـ

 .میخوریم

 بازکردم دروکه.اتاقم سمت ورفتم نشدم منتظرجوابش

 دروبستم رسید دماغم به سیهان بوی

 تودلم.بودم چقدردلتنگ خیس گوگردوخاک.وبوکشیدم

 زدم صداش

 سیهانی ـ

 بله ـ

 شده تنگ خیلی دلم ـ

 .ندارم طاقت سارا زودتربرگرد ـ

 قلبم به زدم مشت.رفت سردوآرامبخشش بوی بارفتنش

 ها؟؟؟ شدی چرادلبستش تو به لعنت ـ

 .کیارش آروم صدای وپشتشم کنارزد درفکرمو صدای
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 شده؟ جان؟چیزی سارا ـ

 .میام االن نه ـ

 کیارش.کردم ودروباز برداشتم خوراکیهارو پالستیک

 میکرد نگاهم نگران

 میزدی؟ حرف کی با ـ

 گفتم جدی حالت دادمو زورقورت آبدهنموبه

 چرافکرمومیخونی؟ ـ

 چرا نمیدونم.نکن شک عاشقتم ازینکه.نگرانتم چون ـ

 باشی؟ داشته دوسم نمیخوای نگرانی؟چرا

 .آخررسید ی لحظه فقط که خداروشکرکردم

 بریم.نمیدونم ـ

 .کنیم ازدواج نمیزاری چیه؟چرا دلیلت.بده جوابمو ـ

 .بیابریم بسکن.دوباره میپرسی چراهرروز گفتم قبال ـ
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 کنارمامان رفتیم باهم.کرد دادوپوفی سرشوتکون کالفه

 لیوان وباچندتا آشپزخونه بلندشدرفت کیانا.نشستیم

 وگفتم ریختم آبمیوه همه برای.برگشت

 کجاست؟ بابا پس ـ

 .کنه روی پیاده کمی بیرون رفته ـ

 کیکوبرش مامان.گرفتم خودمم وبرای کیارشودادم لیوان

 کردوبه گیر سرگلوم که بخورم برداشتم ازش کمی زد

 شبیروشنیدم صدای.افتادم سرفه

 .باش منتظرانتقامم ـ

 نگاه کیارش به باترس.بهترشدم خوردم آبمیوه کمی

 .کردم

 کیارش ـ

 چیشده؟ ـ

 شنیدم صداشو ـ 
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 کی؟ ـ

 شبیر ـ

 .نداره امکان چی؟این ـ

 کالفه ساعت نیم بعداز.بیرون بلندشدورفت عصبانی

 برگشت

 چیشده؟ ـ

 کرده فرار ـ

 .تارشد چشام ندارم آسایشی دیگه ازفکراینکه

 ورفت برداشت مبل سیوشرتشوازروی کیارش

 باناراحتی.شدم بهتر که داد بهم آبمیوه کمی پریسا.بیرون

 گفت

 .نترس عزیزم میکنه پیداش ـ

 .مطمئنم میگیره انتقام اون ـ
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 .نداری تقصیری چی؟توکه انتقام ـ

 میکشه منو اون ـ

 .حرفونزن این ـ

 چرابایداینطوربشه؟.ودروبستم تواتاقم رفتم باگریه

 اومد خشداری صدای

 .بشه شمانزدیک به نمیزاریم هستیم مامراقبتون ـ

 ولی.شد وغیب گذاشت احترام بهم.گرفت لرزم ازدیدنش

 گفتم آروم میکردم حس اتاقم حضورچندنفروتوی سرمای

 نمیخوام مراقبت من ـ

 .باشیم ومابایدمراقبتون دستوره این ـ

 .ندین نشون خودتونو لطفا پس ـ

 شدم مچاله روتخت.نشد زده حرفی دیگه

 نشستم تخت درروی باصدای.پیچیدم وپتورودورخودم
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 بله؟ ـ

 اومدداخل مامان

 تواتاقت؟ تنهااومدی چرا.دختر نمونده روت به رنگ ـ

 مراقبتم چندنفرواینجابرای کیارش نباشین نگران ـ

 گذاشته

 بایدبیای نیست خوب حالت االن هرحال به ولی خوبه ـ

 .باشی خودمون پیش

 وگفتم کرد طاقتم بی بازوم سوزش

 داروهاموکجاگذاشته؟ کیارش ـ

 .عزیزم میارم رفت،االن یادم داروهات وای ای ـ

 دردوگرفتم مسکن.آورد داروهامو وبعدازچنددقیقه رفت

 وخوردم

 .بخواب عزیزم ای خسته ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

409 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 .ورفت کشیدوپیشونیموبوسید پتوروسرم

 چشمامو.باشه عادی برام حضورشون کردم سعی

 شده تنگ براش دلم.فکرکردم مادرم بستموبه

 آرو کم کم باتصورصورتش.بود

 

 صدای.بود تاریک اتاق شدم بیدار وقتی.خوابیدم شدمو م

 که نیومده کیارش حتما.میلرزوند بدنمو حرفاشون پچ پچ

 .کن کمکم خدایا.نکرده پیداش هنوز پس.اینجان ایناهنوز

 سیهان.برد تاخوابم زدم حرف چقدرباخودم نمیدونم

 .انتقام غرق هردوشون هم،چشم روی وشبیرروبه

 فرارکن سیهان ـ

 خودم.کنم بایدتالفی آورده سرت که بالهایی تمام من ـ

 .میکشمش

 .فرارکن میکشتت اون سیهان نه ـ
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 دندونای بودو من به حاالنگاهش.خندید حرفام به شبیر

 حتی بود شده غیب سیهان.میزد برق تاریکی توی تیزش

 ناخنای اومد سمتم شبیربه.نمیکردم حس بوشم دیگه

 کشیدمو جیغ که گذاشت قلبم روی.کرد تیزشونزدیکم

 غرق بودو تندشده قلبم ضربان.بیدارشدم خودم ازصدای

 داخل اومد مامان.بودم عرق

 سارا؟ چیشده ـ

 نفس یک.داد دستم وبه ریخت آب لیوان توی

 .سرکشیدم

 .نترس دخترم دیدی خواب ـ

 .بود روشن نیمه هوا

 نیومده؟ کیارش ـ

 بگیربخواب.ندارم ازش خبر.نمیده جواب تلفنشم نه ـ

 .میکنه پیداش دخترم،ایشاال
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 نمیدونم.نمیبرد اماخوابم.کشیدم پتوروسرم درازکشیدمو

 نورآفتاب.پتوروکنارزدم بالخره گذشت چندساعت

 رفتم بلندشدمو شد عادی که کمی.میکرد اذیت چشمامو

 بابا.بودن نشسته مبل روی نگران وبابا مامان.توسالن

 گفت

 دخترم؟ بیدارشدی ـ

 نشد؟ خبری.بخوابم نتونستم.سالم ـ

 .نکنی بخورضعف چیزی یه بشین بیا نه ـ

 .ندارم میل نه ـ

 شام که دیشبم.دخترم غذابخوری چی؟باید یعنی ـ

 حاظره؟ صبحانه پریسا.میکنی ضعف نخوردی

 گرفت اومدودستمو سمتم به مامان

 .بریم آره ـ

 ریخت چایی برامون ومامان رفتیم آشپزخونه به باهم
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 کجاست؟ کیانا ـ

 .بازار رفتن قرارداشت بادوستاش ـ

 .خوردم برداشتمو چندتالقمه

 وژولیده خسته کیارش.دراومد شدن بازوبسته صدای

 .نشست وکنارم اومدتوآشپزخونه

 پرسید نگران مامان

 کردی؟ مادر؟پیداش چیشد ـ

 برای هست راه یه فقط.توزمین رفته شده آب نه ـ

 پیداکردنش

 راهی؟ چه ـ

 کردم نگاهش باترس.شد خیره من به

 .نمیشم طعمه من.میکشه منو اون نه ـ
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 بزنه آسیب بهت نمیزارم میخوام ازخونتو چندقطره فقط ـ

 .گذاشتم محافظ برات

 .میترسم من ـ 

 میکنم خواهش.نداری امنیتی توهیچ آزاده اون تاوقتی ـ

 .سارا

 گفت باعصبانیت بابا

 خارج ازکنترل اگرهرلحظه.کاروبکنی این نداری توحق ـ

 چیکارکنی؟ میخوای کنه وحمله بشه

 .ببینمش وقتی میکنم مسخش بابا،نمیتونه نمیشه ـ

 .کنی کنترلش نمیتونی زیادبشه قدرتش اگه ـ 

 چراهیچی نمیدونم.میگیرم کمک بابابزرگ ازروح میتونم ـ

 .خورد بهم چیز همه.نشد میخواستم اونطورکه

 ریخته بهم هاش نقشه شدم متوجه.کرد نگاه من به

 خوشحال تودلم.داره من به که ایه عالقه وبانیش وباعث
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 ازاینکه شدم اماناراحت نمیرسه هدفش به ازاینکه بودم

 بدشدم چقدر.ندارم دوسش بگم بایدبهش روزی یه

 کدوم هیچ شایدتااالن میکردم ازدواج بابهرام اگر.من

 میبره؟ کجاها به آدمارو سرنوشت.بود نیفتاده اتفاقا این

 نفهمیدم خودمم.شد انگاردلگرم که زدم بهش لبخندی

 یااینکه بشم طعمه اینکه از بود؟رضایتم چی لبخندم معنی

 .میرم؟نمیدونم پیش بازیوخوب دارم

 تااستراحت تواتاقش رفت کیارش.صبحانموخوردم بقیه

 اول بیمارستان ببره منو ازاینکه قبل قرارشد.کنه

 پخش بوش و آزادبشه ازخونم تاکمی باندموبازکنه

 .زخمو کنن تاترمیم بیمارستان برم گرفتنش بعداز.بشه

 صبحانه ظرفای وباهم کردم کمک مامان به

 بعدازاطمینان.زدم زنگ مامان وبه تواتاقم رفتم.روشستیم

 ۱۱ ساعت.کردم قطع بالخره ازسالمتیم پیداکردن

 شدم خسته.کنم تاناهاردرست توآشپزخونه رفتم.بود
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 اهمیت ولی میسوخت کمی بازوم.ازبخوروبخواب

 وسایل کردم راضی مامانو اصرار باکلی.نمیدادم

 .میکنم درست خودم کنه آماده ناهاروبرام

 برای.حاضرکردم توووپ پلوی لوبیا یه ساعت یه بعداز

 .بخورم میزکه پشت نشستم ریختمو چایی خودم

 گفت خشداری صدای

 .گذاشتن تنهات که خوبه چقدر ـ

 .گرفت دهنمو بزنم جیغ تاخواستم.برگردوندم سرمو

 جونتوتضمین وگرنه باش آروم فقط.ندارم کاریت االن ـ

 .نمیکنم

 زخم کنارلبمو ناخنش.برداشت دستشو.دادم سرموتکون

 مدت تمام ازچندش.خوردتابنداومد زخمو.بود کرده

 .میلرزیدم

 کجاست؟ سیهان بگو ـ
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 .نکنه شک که باشم عادی کردم سعی

 کیه؟ سیهان ـ

 داری؟بگو دوسش نفهمیدم فکرکردی.عشقت ـ

 .نبود توخونت چون کردی کجاقایمش

 .نکرده پیداش که خداروشکرکردم

 دارم دوست کیارشو فقط میگی؟من چی نمیفهمم ـ

 .همین

 که بلندمیخندید چون داد انگارتعادلشوازدست.خندید

 بود معلوم که قرمز باچشمای کیارش بعدازچنددقیقه

 شبیرغیب بگه چیزی اینکه اومدوقبل پریده ازخواب

 کرد ونگاهم اومدکنارم کیارش.شد

 کرد؟ اذیتت ـ

 نه وگفتم زدم بوددست شده لزج که کنارلبم زخم به

 چرازودترنیومدی؟.نیست چیزی
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 .بیدارشدم خندش ازصدای.نکردم حسش بودم خواب ـ

 فرارکرده؟ که همونه سیهان ـ

 .آره ـ

 اونه دنبال ـ

 زدوبحث لبخندی.کرد نگاه اطراف به کمی کیارش

 .کرد روعوض

 .انداختیا راه بویی عجب ـ

 کردم نگاهش باتعجب

 .میزوبچینم میخورین هروقت ناهارحاضره ـ

 .بشورم صورتمو کن صبر میچینم خودم عزیزم نه ـ

 چنددقیقه بعداز که مامانوصدازد بیرونو رفت ازآشپزخونه

 ناهارواستراحت بعداز.کردیم میزناهاروآماده باهم اومدو

 مسکن دوتا قبلش.توحیاط برم باکیارش بودکه وقتش
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 کیارش وقتی بودو کرده حس بی بدنمو که خوردم

 .میکردم حس ریزی سوزش فقط بازمیکرد باندوازبازوم

 بدبشه حالت ممکنه نکن سارانگاه ـ

 نمیترسم نه ـ

 .نکن نگاه گفتم ـ

 حرکت دستم روی مایعی کردم حس که روموبرگردوندم

 گوشم به کسی حرکت صدای.آزادشده خونم فهمیدم.کرد

 گفت آروم.شد متوجه هم کیارش.خورد

 سارا.کنین دورمونوحلقه همه.داده کنترلشوازدست ـ

 .چشماتوببند

 شد شدوباعث شروع درددستم اما.بستم چشمامو

 سیاه کامال که باچشمایی شبیر دیدم که.بازکنم چشمامو

 بازوی ترسیدمو.میاد سمتم به غیرارادی بودوحرکات
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 عربی به لب زیر بعد.نترس گفت که گرفتم کیارشومحکم

 .افتاد شبیر که گفت کلمه چند

 .برگردم تامن کنارساراباشین شماها ـ

 میشد کشیده دنبالش زمین روی شبیروکشیدواون دست

 صدازد بلند

 بیااااااا بابابزرگ ـ

 درد.توزیرزمینودروبست رفت.کردم نگاهش باتعجب

 ی برامده گوشت.کردم نگاه بازوم بود،به بریده امونمو

 شده سیاه گازگرفتگی جای.بود وحشتناک بازوم

 کرده زشتش میومد وسطش ازگوشت که بودوخونی

 رفت سیاهی چشمام نیاوردم طاقت دیگه.بود

 کنارم وکیانا مامان بازکردم که چشممو.وافتادم

 گفت مامان.بودن

 عزیزم؟ بهتری ـ
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 .دادم سرموتکون

 میرسه االن سعید بمونیم کیارش منتظر نمیتونیم ـ

 .بیمارستان میبریمت

 گفت کیانا روبه

 دردی چه به آخه.یادبگیر برورانندگی گفتم بهت اینهمه ـ

 تو؟ میخوری

 .باباروشنیدیم صدای بعدچنددقیقه

 نمیدونم.دخترم شرمندتم.بیمارستان پاشومادربریم ـ

 بیمارستان رفتیم باهم.کنم نگاه مادرت توروی حتی چطور

 حالی دیگه زخمم بعدازدیدن.برگشتیم وبعدازترمیم

 بود شده کارم هفته یک.غذابخورم ونمیتونستم نداشتم

 خوب داشت واقعا هرچند.زخمم وترمیم بیمارستان رفتن

 نیومده بیرون اززیرزمین کیارش هفته یک تواین.میشد
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 درست میپرسیدم هرچی نمیرفت پیشش هم بودوکسی

 .نمیدادن جوابمو

 شدموگفتم عصبانی

 .پایینومیفهمم میرم خبره؟یاخودم چه یامیگین ـ

 کنارخودش و گرفت دستمو.کرد نگاهم باترس مامان

 .نشوند

 کرده شبیر که کارایی برای داره کیارش جان سارا ـ

 این نباش نگران.میبره زمان واین میکنه طلب قصاص

 اگه.شده عادی دیگه منم برای اومده پیش خیلی موارد

 نفس وتو میشه مجازات سروپا بی شرور اون خداخواست

 .میکشی راحت

 .امیدوارم ـ

 راحت شدو ترمیم کامل زخمم بالخره بعدازدوروز

 برم قرارشدازفردا.گذشت دیگه ی هفته یک تقریبا.شدم
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 امانمیدونستم.خونه برم ازهمونطرف وبعدشم شرکت

 .شد راحت خیالم بابا حرف با که.کنم راضی کیارشو چطور

 بیرون اومد هروقت خودم من نباش تونگران دخترم ـ

 .میدم اطالع بهش

 .بابا ممنون ـ

 شدمو آماده.بیدارشدم گوشیم ساعت باصدای صبح

 ورفتم برداشتم بودم کرده جمع قبل ازروز که هایی وسیله

 .خداحافظی برای

 واقعا کشیدین برام که زحماتی ی ازهمه مامان ـ

 خداحافظی ازشون من ازطرف نیستن وکیانا بابا.ممنونم

 کردم اذیتتون ببخشیداگر.کنین

 این عضو پس ای خونه این حرفیه؟توعروس چه این ـ

 دار امانت که باشم شرمنده باید من ای،بعدشم خانواده

 .نیستم خوبی
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 خودم باماشین بعدازخداحافظی.بوسیدمش کردمو بغلش

 اتاق رفتم اول.شرکت رفتم بودمستقیم آورده کیارش که

 اتاق ورفتم دادم شرح براش غیبتمو توضیحات مهرداد

 خودم که شدم منفرد های پرونده ومشغول خودم

 خسته کار ساعت ۳ بعدازحدود.کنم تنظیمشون میتونستم

 رفتنش بعداز.بیاره چایی برام گفتم رحمت آقا وبه شدم

 صدازدم سیهانو

 سیهان ـ

 بله ـ

 ازدلتنگی میمیرم دارم ظاهرشو ـ

 لبخندزدمو شدم خیره صورتش اجزای تمام ظاهرشد،به

 گفتم

 من داشتنیه دوست زشت مرد ـ

 خندیدم بعدم
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 .جدیدته اسم این ـ

 بزارم؟ توروچی اسم.قشنگه ـ

 نمیدونم ـ

 .من زیبای ی معشوقه ـ

 .شد آب تودلم کیلوکیلوقند حرفش از

 سیهانی ـ

 بله ـ

 میشه؟ ماجراتمام این کی ـ

 قابل وغیر شده پیچیده چیز همه شدم گیج خودمم ـ

 زودتر منتظرم برام نمونده طاقت خیلی منم.بینی پیش

 .بشه تموم چیز همه

 کردم نگاه مهرداد به بااخم.شد غیب سیهان دربازشدو
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 قبل میرین جایی شمایادندادن به کریمی آقای ـ

 دربزنین؟ ازورودتون

 بدی تویادم میخوام نه ـ

 .کنما کتلتش بزنم میگه شیطونه.بیشعور پررو پسره

 ولی منفجرمیشدم ازخنده داشتم خورد که گردنی پس با

 کرد نگاهم باعصبانیت.کردم کنترل خودمو

 دارین؟ چیه؟مشکلی ـ

 داری؟ جن بیشعور اون مثل چطوراینکارومیکنی؟نکنه تو ـ

 شماربطی به هم باشم داشته بفهم،دوما دهنتو حرف اوال ـ

 .کن معرفی روانشناس به شمابروخودتو.نداره

 دومم گردنی پس که میز به مشتشوکوبید اومدو سمتم به

 کنم کنترل خودمو نتونستم دیگه.کرد جان نوش

 .وخندیدم
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 وگرنه بگیر فاصله ازمن هستی که وحشی،هرچیزی هی ـ

 گریه بحالش آسمون مرغای که دخترمیارم سراین بالیی

 .کنن

 مشکل برنمیای خودت ازپس کی؟تووو؟تو.زررررشک ـ

 منوبزنی؟ میخوای اونوقت داری روانی

 عزیزم؟ کنیم امتحان نمیاد؟میخوای بهم ـ

 چیزی.آورد صورتم طرف شد،دستشوبه نزدیک بهم

 .کنم تهی قالب ازترس بود نمونده

 نترس.ترسیده خشگلم ی جوجه کن نگاش آخی ـ

 عشق نه کاره محل اینجا خودت بقول ندارم اینجاکاریت

 ..و

 .شدوفروداومدتوصورتش شل دستم

 حرصم میخواست بازم ولی.کردم نگاهش باعصبانیت

 .بده
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 لطیف چقدرم.داره بزنی دست چه جوجه ببین جون ای ـ

 میزنی

 .گمشوبروبیرون شو خفه ـ

 مساوی بعدش که.سیهانومیشنیدم عصبی نفسای صدای

 سیهان.شد خنک چقدردلم.مهرداد خوردن باکتک شد

 .اتاقش سمت داد هولش بعدم کردبیرون پرتش

 .الفرااااار برداشتم کیفمو کردمو استفاده ازفرصت منم

 ساختمون تو اگرکسی که دادم نشون عادی ظاهرمو

 خونسرد.فرارمیکردم وداشتم زدمش من نگه بعدا منودید

 ظاهرشد کنارم سیهان.خونه سمت رفتم سوارشدمو

 ام توجاده.بدنیستا کنی حضور اعالم یه قبلش دیوونه ـ

 نمیبینی؟

 .شدم خفه که کرد نگاهم عصبی

 .خونه رسیدیم
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 که توهم.بودا شده تنگ خونه واسه چقدردلم آخیش ـ

 باباتوخوردم؟ میکنی،ارث نگام میرغضب مثل همش

 .سارا بشین ـ

 زهیدکو؟ راستی.باشه ـ

 شد ناراحت صورتش

 نگفته؟ بهت کیارش ـ

 چیشده؟ ـ

 باشالق تامیتونسته پیداکنه منو اینکه برای شبیر ـ

 .نیست اصالخوب حالش.زدتش

 کجاست؟ االن.بمیری دعامیکنم.شرور وحشی ـ

 نزدیک ی اجازه فعال.ببینیش تونمیتونی.امنه جاش ـ

 .آدمارونداره به شدن

 چرا؟ ـ
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 هرچنداگه.ببینتت نداره اجازه گفت فقط.نمیدونم ـ

 .بدترمیشه حالت ببینیش

 .فشاردادم تودستام سرمو

 پشت عذابو اینهمه تحمل بخدا شدم خسته سیهان ـ

 آخه؟ کرده گناهی چه زهید.ندارم سرهم

 سیهان کشیدم دراز روتخت تواتاقمو رفتم

 نشست اومدوکنارتخت

 سارا ـ

 هوم ـ

 فرارکنیم؟ دیگه آدمای مثل میخوای ـ

 !آدم.بود گرفته خندم ازحرفش

 میخندی؟ چی به ـ

 .فرارنمیکردن بودن اگه.نیستن اوناآدم اینکه به ـ
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 چیه؟ منظورت ـ

 که ندارن عقل اونا قطعا که اینه منظورم ـ

 خواسته بایستن،برای میتونستن فرارمیکنن،وگرنه

 .فراربزارن وپابه بیارن کم زود اینکه نه بجنگن هاشون

 .درسته ـ

 فرارکنی؟ میخواستی چرا حاال ـ

 ببینم کن کوتاه بیا کنی کوتاه موهامو میخواستی.هیچی ـ

 تربشم بایدزشت چطورمیشم؟بنظرم

 بروبیرون حاالم.منی داشتنی دوست مردزشت بازم ولی ـ

 .کنم عوض لباسمو

 دراور ازکشوی.کردم عوض لباسامو.بیرون رفت ازاتاق

 .گرفتم وشونه قیچی

 زدم لبخندخبیثی

 میشه؟ چی شونه تواین پیچیت پیچ موهای اون ـ
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 نخیرنمیشه ـ

 آخه؟بابا یادمیدن چی شماها به نمیدونم من عه ـ

 .ساراشدیا بی دیدی یهو نترسون انقدرمنو

 نمیخوره سرم به هم شونه اون ولی.نمیشه ـ

 میخوره ـ

 گفتم نمیخوره گول دیدم کردم نگاهش مظلوم

 .کنم کوتاهشون روصندلی بشین توحیاط بریم باشه ـ

 واسه داشتن عجله بخاطر چندباری.نشست صندلی روی

 بهرامو موهای خودم آرایشگاه بودن وبسته رفتن مهمونی

 موهاشو.بودم یادگرفته کامال وحاالدیگه بودم کرده کوتاه

 بلندی بااونهمه بشه شونه راحت که کردم خیس کمی

 اومده بدش بااینکه.نبود کارراحتی زدنش شونه موهاش

 خاکستری موهای.دادم وکارموادامه ندادم اهمیت ولی بود

 کامال.بود شده قشنگ زدن بعدازشونه اش،واقعا تیره
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 بود نشده جالب درازش سر روی.کردم کوتاهش مردونه

 .بود بانمک ولی

 اون برسه چه نمیشناستت زهیدم حتی دیگه حاال ـ 

 نگاهم باتعجب.وحشی شرورای

 .ببینی توآینه خودتو میتونی ـ

 هامو شونه.خونه توی رفت کردو داد،اخم سرشوتکون

 وشونه قیچی.کردم تمیز وجارو باآب حیاطو باالانداختمو

 ناهارکه سروقت برم خواستم.گذاشتم سرجاش رو

 بود کیارش شماره.خورد زنگ گوشیم

 الو ـ

 چرارفتی؟.سالم ـ

 برمیگردم بهتربشم که بمونم؟گفتم قراربود مگه سالم ـ

 چیشد؟ شبیر.خونه

 ببینمت باید ـ
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 کجا؟ باشه ـ

 .میفرستم آدرسوبرات ـ

 وگرفته خسته صداش.نشستم ورومبل کردم خداحافظی

 که نبود خونه سیهان.شدم حاظر فورا.رسید پیامش.بود

 نشستم توماشین.میفهمه خودش حتما بگم بهش

 داخل رفتم.گفت که ای کافه رسیدم بالخره.کردم وحرکت

 نشسته سالن انتهای ی گوشه.کردم رونگاه وسالن

 نشستم پیشش رفتم.بود

 خوبی؟ سالم ـ

 توچطوری؟ ممنون سالم ـ

 .نکردی چرااستراحت ای خسته خیلی.خوبم ـ

 ندارم استراحت واسه وقت ـ 

 چیشد؟ بگو خب ـ

 بشه قصاص نکردن قبول ـ
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 چی؟؟؟؟؟ ـ

 کردم نگاهش باترس

 چی؟ فرارکنه دوباره اگه ـ

 .محبوسه کردیمو منتقلش فعال

 میترسم من ولی ـ

 .میگم خودت بخاطر.کنیم بایدازدواج سارا ـ

 نه ـ

 درموردمن که مونده بفهمی؟چی میخوای دیگه چیو ـ

 ندونی؟

 ...تو به نسبت هنوزنتونستم من ـ

 وعقدمیکنیم میگیریم اجازه تهران میریم.کافیه ـ

 کنم قبول شایدنتونم.بده فرصت بهم.نه گفتم ـ

 .بلندشدورفت حرفی بدون.کرد نگاهم بادلخوری
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 بوده؟ چی نقشش نفهمیدم چیکارکنم؟حتی حاال

 رفتم سرعت بانهایت.شدم سوارماشین بیرونو رفتم

 .خونه

 کجاااایی؟ سیهااااااااان،سیهاااااان ـ

 چیشده؟ ـ

 چیکارکنم؟ حاال شده خراب چیز همه ـ

 .بشین باش آروم ـ

 .کردم ونگاهش نشستم

 درسته؟ کردی ردش تو سارا ـ

 آره،غیرمستقیم ـ

 .برگردی دیگه طور یه نداره،میتونی عیبی خب ـ

 چطوری؟ ـ

 .کیارش به خونه اون بازسازی باپیشنهاد ـ
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 فکرکردم کمی

 .مچشومیگیرم اینطوری.درسته ـ

 درضمن ـ

 کرد نگاهم ناراحتی با

 بگیره محرمیتتو ی اجازه عمو از ممکنه ـ

 کاروبکنه نبایداین چـــــــی؟؟؟؟نه ـ

 .همینه میمونه براش که راهی تنها تو حرف با ـ

 سیهان ـ

 بله؟ ـ

 نمیخوام من ـ

 اومده خوشت هم خیلی فکرمیکنم برعکس من ولی ـ

 ازش

 دادزدم
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 سیهاااااان ـ

 که هرطوری اون داشت حق.شد زدوغیب لبخندتمسخری

 کنار همیشه من اما بود کرده ثابت من به عالقشو بود

 که نزدم حرفی هیچوقت.میگفتم ازاون فقط بودمو کیارش

 اینطورپیش نمیتونستم.میکردم فکری باید.کنه دلخوشش

 بردوبازی یعنی بگیره محرمیت ی اجازه کیارش اگر.برم

 .کنه کمکم میتونه اون زهیدوببینم،فقط باید.تمومه

 درست ساده املت ویه آشپزخونه رفتم ضعف حس با

 خونه کمی گرفتم تصمیم ناهارواستراحت بعداز.کردم

 .کنم روتمیز

 هم تا کیارش مامان به زدم زنگ خونه گردگیری بعداز

 یانه؟ شده خبری بفهمم هم حالشوبپرسم

 الو ـ

 گلی مامان سالم ـ
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 خوبی؟.دلم عزیز سالم ـ

 خوبه؟ خوبین؟بابا شما برم قربونت ـ

 خوبیم ماهم ـ

 االن؟ بهتره کیارش ـ

 وقتی سارا وای.شد صدبرابر انرژیش تورودید که اون ـ

 شدم؟ چقدرخوشحال شنیدم

 !!بود عصبانی که اون.شد گرد چشمام

 چیو؟ ـ

 سارانمیدونی واس.شدی ازدواج به راضی بالخره اینکه ـ

 سعید به فقط که کیارش.کردی خوشحال چقدرهممونو

 کنه استراحت میره گفت بعدم بزنه زنگ عموت به گفت

 .بشه تاسرحال

 افتاد ازدستم شدوگوشی شل دستم

 میومد مامان صدای
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 ساراجان؟سارا؟ ـ

 روگرفتم وگوشی شدم مسلط خودم به

 جانم؟ الو ـ

 چیشد؟ ـ

 .افتاد ازدستم گوشی لحظه یه روتمیزمیکنم خونه دارم ـ

 .شدی خوب تازه نکن مادرخودتوخسته فداتشم ـ

 عمو؟ به زد زنگ بابا ـ

 .اینجا فردامیان کردنو موافقت اتفاقا آره ـ

 کنم تحمل نتونستم دیگه

 .میزنم زنگ شددوباره تمام کارم.ببخشید مامان ـ

 .باش خودت مواظب.عزیزم باشه ـ

 انگارهمه.مبل روی کردم پرت گوشیو بعدازخداحافظی

 کاری منم میخواد کیارش که میره همونطورپیش داره چیز
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 کاش زهید.خستم زورگویی ازاینهمه.بدم انجام نمیتونم

 .میکردی کمکم بودی

 زهید؟...زهید ـ

 شنیدم ضعیفی صدای

 سارا ـ

 زهیدتویی؟بایدببینمت ـ

 نمیشه ـ

 .افتاده اتفاقی چه میبینی که خودت.میکنم خواهش ـ

 میام زودی به ـ

 دیرمیشه ـ

 .میام شب ـ

 .منتظرم ـ
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 زنگ کیارش به برداشتمو گوشیمو.نیومد صدایی دیگه

 ناامیدمیشدم داشتم.نداد جواب خوردولی زدم،چندتابوق

 آلودگفت خواب باصدای که

 ها؟ ـ 

 میکنی؟ غلطی چه داری هست معلوم ـ

 .شد ساکت چندثانیه

 تویی؟ سارا ـ

 میبری خودت میکنی؟واسه کاراچیه این باتوام ـ

 ومیدوزی؟

 پیش خودم مجبورم نمیکنی قبول خوش بازبون وقتی ـ

 بامن اگه.بیاد سمتت شبیر ونمیذارم میخوامت من.برم

 .درامانی باشی

 حقم گویی زور بگم،اینهمه چیزی نتونستم

 .کردم نبود،بود؟گوشیوقطع
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 سرمای بودو شده شروع پاییز.میشد تاریک کم کم هوا

 روبیشتر بخاری شعله.بود آزاردهنده واقعا پاییزی شبای

 گرم چشمام که نفهمیدم.نشستم وکنارش کردم

 سرم روی دستی باحس که.برد افتادوخوابم

 سیهانو سرخ چشمای کردمو باز چشمامو.بیدارشدم

 .دیدم

 سیهان ـ

 .کنم نگاهت خوب بذار.سارا نگو چیزی ـ

 .سرازیرشد ازچشمام اشک

 کردی؟ بازی وارداین منو چرا ـ

 .خدانبردم حکمت به پی هنوز.نمیدونم ـ

 نیومده؟ زهید ـ

 نمیتونه ـ

 میاد گفت ولی ـ
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 .نکردن قبول کرد تالش هرچی ـ

 .کردم هق هق کشیدمو پتوروسرم

 .کنم نگاهت بذار.سارا نکن گریه ـ

 قطع هقم ولی کردم پاک زیرپتو اشکامو

 .نمیشد،پتوروکنارزدم

 کنم چیزوتمام همه میتونستم کاش ـ

 چیه؟ منظورت ـ

 ..اما میشد تمام چیز همه همینجا داشتی دوسم اگه ـ

 ازغرورم ترس بگم چیزی نتونستم اما داشتم دوسش

 بگم نمیتونستم بود که هرچی نمیدونم آبروم یاریختن

 شده اگه حتی بود کلمه منتظرهمین فقط.دارم دوسش

 .نگفتم وچیزی میترسیدم اما بگم تودلم

 زدم مشت قلبم به.شدم وتنها شدرفت غیب

 لعنت...لعنت..تو به لعنت ـ
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 گوشیم زنگ باصدای صبح.برد خوابم کردم گریه که کمی

 .بیدارشدم

 الو ـ

 هنوزخوابی؟.خانوم عروس سالم ـ

 چنده؟ ساعت مگه اره مامان سالم ـ

 رسیدیم تازه.خوابیده خانوم وعروس شده ۹ ساعت ـ

 میاددنبالمون داره کیارش

 شد گرد چشمام

 چیییی؟؟؟کی؟کجا؟ ـ

 اونجا مامیایم پریسا خونه شدی؟برو چراهول ـ

 باشه ـ

 میفته؟ اتفاق انقدرسریع چراداره چی همه وای ـ
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 مناسب شستم،لباس صورتمو.کردم رومرتب خونه

