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 نودهشتيا انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 :مقدمــــــه 

 ...نگيــر ناديــده را عــشقم

 ...شـود مي خالصــه عســلي چشــمان در که عشــقي

 ...دارد کودکـانه اي جــوانه که عشــقي
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 ...ميکــند گرمش سردت آغوش که عشقي

 ...نگيــر ناديـده را عشــقم

 ...اسـت گمنامت وجودت ي تشـنه کـه روح بي سرد سرزمـين ايــن در

 دنبـال به را شيرين هم باز امـا, تلخ زندگي يک شروع, شيــرين ي رابطه با که عشــقي

 ...داشت

 !...شد داستان دخــترک غـــرور شدن خورد باعث که عشــقي

 . . .شــود مي آتشــين گرمايــي به تبديل کم کم که ســردي عشق

 . . .اند شاداب و سرمست آن از بهاري زيباي هاي گل که عشقي

 . . .پـــس

 

 

 !!بشنوم چيزي همچين نميشد باورم اصال. شدم خيره مامان به متحير چشمايي با

 واسه کردم قبول فقط من! سارينا؟ شد چت":گفت دفعه يه که بودم زده زل مامان به همونجوري

 ".بدي رد جواب و کني اعالم امشب ميتوني نمياد خوشت ازش هم اگه. بيان خواستگاري ي

 مغزم توي هنوزم! بدم عاشقشم که کسي به رد جواب ميتونستم مگه...اومدم خودم به تازه

 !!؟؟نميدونستم من و داشته دوست منو روز همه اين يعني. خواستگاريم بياد ارسالن نميگنجيد

 .ميديدم ارسالنو که افتادم روزي آخرين ياد. بودم شده گيج واقعا

 بزرگش مامان پيش ميخواست ارسالن. بود سالش 37 ارسالن و 31 من که پيش سال 7 حدود

 .بره( تبريز)

 .نميکنم فراموش هيچوقت که کردم خريتي يه روز اون
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 بود وايستاده عمو زن کنار درست...خورد بهش چشمم همه از اول,شديم فرودگاه وارد وقتي يادمه

 سرازير اشکام دادم اجازه و کنم کنتر خودمو نتونستم هم موقعيت اون توي...داد مي دلداريش و

 !شه

 و فکر تمام شد مي باعث بود چي هر اما...چيه داشتم بهش که حسي اين نميدونستم خودمم

 !اون بشه ذکرم

 يشههم. شد مي بيشتر بهش هم من وابستگي, ,کرد مي کاريکه هر يادمه...بودم نوجواني اوج توي

 مي ديدش يواشکي خواب توي هم چندباري حتي...کنم کمک بهش کاراش توي کردم مي سعي

 !زدم

 کرد مي سعي, نيست عادي بهش من هاي نگاه فهميد وقتي اما نبود کارام اين متوجه اوايل

 نگاه اين وقت هيچ اما ببينم چشماش توي رو عصبانيت و حرص ميتونستم...کنه دور ازم خودشو

 خودمو کردم مي سعي اونقدر.. بودم شده غرق خودم توي اونقدر...زاشتم نمي تنفرش پاي هاشو

 31 فقط هم موقع اون!!ميشه زدگيش و تنفر باعث کارم اين نشدم متوجه که کنم نزديک بهش

 !نياوردم خودم روي به وقت هيچ ولي شنيدم مي تحقيراشو تمام که اين با. بود سالم

 هک فکرايي تمام, ديدمش مي تا اما ميخورد بهم حالم بازيام ضايع همه اين از خودمم حتي گاهي

 !ميشد خراب, ميکردم درست ذهنم توي خودم براي

 !شدمن, کرد اعالم رو تبريز پرواز که گو بلند صداي ي متوجه که بودم رفته فرو افکارم توي اونقدر

 باز دهنمو چجوري و...وايستادم روبروش چجوري...رسوندم؟ بهش چجوري خودمو دونم نمي

 !!بودم کرده خالصه کارام توي که رو حرفايي تمام!... گفتم بهش رو احساساتم تمام و کردم