... و ومهریه ازدواج درمورد امروز قطعا.پوشیدم وشیکی

 خرید هم وپسفردا آزمایش برای بزنن،فردا حرف قراره

 عقدوعروسی

 کردم آرایش هولکی هول.میکنم هنگ دارم خدایا وای ـ

 بیشتره ازحدمعمول شدم؟مطمئنم شکلی چه ونفهمیدم

 .برام وغیرعادیه

 تنهاشدم.رفته کن،سیهان کمکم میکنم خواهش زهید ـ

 خواهش.بجزتو نمیفهمه منو تنها،هیچکسم خیلی زهید

 .نزار تنهام تودیگه باش کنارم امروز میکنم

 دقیقه ۱۰ بعد.کردم ماشینوروشن دادمو بغضموقورت

 خوشحال هردوازدیدنم ومامان بابا کیارش خونه رسیدم

 کردم کمک مامان به.نبود معمول طبق که هم شدن،کیانا

 برای تمیزکردیم بودن خالی که سوم طبقه واتاقای
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 که کنم صداشون چطوری بیاد مامانم نمیدونم.مهمونا

 پرسیدم ازش نیاوردمو آخرطاقت نشه قاطی

 مامان؟ ـ

 جونم؟ ـ

 نشه؟ اشتباه کنم صداتون چطوری اومد مامانم ـ

 .مادرجون بگو نداره،بهم کاری اینکه ـ

 نیم بعدازحدودا.دادیم ادامه کارمون به زدمو لبخندی

 .استقبالشون ورفتیم رسیدن ساعت

 خیلی که دیدارمون آخرین وبخاطر کردم روبغل همه

 .کردم عذرخواهی ازهمشون بود افتضاح

 حدس همونطورکه.وخنده وصحبت شدن ازپذیرایی بعد

 کشیده وسط.. و ومهریه روزعروسی حرف میزدم

 نگاهی نیم حتی ولی میکرد نگاهم مدت تمام کیارش.شد

 بریده خودش واسه خودسر،رفته پسره.نکردم بهش هم
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 رنگ هیچوقت بشم بدبخت قراره حاالکه.ودوخته

 .نمیبینی محبتوازمن

 .بیارم چایی برم من بدین اگراجازه ـ

 حالم داشت من ی آینده برای ازصحبتاشون دیگه

 سرمادرجون باعالمت.نداشتم مترسک بایه بدمیشد،فرقی

 کردم مرتب روتوسینی فنجونا.آشپزخونه رفتم شدمو بلند

 اومد کیارش که

 نزدیا حرف باهام تاحاال اومدم.خودم خانوم سالم ـ

 شدم ریختن چایی ومشغول نگفتم چیزی

 سارا ـ

 ...ـ

 کن نگام سارا ـ

 گرفتم پایین سرمو
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 اگربخوای.بخاطرخودته فقط میکنم که هرکاری من ـ

 ..کنی دریغ ازمن چشماتو

 چاییی سینی.دادم تحویلش پوزخندی کردمو نگاهش

 .توسالن رفتم روبرداشتمو

 رفتیم ومادرجون ومامان من ناهارواستراحت بعداز

 کم کم هواداشت.کنیم آماده باهم شامو تا آشپزخونه

 شک کسی خاطراینکه زدوبه صدام کیارش.میشد تاریک

 ایستادم بالکن روی کنارش.پیشش برم مجبورشدم نکنه

 داشتی؟ چیکارم ـ

 بودبرات شده تنگ دلم هیچی ـ

 .برم من شد رفع حاالاگه خب ـ

 گرفت محکم دستامو که برگردم خواستم

 بهت تذکرنمیدم سارا،دیگه رفتارنکن اینطوری بامن ـ

 میسایید هم دندوناشوبه بودو قرمزشده چشماش
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 .متنفرم زورگو ازآدمای ـ

 بیتاب بغضم.توحیاط رفتم فورا آزادکردم کشیدمو دستمو

 کردم،رفته نگاه بالکن به.سرازیرشدن شدوبازشد،اشکام

 میرسیدومیزوصندلی باغ به که حیاط ی گوشه رفتم.بود

 گریه خودم حال به نشستمو صندلی روی.داشت

 کیارشه فکرکردم نشست شونم روی دستی.کردم

 ببینمت برونمیخوام ـ

 حتی که شدم شکه طوری خشدارش صدای باشنیدن اما

 بهش کردن نگاه جرات.بود اومده بند اشکامم

 رگمو.رسید گردنم به شونم ازروی دستش.رونداشتم

 تمام بستم چشمامو.میداد رگوتکون کردوباناخنش لمس

 سمت رفتم بلندشدم سرعت کردموبه جمع نیرومو

 بود بنداومده نفسم میرسه بهم االن ازفکراینکه.خونه

 فقط رسیدومنوانداخت بهم میدونستم که وهمونطور
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 نفرصدامو یه بلکه بزنم آخرجیغ ی لحظه تونستم

 بود بیشترکرده ترسمو عصبانیش نفسای صدای.بشنوه

 نداشته بامن کاری میکنم ازت،خواهش میکنم خواهش ـ

 باش

 این عاشق.میاد بهت ترس چقدر.باشم چرانداشته ـ

 میفهمه خوشمزم ی طعمه که وقتی مخصوصا ترسوندنام

 ..و رسیده آخرخط به

 غیب شبیر.بکشم راحتی نفس شد باعث کیارش صدای

 .اومد شدوکیارش

 اززمین کرد کمکم کیارش.بودم شکه هنوزم ازترس

 .بلندبشم

 سارا؟ چیشده ـ

 ازفکر.بزنم حرف ونمیتونستم میزدم نفس هنوزنفس

 .وقرارنداشت آروم قلبم بودم مرگ قدمیه یک تو اینکه
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 ـ

.م..میخواست.می..می.اوون..او..شبیر..شب..رش..کیا..کیا

 بکشه..ب..ب..منو.م.

 حتی فرارکنه نمیتونه حصاره توی شدی؟اون دیوونه ـ

 ...فرارکنه بخواد اگرم

 .پرید رنگش باشه زده سرش به فکری وانگار کرد اخم

 بیام تامن بروداخل ـ

 ..ولی ـ

 برو گفتم ـ

 بودو ایستاده کیارش.خونه سمت ودوییدم دادم سرتکون

 داخل رفتم.شد غیب بازکردم دروکه.تو ازدربرم بود منتظر

 عمیقی بستم،نفس چشمامو دادمو درتکیه به.ودروبستم

 .کشیدم
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 نمیکنم؟چرادیگه حس کجایی؟چراحضورتو پس زهید

 نمیکنی؟ کمکم

 چشماموبازکردم کیانا باصدای

 کجاست؟ پریده؟کیارش شده؟چرارنگت چیزی سارا ـ

 .توحیاطه.نیست چیزی ـ

 آب لیوان توآشپزخونه،یه رفتم نشدمو حرفاش منتظر

 انگارکسی.سرکشیدم نفس یک ریختمو خودم برای

 کیارش پس.نشنیده منو جیغ صدای

 ایستاد کنارم چطورفهمید؟مادرجون

 .ومضطربه پریده رنگ شده؟صورتت چیزی جان سارا ـ

 زدم مصنوعی لبخند

 االن داشتم سرگیجه کمی.نیست چیزی عزیزم نه ـ

 بهترم

 خداروشکر خب ـ
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 نگران.شد کردن ساالددرست بوسیدومشغول لپمو

 درزیرزمین به ایستادمو بالکن روی رفتم.بودم کیارش

 گرفتم تصمیم.بود معلوم ازش نورضعیفی.کردم نگاه

 .بهش فکرنکنم

 کجایی؟ زهید زهید ـ

 نترس باکیارشم من.کنیم شبیروپیدا باید سارا ببخش ـ

 باشه؟

 کنم صحبت بایدباهات ـ

 .سارا نمیتونم حاال ـ

 یانه؟ میفهمی کنم صحبت باهات باید ـ

 بگو.خب خیلی ـ 

 نمیخوامش من.بره پیش اینطور نمیخوام من ـ

 میدونم ـ

 کن کمکم پس ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

454 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 خیلی فکرمیکردم که ازاونی قدرتش کیارش.نمیتونم ـ

 راضی پدرتم سارا.نیست ساخته کاری ازمن دیگه.فراتره

 .مجبورکرد اونم کیارش ولی نبود

 چطورباابارومجبورکرده؟!!چی؟ ـ

 میده عمرعذابت یه شبیر نکنین ازدواج اگه گفته بهش ـ

 اثری هیچ بدون میکشتت بعدم میکنه خودش وتورومال

 .میکنه نابودت ازت

 زدم پوزخندی

 بدبخت روش تو باشبیرداره؟فقط فرقی چه خودش ـ

 کجاست؟ سیهان.دارن فرق باهم من کردن

 فهمیدم کردی؟فقط چیکارش نمیدونم.زده غیبش ـ

 رفتم من.خوردین ضربه هردوتون

 چی آیندم بنظرت.بگم بهش نمیتونستم زهید ـ

 ..میشد؟آبروم
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 هیچوقت اون میفهمیدی داشتی عالقه بهش اگرواقعا ـ

 متاسفم.گرفتی زودتصمیم خیلی.ببره آبروتو نمیخواست

 تمام به میتونست ثروتمنده ی قبیله ازیه اون.برات

 اما برات شوهرباشه بهترین برسونتت،میتونست آرزوهات

 بدشدی چطورانقدر اینکه.کردی چیزوخراب همه

 همیشه مثل شکستیو بهرامو دل که شایدازوقتی.نمیدونم

 عاشقت واقعا که بود کسی اولین بهرام.گرفتی ندیدش

 براش گفت کیارش وقتی که دلشوشکستی اماطوری بود

 قبول ومنطق دلیل بدون راهه بهترین هیپنوتیزم

 توبه سارا.کیارشه دست مسخ کردوگولشوخوردوهنوزم

 .میشی آروم کن خلوت کمی باخدا.نیازداری خلوت

 رفتم لرزوند بدنمو پاییز سوزوسرمای.شدورفت غیب

 عمونشستم وکنار داخل
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 صحبت زندگی وشرایط درموردآینده باهم کمی

 خبری کیارش از بوداما گذشته دوساعتی حدودا.کردیم

 گفتم بلندشدمو ازرومبل.بود نشده

 .دارم بیاین؟کارتون میشه چندلحظه بابا ـ

 حتما دخترم آره ـ

 توحیاط رفتم بابا همراه به

 کیارشم.کرد حمله بهم شبیردوباره راستش بابا ـ

 ببینیم بریم باهم میشه نگرانشم زیرزمین رفته فکرمیکنم

 یانه؟ خوبه حالش

 صورت حالت همون دقیقا صورتش.کرد نگاهم نگران

 گفت بابا.زیرزمین طرف به رفتیم باهم.بود شده کیارش

 باشه؟ داخل میای گفتم هروقت منتظربمون توهمینجا ـ
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 باالرفته بحثشون صدای.رفت دادمو سرموتکون

 دروبازکردمو.اینجام من رفته بابایادش شدم متوجه.بود

 داخل رفتم

 بابا،کیارش؟ ـ

 گفت عصبانی کیارش.کردم نگاه من به هردو

 نیابیرون؟ نگفتم چیکارمیکنی؟مگه تواینجا ـ

 بودم نگرانت ـ

 باباگفت

 دادمیزنی؟ خب،چراسرش داره حق ـ

 چی؟یعنی یعنی این میدونین فرارکرده باباشبیردوباره ـ

 به برده،یعنی وحصاروازبین آورده دست به قدرتشو

 ..اونو ساراتنهاست وقتی میتونه راحتی

 کرد نگاه من به
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 تکون کنارخانوادت از نیومدم هم تاوقتی بروباال ـ

 .نمیخوری

 ..ولی ـ

 گفتم؟ چی نشنیدی ـ

 باباگفت

 بریم.میزنی حرف اینطوری باهاش باشه بارآخرت ـ

 دخترم

 .بابا ـ

 .توخونه برگشتیم باهم بهش اهمیت بی

 خیلی زد حرف باهام اونطوری پدرش جلوی ازاینکه

 ووقت خوردیم شامو.فکرنکردم بهش دیگه.دلخوربودم

 عموبا ی وخانواده میومدن وساینابامن مامان.بود رفتن

 تنظیم ۶ ساعت برای گوشیمو ساعت.میموندن اونجا عمه

 .آزمایشگاه برم کیارش همراه تا کردم
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 نمیدونستم اما بود شده تنگ سیهان برای دلم

 میکردم صداشم اگه حتی کجاست؟شاید

 سمجی اشک قطره.آوردم توذهنم صورتشو.نمیشنید

 باصدای.برد خوابم بالخره.رفت پایین چشمم ازگوشه

 وجواب بازکردم چشمامونیمه.بیدارشدم گوشیم زنگ

 دادم

 الو ـ

 .دنبالت میام شودارم آماده ـ

 شدم شستم،آماده صورتمو رفتم.کردم قطع حرفی بدون

 باصدای.مامانوبیدارکنم نمیخواستم.ومنتظرنشستم

 نداشتم دادن جواب ی حوصله بلندشدم ازرومبل گوشیم

 شدم بیرون،سوارماشین ورفتم رددادم

 سالم ـ

 سرصبحی؟ سالم،چته ـ
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 ماشینوروشن فهمیدحوصلشوندارم خودش.نگفتم چیزی

 برای بودیم زده زنگ ازقبل چون.کرد کردوحرکت

 برای هم تا بریم ونیم۶ حدودا زود صبح بود دکترگفته

 خداروشکر.مشاوره برای هم باشیم راحت گرفتن خون

 ی گرفتن،مشاوره خون بعداز نشدم اذیت خیلی

 گاهی وفقط نبود مهم برام اصال که مسخرشم

 وقت.شد تمام ساعت یک بعداز بالخره.جوابشومیدادم

 سوار.بود وهنوزخلوت بودن نفراومده ۱۰حدود فقط رفتن

 میومد خوابم خیلی.کردیم وحرکت شدیم ماشین

 وخوابم نتونستم بیداربمونم کردم هرچقدرتالش

 بیدارشدم کیارش باصدای.برد

 سارابیدارشورسیدیم..ساراجان..سارا ـ

 بودیم خونه روبروی چشماموبازکردم

 خداحافظ ممنون ـ

 سارا ـ
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 بله ـ

 اینطوررفتارنکن بامن ـ

 شدم پیاده زدمو پوزخندی

 .ازت میکنم کردم،خواهش غلط سارا ـ

 بزوربدستم میخواد.بستم ودرو خونه رفتم بهش توجه بی

 .داره انتظارمحبتم بیاره

 رفتم خندون ظاهرسازی برای دادمو قورت بغضمو

 .توخونه

 بیداری؟ گلی مامان ـ

 بیاآشپزخونه دخترم آره ـ

 عشقم سالم ـ

 نشدی که اذیت.ماهت روی به سالم ـ

 میدونی که خودت نیستم انقدرسوسول من بابا نه ـ
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 نمیخوری؟یخچالت چیزی هستی خونه سارا.عزیزم آره ـ

 مرغ تخم فقط البد ازتنبلیت.نخوردست انگاردست

 آره؟ میخوری

 اوهوم ـ

 خیلی که شوهرتو مخصوصا.خبرانیستا شوهرازاین خونه ـ

 .شکموعه هم

 .بدم انجام باید میشه زوری شوهر خونه بابا ای ـ

 نمیگه بهت ترازگل نازک کیارش حاال خوبه ـ

 زوریه ازدواجمم خبرنداری آره گفتم تودلم

 بود دکترگفته.بخوابم تاکمی تواتاقم ورفتم نگفتم چیزی

 بایدبریم امشبم بودم ومطمئن میشه آماده تاغروب جواب

 اگه.کنیم روشن رو عقدوعروسی تاریخ که کیارش خونه

 میسوخت،هرچند دماغش نمیخوند باهم آزمایشا جواب
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 آزمایشودستکاریش میتونه راحت وخیلی دکتررفیقشه

 .بیدارشدم ساینا باصدای که برد خوابم کی نفهمیدم.کنه

 zohre.s.p: نویسنده|سرگردانم...  من

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 .پاشوظهرشده جونم گلی،آبجی سارا ـ

 خواهری سالم ـ

 پاشودیگه عشقم سالم ـ

 بوسیدمش نشستمو روتخت

 ندادن؟ گیر بهت که مرخصیت واسه مدرسه ـ

 گفت زد زنگ پری خاله.کرد صحبت باهاشون عمو نه ـ

 .قرارمدارعروسی واسه خونشون بریم شب

 باشه ـ
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 فقط میدونی بگیریم؟خودت لباس میریم باهم فردا ـ

 دارم قبول خودتو ی سلیقه

 میرم بعدباکیارش تورومیخریم لباس اول.عزیزم باشه ـ

 .خودمون خرید واسه

 ساینا،تنها خوشبحالت.بیرون رفت بوسیدوباذوق لپمو

 تصمیم برام همه همیشه من اما مامانه اختیاردارت

 ازهمیشه که حاالم.مترسک میشدم وخودمم میگرفتن

 بهم دیگه که وزهید گذاشت تنهام که سیهانم تنهاترم

 .نمیده اهمیتی

 نمیدم اهمیت گفته کی ـ

 درست میمیری.میدی دق منو عه،آخرش کوفت ـ

 حضورکنی؟ اعالم وحسابی

 .کردم عادت نمیشه ـ

 تاحاال؟ کجابودی.کنار بذارش ـ
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 خونیت دشمن دنبال ـ

 خب ـ

 .نکردیم پیداش ـ

 این یجوری زهید.من ازشانس اینم پوووووفففف ـ

 بزن بهم ازدواجو

 .زیاده قدرتش کیارش نمیتونم ـ 

 که داره چی قدرت این ازش قدرت،متنفرم همش اه اه ـ

 ازسنگ که حاال قدرتشومیشکنم شاخ دنبالشه؟بالخره

 محبتمو روی دیگه شدم

 

 .نمیبینه

 .توآشپزخونه رفتم بلندشدمو

 تاکوچه.انداختی راه بویی کرده؟چه چه گلیم مامان به به ـ

 .داریم سبزی قرمه فهمیدن باالییمونم
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 .نریز انقدرزبون بسه ـ

 حاظرمیشه؟ کی.چشم ـ

 .میکنم خاموش بجوشه دیگه یکم.ناهارآمادست ـ

 رفتیم بعدازناهار.کردم ناهاروآماده وسایل

 خوشش لباس یه از ساینا خداروشکر.بازار

 ودامن کت یه مامانم برای.براش اومدوهمونجاخریدم

 پاییزکه.خونه خریدبرگشتیم کمی بعداز.خریدم قشنگ

 شب وجاشوبه میره باد سرعت روزمثل میشه

 .افتادیم وراه ۸شد ساعت تاحاضربشیم.میده

 نظری حتی.دوروزدیگه یعنی آخرهفته عقدشدبرای قراره

 پیامبر والدت قرارشد هم عروسی برای.نپرسیدن ازم

 یه.توآشپزخونه رفتم دادمو قورت بغضمو.بگیریم جشن

 اومد مادرجون.بهترشد حالم کمی خوردم آب لیوان

 توآشپزخونه
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 حرفامون وسط عزیزم؟چرابلندشدی چیشده ـ

 .ترم سنگین نباشم فکرکنم ـ

 تواینجان بخاطر حرفیه؟همه چه این ـ

 واقعا؟مطمئنین؟ ـ

 سرازیر واشکام کنم کنترل بغضمو نتونستم دیگه

 کرد بغلم مادرجون.شدن

 چیه؟ حرفا عزیزم؟این چیشده ـ

 اومد کیارش

 چرانمیای؟سارا؟چیشده؟ سارا ـ

 حتی ودوختی بریدی چیزو چیشده؟همه میپرسی ـ

 ..اونوقت یانه توموافقی نپرسیدی

 زدیم حرف ماباهم ـ

 باهام؟هاااااا؟ زدی حرف حرفی؟کی چه ـ
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 گفت مادرجون

 .بگو همه پیش نظرتو بیابریم ناراحتی بخاطراین اگه ـ

 کرد نگاهم بانگرانی کیارش

 این مترسک منم شده تموم چی همه حاالدیگه ـ

 .مادری ببخشید.آقام

 نیازبه.کشیدم سردونفس هوای.ایستادم روبالکن رفتم

 زد بهمش کیارش صدای.داشتم آرامش

 سارا ـ

 .برو ببینمت نمیخوام ـ

 .باش خودت مواظب خب خیلی ـ

 یاس عطر بوی.توسرماپیچید تلخش عطر بوی.رفت

 نفس ودوباره بستم چشمامو.جاشوگرفت مادرم

 کرد ومیزانش انداخت دوشم روی پالتومو.کشیدم

 .نیازدارم بخشت آرامش بوی این به نرو.مامانی ممنون ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

469 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 عموت.نگفتم چیزی منم که ببخش.عزیزم باشه ـ

 .کنیم مخالفتی ونمیتونیم جمعن بزرگ وپدرسعید

 .مامانی باشه ـ

 .کردم بغلش.کردم نگاه شرمندش چشمای به

 .خوشبختم من.عزیزدلم نباش ناراحت ـ

 که میدادم نشون باید مادرم دلخوشی برای

 جونش به جونم.باشه ناراحت نباید اون.خوشبختم

 پیشونیشوبوسیدم.بسته

 .بیرون اومدیم هردومون زشته مامانی داخل بریم ـ

 .عزیزم باشه ـ

 نگاهم باناراحتی کیارش.نشستم وکناربقیه داخل رفتیم

 بعدازشام.برداشتم چاییمو ولیوان ندادم اهمیتی.کرد

 وکیارش من فقط خرید برای قرارشد خونه برگشتیم

 بیدارشدم مامان باصدای صبح.بریم
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 میرسه کیارش االن مادرپاشو ساراجان ـ

 ۱۰ ساعت شستم وصورتمو دست رفتم بلندشدمو باشه ـ

 حاظرشدم فورا.نبود خوردن صبحانه برای وقت بودو

 سوارشدمو.بیرون رفتم کیارش ماشین بوق وباشنیدن

 .ندادم سالمشم جواب حتی.کرد حرکت

 

 کامل خریدامونو تاتونستیم گشتیم چندتاپاساژو

 تمام خریدمون که بود عصر ۴ حدودا ساعت.کنیم

 کرده واقعاضعف دیگه.غذابخوریم که رستوران شدورفتیم

 لباساروجداکردیم کیارش ی خونه رفتیم بعدازناهار.بودم

 رسمشونه میگفت.کادوبپیچه قرارشدکیانا منو ووسایل

 هیچ که من.بدن عروسوتحویلش های وسیله کادوپیچ

 آرایشه سالن رفتیم وباکیارش شدم بیخیال سردرنیاوردم

 که.بگیریم وقت فردا برای که مادرجون دوست
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 هم گلفروشی.کرد قبول کیارش بااصرار خداروشکر

 .کردم روانتخاب گل دسته رفتیمو

 منو کیارش.شد شب ۹ ساعت کنیم چیزوهماهنگ تاهمه

 حال  دیگه که بودم خسته قدری به.ورفت خونه رسوند

 بدترین فردا که مخصوصا نداشتم خوردنم شام

 .بود کورشده اشتهام وازفکرش بود روززندگیم

 باصدای صبح.خوابیدم کردمو عوض لباسامو باخستگی

 بود کیارش.بیدارشدم تلفن زنگ

 الو ـ

 دنبالت شومیام حاظر سالم ـ

 باشه ـ

 لقمه ویه شستم صورتمو.پوشیدم کردمولباسامو قطع

 مامان.خوردم بود گذاشته برام مامان که دیشب ازشام

 پس.آرایشگاه برن ومادرجون کیانا همراه قراربود وساینا
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 رفتم ماشین بوق باصدای کنم نبودبیدارشون نیازی

 سوارشدم.بیرون

 سالم ـ

 .بخیر صبحت خانومم سالم ـ

 .کردم چک گوشیمو پیامای بهش اهمیت بی

 ارایشگاه رسیدیم.کرد کشیدوحرکت پوفی

 سارا ـ

 بله ـ

 آبروکن حفظ لطفا ـ

 .شدم وپیاده زدم پوزخندی

 

 ـ راوی ـ
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 بعد.داد روتحویل ماشین رفتو گلفروشی سمت به کیارش

 درآرایشگاه جلوی منتظر بهرام.رفت آرایشگاه بسمت

 رفت سمتش به بالبخند.بود ایستاده

 ماچطوره؟ شادوماد سالم ـ

 چطور؟ داماد ساقدوش.داداش،عالیم سالم ـ

 عالی فوق منم ـ

 کیارش.شدن آرایشگاه ووارد دادن دست هم هردوبه

 اما بود نفردیگه یه حضور سنگینی متوجه مدت تمام

 تمام.اونجاست کی بفهمه محیط اون توی نمیتونست

 ایستاده کنارش سیهان نمیدونست اما.شبیربود به شکش

 وکیارش بهرام.میکنه نگاه صورتش به باغم وداره

 لباساشونو بود هم شبیه موهاشون هردومدل

 باتفاوت شدن هم شکل درست.پوشیدن

 کیارش بده روانجام هماهنگیا تا رفت بهرام.صورتاشون

 آماده ظهربودوسارا ۱ ساعت.ماشین دنبال رفت هم



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

474 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 ازدیدنش.اومددنبالش کیارش بالخره.بود ومنتظرنشسته

 .بود کرده کامالتغییر صورتش چون.بود شده شکه واقعا

 

 ساراـ ـ

 دستمو اومد دادو لودینگ کیارش چنددقیقه بعداز

 خودمونو عاقدمیومدوبایدفورا ۲ ساعت.گرفت

 زده چندبارزنگ مادرجون.میرسوندیم

 من ولی.کنه آرومم میخواست دارمو بود،فکرمیکرداسترس

 داشته استرس بخوام نبودکه مهم روزبرام این اصال

 کرد کمک لباسموگرفتو ی دامنه کیارش.باشم

 ترافیک ساعت بعدازنیم کردو حرکت.بشم سوارماشین

 قشنگم خواهری استقبال اومدن همه.رسیدیم بالخره

 همرا برداشتو لباسمو ی دامنه گرفت دستمو اومدسمتمو

 صلواتی.بود عاقدمنتظرنشسته.داخل رفتیم وبهرام کیارش

 بودو شده سوم ی دفعه.خطبه خوندن کردبه شروع دادو
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 تواین کسی آرزوکردم فقط لحظه اون منتظربودن همه

 بله.کنه شروع زندگیشو وباخوشی قرارنگیره من موقعیت

 خونده دامادم دعای.گفتن تبریک وهمه گفتم سردی ی

 بالخره مرسومات انجام از بعد.روگفت بله شدوکیارش

 اماهردومون بود غذاآورده برامون مامان.رفتن مهمونا

 کیارش بودو لعنتیم حال این از که من.نمیخوریم گفتیم

 بعداز.غذابخوره نمیتونست آوردنم بدست ذوق از البد هم

 عوض لباسمو رفتم وبکوب وبزن جشن چندساعت

 وبرم بدن شامو بودم منتظر بودم شده کالفه دیگه.کردم

 رسید تازه مهرداد.رونداشتم فضا این تحمل دیگه خونه

 پسره.کنه شرکت تومراسم نتونست که کرد وعذرخواهی

 تاوقت بودو من به چشماش اول ازهمون چرون چشم

 بودم،دست شده کالفه.برنمیداشت ازم چشم شام

 کیارشوگرفتم

 سارا؟ چیشده ـ
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 نمیتونم بره کن ردش سروپارو بی هیز این یجوری ـ

 .کنم تحملش

 .بگم چیزی نمیتونم کرده بابادعوتش ـ

 اعصابموخوردمیکنه داره ـ

 .میره میخوریم شام دیگه ساعت یه کن تحمل ـ

 باشه ـ

 شب وهمه گرفته بلیط زود صبح عموبرای راستی ـ

 .میمونن همینجا

 شد گرد چشمام

 ..که مامان ولی ـ

 .خونه میریم فقط وتو من اینجاست هاشون وسیله ـ

 .همیشه شد،برای تمام خوشیم دیگه.داشتم همینوکم

 سارا؟ ـ
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 بله ـ

 چیشده؟ ـ

 .باشم تنها امشب میخوام ـ

 نمیکنه قبول نگفت،میدونستم چیزی.کرد نگاهم باناراحتی

 خداحافظی ازهمه شام بعدازخوردن.نمیذاره وتنهام

 بستم وچشمامو نشستم توماشین رفتم.کردیم

 رفتم بازیواشتباه اینطوربشه؟میدونم سرنوشتم چراباید

 حقم شکست این.میگرفتم جواب اینطوری باید ولی

 .نکردم نگاهش.شد دربازوبسته.نبود

 نداری دوسم میدونم.میزنم حرفمو پس بیداری میدونم ـ

 داشته دوسم میکنم کاری ولی سخته برام تحملش

 نمیره ازبین دعایی باهیچ که تودلته مهرکی نمیدونم.باشی

 قلبت صاحب خودم بیرونو میندازمش بالخره ولی

 .سارا نیست من حق حقارت این.میشم
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 صورتمو.خونه رسیدیم.کرد کردوحرکت ماشینوروشن

 سبک موادشیمیایی ازاونهمه تاموهام حمام رفتم شستمو

 نفهمیدم.درازکشیدم روکاناپه رفتم برداشتمو پتومو.بشه

 .بیدارشدم کیارش باصدای صبح.برد خوابم کی

 خونه کنم کمک بهشون خونه میرم دارم من سارا ـ

 تاظهرمیام کن جمع لباساتو همه بیدارشدی.کنن رومرتب

 .دنبالت

 .بوسیدورفت لپمو

 بات چشمامو

 

 بخاطرخستگیم ازینکه.بودم خودم تواتاق.بازکردم عجب

 .کردم لعنت خودمو نبودم متوجه

 زهید....زهید ـ

 پیچیدم پتورودورخودم
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 کجایی زهید ـ

 بله ـ

 نیستی؟ مواظبم دیگه چرا ـ

 .کنارته کیارش.نیستی تنها دیگه چون ـ

 ..چرابیدارم..چرا ـ

 قبول نیستی راضی گفتم هرچی.نداد اجازه ـ

 .کنم کاری نمیتونستم من بودو نکرد،صاحبت

 تموم توباعث.ببینمت دیگه برو،نمیخوام ـ

 بازی وارداین منو لعنتی توی.بدبختیامی

 بروگمشووووو.کردی

 گرم آب حمام رفتم.رفت باناراحتی.کشیدم جیغ تاتونستم

 .نه اماروحمو بود حالموبهترکرده

 اینگارونکنم اگرخودم کردم،میدونستم جمع لباسامو

 که بود ۱۲ حدودا ساعت.میکنه روجمع همه خودش
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 کردن جمع از دست در شدن بسته باصدای

 دادم ادامه ودوباره پوشیدم لباسامو.برداشتم

 کجایی؟ گل ساراجان؟خانوم ـ

 تواتاق اومد

 خوبی؟ ـ

 .نکردم نگاهش

 .سارا ببخش ـ

 وسیله.بستم چمدونمو ریختمو هم روی لباسامو ی همه

 برام.ریختم بزرگی کیف وتوی کردم جمع هم دیگه های

 برداشت چمدونو.بود بدم حال مهم.بشن نبودخراب مهم

 کردم آرایش کمی.بود پریده رنگ زیادی صورتم.ورفت

 خراب که هایی ووسیله غذا.آشپزخونه رفتم.شد بهتر که

 که روزی بقیشوهمون.نشن خراب تا کردم میشدوجمع
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 خیلی نمیتونستم.میکنن جمع کنن تخلیه میخوان

 اومد بعدچنددقیقه بود هاروبرده وسیله کیارش.بایستم

 .بیادیگه سارا ـ

 میشه اینجاتنگ برای دلم کردم نگاه خونه به

 بازومو کیارش.رفتم دیواروگرفتمو آروم آروم.میدونم

 ماشین توی کرد کمکم.نداشتم مخالفت حال.گرفت

 .نشست خودش بعدم نشستم

 دکتر؟ بریم میفهمه،میخوای مامان وضعت بااین ـ

 کردم نگاهش باعصبانیت

 .باشه ـ

 برداشت پالستیک یه عقب ازصندلی

 .بهتربشی یکم روبخور وآبمیوه کیک بیااین ـ
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 تمام داشتمو قدرت میخواست دلم.پررو زورگوی

 پرت پالستیکوازشیشه.میکردم خالی عصبانیتموروش

 بیرون کردم

 چیکارمیکنی؟ ـ

 صداتوبشنوم،میشه؟ نمیخوام ـ

 خودم به بود هرسختی به.رسیدیم.کرد اضافه سرعتش به

 .سمتم اومدن ومادرجون بابا شدم وپیاده شدم مسلط

 کردم بغل مادرجونو بالبخندظاهری

 خوبی؟ دلم عزیز سالم ـ

 مامانی آره سالم ـ

 .پیشونیموبوسید دادمو دست بابا به

 بودوبوی توهواپخش دودش.اسپنداومد باظرف کیانا

 میکرد خوب حالمو گرمش
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 چشم بترکه دونه وسه سی اسپند دونه اسپنددونه ـ

 .خانوم عروس اومدی خوش.حسودوبیگونه

 وتشکرکردم بوسیدمش

 گفت کیارش

 .آدمیما ماهم ـ

 توهم واسه دامادی چون حاال.آدم دورازجون ـ

 .میچرخونم

 .چرخوند دورسرش واسپندو کیارش سمت رفت باخنده

 .نخوره چشم داداشم ماشاال ـ

 کیارش به دادم کیفمو.بود ناهارآماده میز.داخل رفتیم باهم

 .نشستم کنارمادرجون خودم هاببره وسیله تاهمراه

 یه مادرجون.نشست کنارم اومد کیارش دقیقه بعدچند

 .گذاشت وکیارش من بین برنج بزرگ ظرف

 .بشم بشقاب هم باهاش مونده کم همینم
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 کاریه؟ چه این مادرجون ـ

 خوشت اگه حتی کنی عادت مادر؟باید مگه چیه وا ـ

 غذامیخوردیم باهم پیش چندسال تاهمین وسعید من.نیاد

 منم غذابخوریم اینطوری نمیشه دیگه گفت خودش اما

 .ندادم ادامه

 گفتم کیارش روبه

 اینجافقط.خبرانیست ازاین خودمون خونه بگم ازاالن ـ

 .میکنم قبول مادرجون بخاطر

 شدین تنها الاقل میذاشتی ساراجون وا ـ

 گفتی خودم انگاربه اینطوری.میگفتی

 حرفه فقط آقا این واسه بگم هرچی من مادرجون وال ـ

 .زورمیگه چقدربهم بدونین اگه

 وگفت ریخت برنج روی مقدارخورش یه کیارش
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 حاال میگم میرسه بهت زورم.زوربگم دارم دوست ـ

 حرفیه؟

 .نمیشه منکرش خوبه بفرمایید ـ

 گفت بابا

 گوششو خودم بگو زورگفت هروقت میکنه بیخود ـ

 .بکشم

 .باباجون چشم ـ

 گفت کیارش

 دارم حق زنمه ببخشیدا خیلی بابا.خودشیرین اه اه ـ

 .بکنم خواست دلم هرکاری

 بی کامال حرفت کن صحبت درست پدرت با اولن ـ

 وقتا همین واسه بابارو ی خونه بود،دومن احترامی

 .گذاشتن
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 کیارش وبرخوردای ازحرفا بود معلوم که مادرجون

 گفت شده ناراحت

 .تو میدونمو من اینطوررفتارکنی یباردیگه کیارش ـ

 مامانی باشه.آزار دل شده کهنه بازار به اومد که نو ـ

 .بعدناهارباشماکاردارم من ساراخانوم.چشم

 دیگه ولی غذاخوردم قاشق چند بهش اهمیت بی

 اصال مشترک ظرف توی که مخصوصا بخورم نتونستم

 گفتم کیارش به ناهار خوردن بعداز.غذاخورد نمیشد

 گذاشتی؟ کجا هامو وسیله ـ

 دیگه تواتاقه ـ

 خودشوبازکرد دراتاق

 کیارش؟؟؟؟ ـ

 جونم ـ
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 نشنون بقیه که طوری آروم.کردم نگاهش باعصبانیت

 گفتم

 .میذاری اتاق اون توی میبری هامو وسیله حاال همین ـ

 داری مشکل باهام بفهمن بقیه نمیخوای توکه عزیزدلم ـ

 خونه رفتیم بعدکه.کن ماهوتحمل یه این هوم؟پس

 برو حاالم.بکن داشتی دوست هرکاری خودمون

 .داره کشوخالی دوتا دراورم.جاکن لباساتوجابه

 چیو شور دارم بگو منو کردی خواست دلت هرغلطی ـ

 آخه؟ میزنم

 دروبست اومدو سرم پشت تواتاق،اونم رفتم

 اینطوری باهام باردیگه یه تذکرنمیدم دیگه سارا ـ

 رفتارکنی

 دادزدم

 میکنی؟ غلطی چه مثال ـ
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 خونو شوری.اومد فرود صورتم شدوروی شل دستش

 دیگه.شد جمع توچشمام اشک.کردم حس تودهنم

 خورده کتک نمیشد کنم،باورم نگاهش نتونستم

 سر که مادرجون صدای دربازشد.بودم باشم،شوکه

 سرم.نمیدیدم تاربود،هیچی صورتشون.دادمیزد کیارش

 حس پوستم روی دماغمو خون گرمای.بود دردگرفته

 .نفهمیدم وچیزی رفت گیج سرم.کردم

 روبروم چشماموبازکردم،مادرجون آب خنکی باحس

 میکرد گریه بودوکیاناداشت نشسته

 مادربهتری؟.ساراجان ـ

 شرمنده بود،نگاه نشسته مبل روی بابا.دادم سرموتکون

 .گرفت کردوسرشوپایین بهم ای

 وحشیا بااین ازبس پسر این.آبقندوبخور مادراین بیا ـ

 بگواین گفتم هزارباربهت سعید.شده اینطوری گشته
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 ی چیشد؟دختردسته ببین ندادی گوش کنار کاراروبزاره

 .الهی دستت بشکنه.زده ازدواجش روزاول گلو

 عقب سرمو ازدرد.زد لبم ی گوشه به دستی

 اینطوری کیارش.تروخدا مادر،ببخش برات کشیدم،بمیرم

 .نبود

 فکرکنم.خودم ی خونه برمیگردم مادرجون،من ممنون ـ

 .باشه براش خوبی تنبیه این

 .نداره دوریتو طاقت میدونم ولی ـ

 گفت آروم خیلی بعدم

 نباید دوروز یکی این داری استراحت تونیازبه جداازاون ـ

 .فشاربیاری خودت به خیلی

 پسره.توش بازمیکردومیرفتم دهن زمین میخواست دلم

 آبرو بی حیای بی

 زد لبخندی مادرجون
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 خودم.کلنجارنرو انقدرباخودت نگفته چیزی کیارش ـ

 .فهمیدم

 عجب انقدرضایعم؟پوووففف یعنی.گردشد چشمام

 .دارم ای بدبختی

 بودم قبال که اتاقی همون برم بااجازتون پس ـ

 من کن توبرواستراحت بخوای هرطورخودت مادر باشه ـ

 .اتاقت هاتومیارم وسیله

 وخودم کیارش تواتاق رفتم.لپشوبوسیدم زدمو لبخندی

 قبال که اتاقی همون رفتم.وسایلموبرداشتم

 بقیه ولی کردم توکمدآویزون برداشتم چندتالباس.بودم

 .رونمیخواستم

 ازمامان میخواستم هنوزدردداشتم.کشیدم دراز تخت روی

 برم میتونستم کاش.میکشیدم خجالت ولی بگیرم کمک
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 حرف اینجا؟انقدرباخودم چرااومدم اصال پوووف.حمام

 .وخوابیدم شدم خسته که زدم

 کردم اطرافونگاه کمی.آشنابود خیلی برام بودم باغی تویه

 یه ی ناله صدای.درختاگذشتم ازبین جلو رفتم.نبود کسی

 عرض به.بود بزرگ درخت یه جلوتر رفتم.مردوشنیدم

 درخت صدااز.بود گذشته ازدیدم وطولش درخت ۵ شاید

 میومد

 اینجاست؟ کی ـ

 نمیشد باورم.چسبوندم درخت به گوشمو.نشنیدم جوابی

 زدم ضربه درخت به باانگشتام.صدامیومد درخت ازتوی

 درخت دور.بود گرفته درد خودم دست فقط ولی

 صاف درخت ی تنه.وجودنداشت ای روزنه هیچ.چرخیدم

 دستموروش.بود عجیبی درخت.ای پوسته هیچ بدون بود

 ی گذاشتم،شاخه روش دستمم اون.شد صداقطع.کشیدم

 نگاهم انگارداشت.شد خم صورتم روی ازش کوچیکی
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 باحس شدو غیب چیز همه نرسیده ثانیه به اما.میکرد

 بود کنارم کیارش.بازکردم چشمامو سرم روی دستی

 .چیکارمیکنی؟بروبیرون تواینجا ـ

 سارا ببخش ـ

 .بروبیرون گفتم ـ

 .بخواب.نمیرم نه ـ

 زمزمه چیزیو زیرلب کشید چشمام دستشوروی

 .برد شدوخوابم سنگین کرد،پلکام

 

 ـ راوی ـ

 برای بودو نشسته سارا بزرگ عمارت توی سیهان

 تاحال چرخید عمارت اطراف کمی.میریخت اشک خودش

 بزرگی درخت به.بود نشده خوب اما بهتربشه خرابش

 .داد تکیه
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 بیاین بکشین منو بیاین شرور،کجایین ی قبیله آهای ـ

 .کنین وراحتم بیاین فرارنمیکنم دیگه من

 .کرد نگاه درخت به

 تواین چیه؟ شدی؟تودردت تنها من نداری؟مثل پری تو ـ

 باهاشون توچراتنهایی؟چون دارن پری درختا ی همه باغ

 نمیتونم بمیری؟من میخوای من مثل داری؟توهم فرق

 منو نمیتونی توهم.من نه کارآدماست اون.توروبکشم

 .چقدربد.بکشی

 تکون هاش شاخه.کرد نگاه درخت به بلندشدو

 گرفتن سیهانو دست نازک ی دوشاخه.خوردن

 شدی؟ هستی؟طلسم پری تو..تو ـ

 به کشیدنوچسبوندنش درخت سمت به سیهانو ها شاخه

 کردن حلقه درخت دستاشودور.درخت ی تنه

 چیکارکنم؟ باید ـ
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 ماهی وبوی چشماشوبست.افتاد پلکش روی برگی

 یه.کرد چشماشوباز.آزادشدن دستاش.کرد ودریاروحس

 .بود تاریک جای

 رفتی؟تو کجا دریا پری کجام؟هی من ـ

 چرااینجابودی؟کجایی؟

 .خوردوافتاد درخت ی تنه خوردوبه تکون زیرپاش زمین

 .بزاربرم.کن درخت؟آزادم توی آوردی منو چرا ـ

 کمی نامشخصی ی نقطه از افتادو زمین روی میوه چندنوع

 کرد داخلوروشن نور

 جا من.بذاربرم اینجابمونم نمیخوام من ـ

 .کن آزادم.وغذانمیخوام

 تکیه پشتش چوب به ناامید.نگرفت جوابی دیگه اما

 .بودخورد افتاده که هایی دادومیوه
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 سارا سرنوشت برای بودو نشسته خانوادش کنار زهید

 چطور بودونمیدونست دلتنگش ازطرفی.میخورد غصه

 جاروگشته همه نداشت خبر ازسیهان.سمتش برگرده

 سیهان فکرمیکرد که تنهاجایی نمیدونست اما.بود

 شده ممکن محال پیداکردنش دیگه بودوحاال اونجانیست

 حال ازاون تا رفت کیارش دیدن به وکالفه خسته.بود

 ببینتش هم مخفیانه اگه حتی میدونست.ساراروبپرسه

 که بود سوالی تنها این.کنارشه میفهمه بدنش ازبوی

 چطور که بودن پیدانکرده براش هنوزجوابی زهیدوسیهان

 کیارش ی خونه میکنه؟رفت دوتاروحس اون سارابوی

 هرچند.موند منتظرش زیرزمین توی خوابه فهمید وقتی

 منتظربمونه داد ترجیح ولی تاروزبعدنمیبینتش میدونست

 .بیاد کیارش تا

 

 ساراـ ـ
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 حوصله بودو خواب کیارش.بود بیشترشده دردم

 تخت روی بود هرزوری به نداشتم بیدارکردنشم

 تامنو مادرجون.توسالن ورفتم لباساموپوشیدم.نشستم

 سمتم دیداومد

 چیشده؟ ساراجان..سارا ـ

 .مامان دردمیکنه دلم ـ

 االن.نداد گوش بازم کردم پسرسفارش این به اینهمه ـ

 بگیری؟ دوش یه میتونی.دکتر بریم باهم حاضرمیشم

 دادم تکون سرمو

 .ولباستومیارم حوله من برو خوبه ـ

 شد بلند صداش فورا اتاق توی رفت

 ..دکتر نرفته تاوقتی نگفتم بهت من مگه احمق ی پسره ـ

 حمام،لباس رفتم حرفاشونداشتم باقی شنیدن حوصله ـ

 چنددقیقه دوش ویه تشکرکردم.اورد مادرجون وحولمو
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 نمیدونم هنوزخوابیده،من دیدم تواتاقم رفتم.گرفتم ای

 لباسامو!وال داره؟نمیدونم داره؟فهم عقل آدم این کال

 توسالن،مادرجون رفتم شدن آماده وبعداز کردم عوض

 گرفت دستمو اومد مادرجون.بودن منتظرم وبابا

 .پسروچیکارکنه این خدابگم ـ

 فهمیدودیگه.معذبم انقدرنگه بابا جلوی که زدم اشاره

 .نداد ادامه

 ورفتیم کردیم حرکت کرد روشن باباماشینو

 استراحت کمی فقط نداشتم مشکلی خداروشکر.دکتر

 درست شام مشغول کیانا خونه برگشتیم وقتی.نیازداشتم

 .میکرد نگاه فیلم داشت کیارش بودو کردن

 تواتاقم رفتم کردمو سالم کیانا به بهش اهمیت بی

 کسیو نمیتونه هیچوقت زوری ی رابطه.کردم قفل دروهم

 روی کردم عوض لباسمو. نمیفهمید انگار ولی کنه عاشق

 مادرجونه فکرکردم خورد درضربه. نشستم تخت
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 کیارش.نشستم تخت روی دوباره دروبازکردمو

 کیه؟ میپرسیدم اول کاش.اومدداخل

 سارا؟ ـ

 بروبیرون ـ

 دروبازکردی خودت درزدم ـ

 .اینکارونمیکردم هیچوقت که تویی میدونستم ـ

 رفتارمیکنی؟ چته؟چرااینطوری سارا ـ

 نادونی؟ به زدی یاخودتو نمیدونی واقعا ـ

 گرفت بازوهامو نشستو کنارم

 آخه؟ چرانمیفهمی دارم دوست من دلم عزیز ـ

 هیچوقت من باش مطمئن کردی که باکاری ولی ـ

 به عشقی زوری ی بارابطه.باشم داشته دوست نمیتونم

 .کیارش وجودنمیاد
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 چیکارکنم؟ نداری؟توبگومن خانومم؟چرادوسم چرا ـ

 بزار وراحتم کن لطف فقط هیچی ـ

 خانوادم پیش هردومونو آبروی.میکنم ساراخواهش ـ

 باشه؟ خودم اتاق بیابریم.نبر

 به که بود شانسم کجای این خدا نفهمیه زبون آدم عجب

 انداختیش؟ من

 آره؟ موافقی پس ـ

 به واین فکرمیکردم چی به میکردم،من نگاهش باتعجب

 چی؟

 .رفت برداشت بوسیدوچمدونمو صورتمو کل

 .نفهم پررو پسره ـ

 .کردم پاک صورتمو برداشتمو دستمال

 .بلدنیست بوسیدنم چندش ایییشش ـ
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 بده تویادم خب ـ

 میکرد نگاهم بودو کناردرایستاده باخنده

 .پررو ـ

 برداشت دیگمو های ووسیله بازکرد،کیف درکمدو

 دیگه پاشو ـ

 کردم نگاهش چپی چپ

 .منی بازتودلدار کنی ناز هرقدر ـ

 تواتاقش وسایلو.بیرون رفتیم وباهم گرفت دستمو

 .توسالن رفتیم باهم.گرفت دستمو ودوباره گذاشت

 گفت باذوق مادرجون

 برم قربونت دخترم؟الهی کردی آشتی خداروشکر وای ـ

 .نمیاد دلت میدونستم

 .نشستم کنارکیارش زدمو لبخندی
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 خبر؟ چه خب ـ 

 .عزیزم سالمتیت ـ

 کردم میزنگاه روی رز گالی به

 شماخریدین؟ بابا ـ

 کرد خودش نزدیک منو انداختو دورشونم دستشو کیارش

 باگل رفت یادم ولی خریدم گلیم خانوم واسه من نخیر ـ

 .اتاقت بیام

 ممنون ـ

 .خانومم قابلتونداره ـ

 کرد تازه ونفسی اومدنشست کیانا

 سیاه به دست نگاه.برامون کارکنه آوردیم عروس ـ

 میخوره فقط عروسیه چه دیگه این.وسفیدنمیزنه

 میخوابه؟
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 جمع خندمو.میده کیارشوحرص داره فهمیدم ازنگاهش

 .نگفتم وچیزی کردم

 زنم که کارمیکنی خیلی ای خونه این تودختر کیانا ـ

 نه باشه سرم تاج ساراروآوردم من بیادکارکنه؟درضمن

 .بشه کزت اینکه

 همینطوری نمیشه کارکنه باید عروس نخیر ـ

 .میشی تنبیه بعدکارنکنی به ساراازاین.که

 اومد جوش به کیارش خون دیگه

 بهش ترازگل نازک.کنی روسارابلند دست میکنی غلط ـ

 .میکشمت بگی

 گفتم منم خندید کیانا

 .میکرد شوخی باهام عزیزم،داشت کافیه ـ

 ندادوگفت محل که کرد نگاه کیانا به چپی چپ کیارش

 حاظره شام ـ
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 گفت مامان.شام برای رفتیم بلندشدیمو

 به ماه کمترازیک.کنین شروع شمادوتاازفرداخریداتونو ـ

 .ها مونده عروسی

 گفتم برداشتمو ای لقمه

 شرکت میریم صبحا.مامان عقبیم خیلی شرکت کارای از ـ

 خرید بعدکارمیریم

 شرکت؟ بری میخوای بازم مگه ـ

 گفت کیارش

 وخونه میمونه بعد به ازین.بیاد نمیذارم نه ـ

 داریویادمیگیره

 گردشد چشمام

 کیارش بلدم داری خونه من ـ

 دارمو دوست من که غذاهایی مخصوصا.بلدنیستی نه ـ

 هروقت.یادبگیری ازمامان باید یادنگرفتی گفته مامانت
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 میام بشی آماده بهت میزنم زنگ میشه تموم کارام

 .میریم باهم دنبالت

 بهم خانوادشم پیش زورگوییه؟حتی چه دیگه این

 .دستورمیده

 سرمیره؟ حوصلم اینطوری من ـ

 شده؟ تنگ مهرداد اذیتای واسه دلت نکنه جدا؟؟ ـ

 اما اتاقم طرف به رفتم بلندشدمو نیاوردم طاقت دیگه

 تاب سوار.توحیاط رفتم شدمو بیخیال.بود کرده قفلش

 بادستام بود شده سنگین قدردیگ که سرم شدمو دونفره

 .فشاردادم

 

 .خیس های ماسه بوی

 .ببینمت نمیخوام نگفتم مگه ـ

 بود؟ چی تقصیرمن ـ
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 برو زهید ـ

 که سیهانم.بپرسم حالتو ازکیارش میخواستم.نمیرم ـ

 که موندم من وسط این.زده غیبش کجا نیست معلوم

 .انگاری شدم مقصرم

 .کن صداش داری کارش باالست کیارش ـ

 ازتودل امااون بیاد بودم منتظرش عصرتااالن از ـ

 .نمیومد نمیکندو

 سرم دستشوروی نشست کنارم.کردم نگاهش بااخم

 .بود شده آروم.کشید

 همه اینجا که میدونی نزن ازاون حرفی دیگم.ممنون ـ

 دنبالشن

 .هست هواسم ولی اره ـ

 .نداری هم ای کاردیگه دیدی که حالمو برو دیگه خب ـ

 درموردسیهان.دارم کارش...چرا ـ
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 کردم نگاهش باتعجب

 یا.پیداکنیم وسیهانو کنیم یکی قدرتامونو میخوام ـ

 آخربرای ی تودرجه که کاری کنه بایداحضارش نهایتش

 .بود گذاشته پیداکردنش

 میکشتش اون زهید نه ـ

 به تعلقی دیگه سیهان میگم بهش.اینکاروبکنه نمیذارم ـ

 .باشن نداشته کاریش نداره خونه

 شبیر ولی ـ

 .پیداکنه سیهانو اینکه قبل پیداکنیم اونم امیدوارم ـ

 طرفمون به.گذاشت تموم نیمه حرفمونو کیارش صدای

 اومد

 ساراااا ـ

 بله ـ

 داخل بیابریم میخوری سرما ـ
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 .ندادم جوابی

 شده؟ چیزی زهید ـ

 .ببینم سارارو اومدم نه ـ

 کرد،گفتم نگاهش مشکوک کیارش

 برو.االن زهید،بهترم ممنون ـ

 نشست کنارم کیارش.شد کردوغیب نگاهم نگران

 میگفت؟ چی ـ

 .پرسید حالمو ـ

 .کمه لباست هواسرده میشی مریض داخل بیابریم ـ

 خوبه نه ـ

 .داخل بیابریم بده،میگم گوش حرف سارا ـ

 .بگی زور کردی عادت ـ

 .زوربگم باید دورمیشی ازم وداری حقمی وقتی آره ـ
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 میشدم کشیده تقریبا.رفتم دنبالش کشیدو دستمو

 .دنبالش

 .اه شکست دستم ولکن ـ

 منو.شدرفت تلف مردم جوون.کردوپیشونیموبوسید بغلم

 به واال نذرمیکنم فیل حضرت به نکنه تلف باخودش

 ی دقیقه عصبانیه دقیقه یه داره دیوونست،سادیسم.خدا

 .پیشه عاشق میشه بعد

 میکنم خواهش کیارش ـ

 .نه ـ

 کیارش ـ

 جونم ـ

 میبینه یکی االن زشته داخل بیابریم ـ

 .نمیگم درست.نمیکنیم که گناه ببینه خب ـ
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 چونم.کنم نگاه توچشماش نمیتونستم.گرفت باال سرمو

 .تودستش میشکست داشت

 دردگرفت چونمو کن ول کیارش ـ

 بوسید صورتمو دوباره

 اه میاد بدم نکن ـ

 غرمیزنی؟ چقدرتو وای ـ

 بلدنیستی محبتو چون ـ

 .بدی تویادم میخوام خب ـ

 اختیار وبی زدم لبخندی.میگرفت خندم حرفاش از

 .بوسیدمش

 برق که کیارش.کردم غلطی چه فهمیدم دقیقه بعدازچند

 کردومنو بغلم بود منفجرشده توچشماش پیروزی

 بردداخل

 زشته،کیارش دیوونه بزارزمین،عه منو کیارش ـ
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 کردم قایم توسینش سرمو باباروشنیدم ی خنده صدای

 گفتم تواتاق رفتیم.ازخجالت

 تو؟؟؟؟ شدی؟چته دیوونه ـ

 .بیشترازقبل حتی.کردی دیوونم آره ـ

 .شدم غرقش ومنم بزنم حرفی نداد امون بهم دیگه

 همه که بیدارشدم وقتی برد،فقط خوابم کی نفهمیدم

 یادم قبل چندساعت اتفاقات بود جاتاریک

 ته میدونستم یانه؟فقط بودم خوشحال نمیدونستم.اومد

 میشدم،نبایدکم راضی نباید میگه ضعیفی چیز یه وجودم

 نفربود،یه یه فقط ودلیلشم.دیگه هزارنبایدهای..و میاورد

 داشتم دوسش عاشقانه نفرکه گذاشت،یه تنهام نفرکه

 به فقط تاصبح بود خوابیده کیارش بجای اون واگراالن

 زشت مرد.میکردم نگاه داشتنیش دوست زشت صورت

 بود،کاش االن کجاست؟کاش االن.من داشتنیه دوست

 .میکردم اعتراف بهش کناروبخاطردلم عقلمومیذاشتم
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 دوباره درخت اون برد،دوباره خوابم شدو سنگین پلکام

 طرفش رفتم.باغ همون

 هستی؟ توچی ـ

 میکرد نگاهم انگارداشت

 نه؟اینجاکجاست؟ مگه نیستی ساده درخت تویه ـ

 دریا بوی.خورد تکون روش،درخت گذاشتم دستمو

 .بودبرام وآرامبخش داشتنی میداد،چقدردوست

 هستی؟ چی بگو نیستی،بهم درخت تو ـ

 کیارشوشنیدم صدای

 بیدارشو سارا؟خانومم ـ

 جلوی کیارش.بازکردم سختی به چشمامو

 آروم صورتش دیشب مثل.کردم نورایستاد،نگاهش

 بود ومهربون

 گل بخیرخانوم صبحت ـ
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 زدم لبخندی

 بخیر توهم صبح ـ

 حاظرشو زدم زنگ بهت هروقت.شرکت میرم دارم ـ

 باشه؟

 بیام میخوام منم کیارش ـ

 داره برم باید.شد تموم زدیم حرف درموردش دیشب ـ

 .دیرمیشه

 بستم،بعد چشمامو دوباره.شد،منوبوسیدورفت خم

 اومد مادرجون چنددقیقه

 هنوزخوابیدی؟ سارا ـ

 .کشیدم پتورودورم سریع وضعیم توچه اومد یادم تازه 

 مامان وای ـ 

 صبحانه بیا.نکش خجالت دخترم نداره بابا،عیبی ای ـ

 .باش راحت نیست خونه سعیدم.بخوریم
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 ببخشید ـ

 بیرونو رفت ازاتاق.دخترمی توهم.نداره عیبی که گفتم ـ

 .دروبست

 ببندی نمیتونی درو کیارش بشکنه دستت پووووفف ـ

 .رفت آبروم آخه؟اه

 دست رفتم پوشیدمو لباسامو سریع

 منتظر میزصبحانه پشت مادرجون.وصورتموشستم

 بود نشسته

 .گلی مامان سالم ـ

 .عزیزم ماهت روی به سالم ـ

 خوردم چایی وکمی نشستم

 مادرجون؟ ـ

 جونم؟ ـ

 .دیدم خوابی یه دیشب ـ
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 دیدی؟ خیره،چی ـ

 توش،هیچ بود بزرگ درخت یه که بودم باغ یه تو ـ

 حرف باهاش.داشت درختافرق وبابقیه نداشت ای پوسته

 .میفهمید حرفامو انگار میزدم

 .داره حکمتی حتما.عزیزم نمیدونم ـ

 .خوردم صبحانمو دادمو تکون سرمو

 کردن درست به کردم شروع که بود ۱۱ حدودا ساعت

 میخواستم.بود کیارش ی عالقه مورد غذای ودقیقا ناهار

 ازمادرجون.نیست فکرمیکرده که اونطوری کنم ثابت

 غذام تقریبا.نگه بهش رونخورده غذا تاوقتی خواستم

 بشم آماده زدوگفت زنگ کیارش که بود شده حاضر

 بازار رفتیم رسیدوباهم هم دقیقه ۲۰ بعد.میاددنبالم

 وبهداشت آرایش وسایل مثل ریزوعادی خریدای

 خونه بعدازظهربرگشتیم ۳ساعت.روخریدیم... و وچمدون

 ظرف خورد،یعنی منم سهم کیارش.ناهاروخوردیم و
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 مادرجون.خورد تنها خودش دونفرمونو بزرگ مخصوص

 گفت نیاوردوباخنده طاقت

 .پراشتهامیخوره چه ببین زنشو دسپخت ـ

 وگفتم خندیدم منم.کرد نگاهم باتعجب کیارش

 میکنی؟ اشتباه گفتم دیدی ـ

 غذارو؟ پختی خودت واقعا ـ

 بله ـ

 .بسوزه دماغت که کجایی کیانا ـ

 ازسمت سوختگی بوی چیکارکرد؟فعال مگه کیانا عه ـ

 شماست

 عزیزترشده؟ شوهر خواهر اینطوریه؟حاال ـ

 دادم سرموتکون

 ها داره تالفی ـ
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 گفت باخنده مادرجون.کردم نگاهش چپی چپ

 بریز برنج خودت برای جون سارا.شمادوتا ازدست ـ

 .نخوردی هیچی

 بخاطرکیارش ندارم غذارودوست این مادری،من نه ـ

 .کردم درستش

 فهمید میشد خوب برانگیزشو تحسین نگاه

 .دخترم میکنی ضعف ولی ـ

 .میکنم درست یچیزی خودم برای شد گرسنم نه ـ

 .این خسته کنین استراحت شمابرین.عزیزم باشه ـ

 .بعدمیرم رومیشورم ظرفا مادری نه ـ

 وگفت گرفت دستمو کیارش

 باید زدی که حرفی تالفی نیستی خسته که حاال پس ـ

 بعدبخوابی بدی پس
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 شد گرد چشام

 گفتم؟ چی من وامگه ـ

 مظلوم مادرجون به.بلندکرد منو بعدم عشقم میفهمی بیا ـ

 .وخندید باال هاشوانداخت شونه کردم نگاه

 شکست دستم کیارش ـ

 .سرم فدای ـ

 

 ـ راوی ـ

 پیدا آتیشی سوسوی ازدور.مه پراز جنگل بودو تاریک هوا

 سرخوش.میشد شنیده سن کم دوپسر صدای بودو

 صداشونو برگ خش خش صدای.ومیخندیدن میگفتن

 .کرد قطع

 بود؟ چی صدای امیر ـ
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 سپهر میگم.مزاحمه ی گربه همون نمیدونم،حتمادوباره ـ

 جواب حوصله سرمابخورم.داره توچادر،هوابارون بیابریم

 .باباموندارم ننه به دادن

 امیرحس میگم.میشی گرم کنارآتیش بشین نزن حرف ـ

 .نفراینجاست یه میکنم

 کی؟ ـ

 نمیدونم ـ

 بترسون عمتو برو مسخره ـ

 .میگم جدی دارم ـ

 مگه آخه.میکنه اذیتم داره لعنتی زخم این.بابا ولکن ـ

 کباب سمت میومد داشت بود اونطرف کوربودی؟گربه

 نشستم؟ اینطرف که من پای به میزنی سنگو اونوقت

 خورده خنجر انگار نزن غر انقدر بسه ـ

 .بیشعوری خیلی ـ
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 امیییییییر وااااااای.بیاشعربخونیم ـ

 چیشده؟ ـ

 چیه؟ اون ـ

 میگی؟ داری چی ـ

 .فرارکن سرت،امیر پشت امیر امیر ـ

 کردو حمله شبیر بلندبشه اززمین بخواد تا پسربیگناه اما

 نمیتونست بودو شوکه سپهرکه.گرفت گاز گردنشو

 به صورتش امیرروی خون شدن باپخش کنه حرکتی

 گفت میکشید نفس هنوز که امیر.فرارکرد اومدو خودش

 میکنم خواهش کن ولم ـ

 بهش زدنو حرف ی ادامه ی اجازه شبیر اما

 از که خونی وگرسنه تشنه.کرد رگشوقطع ندادوباناخناش

 امیرو بدن پوست همزمان میخوردو میشد پخش رگ
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 شروع برای قربانی اولین پسربیگناه واین.میکند ازتنش

 .شبیرشد قدرت

 

 ساراـ ـ

 بیدارشدم کیارش باپریدن که بود برده خوابم تازه

 دیدی؟ کیارش؟خواب چیشده ـ

 کشید قلبش دستشوروی

 انسان خون یعنی این.زیادمیشه داره قدرتش شبیر ـ

 کنیم بایدپیداش.جلوشوبگیریم خورده،باید

 .برودنبالش صبح بخواب صبحه ۳االن؟ساعت کیارش ـ

 میدم قول توبخواب.نمیتونم ـ

 .سارا زودبرگردم،باشه؟بایدجلوشوبگیرم

 فکرمو کردم سعی.نزدم،منوبوسیدورفت حرفی

 جاش باغم،همه همون توی.وخوابیدم شدم موفق.آزادکنم
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 هاش شاخه.ایستادم درخت روی آشناست،روبه برام

 .بیانزدیکتر انگارمیگفتن که طوری.کردن حرکت

 هل منو چیزی.گذاشتم درخت روی نزدیک،دستمو رفتم

 درخت به گوشمو.درخت به وچسبیدم داد

 کمک.میومد ازداخل ضعیفی ی ناله صدای.چسبوندم

 درخت ازباالی صدایی.کنم کمکش چطور اما میخواست

 اومد

 که کسی میتونی آزادکنی منو کنی،اگر توبایدکمکم ـ

 .بدی نجات کردم پنهانش تووجودم

 کیه؟ چطوری؟اون ـ

 تودوسش که کسیه اینجا،اونم بیای باید ـ

 ازوجودم نمیتونه اونهم آزادنشم من که اماتاوقتی.داری

 .بره بیرون
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 به.هاشوشنیدم ناله صدای دارم؟دوباره دوسش که کسی

 .بفهمم نتونستم که بود ضعیف قدری

 .بیدارشدم شدو سیاه چیز همه مادرجون باصدای

 مامانی سالم ـ

 .عزیزدلم سالم ـ

 .کشیدم گردنم پتوروتاباالی

 باید بخور صبحانه بیا پاشو کشید بازخجالت ـ

 .آقات مخصوص اونم.کنی ناهاردرست

 نیومده؟ چشم،کیارش ـ

 منم ی بیچاره پسر آزاده شرور این مادر،تاوقتی نه ـ

 .باشه همینطوربایددنبالش

 مادری؟.بشه زودترپیدا باشه،امیدوارم ـ

 جونم؟ ـ
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 دیدم خوابو همون دوباره ـ

 بهش نکن فکر.دخترم خیره ـ

 .تخت روی نشستم.ودروبست بیرون رفت ازاتاق

 اما.باغوبگردم باشه،باید همینجا کجاست؟شاید باغ اون

 ضرری گشتن بازم ولی.نبودن درختا این که درختاش

 .نداره

 خیلی.خوردم وصبحانمو شستم صورتمو رفتم

 ناهارودرست زودتر باید بود ونیم۱۱ ساعت.دیربیدارشدم

 ازپنجره.روتمیزمیکرد باغچه داشت مامان.میکردم

 شستن بعداز.هاروپرسیدم وسیله جای زدمو صداش

 ظهربودو ۱ حدودا ساعت.کردم ناهاروحاظر صبحانه ظرف

 توی رفتم.نمیداد جواب گوشیشم.نشد خبری ازکیارش

 باغ اون به شباهتی اما گشتم دورتادورشو کمی باغ

 نشستم صندلی روی.نداشت
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 زهید....زهید ـ

 بله ـ

 کجاست؟ کیارش ـ

 احضارمیکنه داره ـ

 گردشد، چشمام

 چـــــی؟احضار؟؟؟؟ ـ

 .آره ـ

 داره؟ نتیجه بنظرت ـ

 نمیدونم ـ

 زهید ـ

 بله ـ

 باشه درخت ۵ عرض به که دیدی درختی تاحاال تو ـ

 ببینی؟ نتونی وطولشو
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 دیدم خیلی آره ـ