  اعترافم بابت! انداختم پايين رو سرم خجالت از شد تموم حرفام وقتي

 هک خياالتي و فکر تمام ميزدم حدس...باشم آروم نميزاشت جوابش از ترس اما نبودم پشيمون

 ...شد هم همينطور! بوده اشتباه, بودم کرده درس خودم واسه روز همه اين

 شنگاه...شدم خيره چشماش توي و آوردم باال رو سرم,بود شده ايجاد بينمون که سکوتي بخاطر

 هشنگا توي از شد نمي رو هيچي...بودم وايستاده سنگ يه مقابل انگار...داد نمي نشون رو هيچي

 هب خودشو جاي تفاوتش بي نگاه کم کم!... خشـک و سـرد واقتي معناي به!حسي از خالي... خوند

 داد پوزخندي
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 !بگي چيزي همچين داشتم انتظارشو _:ارسالن

 :داد ادامه بعد و کرد مکث کمي

 ردمنک کاري هم هيچوقت!شي مند عالقه بهم تو شد باعث کارم کدوم نميدونم من سارينا ببين-

 !شه تو تفاهم سوء باعث

 .. بوده تابلو خيلي اخيرت ماه چند رفتار اين ميدوني کسي هر از بيشتر خودتم

 !چيه؟ نياد خوشم ازت شد باعث که چيزي تنها ميدوني

 :داد ادامه باشه جوابم منتظر اينکه بدون

 حضور هستي تو که جايي کردم مي سعي که چسبوندي مي بهم خودتو ماه چند اين اونقدر-

 مخوش که ميدوني!!... کني فراموشش بهتره اما داري که حسيه چه اين دونم نمي! باشم نداشته

 !بپيچه پروپام به يکي نمياد

 خودش خاطر همين به بستن مي رو در داشتند هم طرفي از. بشنوم حرفاشو بقيه نموندم ديگه

 خارج فرودگاه از,  بندازه من به نگاهي نيم اينکه بدون و کرد همه با سرسري خداحافظي زودتر

 ينيسنگ...بگيرم جلوشونو نکردم سعي حتي...کردم مي حس هام گونه روي رو اشک خيسيه... شد

 !ميکردم حس خودم روي رو مامان نگاه

 عکس هر ي اماده خودمو... کنن باز خودشونو راه تر راحت اشکام گذاشتم و پايين انداختم سرمو

 رفاشح دوباره! شم تحقير اينقددر اعتراف يه بخاطر کردم نمي فکرشو حتي اما بودم کرده العملي

 :شد تکرار ذهنم توي

 "کني فراموشش بهتره" -

 کسي جلوي حاال تا. خورد مي بهم ضعفم همه اين از حالم! کنم؟ فراموشش ميتونستم چجوري

 !بودم نشده خورد اينجوري

 ودب فهميده انگار...شدم خيره بابا چشماي به ترس با و اومدم خودم به خورد کمرم به که دستي با

 راه اشکام دادم اجازه و دادم جا گرمش آغوش توي خودمو حرفي هيچ بي. بپرسه چيزي نبايد

 ...کنن پر هام گونه روي خودشونو

 شدم خيره بهش و اومدم خودم به مامان شاکيه صداي با
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 !کن تحمل امشبو يه من بخاطر چته؟؟حداقل هست معلوم سارينا -:مامان

 خودمم که اروم صدايي با...بود درگير خيلي ذهنم! چي به من,کرد مي فکر چي به من مامان هــه

 :گفتم شنيدم سختي به

 کنم استراحت يکم ميرم من-

 کردم حرکت اتاقم طرف به شدش گرد چشماي مقابل در و

 انداختم خودم به نگاهي.داشتم استرس خيلي. رسوندم اينه طرف به خودمو شدم اتاقم وارد تا

 .بود ام عسلي چشماي,ميکرد توجه جلب صورتم توي که چيزي اولين

 سروناز هاي مو رنگ ولي خرمايي و لخت من موهاي. داشتيم همرنگي سرونازچشماي و من

 .رمت خوشگل من ميگفت عسل، ام عمه دختر ولي خوشگليم دوتامون هر ميگفت مامان. بود مشکي