 یه ومثل نداره ای پوسته هیچ.نیست معمولی درخت این ـ

 .موجودزندست

 فکرکرد کمی زهید

 کجا؟ نمیدونم ولی دیدم قبال ـ

 کنی؟ پیداش برام میتونی ـ

 چی؟ امابرای.آره ـ

 کنم آزادش برم باید گفته.خوابشومیبینم دارم چندشبه ـ

 شده؟ یاطلسم تسخیر یعنی ـ

 نمیدونم ـ

 کنی؟ آزادش میتونی چطور اماتو ـ

 شد صحبت ادامه مانع مادرجون صدای

 جان؟ سارا ـ
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 .رفت زهید

 .مادرجون اینجام من ـ

 داره کم کم هوا داخل بریم مادر؟بیا نشستی چراتنها ـ

 .سردمیشه

 .مادری نگرانم ـ

 زود شده بخاطرتوهم.داخل بیابریم عزیزجون میدونم ـ

 .میادخونه

 .داخل رفتم همراهش زدمو لبخندی

 .بده جوابتونو شاید بزن زنگ شمایه مادری ـ

 .میزنم تو دل واسه ولی نداره فایده میدونم ـ

 جواب آخرش تابوق.ورواسپیکرگذاشت گرفت شمارشو

 شدم کالفه نداد

 مامان بیخیال ـ
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 الو ـ

 وازاسپیکردرآوردم گوشیوبرداشتم.کردم نگاهش باتعجب

 کجایی؟ کیارش الو ـ

 توراهم.عزیزم میام دارم ـ

 کردی؟ پیداش ـ

 .دنبالش زودمیرم خستم،فرداصبح نه،االن ـ

 زودتربیامنتظرم باشه ـ

 .میکرد بالبخندنگاهم مادرجون.کردم قطع

 میشه؟ تموم کی ـ

 گرفته درنظر روبراشون جایی یه گفت کیارش.نمیدونم ـ

 .اونجاروبگیره نمیتونه فعال فقط

 اون مال عزیزمو ی خونه ببینه توخواب اینکه مگه هه

 .وحشیاکنم
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 وحشیاروکناربزاره؟تاکی این میخواد کی که اینه منظورم ـ

 باشیم؟ جدیدوداشته اتفاقات بایدهرباراسترس

 عزیزم نمیدونم ـ

 .اومدداخل دربازشدوکیارش

 آقاهه سالم ـ

 خانومم سالم ـ

 .قرمزبود وچشماش خسته صورتش

 کن بعداستراحت ناهاربخوریم بیابشین ـ

 مادرجون باکمک زدکه لبخندی

 شامو تا بلندشدم بعدازناهارواستراحت.میزناهاروچیدم

 تاشب کالسش بود،کیاناهم خسته که کنم،مامان حاظر

 کردم حس که کردم روآماده ماکارونی مواد.میکشه طول

 .رفت سرعت به کردم نگاه پنجره به.میکنه نفرنگاهم یه

 .نداره اینجاآرامش آدم پوووووفففف ـ
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 شدم کارم مشغول دوباره

 

 ـ راوی ـ

 حرف میخواست هرچی.بود شده وکالفه خسته سیهان

 .آزارشه باعث فقط موندنش میکرددیگه حس بزنه

 دست.برم میخوام کن ولم.اینجا آوردی منو توکه هی ـ

 .نیست مهم برام هستی که هرچی بردار ازسرم

 شدن غیب مانع قدرتی چه نمیدونست.نگرفت جوابی اما

 این توی نمیتونست هم باهیچکسی.میشه ورفتنش

 تکیه پشتش چوب به.برقرارکنه ارتباط وضعیت

 .دادونشست

 به.بود استخونانشسته ی مانده کنارباقی شبیر

 مهره وآخرین نیازداشت قدرت تکمیل برای چهارنفردیگه

 ی ملکه دنیااومدنش بعدازبه که کسی.سارابود قدرتش ی
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 هیچکس.بود زده نشونه زمین قدرت نام به اونو زمین

 اطالع که افرادی تنها.کیارش خبرنبود،حتی ماجرابا ازاین

 باران ی خاک،ملکه ی ملکه ماجرا شاهدین داشتن

 ی ملکه برای پدرسارا وقتی شبیر.داشت اطالع وپدرسارا

 بخاطرسرباز بود برده گذاری نشانه ساراروبرای زمین

 وخوردن سارا آوردن دست به بودو فهمیده بودن ملکه

 دوباره خون بوی.تمام قدرت یعنی آخر ی قطره تا خونش

 صورت داشت پسری رفت دنبالش کردوبه مستش

 بودکه پسری همون کرد دقت.خونیشومیشست

 .ظاهرشد ثانیه وبه رفت سمتش به آروم.فرارکرد

 خونآبه.رونداشت حرکتی هیچ قدرت.بود شوکه سپهر

 صورت زبونشوروی شبیر.بود افتاده راه صورتش روی

 وقت بود مطمئن دیگه.بست سپهرچشماشو.سپهرکشید

 گردنش داخل ناخنشو تیزی شبیر.اشهدشه خوندن

 وبعدازنفس گذاشت دهنش داخل گردنشو تمام.فروکرد
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 بدنشوجدا پوست.کرد قطع گردنو تمام آخرسپهر

 کشیدوخورد،استخوناشوبیرون خونو تمام.کرد

 خوابیدو زمین روی بیحالی با بعدازسیرشدنش.آوردوخورد

 .محوشد

 

 ساراـ ـ

 بیدارشدم کیارش باصدای صبح

 .بخیر خانومم،صبحت سالم ـ

 .بخیر صبح سالم ـ

 چیشده؟ ای؟دوباره گرفته که بازم ـ

 بخوابم میخوام.هیچی ـ

 خودم شد تمام کارم هروقت.زیرزمین میرم من باشه ـ

 .دنبالم میام،شمانیاین

 برو باشه ـ
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 سارا ـ

 هوم ـ

 چته؟ ـ

 برو هیچی ـ

 قهری؟ ـ

 .نیست چیزی نه بابا،میگم ای ـ

 باال رفته نازت.هست یچیزیت نه ـ

 .ندارم حوصله ولکن کیارش نه ـ

 داری؟ منو ی حوصله کی بابا،تو باشه ـ

 بست ودرومحکم رفت

 .بیشعور سادیسمی مردشم کشته فکرکرده درک بروبه ـ

 گوشیمو.نبرد خوابم هرکارکردم ولی کشیدم پتوروسرم

 دوباره ازفکراینکه.بشم تاخسته کردم بازی کمی برداشتم
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 ودوباره لباسموپوشیدم بیادداخل یهویی مامان

 صبحانم حوصله حتی نداشتم حوصله اصال.درازکشیدم

 .نداشتم

 اما بود مامان ازاومدن نشون در شدن بازوبسته صدای

 زدم پتورو.نشنیدم صداشو موندم منتظر هرچی

 سرش بودو نشسته من به پشت تخت ی لبه کیارش.کنار

 سرم پتورو دوباره بهش اهمیت بی.بود تودستاش

 بلندشدمو گرما از کالفه گذشت که کمی.کشیدم

 بیرونو رفتم کیارش به اهمیت بی.کردم پتورومرتب

 آشپزخونه رفتم صورتم بعدازشستن.دروبستم

 نبود امامادرجون

 چه؟ من به بیرون رفته البد ـ

 وپنیر نون وچندلقمه ریختم چایی خودم برای

 کناریم صندلی وروی آشپزخونه اومد کیارش.خوردم

 نشست
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 بریزی؟ چایی برام میشه ـ

 .ریختم چایی براش بلندشدمو حرفی بدون

 .ممنون ـ

 کجاست؟ مامان ـ

 .نمیاد تاغروب خاله خونه رفته ـ

 زیرزمین؟ چرانرفتی ـ

 .بذارم تنهات نمیتونم ـ

 برمیام خودم ازپس من ـ

 .باشه نفرپیشت یه باید.نمیتونی ـ

 نشستم توسالن رفتم.وشستم برداشتم فنجونمو

 کنارم اومدو میوه باظرف کیارش.کردم روشن وتلویزیون

 نشست

 مهترباشه وحشی اون پیداکردن فکرکنم ـ
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 .باارزشتره توبرام جون فعال ـ

 .کردم نگاهش چپی چپ

 

 ـ راوی ـ

 از دوستاش همراه ساینا.بود شدن غروب درحال آفتاب

 بودن وخنده شوخی مشغول.برمیگشت جبرانی کالس

 عروسی برای بادوستاش ریزی وبرنامه

 خونه سمت جداشدوبه ازدوستاش سرخیابون.خواهرش

 کلیدواز کردو ریاضیشومرتب امتحان های جزوه.رفت

 خودش اطراف سنگینی نگاه متوجه.درآورد پشتیش کوله

 انداخت کلیدو.نبود کسی هرباربرمیگشت بود،اما شده

 .ودروبازکرد

 .اومدم من مامانییییی ـ
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 ی گوجه چندتا اون مادر،توحیاطی نباشی خسته ـ

 بیزحمت روبچین توباغچه

 میدی زحمت بهم چقدرداری بدونی اگه مامان آخ ـ

 نریز مزه ـ

 چشم ـ

 به ورفت گذاشت ها پله هاشوروی وجزوه پشتی کوله

 .باغچه طرف

 .هلو نگو،بگو باغچه.خوشگلم مامان کرده چه ـ

 از برگ خش خش صدای.کرد جدا بوته هارواز گوجه

 برگشت.برداره چیدن از دست شد باعث حیاط ی گوشه

 کرد نگاه دیوارمیرفت باالی که ماری وبه

 بود؟ کجا دیگه این وای ـ

 باال هارفت ازپله سریع هاروچیدو گوجه باقیه باترس

 مامااااان...مامان ـ
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 چیشده؟ ـ

 ماراومده...مار ـ

 بود؟ کجا.میره بیاد،خودش خب ـ

 .کنارباغچه دیوار روی رفت ـ

 .میره خودش نداره عیبی خب ـ

 دارین چی تاحاالمارنمیومد که اینجا! مامان وا ـ

 .میترسم میگین؟من

 نداشته کارش تاوقتی خدارو حیوون عزیزم نترس ـ

 .نداره کاریت باشی

 پله روی از هاشو وجزوه کوله بیرونو برگشت ولرز باترس

 رفت.رفته که کرد خداروشکر.کرد نگاه دیوار به.برداشت

 تابرای آشپزخونه رفت لباس تعویض وبعداز اتاقش توی

 شب ساینا شام بعدازخوردن.کنه کمک مادرش به شام

 کردو حل هارو ازجزوه کمی.اتاقش ورفت بخیرگفت
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 داره کسی اینکه باحس.کشید دراز تخت روی باخستگی

 چیزی اما.برگشت پنجره طرف به میکنه نگاهش

 سوزش باحس.کشیدوخوابید سرش روی پتورو.نبود

 حیاط کرد،توی نگاه اطراف بیدارشد،به ازخواب دستش

 میتونست بودامانورماه تاریک بود،بااینکه خونشون پشتی

 جای.کرد نگاه دستش به.اطرافشوببینه کنه کمک

 ازش خون کمی بودو دستش روی دندون فرورفتگی

 شد بلند سختی به ازدستش گرفتن باکمک.بود زده بیرون

 کوچولو؟ خانوم کجا ـ

 برگشت باوحشت

 میبردم لذت داشتم تازه ـ

 کرده وحشتناک زشتشو صورت بودو خونی کنارلبش

 .وخونشوخورد روگرفت ساینا دست.بود
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 چشماش کم کم.میکرد نگاهش شوکه ساینا

 منتظربمونه نمیتونست شبیر.رفت تارشدوازحال

 رگشوباتیزی.بیداربشه بودمادرش ممکن تاترسشوببینه

 .خونشوخورد بریدو دندوناش

 عنوان به فعال ولی نیست خواهرت خون لذیذی به ـ

 .بدنیستی جایگزینش

 روبازبونش خونی ی جمجمه صورتشوشکافت پوست

 نشونشو باید اما اشتهابرانگیزبود براش بااینکه.تمیزکرد

 رو وجمجمه رفت ساینا اتاق به.میذاشت خونه اون توی

 روبرداشت ساینا خونی بدن برگشت.گذاشت تخت روی

 .رفت همیشگیش جای وبه

 

 ساراـ ـ

 .شدم بیدار کیارش باصدای صبح
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 بیدارشو ساراجان ـ

 .کردم نگاهش باتعجب.بود وناراحت گرفته صداش

 پاشو خانومم سالم ـ

 چیشده؟ ـ

 ساینا ـ

 روتخت نشستم

 چیشده؟ ساینا ـ

 .تهران بری مدت این گفت زد زنگ ناخوشه،مامان یکم ـ

 .کنم صحبت باهاش خواهریم؟باید شده چش ـ

 .بود ناراحت گرفت،صورتش دستمو

 تهران،باشه؟ میریم باهم ـ

 .میکرد پنهون چیزیوازم بیشترشد،داشت تعجبم

 بزن کیارش؟حرف چیشده ـ
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 زد غمگینی لبخند

 باید نیست خوب حالش ساینا فقط هیچی ـ

 .میگیرم بلیط میزنم زنگ شو حاضر.زودتربریم

 مسئله بود مشخص وناراحتیش نگرانی ازاینهمه

 ای لحظه افتاده اتفاقی مامان برای ازفکراینکه.مهمتریه

 فورا کردمو حفظ تعادلمو.رفت گیج سرم

 کردم مرتب بودن توچمدون که لباسایی.حاظرشدم

 .گرفتم شخصیمم ووسایل

 .بالیخندبرگشت کیارش

 چیزی یه.پروازه دیگه ساعت یک بشور بروصورتتو ـ 

 .نشی بخوراذیت

 معلوم که مامان.آشپزخونه دادمورفتم تکون سرمو

 نمیتونستم ازدلشوره ولی خوردم نبودکجاست؟چندتالقمه
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 کیارش.بدمیداد گواه چراانقدردلم نمیدونم.بیشتربخورم

 .گذاشت ماشین داخل مسافرتیشو وکیف چمدونم

 کجاست؟ مامان ـ

 بعدازظهرمیان بابا همراه.باش نداشته کاریش خوابه ـ

 .دیدن برای

 شد نگرانیم متوجه که کیارش.بیشترشد دلشورم

 چیزی یه موردبود بی اگرنگرانیم.سوارشد دادو سرتکون

 سوار.ناراحته خودشم که افتاده حتمااتفاقی میگفت،پس

 بستم،سعی چشمامو.بیفته راه گفت کیارش.شدم تاکسی

 فرودگاه به بالخره ساعت بعدنیم.فکرنکنم چیزی به کردم

 کیارش که وبلیط پاسپورت تحویل بعداز.رسیدیم

 بعدازنشستنمون.هواپیماشدیم سوار بود کرده هماهنگ

 گفت کیارش

 .کن استراحت فکرنکن،باشه؟یکم چیزی به ـ
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 .چشماموبستم

 .باش خانوادم مواظب خدایاخودت

 زدوچشم صدام چقدرخوابیدم،کیارش برد،نفهمیدم خوابم

 بازکردم

 .ساراجان،خانومم؟بیدارشورسیدیم ـ

 خارج ازفرودگاه.شد متوقف هواپیما لرزش کمی بعداز

 چشماش.دنبالمون بود اومده سیاه بالباس عمو.شدیم

 قلبم نزدیکترمیشدم هرلحظه.بود قرمزواشکی

 .بیشترفرومیریخت

 .دلم عزیز سالم ـ

 کرد شدن،بغلم سرازیر اشکاش

 چیشده؟ عموجون ـ

 گرفت سرشوپایین کرد،کیارش نگاه کیارش به

 نمیگین؟ چراچیزی ـ
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 چیزومیفهمی همه خونه بیابریم ـ

 .بریم نیست؟چراخونه ساینابیمارستان مگه ـ

 خونه بریم.نیست بیمارستان کسی.دخترم نه ـ

 چیشده؟ بگین تروخداعموجون ـ

 دادزد

 مرده عزیزم برادر تغاری ته.مرده ساینامرده،خواهرت ـ

 چشمم ازگوشه اشکی قطره.میکردم نگاهش وواج هاج

 سمتم زدوبه صدام رفت،کیارش گیج ریخت،سرم پایین

 شد؟ چی نفهمیدم اومد،دیگه

 وحرفهای بودم،اتفاقات خودم تواتاق.بازکردم چشمامو

 کشیدم جیغ اومد یادم عمو

 نـــــــــــــــه،ســــــــاینااااااااا ـ
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 جای قرمزبود،صورتش چشماش.پیشم اومد مامان

 تنش مشکی لباس.بود قرمزوخراشیده ناخناش

 .بودیم درآورده ازتنش ماهه کمترازیک که بود،لباسی

 واشک زارزدیم هم توبغل.کرد اومدوبغلم سمتم به

 .ریختیم

 مامان؟ کجاست ساینا ـ

 نمیدونم ـ

 چیه؟ منظورت!چی؟ ـ

 ..سرشو استخون فقط ـ

 .کرد هق هق ودوباره بده ادامه نتونست

 نیست؟پس بدنش چی؟یعنی سرش،یعنی استخون

 مرده؟ ازکجافهمیدن

 چیشد بده توضیح برام دقیقه یه باش آروم مامان ـ

 دقیقا؟
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 دوتا.توسالن رفتم بلندشدمو.زارمیزد فقط امانمیتونست

 .میکردن صحبت عمو با داشتن پلیس مامور

 نه؟ مگه زندست چیشده؟ساینا عموجون ـ

 برداری نمونه وازش سرشوبردن استخون.دخترم نه ـ

 .بود خودش کردن،مال

 .دادم تکیه دیوارپشتم به

 شد؟ اینطوری چطور ـ

 اومد سمتم به کیارش

 .بزنم حرف بایدباهات سارا ـ

 رفتم همراهش ندادمو اهمیتی.کرد نگاهش مشکوک مامور

 توآشپزخونه

 .کارشبیره فکرمیکنم ـ

 میخواد؟ وزندگیم من ازجون چی اون ـ
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 میکنم درستش خودم.باش آروم هیس ـ

 پیداش تاحاال داشتی عرضه میکنی؟اگه درست چیو ـ

 میفهمی کشته کسمو عزیزترین اون.میکردی

 ..مامانم سراغ فردا یانه؟ازکجامعلوم

 باعصبانیت عمو.بلندشد هقم وهق بدم ادامه نتونستم

 .اومد

 میدونی؟ کیارش؟توچیزی چیه قضیه ـ

 .نه..ن من..من؟ ـ

 جهنم زندگیمو سروپا بی وحشی اون.میگه دروغ ـ

 گرفته ازم عزیزمو خواهر که کرده،حاالم

 .سارابسکن ـ

 داد کیارشوهل ازعصبانیت عمو
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 میخواستی ها؟اینطوری دخترم بازندگی کردی توچیکار ـ

 هرچی وگرنه خبره چه بگو بزن کنی؟حرف خوشبختش

 دیدی خودت ازچشم دیدی

 گفت ناراحت کیارش

 بدیمش که نیست آدم حرف.ندارم تقصیری بخدامن ـ 

 جنه اون.مامور دست

 .کردم تاییدش که کرد نگاهم باترس عمو

 اما.بود موکلم هم لعنتی بودم،اون درارتباط باهاشون من ـ

 کرد سارارواذیت همش کردو خیانت بهم

 سارا زندگی پاتوی حقی چه چــــی؟؟؟؟به ـ

 .پست کثافت میکنم سیاه گذاشتی؟روزگارتو

 .بیرون وکشوندتش گرفت بازوشو

 کردم پیدا قاتلو شریک سروان جناب ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

549 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 برای تالشمو تمام میکنین،من بخدااشتباه عمو ـ

 به مطمئنن وگرنه بره ازبین باید اون.میکنم پیداکردنش

 .میکنه ساراحمله

 رفت سمتش به مامور

 ..آقای بدین توضیح چیزوبرام همه میشه ـ

 هستم مهران ـ

 برامون وواضح دقیق چیزو همه لطفا مهران آقای ـ

 نیازبه شاید.بنشینید شماهم شریفی بدین،خانوم توضیح

 باشه تاییدتون

 کنارعمو کردمو پاک دادم،اشکامو تکون سرمو

 که اولیش ی نقشه از غیر گفت چیزو همه کیارش.نشستم

 به قرارشد.کردم حرفاشوتایید تمام منم.بود من ی خونه

 فقط پلیس.باشن دنبالش ودنیادیده عالم فرد یه همراه
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 توی دخالتی وهیچ کنه پیگیری قراره جنازش برای

 .ندارن شبیر پیداکردن

 شبیر دنبال سخت وعمو کیارش.گذشت چندروزی

 کیانا خاطر وبه موندن روز یه هم وبابا بودن،مادرجون

 شدش مسخ حالت از انگاری که بهرام.همدان برگشتن

 میکردو نگاه من به باپشیمونی بود،همش اومده بیرون

 خودم مثل اینروزا که مامان.میکرد سرزنشش هم زنعمو

 گریه بود شده وکارهردومون نداشت وخوراک خواب

 وگفت خونه اومد روز ۷ بعد کیارش.ودعا

 کنی کمکمون میتونی تو فقط سارا ـ

 هرکاری بودم حاظر ازش انتقام فهمیدم،برای منظورشو

 متراکمه جا همه شبنم که آفتاب غروب زمان قرارشد.کنم

 پاییز وباد غروب شبنم تا بخراشم باچاقو ازدستمو کمی

 بود،چاقو غروب برسونن،نزدیک بهش خونمو بوی

 اولش مامان.توحیاط رفتم کیارش وهمراه روبرداشتم
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 روی چاقورو.کرد قبول بخاطرساینا اما میکرد مخالفت

 دردجیغ از.فشاردادم بستمو چشمامو کشیدم بازوم

 کیارش.کردم کنترل خودمو بعدش اما کشیدم

 دورم اونام بودو خونده ازمن محافظت چندنفروبرای

 کردم حس که میشدم ناامید داشتم کم کم.شدن حفاظ

 هاشوآماده وسیله شدو متوجه هم کیارش.شده نزدیک

... و چاقو کتابچه،یه آب،یه کاسه استخون،یه تیکه یه.کرد

 وازمن فازشوتغییربده میکرد قرمزبود،سعی چشماش.

 کشیده سمتم به اختیار نمیشدوبی موفق اما دوربشه

 وکنارکیارش اومدن عمو همراه پیرمردی.میشد

 رنگ میدیده جن باربود اولین انگار که عمو.ایستادن

 غلبه ترسش به داشت بودوسعی پریده صورتش

 آب ی توکاسه استخونو کردو روباز کتابچه پیرمرد.کنه

 چاقورو.میگفت چیزهایی عربی به کتابچه انداخت،ازروی

 من اما میکرد نگاهم باترس کیارش.چرخوند آب توی
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 دندونای.بودم دوخته چشم شبیر به باتنفر

 نتونستن بودن محافظم که چندنفری تیزوبراقشودیدم

 بود نشده تمام دعاش هنوز کنن،پیرمرد مقاومت جلوش

 زد داد کیارش

 بروسارااااااا ـ

 ندیدم اومدجلومو کیارش.شبیربودم به باتنفرخیره من اما

 ایستاده شوکه عمو.افتاد کیارش چنددقیقه بعداز چیشد

 وکیارش نابودشده شبیر به دست چاقوبه پیرمرد بود

 اتفاقی چه بودم نفهمیده هنوز امامن.میکرد نگاه بیجون

 بزرگی کردم،گوشت نگاه شبیر خونی دندونای افتاده؟به

 بین کیارش پیراهنی پارچه تکه همراه میخورد تکون که

 چشمام.بود خالی سینش.دادم کیارشوتکون.بود دندوناش

 .وافتادم رفت سیاهی
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 بودو شده باندپیچی بودم،دستم تواتاقم کردم باز چشم

 خدایا.ساینا،کیارش.بود خواب یه همش کاش.میسوخت

 برام؟ ساختی که تقدیریه چه این

 .پیشم اومد مامان

 عزیزم؟ بیدارشدی ـ

 زندست،کیارش ساینا بگو.بود خواب همش بگو مامان ـ

 .زندست

 رفت ازاتاق.میکرد گریه وآروم گرفت پایین سرشو مامان

 .بیرون

 .تحملشوندارم دیگه کن،من خدایاکمکم ـ

 بابا بودو رفته ازحال مادرجون.توسالن رفتم شدمو بلند

 کرد،بادیدن چشماشوباز.میپاشید آب روصورتش داشت

 .شد شروع هقش هق من

 .نیست کیارش عزاشده،دیگه عروسیت سارااااا ـ
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 بودومهرش شوهرم ولی نداشتم دوسش بااینکه

 ورفتم سرازیرشدن اشکام حرفش بود،بااین تووجودم

 .کردم بغلش

 خواب چیز همه مادری،کاش بود خواب همش کاش ـ

 .بیدارمیشدم بودو

 این گفتم بهش دخترم؟همش داشتی گناهی توچه آخه ـ

 بااومدن.بود فکرقدرت فقط.نداد کنار،گوش کاراروبزار

 بیشرف وحشی اون اما میشد خوب توداشت

 .روببینه خوشبختی روی پسرم نذاشت،نذاشت

 چیشد؟ شبیر ـ

 .شد نابود بالخره.مرده ـ

 .بزنن آسیبی نکنه توخونتونن که اونایی.خداروشکر ـ

 اونا.دیگه یجای میرن اربابشون مرگ مادر،بعداز نترس ـ

 .مادادن خبرشوبه
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 توآشپزخونه،خیلی رفتم.بلندشد هاش گریه صدای دوباره

 خرمابرداشتم کمی.بودم کرده ضعف

 ببرن باآمبوالنس قرارشد جسدکیارشو.وخوردم

 همراه بود پیداشده ازساینا که استخونی دوتاتیکه.همدان

 همراه.گرفتیم مراسم وبراش کردیم خاک سرش جمجمه

 دفن مراسم برای همدان رفتیم وخانوادش وعمو مامان

 نگاه اتاقش به.شد تمام بالخره سختی به مراسم.کیارش

 ازاتاقش.گرفت راه چشمم ازگوشه اشکی قطره.کردم

 وبابا مامان از سخت خداحافظی بعداز.بیرون رفتم

 قلبش درد.نبود قبل مثل مامان دیگه.تهران برگشتیم

 باید میگفت میبردیمش هردکتری پیش بودو شده شروع

 ۵۰،۵۰ نیستو تضمینی خیلی شدنش خوب ولی بشه عمل

 سهم میزدومیگفت زنگ بابا ازطرفی.یانه بمونه که میشه

 وباید منه مال بود خریده که ای وخونه کیارش شرکت

 گرفتاری ازاینهمه وکالفه خسته.کنم معلوم تکلیفشو برم
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 مثل میومدو هرروز کنم؟بهرام چیکار باید نمیدونستم

 سبک دلمونو وهردومون میزدیم حرف باهم سابق

 عمل کرد قبول مامان اصرارمن به بالخره.میکردیم

 جدای.نگیره ازم کسمو تنها که خدابود به امیدم تنها.کنه

 که بود تعبیرهمیشگیم بی خواب اتفاقات این ی همه

 خواب اون هنوز ولی گذشته دوماه االن.میداد آزارم

 درخت واون کجاست باغ اون رومیبینم،هنوزنفهمیدم

 بااسترس وزنعمو ومن داره عمل وقت مامان چیه؟امروز

 چندساعت نمیدونم.منتظریم عمل دراتاق پشت ونگرانی

 سمتش دکتراومدورفتیم بالخره که گذشت

 دکتر؟ آقای چیشده ـ

 باید ساعت ۲۴ یانه،تا شده خوب بگم نمیتونم فعال ـ

 پیش خوب تااالن.میشه بعدمشخص کنه استراحت

 .میشه خوب حتما خدابخواد رفتیم،اگه

 روگرفتم،دکتررفت زنعمو دست کالفه
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 نمیدن؟ آدم به درستی جواب اینا هیچوقت چرا ـ

 حتما پس رفته پیش خوب گفت دخترم،وقتی باش آروم ـ

 .میشه خوب

 جواب دکتربازم.خونه شدورفتیم مرخص مامان بعد دوروز

 چیزی هم عمو که زد حرف باعمو نداد،فقط بهم درستی

 .بود ناراحت فقط.نگفت بهم

 چقدر وهر بود شده ازمامان پرستاری برای وقتم تمام

 حال از.نمیکردم قبول همدان کارم دنبال برم میگفت

 عزیز ونمیخواستم هست مشکلی میفهمیدم عمو ورفتار

 چندوقتی.بیفته اتفاقی قراره وقتی بزارم تنها کسمو ترین

 میومد پیشم خیلی مدت این توی.بودم اززهیدبیخبر بود

 صداش تواتاقمو ندارم،رفتم ازش خبری چندروزیه اما

 زدم

 زهید....زهید ـ
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 .حتما افتاده میداد،اتفاقی جواب بایدتااالن

 کجایی؟ زهید ـ

 بله ـ

 چقدردیراومدی؟ ـ

 سیهانم دنبال ـ

 .سوخت قلبم دوباره اسمش باشنیدن

 تهرانه فهمیدم ـ

 گردشد چشمام

 خب؟ ـ

 ضعیفه خیلی هاش نشونه اما.میکنم پیداش زودی به ـ

 .کرد پیداش راحتیا این به ونمیشه

 .دلتنگشم،خیلی خیلی ـ
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 اون فقط میدونم چون.دنبالشم همین برای.میدونم ـ

 .بده انرژی بهت میتونه

 زدم لبخندی

 .برگرده بخوادمیکنم،فقط زهید،هرکاری کن پیداش ـ

 سیهان وبه کشیدم دراز تخت روی.خندیدورفت

 هنوزم بود،ولی محو برام چقدرصورتش.فکرکردم

 زدم لبخندی.من داشتنی دوست مردزشت.بود خواستنی

 .برد وخوابم

 میخواست کمک ازمن بزرگ درخت.بودم باغ همون توی

 دارم دوسش که کسی نجات ازای به

 دوسش که نیست کسی.مادرمه زندگیم آدم عزیزترین ـ

 بیخبرباشم ازش باشمو داشته
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 هر عوض در.بازبشه من طلسم کن وکمک مطمئنی؟بیا ـ

 که کسی اگر میکنم کمکت باشی داشته ای خواسته

 .نباشه عزیز برات زندانیه تووجودم

 کجاست؟ اینجا نمیدونم بیام؟من کجا باید.خوبه ـ

 .میاد کن،یادت نگاه اطرافت به خوب ـ

 درخت فقط بازم جلوتررفتم کمی.بود جادرخت همه

 پشت نظر به که بود قدیمی ساختمون یه.بیشتررفتم.بود

 .شدم بیدار مامان باصدای.بود ساختمون

 سارااااااا ـ

 اتاقش رفتم فورا

 مامان؟ جانم ـ

 بیار آب برام آاااااب،سارا ـ

 گرفت دستمو که برم خواستم.پریشون بودو بیتاب

 کن صبر ـ
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 ودستمو پیشونیموبوسید.طرفش شدم خم.کشید دستمو

 تولیوان لرزون بادستای توآشپزخونه رفتم.کرد ول

 لیوانو.بود دردناک کشدارو نفساش.بردم براش آبریختمو

 اهلل بسم بلند.میکرد زمزمه زیرلب چیزی.دستش دادم

 دستش از لیوان که خورد ازآب ای قطره گفت

 صدای.میکردم نگاه بهش شوکه.شد شل افتادودستش

 رفته چشماش بود،مردمک شده قطع نفساش

 اومدم،نبضشوگرفتم خودم به.بود شده کج بود،صورتش

 تاصبح.کردم مرتب بستموسرودستشو چشماشو.نمیزد

 زدمو زنگ عمو به صبح.ریختم واشک نشستم کنارتختش

 برای بردبیمارستان مامانو خودشورسوندو فورا.خبردادم

 شده خشک اشکم چشمه.غسالخونه وبعدم فوت گواهی

 توی بال اینهمه تحمل.بودم متحرک ی مرده ومثل بود

 نمیدونم نیستم که کوه آدمم من.بود دشوار خیلی کم مدت

 نمیبره؟خسته منو چرا برده چراخدامنونمیبینه؟عزیزامو
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 کسی ندادم اجازه.خونه برگشتیم جنازه تشییع از وکالفه

 سنگ بایداز یا.نیازداشتم تنهایی به.بمونه پیشم

 که مراسماتی تمام.میرفتم ازبین میاوردمو کم میشدم،یا

 هیچکسی دروبروی.نرفتم گرفتن مامان برای

 باید پیداکنم خودمو تاوقتی.بازنمیکردم

 طاقت منه؟چرا صبربرای چرااینهمه بایدبفهمم.تنهاباشم

 آوردم؟

 نگاه خودم صورت به.شدم آوربیدار کسالت صبح

 نکرده تغییری صورتم حالت ولی بودم رنگپریده.کردم

 اما شدم الغروزشت خیلی فکرمیکردم.بود

 وخرما نون تیکه بایه.کردم درست چایی کمی.اینطورنبود

 دیگه اما میداد دلداریم خیلی زهید.نکنم ضعف تا خوردم

 بودنمیتونه گفته که ازوقتی مخصوصا نداشتم حوصلشو

 ظاهر جلوم سبز ای هاله.میکرد درد سرم.پیداکنه سیهانو

 چیه؟ که نبود درک قابل اصال.شد
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 تویی؟ زهید ـ

 روشنیدم خانومی دلنشین صدای

 .شماروببینن میخوان زمین ی ملکه ـ

 هستی؟ توکی ـ

 .زمینم درختای مَلَکِ. زمینم سرباز من ـ

 هستی؟ پری تو یعنی نمیفهمم من ـ

 به ببرمتون وباید خونده شمارو زمین ی ملکه.درسته ـ

 .حضورشون

 بود؟؟ من جلوی پری یه واقعا یعنی.بودم کرده هنگ

 .شد بسته چشمام اختیار گرفت،بی دستمو شدم بلند

 

 ـ راوی ـ
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 جلبک که وسقفی ها باپنجره رنگ خاکی ی قلعه

 خودنمایی سرسبز درختای بین بود کرده سبزمحاصرش

 بانوی ورود بودن،برای درتکاپو زمین های پری.میکرد

 رنگارنگ های میوه.بودن انداخته روبرق قلعه تمام جدید

 عطر.بود شده وتزئین شده آویزون انگور های خوشه روی

 های گلبرگ.بود پیچیده قلعه توفضای ومریم یاس

 درختا پری.بود شده پارکت زمین روی قرمزوصورتی

 پری.بشن آماده ورود برای تاهمه زد مخصوصشو سوت

 کرد نگاه خودش ظاهر به.کرد اومدوبالهاشوجمع فرود

 شدشو بافته موی.کشید بودنش ازمرتب ای آسوده ونفس

 سارا بیدارشدن وقت کردو مرتب چپش ی شونه روی

 .بود شده

 بانو ـ

 روش روبه زیبای پری به باتعجب.کرد چشمهاشوباز سارا

 .شد خیره
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 کرد مرتب کمی سارارو موهای پری

 بریم؟ ـ

 قلعه طرف به دستشو پری که کرد نگاهش شوکه سارا

 نگاه رویایی زیبای قلعه به گردشده باچشمای سارا.برد

 اومدو بیرون تعجب ازحالت گذشت که کمی.کرد

 .کرد ظاهرشومرتب

 کجاست؟ اینجا ـ

 .زمین ی ملکه قلعه ـ

 روندیده؟ اینجا کسی چطورتابحال ـ

 .میشین متوجه کنید نگاه اطرافتون به کمی ـ

 آدما هنوز پس.بکروزیبا جنگل.کرد نگاه اطراف به

 .نمیذاشتن باقی ازش چیزی وگرنه نکردن اینجاروکشف

 حتی بودو روپوشونده قلعه اطراف وتودرتو بزرگ درختای

 این باهلیکوپترهم
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 .نمیشد دیده قسمت

 .منتظرن ملکه.بیفتین راه لطفا بانو ـ

 درباز.رفتن قلعه طرف به هم همراه دادو سرتکون

 ایستاده ترتیب به ها داخل،پری رفتن شدوهردوباهم

 .متحیربود زیبایی ازاینهمه سارا.میگفتن وخوشامد بودن

 کارشده روش قلعه بیرونی نمای که رسیدن دربزرگی به

 بود

 میدین؟ اجازه ملکه ـ

 رفت اختیار بی وسارا رفت عقب پری.شد درباز

 حریربلند بالباس زیبایی خانوم.شد داخل،دربسته

 سمتش بودبه شده تزئین باگلبرگ که وموهایی

 گفت بالبخند.اومد

 عزیزم اومدی خوش ـ
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 هستین؟ ملکه شما ـ

 .کنیم صحبت باهم باید بشین.بله ـ

 سالن داخل های پری به شبیه مردی. نشست مبل روی

 زیباییش محو سارا.رفت سمتشون به میوه پراز باظرفی

 براق ایش سرمه چشمهای زدکه لبخندی مرد.بود

 دست ملکه.تشکرکردولبخندزد هم سارا.شدن

 ساراروگرفت

 .من وجانشین منی ی نشونه تو.عزیزم سارای ـ

 .ملکه بودبه خیره باز سارابادهن

 چیه؟ منظورتون ـ

 آسمون توی تو صورت با ای ستاره بعدازتولدت ـ

 اماپدرت بیارن توروبرام خواستم سربازام از.درخشید

 کس هیچ کردکه قبول شرطی به.نکردومیترسید قبول

 وتاوقتی.تونشن ی نشونه متوجه مادرت حتی ازاطرافیانت
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 ازشون نباید ندادی شدنم جانشین به رضایت خودت

 زنده پدرت گذروندکه تقدیروطوری خدا اما.کنم دورت

 ای دیگه کس وهیچ بده چیزوتوضیح همه تابرات نموند

 خانوادتو فهمیدم وقتی.بده اطالع بهت نمیتونست هم

 نیاوردم طاقت میدی عذاب خودتو وداری دادی ازدست

 فرستادم وسربازمو کردم پیدات نشونت ی ستاره واز

 کنی زندگی توخوشبختی واینجا کنی قبول میخوام.دنبالت

 .توباشی زمین این ی ملکه من وبعداز

 اتفاق همین فقط.بود شده وارد بهش بزرگی شوک سارا

 .پیداشد اونم که داشت کم زندگیش روتوی عجیب

 هستین؟ پری هم شما ـ

 حق نمیتونن چون بشن ملکه نمیتونن ها پری نه ـ

 هیچوقت ومغرورن خودخواه ها پری.روبرقرارکنن وعدالت

 نمیکنن پیروی آدم غیر موجودات از هم

 این؟ ملکه چندساله.هستین من مثل هم شما پس ـ
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 زد لبخندی سارا حرف از

 .میگذره شدنم ملکه از قرن هفت ـ 

 .بزنه پلک نمیتونست دیگه تعجب سارااز

 سال؟؟؟ ۷۰۰ ـ

 .کنم معین نمیتونم عمرمو و ام ملکه ی نشونه من ـ

 داد ساراسرشوتکون

 .کنم زندگی اینجا نمیخوام من ولی ـ

 ملکه حاضری اما.کنی زندگی میتونی بخوای که هرجایی ـ

 بشی؟

 پیداشد زدوستارش ساراموج شب توچشمای شوق برق

 خبررسید بهت اینکه بعداز عزیزم،اما باشه مبارکت ـ

 ازدواج میتونی.کنی زندگی قلعه این توی باید شدی ملکه

 اگر فقط.روداری هرکاری داربشی،حق کنی،بچه

 شدنت ملکه از قبل باید مجددداری قصدازدواج



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

570 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 اینکارو ی اجازه قصر این به ورود بعداز اینکاروبکنی

 ..اینجا،یاتنها میای باشوهرت یا.نداری

 نکردین؟ شماازدواج ـ

 .شد غمگین ملکه روشن عسلی چشمای

 به ازورودم قبل شد کشته ها گرگینه دست به شوهرم ـ

 .قلعه

 متاسفم ـ

 .زد لبخندی ملکه

 خواسته هر.مراقبتن سربازهام از بخشی بعد به ازاین ـ

 اونا به داشتی وسوالی داشتی بامن کاری یا داری ای

 مواظب فقط دخترنازنینم.خبرمیدن بهم فورا اوناهم میگی

 .میکشم عذاب منم ببینی آسیب اگردوباره.باش خودت

 .شدن میوه خوردن مشغول بوسیدوباهم سارارو پیشونی
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 ساراـ ـ

 داد اجازه مادرانه سفارشات وشنیدن میوه خوردن بعداز

 .برم که

 .بیرون رفتم ازقلعه پری دوتا همراه

 بوته یه داشتن کوتوله آدم دوتا نمیشد باورم

 .بودن چقدربانمک.رومیکندن

 کوتاهن؟ چراانقدر اینا ـ

 الفین بگیم یابهتره دیون اینا ـ

 دادم تکون سرمو

 کجاست؟ دقیقا اینجا ـ

 .میفهمین زودی به خودتون بگم بهتون نمیتونم االن ـ

 واقعا.اومدن سمتمون به مرد پری سه.دادم سرتکون

 این دیدن آرزوی هردختری که داشتن قشنگی صورت

 ایستادن سرمون پشت.داشت صورتو
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 بانو ببندین چشماتونو ـ

 چند شد،بعداز خالی زیرپاهام کردم حس.چشماموبستم

 باز چشمامو.کردم روحس خونه گرمای دقیقه

 صدای.بودن ظاهرشده آدم صورت به نفر هرپنج.کردم

 طرف وبه گرفتم جادوییشون ازصورتای چشمامو آیفن

 کردم نگاه بهشون.کردم دروباز بود بهرام.رفتم آیفن

 کنارت قراره مدتی دانشجوییمو مادوستاتیم ـ

 خب؟.باشیم

 .کردم ودراتاقوباز دادم سرتکون

 سالم ـ

 سرحالی امروز میبینم.گل خانوم سالم ـ

 گفتم آروم زدمو لبخندی

 دارم مهمون ـ
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 نفرسالم پنج هر.کردواومدداخل نگاهم باتعجب

 صورتشون به خیره ها جادوشده مثل بهرامم.کردن

 نیاوردم خودم روی به ولی بود گرفته خندم.بود

 جان؟ بهرام ـ

 جونم ـ

 توهم رفت اخماشون پسرا.دوستامو تانخوردی بشین ـ

 مبل روی نشست بهرام.گرفتن خندشونو جلوی ودختراهم

 .نشستیم وماهم

 فقط مهمونات نمیکنی؟فکرکردم معرفی ساراجان خوب ـ

 دخترن

 کردن شروع خودشون.زدم لبخندی

 ساراجوم منو مشترک دوست هستم،ایشون مریم من ـ

 .رویاجونه نامزد نامزدم،برادرم،وایشونم رویاست،ایشون
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 جمع نگاهشو میمونه کاله بی سرش دید حاال که بهرام

 معرفی برادرمریم که کسی به بعدبااخم.کشید کردوپوفی

 .کرد نگاه شد

 بدونم؟ اسمتونو میشه ـ

 .هستم مهرداد ـ

 حاظرکردم چایی رفتم.نکرد نگاهش دیگه بهرام

 .نشستم بهرام کنار وبرگشتم

 خبر؟ چه خب ـ

 سالمتیت ـ

 گفت گوشم کنار آروم

 بمونن؟ میخوان تاکی اینا ـ

 .نمیدونم خودمم ـ

 .گفتم مریم روبه
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 میشه؟ مشخص خوابگاهتون تاکی عزیزم ـ

 بکشه طول ای هفته دو،سه حدودا شاید ـ

 باهمیم همش مدت این پس خوبه ـ

 رفت بیشترتوهم بهرام اخم

 مشکلی اگه نمونه اتاقی شما واسه گمونم به مهرداد آقا ـ

 .ما ی خونه بیای میتونی نداری

 .فکرکردم کمی.کردن نگاهم باتعجب

 .نیست مشکلی میکنیم زنونه بابا،مردونه نه ـ

 کنین زنونش مردونه که حمامه مگه ـ

 زدم بازوش به مشتی

 عه بهرام زشته ـ

  وگفت خندید بهرام

 بیام؟ منم میخوای.بابا باشه ـ
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 بیای؟ چی واسه نه ـ

 گفتم آروم

 خوابیدنم برسه معذبن،چه پیشت دخترا االنم که میبینی ـ

 .بمونی بخوای

 .داد سرتکون

 نداری؟ چایی.باشه ـ

 میارم االن ـ

 .برگشتم چایی سینی یه آشپزخونه،با رفتم دوباره

 گفتم آروم.بود کرده اخم مهرداد به هنوز بهرام

 .دیگه بیچاره؟ولکن این به گیردادی چته بهرام ـ

 گفت آروم ولی کرد،باعصبانیت نگاهم چپی چپ

 .میاد بدم من باشه بینتون عذب یدونه این ـ

 .دادم باال ابرومو یه
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 خواهرش نمیدونستی که تاحاال میاد؟خوبه بدت چی از ـ

 کال که بیچاره حاالاین میدادی قورتش داشتی نامزدداره

 خودش کنار بزار بده؟خوددرگیریو آدم شده پایینه سرش

 .داره صاحاب

 کرد نگاهم باتعجب بهرام

 بگو اول از خب ـ

 .دادم بهش وچاییشو کردم نگاهش چپی چپ

 دارم تصمیمی یه راستی ـ

 چی؟ ـ

 عمارت برم میخوام ـ

 زدم باسراشاره که کرد اخم مریم.گردشد چشماش بهرام

 .میدم توضیح بعدا

 بهم امارتو خواست مامانبزرگ که موقع همون راستش ـ

 حاالکه.کنم زندگی توش میخواد دلم که گفتم بهش بده
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 اونجا اما.زیادمیکنه هامو غصه فقط موندنم واینجا تنهام

 بمونن وپیشم کنن هاقبول بچه اگه تازه.عالیه برام خیلی

 .نیستم تنها دیگه

 .فکرکرد کمی بهرام

 .بمونن دوستات که شرطی فکرخوبیه؟امابه ـ

 پیشرفت خوب ونقشه کردن قبول.کردم نگاه بهشون

 بشه ترمیم باید عمارت درضمن ـ

 هم چیزی بشه کم چیزی ظاهرش از نمیخوام من ـ

 نمای تمام از عکس که رودارم بابا نشه،آلبوم اضافه

 به باید.تااتاقاش گرفته بیرونش از هست توش عمارت

 .بیاره در  سابقشو شکل دقیقا تا بسپرم خوب معمار یه

 خورد چاییشو دادو سرشوتکون بهرام
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 حالت ببینم بودم برم،اومده دیگه من خب ـ

 دیدم وقتی ولی کردم تعجب کردی باز چطوره؟دروکه

 .شدم خوشحال خیلی خوبی

 ازخداحافظی بعد.کردم بدرقش تاکناردر زدمو لبخندی

 نشستم کنارشون

 بفروشم نمیتونم هیچوقت رو اینجا.دارم نیاز پول به من ـ

 خانوادش بفروشمش اگه میدونم که کیارش سهم میمونه

 .دلخورمیشن ازمن

 گرفت دستمو مریم

 بهشون وشرایطتونو کنین صحبت باهاشون میتونین ـ

 .کنین حساب هم ملکه کمک روی درضمن.بگین

 .بگیرم قرض پول ازش نمیتونم من ولی ـ

 به ونیازی بیاریم کمک هاروبرای الفین میتونیم.نه مالی ـ

 فقط شما.میدن انجام کارو سریعتر اوناخیلی.آدمانباشه
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 بادادن بقیشو.کنین تهیه نیازه ترمیم برای که چیزهایی

 .بسپرین خودشون به ها الفین به عکس

 میشم خوشحال من میکنه قبول اگرملکه ـ

 .بده خبر ملکه به لطفا شامین.خوبه ـ

 .بیرون رفت شدوفورا بلند ازپسرا یکی

 .کنم وصحبت بزنم زنگ بابا به باید من ـ

 برای هم کمی.کنیم نگاه بیرونو میریم ولیران من ـ

 ا بااین باید.میگیریم وسیله خونتون

 

 .کنیم پیدا آشنایی طراف

 آدم گرگای خیابونا این.ببرین پسراروهم باشه،فقط ـ

 .نمازیادداره

 کرد نگاهم باتعجب
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 !!گرگینه؟ ـ

 ..و گرگه وجودشون که آدمایی نه ـ

 بدم ادامه نذاشت

 شمامیمونه کنار وهامون مامیاد همراه جمیل.شدم متوجه ـ

 ولی ـ

 من،نمیتونیم بانوی شمااومدیم از محافظت مابرای ـ

 .باشین تنها بذاریم

 من به گذاشتن احترام بعداز که دادم سرتکون

 پایین سرش هنوز مهرداده همون که هامون.رفتن

 ازفکرم.کارمیکنه بادستور فقط فکرکنم آهنیا آدم مثل.بود

 زنگ بابا به تا اتاقم رفتم بلندشدمو.گرفت خندم

 .داد جواب چندتابوق بعداز که گرفتم شمارشو.بزنم

 خوبم دختر سالم به به ـ

 باباجون،خوبین؟ سالم ـ
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 دخترم؟ ممنون،توخوبی ـ

 چطورن؟ وکیاناجون شما،مامان لطف به ـ

 کردی؟ ما از یادی عجب چه.دارن دخترم،سالم خوبن ـ

 میخواستم کیاش وشرکت خونه درمورد راستش خب ـ

 دلم.خالیه دستم خیلی روزا این.کنم صحبت باهاتون

 باباروبفروشم ی خونه نمیخواد

 امالک،برای بنگاه رومیزارم خونه.دخترم شدم متوجه ـ

 .میکنم فکری یه شرکتم

 گفتم باناراحتی

 بابایی شرمندم بخدا ـ

 من.باشه شرمنده دخترم؟دشمنت حرفیه چه این ـ

 مشتری اگه میدم خبر بهت باباجون،خودم کاردارم

 نداری؟ کاری.اومد

 .برسونین سالم بابایی نه ـ
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 .باش خودت مواظب ـ

 .کردم وگوشیوقطع کردم خداحافظی

 اون.واقعی اما رویابود مثل.فکرکردم امروز اتفاقات به

 ..روزی یه قراره پری قلعه،اونهمه

 اومدم خودم به هامون باصدای

 من بانوی ـ

 بله؟اومدم ـ

 بود ایستاده چایی قوری با.توسالن رفتم

 چیکارمیکنن؟ بااین ـ

 چیه؟ قوری نمیدونست واقعا.کردم نگاهش باتعجب

 توفنجون میریزن بعد میکنن دم چایی این توی ـ

 .ومیخورن

 .دمنوش مثل آهان ـ
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 درسته ـ

 چاییه؟ توش االن ـ

 آره ـ

 چایی وتوش برداشت بود بهرام برای که فنجونی ـ

 .کردم نگاهش باتعجب.ریخت

 گفتم خندیدمو.شد جمع خورد،صورتش کمی

 صبرکنی داغه،باید که اوال.نیست اینطوری ـ

 ازش نمیخورن،کمی خالی چاییو این دوما.سردبشه

 چیز یه با بعد میریزن آبجوش فنجون،روش تو میریزن

 .میخورنش شیرین

 .آشپزخونه توی دادوبرگشت سرشوتکون

 اینهمه اینکه میدونست چیزو همه خنگیش اون به سیهان

 چیه؟ قوری هنوزنمیدونه کارمیکنه قلعه تو داره سال

 گفت که گرفت خندم دوباره
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 پری ی عهده به قلعه کارهای ولی بانو ببخشید ـ

 قلعه محافظت مسئولیت مافقط بانوهاست

 توضیحات بخاطر اونهم که میدونم کمی چیزهای.روداریم

 .بانوهاست پری مختصر

 سینی.کشیدم خجالت خوند فکرمو ازاینکه

 فنجون توی داشت.آشپزخونه وبردم فنجوناروبرداشتم

 .فرستادن گشنه تشنه رو بیچاره فکرکنم میریخت چایی

 میارم صبحانه برات من.بروبشین شما ـ

 گذاشتم ظرفی توی وعسل کره کمی.زدورفت لبخندی

 توی رفتم.توسالن بردم چایی دوتافنجون همراه وبه

 دوست غذایی چه کردم،نمیدونستم نگاه یخچالو

 صدای.روبرداشتم وماهی شدم کردن سوال بیخیال.دارن

 احترام بهم.بود برگشته شامین.توسالن رفتم اومد در

 گذاشت
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 وقتی یه نباشه حواستون ممکنه نیست احترام به نیازی ـ

 .بذارین احترام بهم کسی جلوی

 شمادستوربدین هرچی ـ

 گفت؟ چی ملکه خب ـ

 اومده پیش مشکلی من بانوی ـ

 مشکلی؟ چه ـ

 واجازه شدن ساکن خونتون توی جنی ی قبیله یک ـ

 .بشن خونه وارد ها الفین نمیدن

 اشرار؟ ـ

 درسته ـ

 مریم اسم راستی.دخترابیان صبرکنیم باید.نمیدونم ـ

 چیه؟

 .سیلینا ـ
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 آماده ناهارو برم من خب.دارین جالبی اسمای چه ـ

 .شدن خسته میرسن االن.کنم

 میدن انجام براتون خودشون بانوها پری کنید صبر ـ

 قراره.بسازیم باهم نمیتونیم فکرکنین بخواین اینطور.وا ـ

 محافظت فقط وظیفتونم.باشیم دورهم چنتادوست مثل

 .بدین انجام شماها کارامو همه اینکه نه وکمکه

 نگفت چیزی شامین

 .گرسنته میدونم غذابخور کمی هامون کنار بشین ـ

 که خورد چایی از کمی.نشست هامون کنار زدو لبخندی

 شد جمع صورتش

 که هایی دمنوش به شباهتی هیچ گیاه این وطعم رنگ ـ

 گیاهیه؟ چه این.نداره میخوریم

 شده خشک چای ـ

 .باشه مناسبی نوشیدنی فکرنکنم ـ
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 .گذاشت هامون کنارفنجون فنجونشو

 بعداز.آشپزخونه وبرگشتم باالانداختم هامو شونه باتعجب

 نشتم پسرا کنار.ماهی شدن وسرخ برنج دادن دم

 .ومنتظرموندم

 سیلینا.کردم ناهاروآماده ودخترا،میز جمیل اومدن بعداز

 که حرفی منم نکنم کاری دیگه کردن اصرار خیلی ولیران

 تر شق کله خیلی هرچند.گفتم بهشون بودمو زده پسرا به

 مخالفتی دیگه گفتم دستوری وقتی ولی بودن ازمن

 متوجه.خوردیم زیادهامون باتعریفات ناهارو.نکردن

 ازاالن میدونستم.نمیدادم اهمیت ولی بودم نگاهاش

 ناهار میشه؟بعداز چی عاقبت نیست معلوم روبدم بهش

 وحرف عمارت درمورد بهش.ظرفهاروشست سیلینا

 گفتم شامین

 مخصوص تاج با البته.عمارت به برید حتما باید شما ـ

 ملکه جانشین
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 ولی ـ

 بلدیم،خودمون کارمونو لیران نباشین،منو نگران ـ

 .میکنیم شماروآماده

 اومدن ولیران سیلینا.تواتاقم رفتم دادمو سرتکون

 آبی نور یه چندثانیه از بعد که گفتن لب زیر چیزی.تواتاق

 وگل تاج ویه گذاشت سیلینا دست سفیدتوی لباس یه

 .کردم نگاهشون باتعجب.گذاشت لیران تودست

 .من بانوی ببندین چشماتونو ـ

 به لبخندی میشد باعث ومریم یاس بوی.بستن چشمامو

 گفت دقیقه چند بعداز.بیاد لبم

 اومده خوشتون که وبگید ببینید آینه توی خودتونو لطفا ـ

 یانه؟

 .واموند دهنم خودم دیدن از.آینه جلوی رفتم
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 گل همراه مشکیم موهای گیس.وسفید مالیم آرایش این

 رویایی واقعا سفیدم تاج زیباتر همه واز ویاس مریم

 لیران.وخندیدم کردم نگاه سفیدم لباس ی دنباله به.بود

 گفت باتعجب

 هست؟ بانو؟مشکلی شده چیزی ـ

 دارم کم چیز یه فقط عالیه چیز همه عزیزم نه ـ

 چی؟ ـ

 کو؟ دامادم ـ

 فهمیدن منظورمو بعدکه کردن نگاهم باتعجب اول

 .هردوخندیدن

 اینجا زمین ی دخترملکه.هستین ملکه جانشین شما ـ

 تا کنیم همینقدرتالش تونستیم فقط بودنمون بامحدود

 بودین اگرتوقلعه.باشین روداشته ملکه دختر ی نشونه

 .کنیم شماروآماده میتونستیم وبهترازاین تر راحت
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 نشونی؟ چه ـ

 .کنین نگاه خودتون صورت به بادقت ـ

 ملکه شبیه من میگفتن درست.کردم نگاه آینه توی دوباره

 .بود چشمام تضادم تنها.بودم شده

 ممکنه،چطورتونستین؟ غیر این واااااای ـ

 ملکه همین برای.میکنیم روممکن غیرممکنی ماهرچیز ـ

 ما قدرت چون.کرد انتخاب پری رو قلعه خدمه تمام

 .ودیوه جن بیشتراز

 گفتم دادمو سرتکون

 بریم؟ خب ـ

 بله ـ

 .گرفتم هردوشونو دست

 مارونمیبینه؟ میریم؟کسی سرووضع بااین چطور ـ
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 میپوشونن شمارو وشامین جمیل.نباشین نگران نه ـ

 جسم هم مادوتا.میکنه محافظت ازشما وهامون

 .میگیریم شمارودراختیار

 احترام بهم پسرابادیدنم.توسالن رفتیم زدمو لبخندی

 کرد نگاهم خیره دوباره گذاشتن،هامون

 پررو میکردم،بچه کتلتت وگرنه دارم نیاز بهت که حیف

 .بریم خب ـ

 شدم،دست بودنم معلق متوجه.بستم چشمامو

 زمین روی ایستادن باحس.فشردم دخترارومحکم

 ایستاده عمارت جلوی جن ۲۰۰ حدود.کردم باز چشمامو

 .گذاشتن احترام بهم وبادیدنم بودن

 واون بودن شبیر شبیه بود،اکثرا وجودم تو بدی ترس

 آروم هامون.میکردن زنده ذهنم تو وحشتناکو خاطرات

 گفت
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 کنید صحبت لطفا من بانوی ـ

 بایدبگم چی نمیدونم ـ

 خونه ازاین فورا واوناباید شماست مال خونه این بگین ـ

 شدن ترستون دوربریزین،اونامتوجه ترسو لطفا.برن

 لطفا.ندن گوش حرفاتون به دیگه بشه باعث وممکنه

 .کنید صحبت باقدرت

 وگفتم کشیدم عمیقی دادم،نفس سرتکون

 شدین؟ من ی خونه وارد ای اجازه چه به ـ

 گفت ای خشداروآزاردهنده صدای

 بود داده ماقول به رو خونه این ما سابق ارباب ـ

 خونه این صاحب شما که نمیشه ودلیل مرده اون اما ـ

 شماها نمیدم اجازه ومن منه برای خونه این.بشین

 .کنین اشغالش

 بود توگوشم آرومشون پچ پچ صدای
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 ی ملکه جانشین وهمچنین سابقتونم ارباب همسر من ـ

 و بودین همسرم مرگ شب خودتون درضمن.زمین

 برای دلیل باالترین واین کشت اونو رئیستون که دیدین

 ی ازخونه فورا.کنید زندگی اینجا شماها ندم اجازه که منه

 باشما میکنم صحبت باملکه وگرنه.بیرون میرین من

 .باشه داشته شدیدی برخورد

 از بعد.کردن قبول فهمید میشد ناراحتشون های قیافه از

 نفس.نبود عمارت توی نفر۶ ما غیر هیچکس چنددقیقه

 سیهانو صدای که بودیم رفتن ی آماده.کشیدم ای آسوده

 .شنیدم

 ها پری به.نیومد صدایی هیچ دیگه اما کردم صبر کمی

 هر عمارت،اما داخل رفتم.بمونن منتظر چنددقیقه گفتم

 چیزی نه شنیدم صدایی نه گشتم چی

 اومدوگفت سیلینا.هانشستم پله ناامیدروی.پیداکردم

 افتاده؟ اتفاقی چه ـ
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 شنیدم سیهانو صدای کردم احساس.نیست چیزی ـ

 .کنین فراموشش شماباید ـ

 گفت هامون

 .فکرنکنین بهش دردسره فقط اون بودن ـ

 گفتم بااخم

 دارم دوسش من ـ

 کردن تعجب همه

 .کنم بایدپیداش ـ

 گفت باعصبانیت هامون

 زندگی لیاقت جن یه.نکنین فکرشم حتی ـ

 .کنارشمارونداره

 .داره خودش البد فکرکرده

 .بریم حاالم.مربوطه خودم به شخصیم زندگی ـ
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 شدلبخند باعث هامون عصبی نفسای صدای

 تو،فکرکرده تامثل هزار به ارزه می من مردزشت.بزنم

 .کنه جادو عشقو میتونه داره جادو چون

 ایستادودستمو کنارم هم لیران.گرفتم سیلینارو دست

 بعداز.بستم وچشمامو ایستادن جاشون پسراسر.گرفت

 دخترا همراه.کردم باز چشمامو خونه باگرمای دقیقه چند

 .کردم عوض ولباسمو اتاق توی رفتم

 بزارین تنهام لطفا ـ

 بستم سرشون دروپشت.ورفتن دادن سرتکون

 زهید..زهید ـ

 بله ـ

 ظاهرشو ـ

 ایستاد جلوم

 کنی نگاه عمارتو بری باید ـ
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 کرد نگاهم باتعجب

 ولی ـ

 .اطرافه همون مطمئنم.شنیدم سیهانو صدای من ـ

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 

 ..باشه،درضمن ـ

 گذاشت احترام بهم

 .میگم تبریک مقامتونو ـ

 زودتر.نمیاد خوشم زوری احترام از.باش قبل مثل زهید ـ

 .زهید برگرد خوش باخبر.بیار برام خبرشو بروو

 وزودتر باشه اونجا واقعا میخواست دلم.زدورفت لبخندی

 داشتنیه دوست مردزشت.چقدردلتنگشم که وای.ببینمش

 .من
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 توآشپزخونه دخترا.توسالن ورفتم زدم لبخندی

 روی هم وهامون بودن حیاط توی وشامین جمیل.بودن

 روش روبه.میکرد نگاهم میرغضب مثل بودو نشسته مبل

 نشستم

 داشته دوست جنو یه چیه؟اینکه باسیهان مشکلت تو ـ

 احترام بهش باید بشم قلعه وارد وقتی بده؟درضمن باشم

 بی بهش کسی ونباید شوهرمه اونموقع چون بزاری

 بهش نسبت خودتو دید االن از بهتره.کنه احترامی

 .کنی درست

 شدوگفت شدید اخماش

 لیاقت جنی هیچ.نمیذاریم احترام جن یه به هیچوقت ما ـ

 باشمارونداره زندگی

 نمیتونم اما باشه خوب بهرام شاید.نداره هم آدمی هیچ ـ

 .باشم داشته شوهردوسش عنوان به
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 شدوگفت بلند.منفجرمیشه االن مطمئنم

 کنم صحبت باملکه باید من ـ

 توسالن اومد سیلینا

 چرا؟ ـ

 کنه دخالت فهمیدنباید کردکه سیلینا به نگاهی

 یه بگو ملکه به.دارم ملکه برای پیغامی یه منم.خوبه ـ

 .خوشحالترم اینطوری.توبفرسته جای روبه نفردیگه

 .رفت کردوباعصبانیت دستاشومشت

 

 ـ راوی ـ

 اما.بود خوشحال بود شنیده سارارو صدای ازاینکه سیهان

 ی لحظه.نتونست بیرون بره درخت از که کرد هرتالشی

 جلوی ای شاخه کرد حس که صدازد سارارو آخر

 .دهنشوگرفت
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 قدرتش تمام ازاینکه.نشست زمین روی وناراحت کالفه

 وچندنفردیگه زهید صدای.بود عصبانی بود رفته ازبین

 وزهیدوصدازد کناررفت چوب.روشنید

 زهیــــــــد ـ

 توچشماش خوشحالی برق سیهان صدای باشنیدن زهید

 .شد روشن

 کجایی؟ سیهان ـ

 .بزرگ درخت توی.شدم زندونی اینجا من ـ

 سیهان ی ازقبیله که نفری چند.اطرافشوگشت زهید

 پیداش بالخره زهید.گشتن درخت دنبال به بودهم آورده

 سمتش به کردورفت

 اینجایی؟ سیهان ـ

 نشو نزدیکش زهید ـ

 رفت عقب کمی باتعجب زهید
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 دیگه که تاجایی.تررفت عقب خوردوزهید تکون درخت

 .نمیرسیدن بهش ها شاخه

 طلسم پری یه این.اینجام من سارابگو بروبه زهید ـ

 .دریاست پری.شدست

 زهید.نده تاادامه اومد سیهان دهن جلوی دوباره شاخه

 پرسید

 مطمئنی؟ سیهان ـ

 نشنید صدایی دیگه اما

 .برگردیم بیاین.ومغرورین پست همتون ها پری شما ـ

 که.سارارفت ی خونه طرف جداشدوبه ازدوستانش زهید

 نشست کنارش.کناردردید روناراحت هامون

 چیکارمیکنی؟ سارانیستی؟اینجا تومحافظ مگه ـ

 کنه ازدواج باسیهان سارا نمیخوام من زهید ـ

 .کرد نگاهش زهیدباتعجب
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 دلش که کسی باهر سارا گفت گفتم ملکه به وقتی ـ

 سارا حتی.جلوشونمیگیره وهیچوقت میکنه ازدواج بخواد

 بهش نباید نمیخواد منو وقتی گفت اما خواستم ملکه از رو

 زهیدچیکارکنم؟.کنم فکر

 گفت ملکه که کاری ـ

 بشه من مال ساراباید.میکنم جادوش نه ـ

 .هامون نمیره ازبین جادویی هیچ با عشق ـ

 گفت باعصبانیت هامون

 میشم موفق من ولی ـ

 خودجادوگر به بشه جادو اگه الهی عشق.نمیتونی ـ

 .اینکارونکن.میکنه ونابودش برمیگرده

 خونه زهیدوارد.رفت زهید حرف به اهمیت بی هامون اما

 گفت شد شکه ناگهانیش شدن ظاهر از که سارا.شد

 .میکشی منو نیا؟آخرش اینطوری نگفتم صددفعه مگه ـ
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 زدوگفت لبخندی زهید

 خبراومدم خوش ـ

 توی ورفتن گرفت دستشو ساراباخوشحالی

 اتاقش،دروبست

 کردی؟ پیداش ـ

 توعمارتت باغ واون درخت اون.بود واقعی تو خواب.آره ـ

 ..زندانیه توش که وکسی.بود

 گفت ساراباناراحتی.گرفت سرشوپایین

 شده؟ اسیر دوباره سیهانم ـ

 یه اون.بری تنها نباید اما.کنی کمکش خواست ازت ـ

 طلسم پری اون.باشه خطرناک وممکنه دریاست پری

 میرم ازاالن من بگیری کمک ها پری از باید.شدست

 بیای که تاوقتی اونجا

 داد سرتکون سارا
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 باش هامون مواظب درضمن ـ

 .کرد نگاهش ساراباتعجب

 به اما نداره تاثیری گفتم بهش.کنه جادوت میخواد ـ

 باملکه حضوری غیر کن سعی.باش خودت مواظب هرحال

 

 وکمکت داره قدرتو این لیران.برقرارکنی ارتباط

 بگو هامون درمورد بهش شدی مرتبط هروقت.میکنه

 کنه تودورش از ملکه کنه کاری ازاینکه تاقبل

 گفت بانگرانی سارا

 کنه؟ جادو میتونه واقعا ـ

 حاظرن هرکاری اونا.نیست بعید چیزی هیچ ها پری از ـ

 ارتباط زودتر فقط.برسن خواستشون تابه بدن انجام

 بده روانجام

 باشه ـ
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 .نشست تخت روی وسارانگران رفت زهید

 

 اتاق رفت وسیلینا لیران همراه به سارا شام خوردن بعداز

 .خودش

 کنم صحبت باملکه میخوام لیران ـ

 .کردن نگاه هم به باتعجب وسیلینا لیران

 تومیتونی گفته همزادم ـ

 .نشست زمین زدوروی لبخندی لیران

 سرتکون هردو.کنم صحبت تنها باهاش میخوام فقط ـ

 نشست لیران روی ساراروبه دادنو

 .بازنکنین نرفتیم مابیرون که وتاوقتی ببندین چشماتونو ـ

 باشه ـ
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 یاس بوی.لیرانومیشنید آروم صدای.چشماشوبست سارا

 شدسارا درباعث صدای.پیچید اتاق توی ومریم

 بود نشسته روش روبه ملکه.کنه چشماشوباز

 دخترم؟چراپریشونی؟ چیشده ـ

 کنه طلسمم میخواد هامون ـ

 گفت باعصبانیت ملکه

 .نداره ای اجازه چییی؟همچین ـ

 کس به اون از غیر به دارم،نمیتونم دوست سیهانو من ـ

 .کنم فکر ای دیگه

 .شدم متوجه عزیزم میدونم ـ

 دیگه اما کردم دورش وازخودم کردم اشتباه قبال ـ

 .نمیتونم

 دخترمو که کسی.مینویسم مجازات هامون برای.باشه ـ

 نداری؟ کاری دیگه حاال.کرده ناراحت کنه،منو ناراحت
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 بالبخندگفت

 نه،ممنون ـ

 توی هنوز ومریم یاس بوی.ساراروبوسیدورفت پیشونی

 داخل واومدن زدن در دخترا.بود اتاق

 چطوربود؟ حالشون ملکه ـ

 بود خوب ـ

 گفت لیران

 .شده تنگ ملکه برای خیلی دلم ـ

 زدوگفت سارالبخندی

 بخوابین؟ میخواین چطوری خانوما خب ـ

 دیگه اتاقای توی میریم ـ

 ناراحت بخوابه مادرش تواتاق بخواد کسی ازاینکه سارا

 .نداشت ای چاره بودو اجباری موقعیت اما میشد
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 چی؟ پسرا ـ

 قرارشده بشن خسته اگرم.بیدارن حاالها حاال اونا ـ

 .بخوابن توسالن

 .راحتین دیگه اونجا.زیادداره اتاق عمارت.باشه ـ

 دراز تخت روی سارا.ورفتن گفتن بخیر دختراشب

 .وخوابید فکرکرد،چشماشوبست سیهان به.کشید

 ازوقتی.اتاقهابود تمیزکردن مشغول عمارت زهیدتوی

 کمکشون خوشحال زهید بودن گرفته ورود اجازه ها الفین

 خونه این روتوی خوشبختی سارا اینکه فکر از.میکرد

 هرچه بودومیخواست زیادشده اشتیاقش میکنه تجربه

 خونه بده ساراخبر تابه بشه تمام خونه تمیزی زودتر

 دستش توی پول حاالحاالها سارا میدونست.آمادست

 احتیاجاتو تمام خودش کنه،ازاموال روترمیم نمیادتاخونه

 سه حدودا.شدن ترمیم مشغول سرعت به کردو تهیه

 حاالنوبت.بشه درست عمارت تاکل بود برده وقت روزی
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 جلد به خودشم سپردو درختا وپری ها الفین به که بود باغ

 شده بیرونی ی درودیواره زدن رنگ مشغول آدم

 رنگایی چه میدونست آشنابودو سارا ی باسلیقه.بود

 شده آماده کامال عمارت روز ۵ از بعد.هست تونظرش

 خودشم.برن همشون گفت تشکرکردو ها الفین از.بود

 سارارفت ی خونه طرف به فورا

 سارا ـ

 نیا؟ اینطوری چندباربگم آخه منو کوفت،کشتی ـ

 وگفت خندید زهید

 خودت؟ ی خونه بیای نمیخوای ـ

 رو خونه باید.رفت فروش دیروز تازه کیارش ی خونه ـ

 .کنم ترمیم

 چی؟ باشه شده ترمیم اگه ـ

 کردن نگاهش باتعجب دخترا
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 به.کردم تهیه چیزو همه خودم.نکردم دزدی نترسین ـ

 .قصر شده عمارتت االن ها الفین کمک

 .ازت ممنونم وااای.میکنم میگی؟جبران راست زهید وای ـ

 گفت ایستادو چندلحظه.بندنبود پا روی ازخوشحالی

 زودتر کاش.شد فروخته کیارش ی خونه که حاال ولی ـ

 .اینکارومیکردی

 واسه نمیخوای بری؟مگه نمیخوای تودانشگاه مگه ببینم ـ

 ماشین مگه کنی؟اصال وپرش بخری وسیله عمارت

 نداری؟ احتیاج

 ساراسرشوخاروند

 که وپرتایی خرت برای بیشترش نصف.میگی راست ـ

 واسه بزارم باید بقیشم.میره بخرم عمارت برای باید

 .ماشین

 .داد تکون تاسف نشونه به سرشو زهید
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 .میکنما شتکت باش،میزنم متاسف خودت واسه ـ

 .نفراونجامنتظرته یه نرفته که میای؟یادت کی.باشه ـ

 گفت ناراحت سارا

 همه میشه خونش وارد وقتی که پرکنم عمارتو باید اول ـ

 .باشه درست چیز

 .بکشه عذاب این بیشتراز نذار.منتظرته اون ولی ـ

 گفت کناروباکنجکاوی گذاشت غرورشو بالخره سیلینا

 کیه؟ منظورتون ـ

 سیهان ـ

 خب ـ

 کرده زندانیش دریایی پری یه ـ

 گفتن باتعجب دخترا

 !!!دریا؟؟؟ پری ـ
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 میکنین؟ کمکم.شده طلسم توعمارت اون.آره ـ

 هرکاری شما خوشحالی برای.میکنیم کمک که معلومه ـ

 .میدیم انجام

 زد هردویشان به سارالبخندی

 .میایم زود صبح فردا.شبه دیگه االن.توبرو زهید ـ

 .دادورفت سرتکون زهید

 

 ساراـ ـ

 از.بود کرده روآماده صبحانه سیلینا.بیدارشدم زود صبح

 جمیل.دخترا پیش بودم تر راحت دیگه رفت هامون وقتی

 بعداز.میگذروندن توحیاط وقتشونو بیشتر هم وشامین

 وگفتم شدم آماده صبحانه خوردن

 وآمدمون رفت  متوجه همه میخوام.بریم همینطوری باید ـ

 .رفته یادم بگین دوباره اسماتونو فقط.بشن عمارت به
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 گفت سیلینا

 .فرهاده هم سعید،شامین رویا،جمیل مریمم،لیران من ـ

 .خوبه،بریم.وفرهاد مریم،رویا،سعید پس ـ

 واقعا.بگیریم تاکسی ورفتیم شدن تبدیل چهارنفر هر

 تا گرفتیم تاکسی بار بود،سه ضروری ماشین خریدن

 متوجه روی هردورپیاده که پسرا.اصلی خیابون رسیدیم

 ترشدن حساس بودن دختراشده روی اطرافیان نگاه

 نخودی وسط اون نمیکردن،منم ول ودستشونو

 روی که سوخته ای قهوه در.رسیدیم بالخره.بودم

 قشنگ واقعا بود کارشده کرمی رنگ برجستگیهاش

 چنتا چشم جلوی البته.داخل ورفتیم کلیدانداختم.بود

 سیهان فعال.باغ طرف به رفتم مستقیم.فضول همسایه

 نشون درختو زهید.بود عمارت دیدن از مهمتر برام

 گفت سیلینا.داد
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 نکردم شروع من اینکه تاقبل.من بانوی نشین نزدیکش ـ

 .بشین نزدیک بهش نباید

 شاخه زدو کرد،پوزخندی ونگاهش رفت درخت طرف به

 صدازدم سیهانو.لرزید درخت که کند درخت از ای

 اونجایی؟ سیهان ـ

 سارا کن اومدی؟کمکم سارا ـ

 .نباش نگران عزیزم میدم نجاتت ـ

 من به.روسوزوند وشاخه روجداکرد شاخه برگهای سیلینا

 دستشو لیران.بشم نزدیک درخت به میتونم که زد اشاره

 وخاکسترشوتودستش گذاشت گرفته آتیش چوب زیر

 نزدیک.میکرد زمزمه زیرلب چیزی میکرد،همزمان جمع

 گفتم آروم.کشیدم روش ودستمو شدم درخت

 .بیرون میای االن.اینجام من سیهان ـ
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 داره کم کم کردم کشیدم،حس درخت ی روبدنه دستمو

 حس دستم زیر پولک چنددقیقه بعداز.میشه نرم

 لیران.میشه پولک به تبدیل داره دیدم کردم دقت.کردم

  گفت

 .بگیرین فاصله باید بانو ـ

 گرفت درخت سمت به خاکسترو لیران.دورشدم ازش

 روی افتاد پری.کرد وخاکستروفوت گفت عجیبی ی جمله

 که طرفش به رفتم.میکرد نگاهمون بیجون سیهان.زمین

 کشید دستشو پری

 .کن چیکارمیکنی؟ولش ـ

 خالی زمین به وواج هاج.شدن غیب هردو ثانیه چند بعداز

 بود گرفته گلومو بغض.کردم نگاه جلوم

 سیهان ـ
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 نگاه بودن،بهشون شوک تو همه.سرازیرشدن اشکام

  گفتم باعصبانیت.کردم

 تازه من.کنین،زودباشین پیداش برام االن همین ـ

 چرااینکاروکرد کردم پیداش

 نشست کنارم لیران

 خودخواه ملیان اون.میکنن پیداشون وشامین جمیل ـ

 مانمیذاریم.میخواد خودش برای سیهانو احتماال

 .اینکاروکنه

 .کنین،زووووودتررررر پیداش زودتر پس ـ

 بهم سیلینا همراه گرفت،به فاصله ازمن باترس لیران

 نشست کنارم زهید.ورفتن گذاشتن احترام

 بدست سیهانو هیچوقت اون.باش آروم سارا ـ

 چیزش همه..فکرش،وجودش تمام سیهان.نمیاره
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 باید من کارای جبران توفکر االن.باش آروم پس.تویی

 .باشی

 نگاهش باتعجب.کنه عوض حالمو میخواد میدونستم

 .کردم

 چیکارکنم؟ ـ

 لیران ـ

 لبخندزدم اشکام بین

 کنین؟ ازدواج میتونین.کلک کرده گیر گلوت پس ـ

 کنه موافقت ملکه اگر ـ

 نوعتونه منظورم ـ

 گرفت پایین سرشوباناراحتی

 .بتونیم امیدوارم.نمیدونم ـ
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 میگم لیران به.بود اگرموافق میکنم صحبت باملکه من ـ

 .یانه هست راهی ببینم

 .زد لبخندمهربونی افتادو برق چشماش

 .برات چیکارکردم بدم نشونت بریم بیا ـ

 توی رفتیم.زمین رو از شم کردبلند وکمک گرفت دستمو

 تمام.میخواستم که بود شده همونطور دقیقا عمارت

 که خونست همون انگاردقیقا اتاقا،آشپزخونه

 .توعکسادیدم

 به رسیدنت برای تالشمو تمام.زهید ازت ممنونم واقعا ـ

 .میکنم لیران

 

 ـ راوی ـ

 ملکه روبرای ماجرا ولیران سیلینا.بود اضطراب پراز قلعه

 دراین دریا ی باملکه باید.بود عصبانی ملکه بودن گفته
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 مغرورترین دریا ی ملکه هرچند.میکرد صحبت مورد

 بود دیده زمان اون تابه زمین ی ملکه که بود انسانی

 انجام خطایی هاش پری از یکی بپذیره نداشت وامکان

 قدرتش تااز دخترشه دنبال به دریا پری.فهمید وقتی.داده

 دستگیریش محض به بشه انسان به وتبدیل کنه استفاده

 دریا ی ملکه به تا نداشت مدرکی اما.کرد طلسم اونو

 پیدا مدرکی تابالخره کرد صب همین برای بده گذارش

 بود حاظر که بود شده عصبانی قدری به حاال کنهاما

 سرباز.بشه رودررو مغرور ی ملکه بااون شده هرطور

 باید نمیدونستن ازترس ها بودن،پری هاآماده

 گفت بلند باصدای ملکه.چکارکنن

 شما؟ هستین چی منتظر پس ـ 

 روآماده ملکه طوالنی راه شرایط پراضطراب ها پری

 ولیران سیلینا.رفتم سربازها طرف به هم وخودشون کردن

 سارا پیش برگردن تا خواستن اجازه باترس
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 ناراحتی میبینه،نباید سیهانو زودی به بگین دخترم به ـ

 شدین؟ متوجه.کنه

 ملکه بله ـ

 .برین میتونین ـ

 نگران سارا.کردن ظاهر حفظ کمی.عمارت برگشتن دخترا

 .بود نشسته کنارزهید

 من بانوی ـ

 چیشده؟ ـ

 .میبینین سیهانو زودی به نباشین نگران گفتن ملکه ـ

 .نشست پاراکت زدوروی سارالبخندی

 برای سربازها از یکی ساحلی قلعه به ملکه رسیدن بعداز

 دقیقه چند وبعداز رفت قلعه به ورود ی اجازه کسب

  برگشت

 من بانوی دادن ورود ی اجازه دریا ی ملکه ـ
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 محافظ چند همراه به کردو رها رو پریها دست ملکه

 جریان از گویی که دریا ی ملکه.شد ساحلی ی واردقلعه

 وحق کنه رفتار منطقی کمی کردباید احساس شده مطلع

 بودوحاال بیشتر زمین ی ملکه قدرت چون.نباشه جانب به

 خوشرویی با.کنه گیری جبهه جلوش بودنباید عصبانی که

 رفت ملکه سمت به

 مجددا سال اینهمه بعداز که چقدرمفتخرم زمین بانوی ـ

 .میکنم شمارومالقات

 همچنان ظاهرسازیه همش فهمید که ملکه

 کرد ظاهرعصبانیشوحفظ

 به بارآورده به شما پری که افتضاحی تااالن فکرمیکنم ـ

 رسیده گوشتون

 شد ناراحت کمی دریا ملکه
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 دردسرش خاطر به شما.هستم اتفاقات درجریان بله ـ

 کردین وآزادش کردین لطف که وحاال کردین طلسمش

 محض به.متاسفم کامال.رودزدیده آینده بانوی شوهر

 زودی به.فرستادم دنبالش به سربازهامو خبر شنیدن

 .میکنم پیداشون

 که چنددقیقست تازه من.میدونین چیزو همه که خوبه ـ

 .بندازه خطر به دخترمو جون میخواست چرا شدم مطلع

 داد کردوادامه نگاه دریا ملکه به باخشم

 ..تا کنه استفاده دخترم ازقدرت میخواست اون ـ

 کرد نگاهش مضطرب دریا ی کشید،ملکه عمیقی نفس

 خواهش.ندارم اطالعی هیچ کرده؟من اینکارو چی برای ـ

 باشین آروم میکنم

 زدوگفت پوزخندی ملکه
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 رو ها پری این وخودسریت باغرور باشم؟تو آروم چطور ـ

 .دربیان خودت علیه که کردی اینطورسرکش

 چیه؟ مظورتون ـ

 به تبدیل وجونش من دختر باقدرت میخواسته اون ـ

 .بشه تاجایگزینت وتوروبرکنارکنه بشه انسان

 کرد،باورش نگاه ملکه به وواج هاج دریا ی ملکه

 .بودن عزیز براش واقعا که پریها بین اونم نمیشد،خیانت،

 توفکرخیانتن زیردستت چندنفردیگه نیست معلوم ـ

 تاقبل کن روپیدا پری اون زودتر.خبرنداری وخودت

 باشه یادت.دخترم پیش برگرده باید سیهان آفتاب غروب

 مجازاتی چه میدونی خودت آفتاب،وگرنه غروب از قبل

 .درانتظارته

 به.رفت بیرون قلعه از دریا ی ملکه بد حال به اهمیت بی

 ببرن خبر افتاد وهراتفاقی بمونن که داد دستور سرباز چند
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 دست پریها.ایستادن قلعه وکنار کردن اطاعت.براش

 .قلعه طرف به وبرگشتن روگرفتن ملکه

 

  ساراـ ـ

 سیهانو پیداشدن تضمین ملکه بود،وقتی راحت خیالم

 روبه خونه فروش پول بابا.نیست مشکلی دیگه باشه داده

 بادوستش وخواستم زدم زنگ بهرام به.بود ریخته حسابم

 ماشین برام کنه صحبت داره ماشین نمایشگاه که

 ونما ظرف بازار توی پریها همراه.بگیره مناسبی

 به مامانو ازوسایل هیچکدوم نمیخواستم.میچرخیدیم

 باشن،دست مامانم ی توخونه باید همه.ببرم عمارت

 وساعت گلدون مثل هایی ووسیله ظرف مقداری.نخورده

 شدخودشون قرار که خریدم عمارت برای..و

 هاروتحویل وسیله تا روفرستادم وسعید مریم.بفرستن

 وسیله تاباقی اومدن بامن وفرهادم رویا.بگیرن
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 هماهنگی چیز همه...ومیزو وفرش مبل.هاروبگیریم

 بعدازظهر ۳ حدودا ساعت.عمارت شدوبرگشتیم

 دراز پارکت روی.بایستم نمیتونستم دیگه بود،ازخستگی

 ناهار ازبیرون برامون پسراروفرستاد هم رویا.کشیدم

 کردن درست برای نداشتیم چیز هیچ چون بگیرن

 گفت زهید.غذا

 گذاشتم هارو وسیله همه میشه اینطوری نمیدونستم ـ

 .توانبار

 نمیخواست دلم خودمم یادگارین اونا.نداره عیبی ـ

 شاید.بوده چی ببینم برم باید روز یه.کنم استفادشون

 بمونه یادم میخوام تواتاقم بزارم بالاستفاده بعضیاشونو

 ..اینجا

 گفتم وباترس نشستم.اومد شکستن صدای

 بود؟ چی ـ
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 گفت زهید

 چیزی یاگربه موش حتما نترس.ببینم برم باید نمیدونم ـ

 .انباررفته تو

 میام منم ـ

 زهید همراه.نمیخوردن تکون جاشون از ترس از که دخترا

 ها وسیله جایی جابه صدای دوباره.توانبار رفتم

 .بود تاریک کامال.داخل ورفتیم کردیم دروباز.میومد

 ببینی؟ چیزیو تومیتونی زهید ـ

 گرفت دستمو

 .آره ـ

 بگیرم المپ اینجا برای باید ـ

 .نمیاد صدایی دیگه چون بود گربه نظرم به ـ

 افتاد بود پشتش که ای شدوقفسه بسته درمحکم
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 گرفتم زهیدومحم ودست کشیدم جیغ

 شد دربسته افتاد قفسه نترس ـ

 .دروبست یکی نه ـ

 گفت کنه آرومم میخواست فقط بود معلوم که زهید

 .بود سنگین قفسه سارا نه ـ

 قفسه اینکه نه شده دربسته فهمیده خودشم بود مشخص

 جامیگشت همه بود نور مثل که چشماش.بده هلش

 میکرد بیشتر ترسمو وهمین

 .توروخدابیابریم زهید ـ

 نترس ـ

 موند ثابت جایی یه روشنش ای گربه چشمای

 چیشده؟ زهید ـ

 .بترسی نباید باش آروم.نترس سارا ـ
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 بغلش تو کشید منو

 بایست همونجا.نیا جلوتر ازاین هامون ـ

 کرد عصبانیم خندش صدای

 برو؟ نگفتم بهت مگه ـ

 اینجاست؟ من ی ملکه وقتی برم کجا ـ

 گفت باعصبانیت زهید

 جلونیا ـ

 چیکارمیکنی؟ جلوبیام ـ

 فرصتی چه.آیندشه داماد کردن پیدا درگیر ملکه االن

 من؟ بهتربرای ازاین

 .نیا جلو گفتم هامون ـ

 شده مچاله پشتش ازترس.ایستاد جلوم اومد زهید

 اززهید هامون قدرت نبود بینمون جززهید کسی حاال.بودم
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 پریها که قدرتی تمام.داشتم کاری قدرت کاش.بیشتربود

 همین.نمیدونستم ازش چیزی هیچ میگفتن درموردش

 توفکر.بشه تهدید برام باگستاخی هامون شده باعث

 شدوافتا بلند زهید داد صدای چطور نفهمیدم که بودم

 

 .روزمین د

 شده؟ چی زهید،زهید ـ

 باید کردم حس.شد خیس بود دستم توی که دستش

 .باشه خون

 .فکرکنی بهش کافیه.تومیتونی کن دفاع خودت از سارا ـ

 گفتم باگریه

 .بدم ازدستت نمیخوام.میکنم خواهش.زهید نزن حرف ـ

 عصبانی شد باعث هامون ی خنده صدای

 چشمامو.میکردم خودمو سعی باید ولی نمیدیدمش.بشم
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 اما نیازداشتم زهید قدرت به.فکرکردم وبهش بستم

 روشنایی به.اینکاروبکنم نمیتونستم بودو زخمی

 هستم دخترملکه من اینکه درونم،به انرژی به.فکرکردم

 باعث کنارگوشم هامون صدای.چیزیه هر بیشتراز وقدرتم

 کنم باز چشمامو شد

 صدمه بهم ونمیتونی منی تومال.عزیزم فکرنکن بهش ـ

 .بزنی

 صورتم دستشوروی.میبینم دارم درسته.کردم تمرکز کمی

 خون بودو افتاده زمین روی رفتم،زهید عقب که گذاشت

 نگاه جارو همه.میزد بیرون وپاهاش بازو از سیاه

 عقب ومن سمتم به میومد باخنده هامون.کردم

 به برداشتم،رفتم.شد چاقوثابت روی چشمم.میرفتم

 زدم تودستمه چی بفهمه اینکه از وقبل سمتش

 طرف به.افتادوچشماشوبست.کرد نگاهم شوکه.توسینش

 .کردم وبازش دررفتم
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 بیااااااین سیلینااااااا،لیرااااااان ـ

 بودن کنارم چندثانیه بعد

 .بیرون زهیدوبیاریم کنین کمک زودباشین ـ

 کردن نگاه هامون به باناراحتی داخل رفتیم باهم

 اینجا چیکارمیکنین؟بیاین ـ

 .توحیاط بردیم زهیدو کردن وکمک دادن سرتکون

 چیکارکنم؟ زهید ـ

 االن هامونم.نباش نگران.میبره نفرمیادومنو یه االن ـ

 سربازاش بده خبر ملکه به باش،فورا مواظب میاد بهوش

 .ببرنش بیان

 .کردم نگاهش باتعجب

 واالن شده زخمی فقط اون.نمیمیرن اینطوری اینا ـ

 .بیهوشه
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 پرسید باتعجب سیلینا

 زدینش؟ شما بانو ـ

 ..بهم میخواست آره ـ

 .بدم ادامه نتونستم

 بانو ببخشینش ـ

 شو مرتبط لیران.نمیتونم ـ

 انبار طرف به باناراحتی سیلینا دادو سرتکون لیران

 به بود،بانگرانی روبروم ملکه دقیقه چند بعداز.رفت

 کرد نگاه وزهید خونیم دستای

 دخترم؟ چیشده ـ

 میخواست اون.باچاقوزدمش منم.زهیدوزده هامون ـ

 بقلم ملکه.کنین مجازاتش لطفا.کنه تجاوز

 گفت کردوباعصبانیت



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

633 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 توانتخاب.دخترم ببخش.میبرنش میان سربازا االن ـ

 .کردم اشتباه

 نشده؟ خبری ممنون،ازسیهان ـ

 کجان؟ بقیه.باش عزیزم،مطمئن میکنیم پیداش ـ

 پیش هم سیلینا.غذابگیرن برامون رفتن وشامین جمیل ـ

 هامونه

 کردوگفت اخم

 !!کجا؟ ـ

 توانبار اونجا ـ

 بغل سیلینا،هامونو.رفتم همراهش منم.انبار سمت به رفت

 گردشده چشمام ازتعجب.میبوسیدش بودو کرده

 گفت باعصبانیت ملکه.بود

 .میشین تبعید امروز همین هردوتون ـ

 اومد طرفمون به ودستپاچه کرد نگاهمون باوحشت سیلینا
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 منو میکنم خواهش.کردم اشتباه.میکنم خواهش ملکه ـ

 .ببخشین

 ارتباط پریها از باخیلی میدونستم.خوردی فریب احمق ـ

 دوسش خیلی که حاالم.نداشتم توانتظار امااز داشته

 دیگه که پریهایی همراه به البته.بری همراهش باید.داری

 .نیستن قلعه بانوی

 گرفت زدودستمو پوزخندی

 سیهانو تا میکنم تالشمو تمام من.جان سارا ـ

 .نشو ناراحت من از لطفا نتونستم اگر اما.برگردونم

 چه به باید دیگه برنمیگشت اگر.نشست تودلم غمی

 زدم ظاهری میموندم؟لبخندی امیدی

 ممنونم ازتون ـ

 نبود،به زهید رفت خداحافظی پیشونیموبوسیدوبعداز

 گفت کردم نگاه لیران
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 نگران بگم شما به گفت.وبردنش اومدن جن دوتا ـ

 .برمیگرده زود نباشین

 کنار وگریون ناراحت.کردم نگاه سیلینا به دادمو سرتکون

 احترام من به اومدنو جن پنج.بود نشسته انبار در

 ملکه دستور باید اما میسوخت سیلینا برای دلم.گذاشتن

 گرفتم لیرانو دست.دادم انبارونشونشون.میکرد اطاعت رو

 بعداز.نکشه خجالت سیلینا تا عمارت داخل رفتیم وباهم

 گفتم لیران به رفتن کردم حس اینکه

 کنیم؟ مرتب توانبارو بریم میای ـ

 .توانبار رفتیم باهم نکردم مخالفتی بود ناراحت بااینکه

 ی قفسه.ببینم میتونستم تاریکی توی راحت دیگه حاال

 اکثرا.کردم ومرتبش کردیم بلند باهم بود افتاده کی کتاب

 قدیمی خیلی که گرفت چشممو بزرگی دفتر یه.بودن شعر

 همه وخاک خبرداشت حساسیتم از زهید خداروشکر.بود

 باخط.کردم وباز دفتروبرداشتم.بود هاروبرداشته وسیله
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 دفتره این ی نیمه مادرم خاطرات بود نوشته قشنگی

 اسم پایینش.دفتره این ی دیگه ی نیمه من وخاطرات

 این به مربوط همش پس.دیدم مامانبزرگو

 .چقدرخوب.خونست

 .شددفتروببندم باعث لیران صدای

 .وقشنگه قدیمی خیلی صندوقچه این بانو وای ـ

 رفتم سمتش به باتعجب

 .اوهوم ـ

 داخلشوببینیم؟ میشه ـ

 .کردم رونگاه صندوقچه دادمو سرتکون

 .قفله اینکه ـ

 ندارین؟ کلیدشو یعنی ـ

 .کنم رونگاه دیگه تووسایل باید نه ـ
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 .باشه ـ

 که وسایلی کمی.باال تاببرم گذاشتم صندوچه روی دفترو

 گفت لیران.کردم مرتب بود ریخته بهم

 کنیم؟ روشنش میخواین.هست چراغ یه اینجا ـ

 .ببینم کن صبر.بشه وصل برق به باید این ـ

 بودوکالهک آویزون ازش برق کردم،سیم نگاه سقف به

 .داشت المپ

 وسط بیا میزو اون لیران ـ

 ایستادم روش.داد هل من طرف به کنارشو میزکوچیک

 به رسیدم گرفتم برقو سیم رد.کردم رووصل والمپ

 .شد وروشن زدم کلیدشو.پریز

 .شد چقدرخوب وای ـ

 .پسراروشنیدیم صدای

 .ماتوانباریم جمیل،شامین ـ
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 اومدن تودستشون مشکی بادوتاپالستیک خندون

 کشید،ببخشید طول بشه تاآماده ـ

 گرفتین؟ نداره،قاشق عیبی ـ

 پرسیدن وباتعجب دادن سرتکون

 کجان؟ زهیدوسیلینا پس ـ

 جمیل.گرفتن جوابشونو انگار.کرد نگاهشون ناراحت لیران

 جمیل شونه دستشوروی شامین.نشست دادو تکیه در به

 گذاشت

 خودتو پس.بودی باخبر چیز همه از نشو،خودت ناراحت ـ

 .نزن حماقت به

 زدوگفت من به لبخندی

 نیستن؟ گرسنه بانو ـ

 .خورده روهم بزرگه روده کوچیکه روده چرااتفاقا ـ
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 .خندید بعدش کردولی تعجب اول

 استراحت باید.فردا واسه باشه بقیش.کافیه فعال لیران ـ

 هم دیگه های وسیله.روبچینیم آشپزخونه ووسایل کنیم

 .کارداریم باال خیلی میرسه غروب

 بال خندق اول.توخونه رفتیم پسرا همراه دادو سرتکون

 انتخاب برای بعدرفتیم.بگیریم انرژی تاکمی کردیم روپر

 اومد لیران.کردم انتخاب خودم اتاق کنار زهیدو اتاق.اتاقا

 وگفت پیشم

 .بیان جدید های پری قراره بانو ـ

 چندنفر؟ ـ

 وهامون سیلینا بجای.دونفر ـ

 .نداره عیبی داریم اضافه اتاق چندتا.باشه ـ

 گفت دادو سرتکون

 باشم کناریتون اتاق من میشه ـ
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 بیاد باید زهید دوباره هرحال چطوردلشومیشکستم؟به

 .بعدازدواجش اتاق تواین

 از سرخ لیران صورت دیدم که زدم لبخندی ازفکرم

 .میکنن نگاهمون وپسراباتعجب شده خجالت

 روپیشونیم زدم

 میخونین؟ فکرامو چی واسه ـ

 گفت باخنده جمیل

 .همینه همیشه.نداریم ماتقصیری ـ

 بردمش گرفتم لیرانو ودست کردم نگاهش چپی چپ

 تختا خداروشکر.نشستیم تخت روی.ودروبستم تواتاق

 راحت خیالم بودنشون بادوام از بودو فلزی همه

 زدم لبخندی.بود

 لیران ـ

 بانو بله ـ
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 کنه؟ ازدواج باجن بتونه پری که میشه چیزی همچین ـ

 از نفسی.داد کشیدوسرشوتکون خجالت دوباره

 کشیدم سرآسودگی

 توموافقی میدونم چون ملکه ی اجازه میمونه پس ـ

 درنگاه به شدوبااخم عوض صورتش حالت دیدم

 انگشتام رونوک آروم.میدن گوش پسرادارن فهمیدم.کرد

 ولیران من.داخل افتادن پسرا که کردم ودرباز رفتم

 .خندیدیم

 گفت بااخم جمیل

 قحطه؟ پری مگه آخه لیران ـ

 .طلبکارشده کنه عذرخواهی اینکه بجای.پرروییه عجب

 خیلیم زهید دومن.زشتیه کار وایستادن گوش اولن ـ

 .بگی اینطوری درموردش نمیدم واجازه خوبه،همزادمه

 .بلندبشه کرد کمک شامین شدوبه بلد شرمنده جمیل
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 نبود حواسم بانو ببخشید ـ

 .میشین تنبیه بعد دفعه ولی میگیرم روندید ایندفعه ـ

 شیطون که زدم چشمکی لیران به.کرد نگاهم باتعجب

 خندید

 کنی؟ امتحان کنم؟میخوای تنبیه نمیاد من چیه؟به مگه ـ

 بردباال دستاشو شامین

 .نمیشه تکرار دیگه ببخشید بانو ـ

 بیرون برین باشه ـ

 .بستم ودرو بیرون هردورفتن

 بانو اومدن پریها شدوگفت بلند لیران

 رفتیم اتاق واز گرفت دستمو.کردم نگاهش باتعجب

 ویه پسر یه پری دوتا.اومدن دنبالمون پسراهم.بیرون

 سمتم وبه گذاشتن احترام.بودن ایستاده توحیاط دختر

 .اومدن
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 گفت دختره

 میکان وایشون هستم کارینا من ـ

 میکشه طول دوروز حالل پووووف.دارن سختی اسمای چه

 .بگیرم یاد

 تومریمی میریم جایی اگر بعد به ازین.اومدین خوش ـ

 کنین؟ شبیهشون صورتاتونو میتونین.مهرداد وتو

 کردن نگاهم باتعجب

 وهامون سیلینا ـ

 .میتونیم بله ـ

 دخترا.کنین انتخاب اتاقاتونو باید داخل بیاین.خوبه ـ

 هرکدومو تاهم سه شما میگیرن اتاق خودم نزدیک

 .بگیرین خواستین
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 مشخص که من اتاق باال رفتیم ها پله واز دادن سرتکون

 گوشیم.کردن انتخاب دوطرفمو اتاقای هم دخترا.بود شده

 دادم جواب خورد زنگ

 چطوری؟.بهرامی سالم ـ

 توخوبی؟ ممنون سالم ـ

 خبر؟ چه خوبم ـ

 .نیستی خونه معلوم قرار از که درخونه دم خبروآوردیم ـ

 .عمارت بیارش.خوب گرفتی؟چقدر ماشینو وای ـ

 چیکارمیکنی؟ اونجا ـ

 .کردم چیکار ببین خودت بیا ـ

 .میایم االن باشه ـ

 .شدم پشیمون کردن قطع بعداز
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 دستم پول تازه من.میکنه شک بیاداینجا االن ـ

 ای.میکشه طول هفته سه عمارت این ترمیم رسیده،تازه

 بریزم؟ توسرم خاکی چه حاال وای

 بیرون رفتم ازاتاق بلندشدمو

 لیران؟ ـ

 بانو بله ـ

 کنم؟ چیکار حاال.میاد داره بهرام ـ

 داره؟ مشکلی چه ـ

 شده تموم ترمیمش زود خیلی اینجا ـ

 اومده؟ اینجا قبال ـ

 اومدم من که ای اندازه به نه ـ

 خرابیاش خیلی فکرنکنم ضعیفش ی باحافظه خب ـ

 باشه مونده یادش



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

646 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 چطور؟ تغییر اینهمه پول ـ

 .کردیم کمک مابهتون ـ

 پسرا گازو.شدیم واردآشپزخونه همراهش دادمو سرتکون

 .رومیچیدن ظرفها داشتن ودخترا بودن کرده وصل

 سرتکون.بشین تبدیل بهتره میرسه بهرام االن ها بچه ـ

 سیلینا شبیه دقیقا ومیکان کارینا.شدن تبدیل وهمه دادن

 کردم کمک لیران وبه زدم لبخندی.بودن شده وهامون

 چقدر.اومد آیفن صدای.جاکنه روجابه غذایی مواد تمام

 حیاط حوصله اصال وگرنه کردن درست آیفن که شد خوب

 ممنون ها وکوتوله زهید از واقعا.ونداشتم رفتن

 نگاه خونه به باتعجب.داخل اومد وبهرام زدم آیفونو.بودم

 میکرد

 سالم شد تمام تعجبت اگه ـ

 سارا؟...سالم ـ
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 بله؟ ـ

 بود؟ شکلی چه قبال اینجا ـ

 نداشت آیفن نبودو پارکت کف فقط.بود شکلی همین ـ

 کامل عمارتو این روز چند تواین تونستن چطور آها ـ

 کنن؟ نقاشی

 اومد لیران.دادم قورت بزور آبدهنمو

 سالم ـ

 خانومه؟ سالم ـ

 رویا ـ

 .بود رفته یادم خانوم رویا آها ـ

 .بشه تمام کارا تازودتر زیادگرفتیم کارگر ـ

 .داد تکون سرشو بهرام

 کردین؟ کمک سارا شمابه یعنی ـ
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 قراره ودرضمن ساراجونیم داره؟مادوستای اشکالی ـ

 .بود وظیفمون.باشیم باهم خونه تواین

 که کردم مهربونش صورت به سپاسگذاری نگاه

 باید فردا.ببین ماشینو بیا سارا گفت بااخم بهرام.لبخندزد

 .پالکها کردن ووصل مدارک تحویل برای بری

 .باشه ـ

 .دیدم ایمو نقره ۲۰۶ بیرونو رفتیم باهم

 بریزم باید چقدر حاال.ممنون دنیا یه بهرام واااااااااای ـ

 توحسابشون؟

 نصف میمونه.دادم برات هدیه عنوان به نصفشومن ـ

 .میگه بهت خودش فردا که دیگش

 ناراحتی؟ چی از.بهرام ممنون ـ

 غریبه واز نگفتی من چرابه میخواستی کمک ازاینکه ـ

 گرفتی؟ کمک
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 گفت؟ چی رویا یعنی عه....لیر نشنیدی مگه وای ـ

 کرد نگاهم باتعجب بهرام

 شوهراشونم.دوستمن ورویا مریم.گفتم اشتباه حاال خب ـ

 این گفتن.میومد بدشون بمونن جایی مفتی بخوان ازاینکه

 .اینجان که چندسالی این حساب به روبزارن هزینه

 گفتم آروم بعدم

 میکنن دعام جدامیگرفتن،کلی باید خوابگاهاشونو ـ

 .اینطوری

 .خندیدم خنده،منم زیر زد پقی بهرام

 مخصوص میزارم چایی یه االن داخل بریم حاالبیا ـ

 گفتی؟ عمواینا به راستی.خودت

 بریم.میکشت هردوتامونو نمیفهمید بابا فکرکن.آره ـ

 ها بابچه باید فقط.شب یه کنم دعوتشون باید.خوبه ـ

 .نشن معذب که کنم هماهنگ
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 ریختم آب کتریو.توخونه برگشتیم دادوباهم سرتکون

 بقیه ومیزو مبل موقع همون خداروشکر.روگاز وگذاشتم

 وسیله پسرا.نشینن روزمین ها بچه دیگه که رسید وسایل

 .چیدن ما ی سلیقه وبه روآوردن ها

 .بردم همه وبرای کردم حاظر رو چایی

 شخصیمو های وسیله خونه برم باید.کاردارم خیلی فردا ـ

 برای نمایندگی برم بعد.اینجا بیارم خوراکیارو تمام

 فکرکنم.چقدره حسابم ببینم بانک ماشین،بعدبرم

 .کاردارم تاغروب

 خونه؟ اون بری نمیخوای دیگه یعنی ـ

 .نمیفروشمش هیچوقت ولی.دادم اجارش شاید ـ

 چی نمیدونم.شد مهرداد میخ دوباره دادو سرتکون بهرام

 .میخواد بیچاره این جون از



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

651 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 که بار وهر نبود اهمیت بی هامون مثل میکان متاسفانه

 .میشه کالفه بود مشخص میدید بهرامو اخم

 گفتم آروم بهرام گوش کنار

 .میزنتتا میشه عصبی آخر پسره بسکن بهرام ـ

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .شده عوض انگار.جوریه یه پسره این ـ

 گفتم باتعجب ولی.دادم قورت بزور آبدهنمو

 نکنه.اینه واسه میکنی فکر بهش زیادی شدی؟تو خل ـ

 کرده؟ گیر پیشش گلوت

 بهرامم.کردن نگاهم گردشده باچشای ها وبچه خندیدم

 گفت آروم بود شده سرخ حرکتشون از که

 باشه یادت طلبت یکی ـ

 شه تانوبتت باش پس ـ
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 از بود نمونده چیزی.کردم نگاه مهرداد وبه خندیدم دوباره

 گفتم دلم تو.دربیاره شاخ تعجب

 شوخیه فقط میدم توضیح ـ

 آروم بهرام.برگشتن عادی حالت به بقیم دادو سرتکون

 گفت

 کردی؟ چیکار ـ

 .هیچی ـ

 .شدن بیخیال اینا که کردی کاری یه نه ـ

 نزن حرف درگوشی انقدر زشته.هیچی میگم بابا ای ـ

 باشه ـ

 میمونی؟ شام ـ

 کردی؟ درست چی.زوده که االن ـ

 کنیم؟ درست چی شام دخترا.هیچی هنوز ـ
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 .کردن فکر کمی وکارینا لیران ـ

 گفتم بهرام روبه

 اینطوری.بیان امشب همین عمواینا بزن زنگ راستی ـ

 .راحته خیالشونم میشن آشنا ها بابچه

 نگران ها بچه.برداشت تلفنشو دادو سرتکون بهرام

 .کردن نگاهم

 .خونه آشپز بیاین لطفا رویا،مریم ـ

 . اومدن سرم وپشت شدن بلند دخترا

 شده؟ چیزی ـ

 گفت آروم لیران

 نمیکنن؟ ماشک به بیان خانوادش اگه ـ

 شکی؟ عزیزم،چه نه ـ

 مطمئنی؟ ـ
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 کنن؟ شک چرا خوبه که ظاهرتون آره ـ

 .باشه ـ

 نداری؟ مشکلی توکه کارینا ـ

 نه ـ

 .بیارم برنج خونه برم باید میان اگه ببینیم بریم خوبه ـ

 سالن تو برگشتیم باهم

 چیشد؟ خب ـ

 شدن خوشحال خیلیم.میان ـ

 .میخوام وسیله کمی خونه برم باید من.خوبه ـ

 .بهتره نبری بیرون ماشینو فعال.میبرمت من ـ

 .برداشتم کیفمو دادمو سرتکون

 .تابرگردم کنین حاظر خورشو بیزحمت مریم،رویا

 مهردادگفت
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 بیام؟ باهاتون منم ـ

 منظورش فهمیدم.کرد نگاهش باتعجب بهرام

 گفتم.محافظته

 بیا.نیست اینجاآشنا باخیابونای هنوز داره خرید کمی ـ

 .نیست مشکلی

 گفتم آروم.دادورفت تکون سرشو کالفه بهرام

 بخاطر همین واسه حساسه من روی یکم بهرام ـ

 پیشم چنددقیقه حرف درمورد.میده گیر خیلی تنهابودنت

 .بود شوخی میخوام معذرت

 .داد تکون سرشو زدو لبخندی

 کنین؟ درست خوب مارو خورشای بلدین دخترا ـ

 گفت لیران

 .برگردین زود فقط آره ـ

 .باشه ـ
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 کیسه تمام رسیدن محض به.نشستیم وتوماشین رفتیم

 تو های غذایی مواد.توماشین ببره گفتم بهرام به برنجارو

 گفت باخنده بهرام.توماشین وبرگشتم برداشتم یخچالم

 نمونده؟ ای دیگه چیز مطمئنی ـ

 وحرکت نگفت چیزی دیگه که کردم نگاهش چپی چپ

 گفتم تودلم میکان به.کرد

 میگی بهرام به داره مارکت سوپر خیابونمون نزدیکای ـ

 .میخری تنقالت کمی ومیری داره نگه

 باشه ـ

 بدم دروغ بشه،از تموم امشب مهمونی زودتر امیدوارم ـ

 .میاد

 گفت مهرداد اصلی خیابون قبل خیابون یه

 .دارین نگه همینجا ـ
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 دیدم دقیقه چند بعداز.شد پیاده مهرداد کردو ترمز بهرام

 بخندم نمیدونستم.میاد داره بزرگ پالستیک بادوتا

 کن؟من روخالی مغازه گفتم مگه آخه.باشم یاعصبانی

 باتعجب بهرام.خدامیدونه کنم سر بااینا قراره چطوری

 گفت

 !!داشت؟ خریدساده یه مطمئنی ـ

 نشست مهرداد.وخندیدم کنم کنترل خودمو نتونستم

 وگفت

 کافیه؟ همینقدر ـ

 نگفت مریم مگه.خریدی دوسالمون اندازه به فکرکنم ـ

 تنقالت؟ یکم فقط

 نگاهم متعجب ایش سورمه چشمای وبااون فکرکرد کمی

 کرد

 خوبه؟ حالت مهرداد ـ
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 خندیدوگفت

 نمیدونم ـ

 آورده فشار بهت زیادی یار فراق.بدیست درد عاشقی ـ

 .کردی هنگ

 سیهانم امشب کاش.کردیم زدوحرکت پوزخندی بهرام

 کجاست؟ االن یعنی.بود

 .میکنن پیداشون حتما ملکه.بانو نباشین نگران ـ

 دوست فکرکردم،مردزشت صورتش وبه بستم چشمامو

 .زدم لبخند.من داشتنیه

 

 ـ راوی ـ

 فریاد.میزد قدم مخصوص اتاق توی وعصبانی کالفه ملکه

 زد

 نمیشه؟؟؟؟ پیداشون سربازا این چرا ـ
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 برای پیشخدمت پری.میشدن رد کنارش از باترس پریها

 زمین به باعصبانیت فنجونو.آورد نوشیدنی ملکه

 .زدوشکست

 خبری کجان؟چرا احمقا این پس.باشماهااااااام ـ

 نیاوردن؟؟؟

 .شدن وارد جن دو شدو درباز

 ملکه ـ

 چیشده؟ ـ

 فرستاده هاشو سرباز تمام دریا ی ملکه ـ

 پیداشون حتما بدین فرصت شب تانیمه گفتن.دنبالشون

 .میکنن

 زودباشین.میده پس تاوان بد نشه پیدا اگر بگو بهش ـ

 برین

 .اطاعت ـ
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 .نشست صندلی روی وکالفه خسته ملکه

 میکنه؟ فکری چه من درمورد دخترم نکنم پیداش اگر ـ

 سرش های باگلبرگ کشیدو موهاش به دستی ناراحت

 .کرد بازی

 گفت باترس ملکه جواب شنیدن از بعد دریا ی ملکه

 .روبیارین من دریایی گوی ـ

 آوردن ملکه برای رو طالیی ی وجعبه کردن اطاعت پریها

 .بذارین تنهام ـ

 از رو گوی.نبود اطرافش موجودی هیچ ثانیه چند بعداز

 بیقرار قلب از نشون خروشان موجهای.کشید بیرون جعبه

 .کشید دورش دستی.بودن خودش

 ای دیگه جای دریا غیرازاین نمیتونه خائن اون میدونم ـ

 .کن پیداش برام.بره
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 ها،تمام ها،ماسه کنارزد،ماهی موجهارو.شد روشن گوی

 .نبود پری از اثری اما... زیرآب اشیاء

 کجاست؟ نداره،پس امکان ـ

 زیبا.رسید آبشاری به تاریکی شد،بعداز تاریک گوی

 سرسبز جنگلی کنار وساکت

 خائن اون.ملکست ی قلعه اطراف اینجا..این..اینکه ـ

 اونجاست؟

 میگفت که زنی صدای میشدو شنیده سیهان کمک صدای

 .عمر طول درتمام منی برای تو ـ

 بست چشماشو باخشم دریا ی ملکه

 شدوگفت وارد پری.وسربازهاشوصدازد

 .ملکه رفتن سربازها تمامی ـ

 کن روصدا زمین ی ملکه سرباز ـ
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 اتاق وارد جن دو دقیقه چند بعداز.ورفت گذاشت احترام

 .شدن

 .داشتین امری ـ

 ی قلعه به نزدیک مخصوص آبشار.کردم پیداشون من ـ

 سربازها همراه وبه بده اطالع ملکه به فورا.ملکه

 اون تا میدم اطالع سربازهام به من زمان تااون.بگیرینش

 برین میتونین.بگیرن تحویل شما از رو سرکش پری

 اطاعت ـ

 وملکه دادن اطالع ملکه وبه برگشتن قلعه طرف به ها جن

 .فرستاد گرفتنشون برای سرباز ای عده هم

 

 ساراـ ـ

 هوای سنگینی متوجه عمارت اومدم که ای لحظه از

 برام.نمیکردن حسش هیچکدوم پریها اما شدم اطرافم
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 تخت روی خسته.میکنم حس من چطور که بود عجیب

 هوای.بودم ناامید سیهان شدن پیدا از دیگه.کشیدم دراز

 پس.بود زدم،گرم دست رادیاتور به.سردشد اتاق

 کشیدم پتورو!بود گرم که سرده؟تااالن چرااتاق

 گفتم باترس ردشد دیوار روی ای سایه.روخودم

 تویی؟ زهید ـ

 نیومد صدایی

 .وتو میدونم من بترسونی منو بخدا زهید ـ

 وپسرا بودن خواب تواتاقشون دخترا.نیومد صدایی بازهم

 سایه.نمیشنیدن میزدم صداشون قطعا.بودن حیاط توی

 .پوشوند دیواروکامال روی

 هستی؟ توکی ـ

 از لرزش.کشیدم سرم پتورو ازترس.نیومد صدایی بازم

 مورد فرد جن ترین زشت من.بود کرده کالفم واقعا ترس
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 اون انقدرمیترسم؟اصال چطور بود،پس زندگیم ی عالقه

 کیه؟ اون پس.مرده اون باشه؟نه نمرده شبیر چیه؟نکنه

 خشک ترس از گلوم.میشد کشیده پاهام پایین از پتو

 کنار بدنم از پتو.نداشتم کشیدن جیغ قدرت بودو شده

 ناخن مثل درست ناخناش.کردم نگاه پتو تهه به رفت

 تحمل دیگه.میومد باالتر همینطور دستاش.بود شبیر

 تمام.کنم فرار که نداشتم خوردنم تکون توان.نداشتم

 لزجی سردو دست یکدفعه که بشم بلند که کردم تالشمو

 بود شده سر بدنم تموم ترس از.گرفت پاهامو

 میخوای؟ جونم از چی ـ

 .ماست برای خونه این ـ

 صدای.میشد تکرار توگوشم وآزاردهندش خشدار صدای

 شنید چطور نمیدونم نمیشنیدم خودم حتی خودمو

 .برو خونه ازاین ـ
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 یه که ای ریخته بهم موهای.باال اومد سرش کم کم

 تهوع حالت وباعث بود چسبیده تنش چیزایی

 نداشت مردمک چشماش نه وای...میشد،چشماش

 بسکن.منه برای خونه بترسونی؟این منو چرامیخوای ـ

 .وبرو

 .منه ی قبیله برای خونه این ـ

 .کنه مجازاتت میگم ملکه به وگرنه برو ازاینجا.نه ـ

 شدگوشامو باعث بودو خراش گوش هاش خنده صدای

 وحشتناک مگه نمیشد باورم روم اومد حرکتم بااین.بگیرم

 لزجشو دست زدو هست؟پوزخندی کسی موجود ترازاین

 دستمو.نکنم نگاهش میکردم سعی.کشید صورتم به

 شده مورمورم چندش از.داد حرکت صورتش روی گرفتو

 دستمو میکردم سعی.میزد ولبخند میبرد لذت انگار.بود

 نگاهش نیاوردمو طاقت.گرفت دستمو محکمتر اما بکشم

 وزشت چروک شده سوخته پوست مثل صورتش.کردم
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 تهوع احساس میشدو جمع صورتم باهربارلمسش.بود

 .داشتم

 بردار سرم از دست ـ

 این وبانوی اینجا بمونی تومیتونی.اومده خوشم تازه ـ

 .برن باید دوستات اما.باشی عمارت

 خون سیر دل یه تازه بود مشخص که قرمزش دندونای

 ترسمو بودو توچشمم همش خورده

 فکر کمی.بشم خالص چطور باید نمیدونستم.بیشترمیکرد

 چطور درسته.. اینکه مگه کنم صداشون نمیتونستم.کردم

 وصداشون بستم نرسید؟چشمامو ذهنم به

 میکان..شامین..جمیل.زدم

 قبل گرفتنش نفر هرسه بازشدو دراتاقم نرسیده دقیقه به

 طاقت دیگه.باشه داشته شدن غیب فرصت ازاینکه

 باال بود تومعدم هرچی دستشویی طرف به رفتم میاوردمو
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 رسوندن خودشونو فورا شنیدم صدامو که دخترا.آوردم

 .بیاره قند آب برام رفت ولیران

 اتاقمو رفتم دخترا همراه بهترشدم کمی اینکه از بعد

 لیران باصدای صبح.بخوابن خودم پیش کردم راضیشون

 .بیدارشدم

 شین بیدار لطفا بانو ـ

 .بود خوشحال صداش

 اومده؟ چیشده؟زهید ـ

 کرد نگاهم باتعجب

 .خوشحالی که اومده زهید کردم فکر ـ

 بوسیدمش.شد گلی لپ دوباره

 خبره؟ چه بگو حاال خب ـ

 گفت دستپاچه
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 کردم بیدارتون همین واسه زیاددارین کار امروز.هیچی ـ

 بالخره میدونم نداره عیبی نیستی،ولی خوبی دروغگوی ـ

 .میگی خودت

 .دستشویی رفتم لیران متعجب صورت جلو شدمو بلند

 شدم حاظر فورا صبحانه وخوردن صورت شستن بعداز

 همه نمایندگی رفتم عزیزم بررخش سوار.برم که

 بعدم.کردم چک حسابمو بانک رفتم.کردم کاراروردیف

 متوجه.خونه رسیدم که بود ظهر بعداز ۳ ساعت حدود

 عادت باید دیگه ولی شدم اطرافم پسرا پنهونی حضور

 تمام آشپزخونه.کردم جمع موردنیازمو وسایل.میکردم

 وهمه برداشتم بودو استفاده قابل برام که هایی وسیله

 قاب.بود خداحافظی وقت دیگه خب.توماشین روبردم

 برم باید حاال خب.نشستم ماشین وتو برداشتم عکسارو

 قبر کنار زهرا بهشت رفتم.عمارت بعدبرم و خاک سر

 کردم روباز گالب در.وساینا بابا،مامان.نشستم خانوادم
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 قبرا روی بودم خریده که رزی گل.وقبراروشستم

 بگم دادن؟یابهتره اشتباهیو چه تاوان خانوادم.گذاشتم

 خانواده داشتن از که کردم اشتباهی چه من

 ۱۵تازه بودن،ساینا جوون هنوز مادرم محرومم؟پدرو

 کشوندشون زودی این به لعنتی سرنوشت اما بود سالش

 وتودلم قبرانشستم کنار چقدر نفهمیدم.خاک زیر

 اذان صدای که اومدم خودم به وقتی.کردم دل باخدادردو

 صورتم خیسی.بود شده تاریک هوا شدو پخش بلندگو از

 صورتم به دستی.بسوزونه صورتمو بادبهاری میشد باعث

 کسی کردم نگاه اطرافم به!!کردم؟؟ گریه کی من.کشیدم

 بلند.بود راحت وخیالم میکردم حس پسرارو حضور.نبود

 تا.کردم ضعف گرسنگی از.ماشین طرف به ورفتم شدم

 وآبمیوه کیک یه.بود راه ونیم ساعت یک حدودا عمارت

 .وخوردم خریدم

 نیست؟ پسراگرسنتون ـ
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 گفت شامین

 نیست گرسنم.بانو اینجام من فقط ـ

 .باشه ـ

 کردن پارک بعداز.عمارت ورفتم کردم ماشینوروشن

 صداشون معمول طبق دخترا باال رفتم توحیاط ماشین

 انداختم مبل روی کیفمو.اومد می ازآشپزخونه

 وسیله کنین کمک شامین به جمیل،میکان،لطفا ـ

 .باال هاروبیاره

 گفتنشونو چشم صدای فقط بودن کجا نفهمیدم

 آشپزخونه رفتم.شنیدم

 میکنین؟ چیکار گلیا گل ـ

 کردن نگاهم باذوق

 .بهم بدین جواب سریع تند امروز؟؟زود چطونه شمادوتا ـ
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 زده خجالت لیرانم.شد باز گوش تابنا نیشش کارینا

 کرد نگاهم

 دیگه بگین ـ

 گفت کارینا

 ..سیه ـ

 پهلوش به زد لیران

 هیییسسس ـ

 کردم نگاهشون باتعجب

 خبره؟ چه چیه؟بگین کارا چی؟این یعنی ـ

 وآرامبخش،بوی سرد دست.پوشوند چشمامو روی دستی

 خیس خاک گوگردو

 سیهان ـ
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 روبه االن نمیشد کردم،باورم نگاهش.دستاشوبرداشت

 نفهمیدم.کردم بغلش دخترا حضور به توجه بی.رومه

 .شد تبدیل هق هق به شدو سرازیر اشکام چطور

 نگاهم بالبخند.بیرون اومدم بغلش از شدم آروم که کمی

 میکرد

 میبینمت دارم مدت اینهمه بعداز.سارا نکن گریه دیگه ـ

 میکنی؟ استقبال ازم اینطوری

 خندید کردم نگاهش چپی چپ

 .بود هات گریه منظورم خودتی منحرف ـ

 زدم بازوش به مشتی

 معرفت بودبی شده تنگ برات دلم ـ

 میخوام واجازه ندارم دوریو طاقت دیگه.همینطور منم ـ

 خواستگاری برای

 کردم نگاهش باتعجب
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 میشه؟ بد باشم آدما مثل میخوام بار چیه؟یه ـ

 نمیدونم نه ـ

 کنم رفتار چطور بدی یادم یکم باید باشه

 سیهان ـ

 بله ـ

 جانم بگو ـ

 چی؟ ـ

 بگو ـ

 جانم ـ

 عالقست ی نشونه این ـ

 کرده تعجب اون حاال

 حرف که نکردم هضم اومدنتو هنوز من سیهان ـ

 .میزنی خواستگاریو
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 نشستیم مبل روی توسالن ورفتیم گرفت دستمو

 مشکله؟ برات چی ـ

 باور اومدنتو هنوز هنگم هنوز من نیست،ببین مشکل ـ

 .ندارم

 اینجا به االن تا کشیدیم سختی خیلی هردومون.میدونم ـ

 .کنم تحمل تو بدون نمیتونم دیگه من سارا.رسیدیم

 .شدم ها بچه نبود متوجه تازه.دادم تکون سرمو

 !!!کجان؟ ها بچه ـ

 نمیدونم ـ

 ها بچه کجارفتین ـ

 .کردم تعجب سکوتشون از

 باشم؟ باید چطور شدن آدم برای بگو بیخیالشون ـ
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 کنی صبر باید داره خاصی شرایط خواستگاری سیهان ـ

 کنم؟ مهیا شرایطشو چطور فکرکنم

 شرایطی؟ چه ـ

 ...کار.زندگیت خانواده،محل ـ

 گرفت سرشوپایین

 .کنم مشورت باملکه باید ـ

 باشه ـ

 غیبشون کجا نیست معلوم اینا ـ

 کارینااااا،لیرااااان،شااامیـــــن؟؟؟؟.زده

 .شدم نگرانشون.سکوت دوباره

 میان هرجاباشن ـ

 .میدادن جواب باید ـ
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 کردروی پرت منو نیرویی که دررفتم طرف به نگران

 .زمین

 .میکرد نگاه اطراف به بااخم.کردم نگاه سیهان به

 اینجاست؟ کی ـ

 .نیومد صدایی

 روخودم سنگینی وزن یکدفعه اما بلندبشم کردم سعی

 .کردم حس

 هستی؟ کی تو ـ

 شد ظاهر

 تو؟؟؟ دوباره نه ـ

 نمیدید هامونو انگار.اومد سمتم به باعصبانیت سیهان

 چته؟ سیهان؟سیهان ـ
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 هامون.نشست اومدوکنارم قرمز باچشمای عصبانی

 خندید

 بچش عشقو طعم حاال ـ

 گفت هامون که آورد صورتم طرف به دستشو سیهان

 سالم باید.کاردارم چموش دختر بااین هنوز من.نه حاال ـ

 بهت میدمش شد تمام که کارم باشه

 میکردم نگاهش باترس.کشید دستشوپس سیهان

 .توروخدا سیهان.سارا سیهان؟منم ـ

 اتاقم طرف به رفت بردباال ها پله از کردو بلندم هامون

 روزمین شدم پرت که اتاق تو داد هولم.کرد باز ودرو

 به.بود گرفته درد کمرم.کرد قفل بیرون واز دروبست

 کوبیدم درو.در طرف به رفتم شدمو بلند سختی

 جادوت عوضی اون.تروخدا سیهاااااااان،سیهاااااااان ـ

 .بیاااااااا خودت به سیهان کرده
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 باید حاال.کردم هق هق بریدو امونمو بدم بخت از گریه

 تاکمکم نداشتم کسیو میکردم؟دیگه چیکار

 نیست معلوم که امالیران.میتونه ملکه درسته..ملکه.کنه

 کجاست؟

 زدم صداش تودلم بستمو چشمامو.نشستم روتختم

 میشنوی؟ صدامو...لیران...لیران ـ

 بانو بله ـ

 کجایی؟ ـ

 .کرده ماهاروزندانی هامون ـ

 کنی؟ برقرار ارتباط باملکه میتونی ـ

 شمامیتونین ولی.گرفته قدرتمو نه ـ

 نگفتی؟ چراتاحاال پس!!!چی؟ ـ
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 زدن حرف برای فرصتی اما دارین زیادی قدرتای شما ـ

 روصدا وملکه کنین تمرکز فقط.نداشتیم درموردش

 .بامن ارتباط برای دادین انجام تازه که همونکاری.کنین

 باشه ـ

 چیزی متوجه هامون دعامیکردم.شدم متمرکز دوباره

 .نشه

 مادر....ملکه ـ

 به بانگرانی.کنم باز چشمامو شد باعث ومریم یاس بوی

 اومد سمتم

 دخترم؟ چیشده ـ

 برگشته هامون ـ

 برگشته؟ چی؟چطور ـ

 .کرده روزندانی همه.نمیدونم ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

680 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 و بست چشماشو.کشید عصبانی پرصدای نفس ملکه

 گفت آروم

 دخترم که مکانی بیان بگو سرباز چند به بانو ریحان ـ

 .هست،زودتر

 کرد نگاهم بعدباآرامش

 .میشه تمام چیز همه.عزیزم نباش نگران ـ

 زدم جیغ.شنیدم سیهانو درد از فریاد صدای

 سیهااااان ـ

 کردم نگاهش باتعجب.کرد دروباز ملکه

 !بود درقفل ـ

 .چطوراینکاروکنی نمیدونی فقط میتونی توهم ـ

 بودن گرفته هامونو چندتاجن.پایین رفتیم ها پله از باهم

 بود؟ملکه کجا اماسیهان.کنه جادوشون میکرد سعی واون

 صدازدم سیهانو منم.رفت سمتشون به



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

681 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 سیهااااان ـ

 آروم رودید ملکه اماوقتی.کرد نگاهم باعصبانیت هامون

 رفتم سمتشون به.گذاشتن احترام سربازها.شد

 کجاست؟ سیهان ـ

 زدوگفت پوزخندی هامون

 . کشتمش.مرده اون ـ

 اینطوری تونست چطور.شد جمع توچشمام اشک

 دستمو باعصبانیت.کشت عزیزترینمو راحت بگه؟چطور

 .گرفت دستمو ملکه.توصورتش خوابوندم کردمو شل

 فکر شدنش خوب به بذارو روزخمش دستتو کنارش برو ـ

 .کن

 گفت باعصبانیت هامون

 نــــــــه ـ
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 دستش تو فلزیشو انگشتر ملکه.دادم تحویلش پوزخندی

 کرد نگاهش باترس کرد،هامون میزان

 میکنم خواهش.نکشین منو ملکه میکنم خواهش نه ـ

 نگاه نمیتونستم دیگه.برد هامون طرف به دستشو ملکه

 حیاط به که کجاست سیهان پرسیدم سربازی از کنم

 زجر صدای.رسوندم حیاط به خودمو فورا.کرد اشاره

 مورمور تنم فریادش وباهربار میشنیدم هامونو کشیدن

 دستمو.بود افتاده جون بی حیاط ی گوشه سیهان.میشد

 کرد،خواست باز رمق بی چشماشو.گذاشتم زخمش روی

 فکر شدنش خوب وبه بستم چشمامو.نذاشتم بگه چیزی

 اماباید میلرزوند بدنمو دستم زیر پوستش حرکت.کردم

 میرم حال از دارم کردم حس.بشه تاتمام میکردم صبر

 زخم از اثری برداشتم دستمو.میاوردم طاقت باید اما

 .شد بسته چشمام کی نفهمیدم.نبود

 .بیدارشدم بهرام باصدای
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 .شده صبح چقدرمیخوابی؟پاشو گلی؟بیدارشودیگه سارا ـ

 بوده؟ خواب همش نکنه.کردم باز چشم باتعجب

 کجام؟ من ـ

 پایین فشارت اینکه مثل.خودتی خونه دوما.سالم اوال ـ

 نجاتت وآقایی خانوم یه افتادی توخیابون بود

 .اینجاست خونت میدونستن کن بروخداروشکر.دادن

 نبود پایین فشارم که بهرام؟من میگی داری چی ـ

 بودی بیهوش خونه آوردنت وقتی گفت مریم دوستت ـ

 .بود افتاده وفشارت

 .نبود خواب پس.کشیدم راحتی نفس

 کجان؟ ها بچه االن ـ

 .دانشگاه رفتن ها بچه االن ـ

 !!!چیییی؟؟ ـ
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 دانشگاه؟ برن قرارنبود چراکردی؟مگه تعجب ـ

 گفتم دستپاچه

 .بود رفته یادم.چرا،قراربود ـ

 صبحانه بریم پاشو.کرده پیدا عیب مخت فکرکنم ـ

 داره هنوز خوابالوام خانوم االف گرسنه دوساعته بخوریم

 .ببینم پاشو.میکنه فکر

 درست اخالقت این کی نمیدونم.میام من توبرو باشه ـ

 .کنه آدمت برات بگیریم زن میشه؟باید

 .کرد فرار سرمو زدتو بالشمو بعدم.کرد نگاهم چپی چپ

 .بهرام نرسه بهت دستم مگه.بیشعوووووووررررر ـ

 رفتم صورت شستن از بعد و کردم مرتب موهامو

 .آشپزخونه

 گفت غذا پر بادهن
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 حساب بی االن بودم بدهکار بهت من نکن تالفی فکر ـ

 .شدیم

 ریختم آب تولیوان

 بی بیدارکردی منو فراریت دختر باصدای وقتی نخیر ـ

 روش ریختم آبو لیوان.بدهکارم من االن شدی حساب

 شده ریخته بهم دادش مدل ی زده ژل موهای.وخندیدم

 پس زد.بود دارشده خنده واقعا.بود صورتش پخش بودو

 گردنم

 .سارا پررویی خیلی ـ

 خودتی ـ

 موهاش به کالفه بهرام.خوردم صبحانه کنارشو نشستم

 .میکرد نگاه

 چیکار قشنگیو این به مدل ببین.بگیرم دوش باید ـ

 .بزارم وقت باید ساعت یه دوباره کرده؟حاال
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 بزنی؟ میخوای کیو مخ حاال ـ

 قحطه شوهر خداروشکر ندارم زدن مخ به نیازی االن ـ

 میان خودشون

 خندید

 نمیزاره موت چسب گند بو بگیر دوش برو.پررو.کوفت ـ

 بخورم غذا

 .نکنی خرابش میخواستی ـ

 برگشت دوباره ثانیه چند رفت،بعد شدو بلند

 .میخوام حوله ـ

 .خریدم تازه بردار هست رختکن تو ـ

 .دادم تکیه صندلی به.رفت دادو سرتکون

 کجایین؟ ها بچه ـ

 گفت میکان
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 .اتاقشونن بانوها پری.کنارتونیم تا ماسه ـ

 کجاست؟ سیهان.باشه ـ

 بشه آماده ازدواج برای قراره.قلعه رفته ملکه همراه ـ

 کردم نگاهش باتعجب

 که پسری مادرو.بهرام برای چیدیم زمینشوامروز پیش ـ

 نگران گفتن ملکه.خونه رسوندنتون و کردن کمکتون

 .کنید صبر چندروزی وفقط نباشین

 ظرفا شستن بعداز.خوردم صبحانمو ادامه زدمو لبخندی

 .اومدبیرون حمام از تازه بهرام دیدم که توسالن رفتم

 باشه عافیت ـ

 مو چسب خشگل پسرای این میگم.باشی سالمت ـ

 ندارن؟

 نیازی خودت بقول.کنن ازاینچیزااستفاده فکرنکنم ـ

 زده روسرشون چیزا ازاین ندیدم تاحاال که من.ندارن
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 هم تازنی ۴ همون میشی کچل.بهتره نزنی توهم.باشن

 .میدی فراری بگیری قراره که

 خوشتیپم بشم کچلم ـ

 سرت نریزه سقف ـ

 .کرد نگاهم چپی چپ

 .باالست سقفت به اعتماد دیگه میگم چیه؟راست ـ

 یانه؟ دارن ببین بزن زنگ یه.حاال خب ـ

 ندارم شمارشونو ـ

 .بپرس دوستات از ـ

 بزنم زنگ مثال که تواتاقم رفتم

 دارین؟ مو یاژل مو چسب میکان ـ

 من بانوی چیه نمیدونیم ـ
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 دقیق.میچسبونن هم به موهارو باهاش که موادیه یه ـ

 نمیدونم

 اومد شامین صدای

 اتاقم ازتو میتونین.اینکاردارم مناسب گیاهی مواد یه من ـ

 .اونجا میزارمش.بردارین

 ممنون باشه ـ

 این به خندیدم تودلم!عجب.میکنن کارا ازاین اینام پس

 روی کوچیک قوطیه ،یه شامین اتاق رفتم.کاراشون

 برداشتم میزبود

 همینه؟ ـ

 بله ـ

 .بهرام به رودادم قوطی توسالنو رفتم

 چیه؟ دیگه این ـ

 .چطوریه نمیدونم خودمم.گیاهیه میگفت ـ
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 .بهتره هیچی از فعال پووووووففف

 موهاش به موادو و ایستاد قدی آینه جلوی رفت

 .انگار بود اومده خوشش بود،خودشم خوشبو.زد

 .بهت بگم.نمیکنیا استفاده بورسا ازاون هی ـ

 .وسواس بابا باشه ـ

 اینجا؟ اومدی داشتی چیکارم خب ـ

 .رفت یادم ـ

 کلی و آینه به خورد سرش که براش کردم پرت رومبلیو

 .خندیدم

 .قرار سر برو قرمز پیشونی باهمین حاال ـ

 

 رمانکده تلگرام کانال

https://telegram.me/Romankade 
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 خدابداد.باشم گفته نمیمونه جواب بی بعد دفعه ـ

 .برسه شوهرت

 .نیاوردم خودم روی به اما شدم ناراحتش لحن متوجه

 روی اومد شدو تمام کارش بالخره.بخواد دلش خیلیم ـ

 .نشست مبل

 سارا ـ

 هوم؟ ـ

 سرت از دست کنی؟مهرداد چیکار میخوای شرکتو ـ

 .مطمئنم برنمیداره

 نمیدونم ـ

 بفروش من به سهمتو ـ

 .کردم نگاهش باتعجب
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 پسره این کنم ونگاه بشینم داری انتظار نکنه چیه ـ

 خودم بفروش من به سهمتو.بشه مزاحمت بیشعوردوباره

 .بشم طرف بعدباهاش به ازین

 گرفتم پایین سرمو

 .کنم مشورت بابا با باید ـ

 .غریبه به نه بفروشی من به قراره ـ

 .بگم بابا به باید پس کیارشه سهم اون ـ

 .میگم بهش خودم ـ

 .باشه ـ

 رفتم.نداشت قصدرفتن بود،انگار ۱۱.کردم ساعت به نگاه

 وسیب مرغ وتخم سبزی.کنم حاظر تاناهارو آشپزخونه

 خونه آشپز اومد بهرام.کوکو برای کردم روآماده زمینی

 نداری؟ بامن کاری ـ

 بری؟ میخوای نه ـ
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 دیگه؟ خوبه االن حالت.آره ـ

 برسون سالم هم وزنعمو عمو به.نباش نگران خوبم ـ

 .چشم ـ

 بعد.روگاز وگذاشتم شستم برنجو.رفت خداحافظی بعداز

 وروگاز تابه توی ریختم کوکو مواد شدن آماده از

 باال رفتم.نیومدن پایین هنوز دخترا که عجیبه.گذاشتم

 .روزدم ودراتاقا

 لیران،کارینا ـ

 من؟ بانوی بله ـ

 بیرون؟ نمیاین چرا ـ

 ایستادن کنارم واومدن کردن باز درو

 رفته؟ پسرعموتون مگه ـ

 آره ـ



 

 

 |کاربر رمانکده zohre.s.pمن ... رسگردانم نویسنده: 

694 https://telegram.me/Romankade    کانال تلگرام رمانکده 

 دادن سرتکون

 کنیم حاظر ناهارو بریم پس ـ

 سالن تو بریم بیاین.نیست نیازی کردم درست خودم ـ

 شده؟ خبر چه ببینم

 نشستیم مبل روی باهم

 خب ـ

 گفت لیران

 رسیده خبری زهید از ـ

 دادم ابروهاموباال

 توخبرشوبشنوم از بعدباید به ازین پس ـ

 گرفت پایین سرشو

 گفت؟ چی..خب ـ

 وبرمیگرده میشه خوب تافردا ـ
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 .کنم صحبت باملکه دیگه وقتشه.خوبه ـ

 گفت میکان.شدن ظاهر پسرا

 چی؟ درمورد ـ

 اززهیدیادگرفتین؟ شماهام واااااای ـ

 اتفاقی چه.بترسونیمتون نمیخواستیم.بانو ببخشید ـ

 افتاده؟

 .میفهمین زودی به ـ

 گفت کارینا.کردم نگاه لیران به بالبخند

 .باشیم منتظردوتاجشن باید پس ـ

 .بوسیدم لیرانو لطیف وصورت دادم تکون سرمو

 از فقط.میگفتن چی ونمیفهمیدم میزدن حرف آروم پسرا

 .اوناست به مربوط میفهمیدم دخترا اخم

 توباغ؟ بریم دخترا ـ
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 ودستمو زدن لبخندی کردن،بعد نگاهم باتعجب اول

 های شکوفه.زدیم قدم وکمی باغ توی رفتیم باهم.گرفتن

 پیش عیدو قراره ازاینکه.بودن قشنگ واقعا بهاری

 که هم دخترا.بود عروسی تودلم باشم کسم عزیزترین

 میکردن نگاهم مرموز بودن شده حسم متوجه

 .میفهمین منظورمو بشین عاشق.منحرفا ـ

 .نباشه کنارش بد فکرای که شرطی به خوبه عاشقی ـ

 .فرارکردن بزنمشون ازاینکه وقبل خندیدن

 .وایسین دارین جرات اگه ـ

 ایستادم و آوردم کم نفس من.میدوییدن دخترامیخندیدنو

 .شدم خسته ها بچه بسه ـ

 یکی نکنه اینکه ازترس.سرمه پشت کسی کردم حس

 .برگشتم آروم باشن جنا ازاون

 .نازی کوچولوی فرشته چه وای ـ
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 شبیه کوچیک بالهای با.کوچولو موجود یه نمیشد باورم

 .قشنگتربود اما بود پروانه

 من بانوی درختم این پری من ـ

 خیلی ولی.نیست بچه اصال بفهمم شد باعث صداش

 وبخاطر بردم سمتش به دستمو.بود داشتنی نازودوست

 .رفت عقب احترام

 .ببینمت ازنزدیک میخوام فقط نداره عیبی ـ

 خودم ونزدیک دستم روی اومد خجالت باکمی

 صورت سفید وپوست چمنی سبز چشمای.آوردمش

 ی اندازه دقیقا صورتش.بود نازکرده خیلی گردوکوچولوشو

 .بود فندق

 بخورتت میخواد دلش آدم وای جیگری توچقدر ـ

 کرد،خندیدم نگاهم باتعجب
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 دوست خیلی که یکیو وقتی اصطالحه یه این نترس ـ

 .میگیم بهش میبینیم داشتنیه

 .دختراروشنیدم نگران صدای.زد لبخندی

 کجایین؟ من بانوی ـ

 .کوچولو پری یه کنار.اینجام من ـ

 نگاه دستم توی پری به وباتعجب رسیدن بهم دخترا

 گفتن بااخم چندثانیه بعداز.کردن

 بروپایین نشستی؟فورا بانو دست چراروی ـ

 .رودستم بیاد دادم اجازه بهش خودم کارینا،من عه ـ

 باالی رفت درآوردو دخترا واسه زبونی کوچولو پری

 گفتم خندیدمو منم.بودن شده عصبانی.درخت

 .نکنین اذیت منو باشین تاشما.بود حقتون ـ

 زدوگفت لبخندی لیران
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 .کارینا بود بهتر تنبیه از ـ

 دارن پسراهنوز چیشده؟مطمئنم ناهار ببینیم بریم خب ـ

 .میزنن حرف سرتون پشت

 کردمو خاموش گازو.توخونه برگشتیم وباهم خندیدن

 شامین استراحت ناهارو از بعد.ناهاروچیدن میز هم دخترا

 هم لیران کردو آماده خودشو مخصوص گیاهی دمنوش

 روخوردیم عصرونه هم دور بود کرده درست شیرینی

 جدیدکمی زندگی برای همتون بهتره ها بچه میگم ـ

 مثل باید بودن آدم برای سیهان بقول.کنین خرید

 چیه؟ نظرتون خب.آدماباشی

 برای.بازار رفتیم باهم.کردن وموافقت دادن سرتکون

 جشن وبرای.کردیم خرید خودم ی سلیقه به همشون

 برای مجلسی لباس ها خانواده پیش سازی وظاهر آینده

 عالی واقعا که خریدیم پسرا وشلواربرای وکت دخترا

 به داشتن انگار.بخوریم بیرون شد قرار شامو.بودن
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 برگشتیم شام بعداز.میکردن عادت آدما زندگی

 جدا پسرا جانمیشدیم ماشین توی همه چون.خونه

 از خسته.میرفتیم باماشین ومادخترا میرسوندن خودشونو

 معطلی بی کردمو عوض لباسمو طوالنیمون روی پیاده

 شدم بیدار لیران باصدای صبح.برد خوابم

 من بانوی ـ

 بله ـ

 .شین بیدار لطفا ـ

 مثل بزنی بهش حرفو این عمر یه زهید خوشبحال ـ

 .بشه خواب غرق میشه باعث الالیی

 باتعجب و کنم باز شدچشمامو باعث زهید ی خنده صدای

 سرخ خجالت از.کردم نگاه لیران به.بشینم تخت روی

 میخندید همچنان زهید بودو شده

 اومدی؟ توکی وا ـ
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 میشه ای چنددقیقه ـ

 چرامیخندی؟ االن ـ

 سرخ انقدر لیران که مخصوصا.بود جالب حرفت چون ـ

 شده

 شد ساکت زهید کردکه اخم لیران.خندید دوباره

 میام من پایین توبرو عزیزم لیران ـ

 بله ـ

 .زهید سر تو زدم رفتنش بعداز

 بکش خجالت یکم بگیر یاد لیران از ـ

 دوباره.میشه قشنگتر.میاد خوشم ولی.نیستم بلد خب ـ

 .بده خجالتش

 چطوره؟بهتری حالت.پررواین خیلی جنا شما که الحق ـ

 االن؟
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 آره ـ

 میام االن منم برو باشه ـ

 صبحانه میز.توسالن ورفتم کردم رفت،اتاقومرتب زهید

 باذوق.نرگس گالی از پربود رومیزی گلدون.بود آماده

 گفتم

 آورده؟ قشنگو گالی این کی ـ

 اومد سمتم به بالبخند کارینا

 خیلی.خریدم گلهارو این من.من بانوی بخیر صبحتون ـ

 .هستن وآرامبخش زیبا

 .دارم دوسش خیلی اوهوم ـ

 نیست روزی.دارن گل این به عجیبی ی عالقه هم ملکه ـ

 .نباشه نرگس گل اتاقشون توی که

 گفتم شیطون زدمو لبخندی

 دیگه رفته من به ـ
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 .وهردوخندیدیم زدم چشمکی که کرد نگاهم باتعجب

 باملکه باید.روشستم ظرفها صبحانه خوردن بعداز

 تنگ سیهان برای خیلی دلم.میکردم صحبت درموردزهید

 بود بهتر.میشم تر دلتنگ ببینمش میدونستم ولی.بود شده

 توی رفتم.بهتربود رفتن قلعه ملکه،از برای مینوشتم نامه

 ملکه ونظر نوشتم ولیران درموردزهید اتاقمو

 .پرسیدم سیهانو حال نیاوردمو طاقت آخرش.روپرسیدم

 سالن تو برگشتم

 میکان؟ ـ

 من؟ بانوی بله ـ

 ببر،منتظر روبراش نامه این.دارم پیغام ملکه برای ـ

 .برمیگردی بعد بده تاجوابمو میمونی

 اطاعت ـ
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 سیهان بدونم میخواست دلم خیلی.کردورفت احترام

 داشتنیه دوست میشه؟مردزشت شکلی چه آدم توظاهر

 .سیهان دلتنگتم چقدر که وای.من

 اومد لیران صدای.ناهاربودن کردن درست مشغول دخترا

 .بانو فکرنکنین انقدربهش ـ

 نمیکنی؟ فکر بهش تو مگه ـ

 میدونستم.زدم چشمکی بود نشسته روم روبه که زهید به

 صورت انگارداشت که زهیدم.کشیده خجالت دوباره االن

 که کردم نگاهش چپی چپ.خندید میکرد تصور لیرانو

 گفت شامین.شد ساکت

 اینطور که ـ

 وگفتم زدم لبخندی

 .اوهوم ـ
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 مامانبزرگ دفتر یاد به.توذهنم اومد سیهان صورت دوباره

 صندوق ازروی دفترو.تواتاقم رفتم.افتادم

 کلیدشوپیدا باید.بود شده سوال برام صندوقم.برداشتم

 رفتم.مامانبزرگ تووسایل انباره توهمون حتما.میکردم

 کشوها اول.اومدن همراهم وزهیدم انبار،جمیل توی

 روگشتم،تموم ها قفسه.بودن خالی همشون که روگشتم

 خسته.امانبود کردم نگاه کتاباروهم توی ها،حتی بقچه

 گفت زهید.نشستم میز روی وکالفه

 .خودشه ی خونه جاروگشتیم،حتما همه ـ

 که بلندبشم،باتکونی رومیز از دادم،خواستم سرتکون

 نگاه زهید به باتعجب.اومد ازتوش چیزی صدای خورد

 کوچیک کشوی یه کنارش.کردم نگاه میزو زیر.کردم

 یه با عکس چنتا.کردم بازش کشیدمو دستشو.داشت

 کوچیک کلید

 .زهید خودشه ـ
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 بود جوون دختر یه عکسا ی همه توی.برداشتم عکسارو

 میکرد،اما نگاهش بودو کسی انگارتودست دستش که

 که عکسا از یکی تو.نبود عکس توی اون غیراز کسی

 که کسیه تودست دستش دختر بود،اون انداخته توشب

 مثل درست چشماش.مشخصه وچشماش موها فقط

 وموهای.بودوبراق روشن تاریکی توی زهید چشمای

 خانوم یه اون که بود ازاین نشون ومشکیش بلندبافته

 .ایستاد کنارم زهید.بوده

 .قدیمیه خیلی میشناسی؟عکسش دخترو این ببین زهید ـ

 بشناسم؟شبیه چطور من قدیمیه اگر ـ

 .میشناستش سیهان احتماال اگرباشه.مادربزرگته

 توخونه،جمیل برگشتیم.وکلیدوبرداشتم دادم سرتکون

 من همراه وزهید نشست شامین کنار

 وکلیدوتوش روبرداشتم صندوقچه.اومدتواتاق

 چنتا وبازم تاخورده کاغذ چنتا.کردم درشوباز.چرخوندم
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 خیلی صورتا.بودن وسفیدوقدیمی سیاه عکسا.بود عکس

 به.بود مادربزرگم روبرداشتم،خط کاغذا.نبودن واضح

 عقب ترسیدو بادیدنش زهید.بود نوشته چیزی عربی

 رفت

 !!!چیشده؟؟ ـ

 .کنار بزارشون.هستن دعا اونا.کنار بزار اونو ـ

 درسته.کردم نگاه گذری هم رو کاغذا بقیه دادمو سرتکون

 زهید به و گذاشتم توصندوق کاغذارو ی همه.بودن دعا

 میکرد نگاه من به باترس.کردم نگاه

 .ندارم کاریت که زهید؟من چته ـ

 .شدورفت غیب

 بود؟چطور دعانویس مامانبزرگ شد؟یعنی اینطوری چرا

 ترسیده؟ من از زهید چرا ممکنه؟حاال
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 صورت چندتا ولی نبود واضح خیلی.کردم نگاه عکسا به

 کفن شبیه سفیدی پارچه وسرشون تن بودو مشخص

 لباشون بعضیاشون.بود عجیب صورتاشون.بود پیچیده

 فقط بازبودو چشماشون بود،بعضیاشون شده کج

 توهمین آدمایی از عکسا ی همه.مردمک سفیدبودبدون

 وترسناک عجیب واقعا صورتاشون.بودن مضمون

 لیران باصدای.میخندیدن که اونایی بود،مخصوصا

 افتادن دستم از عکسا ترسیدمو

 میخواستم فقط من؟ترسیدین؟ببخشید بانوی چیشده ـ

 .نداشتم قصدترسوندنتونو ناهار بیاین بگم

 عکسارو.بره کردم اشاره وبادستم دادم سرتکون

 میزدراورم تو وکلیدشو صندوقچه توی برگردوندم

 .توسالن ورفتم کشیدم عمیقی نفس.گذاشتم

 گفتم ناهار بعداز
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 درک قابل برام چیزایی یه.مامانبزرگ خونه برم باید ـ

 خبره؟ چه بفهمم باید نیست

 بازش.داد روبهم ملکه ی نامه رسیدو لحظه همون میکان

 کردم

 درمورد.باشه بهترین حالت امیدوارم.عزیزم دختر سالم ـ

 خوشبخت لیرانو میتونه زهید که مطمئنی ولیران،اگر زهید

 داری شک درصد یک اگر کنن،اما ازدواج بده اجازه کنه

 لطیفی روحیه تو مثل لیران چون.نده اجازه هیچوقت

 من.بچشه اون نذار پس روچشیدی سختی طعم داره،تو

 .میگیری تصمیمو بهترین ومیدونم دارم تواطمینان به

 که میکنم تمرین باهاش دارم.آیندت شوهر مورد امادر

 بهش خیلی نباش نگرانش.کنه برخورد آدما مثل چطور

 کردم انتخاب براش که ظاهری امیدوارم.نمیگیرم سخت

 میام داماد مادر عنوان به تافرداشب.باشه پسندت مورد
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 نمیدونم فقط.میکنم توروخواستگاری عموتو ی خونه

 !!یامادرشوهر؟؟ باشم زن مادر قراره

 اطالع من به حتما اومد پیش مشکلی هر یا سوالی اگر

 .بده

 خداحافظ.عزیزترینم باش خودت مراقب

 مادرزنه واقعا.بود گرفته خندم بود کرده که ای ازشوخی

 یامادرشوهر؟؟؟

 وقطعا تودلشه زهید مهر میدونستم.کردم نگاه لیران به

 باید موقع تااون.بدم اطالع تابهش بیاد زهید باید.راضیه

 .مامانبزرگ خونه برم

 ومراقبشون بمون دخترا پیش ای خسته تو میکان ـ

 باشین باید باشین آماده شامین،جمیل.باش

 همراه بدی اتفاق بفهمم قراره که باچیزی پیشم،میترسم
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 خونه زهراخانوم ممکنه نامحسوس،چون فقط.باشه داشته

 .باشه

 گشتم توکیفمو.بشم آماده رفتم ومن دادن سرتکون

 کلیدو خانوم زهرا بار آخرین.کردم پیدا کلیدو وبالخره

 تو رفتم.اونجا برم خواست دلم هروقت که بود داده

 راه.کردم حس پسرارو حضور.کردم روشنش ماشینو

 اونجا تا عمارت از.بزرگ مامان ی خونه طرف به افتادم

 .کردم دروباز رسیدمو بالخره.بود راه ساعت نیم حدودا

 این؟ خونه زهراخانوم...زهراخانوم؟ ـ

 ظاهر اونام.باشن آزاد گفتم پسرا به.نبود خداروشکر

 زهراخانوم.کردم باز درکمدشو.مامانبزرگ اتاق رفتم.شدن

 ریخته چمدون توی بودو کرده پیراهناشوجمع همه

 ودرو نکردم پیدا چیزی.کردم نگاه هارو کیف ی همه.بود

 کردم باز دونه دونه کشوهارو.دراور سمت رفتم.بستم

 یه کیفها از یکی توی اومد یادم.بود قفل آخریش.وگشتم
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 کلیداروامتحان.داشتم وبرش بود،رفتم کلید دسته

 توی آلبومو.پاکت باچنتا بود آلبوم یه.شد باز کردم،بالخره

 دفترچه یه اولیش.هابود پاکت نوبت حاال.گذاشتم کیفم

 قدیمی عکسای همون شبیه که بود توش عکس وچنتا

 توش دومی.گذاشتم توکیفم اونم.تربود واضح اما بودن

 ویه شمع باچنت مداد بود،یه بزرگ سفیدو کاغذ چنتا

 اون.نمیفهمیدم بودو نوشته توش چیزایی یه که کاغذ

 چیزی کاغذایی توش بعدی پاکت.گذاشتم توکیف پاکتم

 ای انگشتری مهر قضایی حکم مثل.بودن حکم شبیه

 دیدم کشو ی گوشه انگشترشو که بود زده پایینش

 بعدی پاکتای.مامانبزرگ اسم بود،به مهر همون.وبرداشتم

 کیف خداروشکر گزاشتم کیف توی رو همه.نکردم باز رو

 ی جعبه یه کشو انتهای.میشدن جا همشون بودو بزرگ

 استخون،دفترچه،صلیب،چندکتاب.کردم بازش.بود بزرگ
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 بزرگ چوب ،یه..(قرآن،انجیل،تورات،زبور)کوچیک مذهبی

 ...و بودم دیده کیارش دست قبال که

 روبرداشتم جعبه.بود درست حدسم پس

 کیف.بود نیومده زهراخانوم هنوز خداروشکر.وبلندشدم

 پسراهم.کرد قفل ودرو گذاشتم ماشین روتوی وجعبه

 شاید که کنم صبر کمی خواستم.نشستن توماشین

 ماشینوروشن شدمو پشیمون اما بیاد زهراخانوم

 زدم صدا زهیدو رسیدم وقتی.کردم

 .دارم کارت بیا فورا هستی هرجایی زهید...زهید ـ

 وسیله ی همه.تواتاقم ورفتم کنن استراحت گفتم پسرا به

 درآوردم کیف از هارو

 زهیـــــــــد ـ

 بله ـ

 ظاهرشو ـ
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 نشست کنارم

 میکنی؟ فرار چی از ـ

 نیست خوبی ی نشونه مادربزرگت جنگیربودن ـ

 چیه؟ منظورت ـ

 ممکنه.بودی کنارش تو که عمرشه روز آخرین منظورم ـ

 اطالع بی وتو باشه کرده وجودت وارد هارو تجربه این

 .باشی

 میفهمیدی باید میفتاد اتفاق این اگر و توهمزادمی ـ

 کاغذا،ازاینکه روی چشمات حرکت از.فهمیدم امروز من ـ

 .بلدی دعارو اون ی همه

 .نمیدونم ازاون هیچی من زهید!!!!چییی؟ ـ

 .میشه روشن چیز همه زودی به ـ

 یا احضاره برای یا همش پاکتا وسایل،این این ـ

 کنم؟ چیکار باید بنظرت.جنگیری قضاوت،یا
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 .میشه روشن زودی به چیز همه میدونم فقط.نمیدونم ـ

 زمان.کردم نگاه ساعتو.بودم خسته خیلی.دادم تکون سر

 میکردم فکر من بودو شب ۸ ساعت!میگذره زود چقدر

 .عصره هنوز

 زهید ـ

 بله ـ

 داری؟ دوست لیرانو واقعا تو ـ

 .نبودم مطمئن اینقدر چیزی از االن تا ـ

 مبارکه پس ـ

 گفت باتعجب

 ؟..ملکه ولی ـ

 .من به سپرده ـ

 دید توچشماش میشد خوشحالیو برق
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 برام خیلی هردوتون که میدونی.میمونینا کنارمن فقط ـ

 .عزیزین

 .شد غیب دادو سرتکون

 رفتی؟ کجا وا ـ

 زد صدام کارینا

 حاضره من؟شام بانوی ـ

 .اومدم ـ

 .توسالن رفتم.کردم جا جابه کمدم توی هارو وسیله همه

 کو؟ لیران پس ـ

 زدوگفت شیطونی لبخند کارینا

 بردتش زهید ـ

 !!!چی؟؟؟ ـ

 بود هول خیلی انگاری ـ
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 داد خندیدوادامه

 .برمیگردن نترسین ـ 

 نیست بعید.گرفت خندم زهید ی عجله از دادمو تکون سر

 من فکر از همه.بشن دارم بچه من عروسی قبل

 شامو خندیدیمو

 

 .خوردیم

 گفتم خواب از قبل

 خوب چیز همه دعاکنین.خواستگاریمه فرداشب ها بچه ـ

 .بره پیش

 گفت بوسیدوبالبخند صورتمو کارینا

 .میشه درست چیز همه بخواد وقتی نباش،ملکه نگران ـ

 .گفتم بخیر شب بوسیدمشو منم
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 عمو شماره کردم نگاه.بیدارشدم گوشیم باصدای صبح

 دادم جواب.بود

 عموجون سالم الو ـ

 هنوز؟ خوابی.گلم دختر سالم ـ

 بیدارشدم تازه ـ

 .ظهرشده پاشو.تنبل ای ـ

 خوبن؟ خوبین؟خانواده.عموجون چشم ـ

 بگم زدم زنگ راستش.دخترم خوبیت به خوبیم همه آره ـ

 .خونمون بیای امشب

 خبریه؟.خیره ـ

 .خواستگاربیاد برات قراره.خیره آره ـ

 .رفت چرایادم که روپیشونیم زدم
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 جان؟هستی؟ سارا الو ـ

 جانم؟ ـ

 نیان بگم بهشون اگرناراحتی ـ

 میبینمتون شب.نیست عموجون،مشکلی نه ـ

 نیستی؟ ناراحت که دستم از ـ

 هر هستین،میدونم بابام مثل حرفیه؟شماهم چه این نه ـ

 .خودمه صالح به بگین چی

 ناراحتم وفکرنمیکنه میکنه قبول بهتر اینطوری میدونستم

 .پس منتظریم.عزیزم باشه ـ

 چشم ـ

 وصورتمو ودست کردم مرتب خداحافظی،اتاقمو بعداز

 صدام تااالن دخترا که بود عجیب.بود ۱۱ ساعت.شستم

 شدش بافته باموهای کارینا خونه آشپز رفتم.نکردن

 .بود مشغول
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 بخیر عزیزم،صبحت سالم ـ

 شدین؟ بیدار کی وای سالم،ای ـ

 نکردی؟ تازه،چرابیدارم ـ

 چنده؟ ساعت مگه ـ

 ۱۱ ـ

 .نشدم زمان گذر متوجه اصال ببخشید وای ـ

 کرده؟ فکرتومشغول چی ـ

 .میشه کمتر ما به وتوجهتون میکنین ازدواج اینکه ـ

 ومهرتون عزیزین برام کارینا؟همتون حرفیه چه این ـ

 هنوز که سیلینا مثل درست.نمیشه کمرنگ هیچوقت تودلم

 .دارم دوسش

 نشست کنارم زدو لبخندی

 آزادشده سیلینا ـ
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 میگی؟ جدی وای ـ

 داد سرتکون

 لیران بفرستتش،چون دوباره بگم ملکه به باید پس ـ

 تاکنارت تنهامیشه کمتر این بعداز قطعا

 .حسوده چقدر زهیدومیشناسم.باشه

 هم وکنار کردم تشکر.گرفت برام لقمه زدو لبخندی

 خوردیم صبحانه

 کجان؟ پسرا ـ

 کنن استراحت برن گفتم.بودن بیدار تاصبح ـ

 خیلی محافظت ی وظیفه.میشن خسته خیلی.خوبه ـ

 .سنگینه

 .شستیم روباهم ظرفها

 پسرادرست خودتو برای فقط ندارم ناهار به میلی من ـ

 .کن
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 بیرون کمد از مامانبزرگو آلبوم.تواتاقم رفتم دادو سرتکون

 توی عکسی همه تامیانسالیش گیش بچه از.آوردم

 سربلند زمانی.بودم وعکسا افکارخودم غرق.بود آلبومش

 مناسبی لباس عصر،بلندشدمو ۶.ببینم ساعتو که کردم

 برای.برداشتم وکیفمو کردم مالیمی پوشیدم،آرایش

 دلتنگش میکردم،شدیدا شماری لحظه سیهان دیدن

 به واحوالپرسی روبوسی بعداز.عمو ی خونه رفتم.بودم

 ظرف روتوی وشیرینی میوه کردم کمک زنعمو

 بالخره.بود توهم اخماش اولش از که بهرام.چیدیم

 ومحترم پوش شیک خیلی خانوم بود شده ملکه.اومدن

 تااالن که بود مردی ترین خوشتیپ نظرم به که وسیهان

 بعداز.گفتم آمد وخوش گرفتم سیهان از گلو دسته.دیدم

 تشکر که بردم چایی براشون نشستن اینکه

 شروع پرسیدو میشناسن منو چطور عموازاینکه.کردن

 وسیهانم کرد معرفی ملکی خانوم خودشو مامان.کرد
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 مامان همون که من واسه. کرد معرفی ملکی سهیل

 عموگفت.بودن وسیهان

 وتحقیق رفتم بودین داده که آدرسی به امروز من ـ

 مطمئن اگر.میکردن تعریف آقاسهیل خوبیای از همه.کردم

 گفتین خب.نمیدادم اومدنتونو ی اجازه هیچوقت نبودم

 وهمراه کرده پیدا بیهوش ساراجانو که شبی اون پسرتون

 من حاال.اومده خوشش ازش رسونده خونه به شما

 مند عالقه بهش واقعا اگر که بگم بهتون چیزیو میخوام

 .میفهمیم اینجا باشین

 مطمئن ازسیهان داشتم،بااینکه دلشوره.بودیم منتظر همه

 .میکرد مضطربم سیهان به بهرام پوزخندای اما بودم

 میشه،بازم محسوب بیوه واالن کرده ازدواج قبال سارا ـ

 کنی؟ ازدواج باهاش حاظری
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 منتظر نگاه وقتی اما کردم تعجب اول عمو حرف این از

 حالمو که سیهانم.دلخورشدم ازش خیلی دیدم بهرامو

 .کنه کنترل عصبانیتشو میکرد سعی بود فهمیده

 کم ساراخانوم به من ی عالقه اژ موضوع این بله ـ

 .نمیکنه

 ملکه از باید کنه صحبت میتونست خوبی این به اینکه از

 عمو بودو کرده اخم بهرام حاالدیگه.میکردم تشکر

 زدوگفت بهم لبخندی مامان.بود متعجب

 برن باسهیل ساراجان بدین اگراجازه شریفی آقای ـ

 .کنن وصحبت

 سیهان منو.داد تکون سر بود متعجب هنوز که عمو

 اتاق به وسیهانو کردم نگاه بهرام به عصبانی.بلندشدیم

 کردم نگاه وسرتاپاشو بستم درو.کردم راهنمایی مهمان
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 خوشتیپ چه امشب من داشتنیه دوست زشت مرد ـ

 .شده

 گرف زدودستمو لبخندی

 .شده زیبا همیشه مثل امشب منم ی زیبا بانوی ـ

 نشستیم هم کنار

 میزنی حرف خوب چقدر ـ

 .کردن تمرین بامن خیلی ملکه ـ

 بودم چقدردلتنگت بدونی اگر ـ

 ندارم دوریتو طاقت دیگه منم ـ

 به خواستگاری.کرد غرقم آغوشش تو بوسیدو دستمو

 کرده آماده چیزو همه مامان عقد روز.رسید پایان به خوبی

 آرایشم خودشون.پوشیدن برام سفیدمو لباس پریها.بود

 به سپردن منو سرم روی شنل گذاشتن وبعداز کردن

 به.بودن شده زیباتر هم قبل از هردو.وکارینا لیران
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 به ونیازی بگیریم ای ساده جشن شد قرار من خواست

 روملکه ساده جشن همون که.نباشه وتجمالت عروسی

 همراه شدو تمام جشن.بود دیده تدارک جشن بهترین

 بودیم خسته هردومون قدری به.عمارت برگشتیم سیهان

 باغ توی.وخوابیدم بستم چشمامو لباس تعویض بعداز که

 جغدی کردم بازش.بود تودستم مامانبزرگ دفتر بودم

 کنارم جغد.پایین دفتروانداختم باترس.اومد بیرون ازش

 خونه یه ورفتیم گرفت دستمو.شد جن به تبدیل نشست

 باترس.کنم معالجه زنشو باید گفت.قدیمی ی

 .نمیفهمم خوابمو معنی.بیدارشدم

 سارا؟ چیشده ـ

 دیدم خواب ـ

 .شدی توبرگزیده.میدونم ـ

 چیه؟ منظورت ـ
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 .موجودات ی همه به کمک برای برگزیده ـ

 برای برگزیده.کردم فکر حرفاش وبه کشیدم دراز دوباره

 .موجودات ی همه به کمک

 اونهمه درکنار آینده.گذاشت چشمام دستشوروی سیهان

 کردن،به پیدا نجات من کمک به که موجودی

 سفید لباس توی ودرآخر... و کردن دنیااومدن،زندگی

 .قلعه به رفتن برای میکنن همراهیم ملکه

 چشمامو زدمو لبخندی.بودن خوبیه،خوب حس چقدر

 .بستم

 

 .پایان
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