 .دارم دوستش خيلي بود ام عمه دختر و صميمي دوست عسل

 . تره خوشگل همه از عسل خانوادمون توي

 .هستند خواهش خاطر خانواده هاي پسر ي همه

 !!!!!!ارسالن حتي

 !داشت؟؟ دوست رو عسل ارسالن يعني!! ارسالن؟؟

 .بودم شده کالفه.  انداختم تخت روي خودمو

 ديگرهم هردوتاشون پس. ميکرد گم خودشو ميديد ارسالنو عسل، وقت هر که ميدونستم خوب اينو

 داشتند؟ دوست رو

 .کرده خواستگاري ازم ارسالن چرا پس کردم فکر خودم با

 .بود 5 ساعت کردم نگاهي ساعت به

 :پيچيد گوشي توي صداش بوق چند از بعد گرفتم عسلو ي شماره و نياوردم طاقت ديگه

 کردي؟ ما از يادي شده چي جون ساري سالم-

 !شده چي دوني نمي عسل واي-
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 !بگو باش زود سارينا شده چي-

 ...ارسالن:گفتم. بترکه فوضولي از آن هر ممکنه ديدم

 شده؟ چي بگو چي؟ ارسالن سارينا:گفت بلندي صداي با و کرد قطع حرفمو

 چکار فهميد مي اگه واي. زدم زنگ بهش شدم پشيمون! مهمه؟ براش اينقدر ارسالن واقعا

 !!!ميکرد؟

 .کرده خواستگاري ازم ارسالن.... ارسالن:گفتم اهسته صدايي با

 .نميگفت چيزي ولي بود گذشته دقيقه چند.نيومد ازش صدايي ديگه

 اونجايي؟؟ عسل:زدم داد

 .سارينا ميگم تبريک بهت -

 .ميميرم استرس از دارم اينجا؟ بياي امشب ميشه عسل.  نيست معلوم هيچي که هنوز -

 .دارم درس خيلي سارينا نه -

 .اينجا بيا امشب فقط توروخدا. نميشه شب هزار که شب يه. بدي خيلي-

 .کرد قطع و. ميافتم راه االن باشه-:گفت چون سوخت برام دلش کنم فکر

 !!!!!!!!شکوندم دلشو چرا آخه. بود دوستم بهترين اون گفتم بهش چرا واي

 .حموم توي رفتم و شدم بلند تخت روي از

 . کردم باز رو خونه در و اومدم بيرون حموم از و پوشيدم لباس سريع در زنگ صداي با

 .بود عسل

 .تو بيا سالم-

 رفتم کنار در جلوي از

 .بپوشم چي بايد دونم نمي اصال.  اتاقم توي بيا باش زود عسل-

 .اتاقم توي کشوندمش بزنه حرفي هيچ بزارم اينکه بدون و گرفتم دستشو
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 بپوشم؟ چي حاال --

 .  دونم نمي-

 .بيرون کشيدم کمدم از لباس دست چند

 ايشيار ميز طرف به. پوشيدم رو ام طاليي هاي سندل و طاليي بلوز يک با رو تنگم برموداي شلوار

 .ومدمي چشمام رنگ به خيلي لباسم. کردم نگاه اينه توي خودمو و کردم ماليمي ارايش و رفتم ام

 .برگشتم عسل طرف به و گذاشتم باز ام شونه دور موهامو

 چيه؟ نظرت-

 .شدي خوشگل خيلي-

 :گفتم ميرفتم طرفش به که همونطور

 توئه نوبت حاال-

 .ميام لباسا همين با من نه-

 .گفتم که همين-

 :گفتم و جلوش گرفتم رو رنگم بنفش شلوار کت و رفتم کمدم طرف به

 چطوره؟ اين-

 .....ولي قشنگه خيلي:گفت و کرد لباس به نگاهي يه

 .ميشه دير داره که بپوشش باش زود پس:گفتم و بزنه حرفشو نزاشتم

 .بيرون رفتم اتاق از سريع و

 !ميکرد؟ رفتار اينجوري عسل چرا آخه.  بودم کرده تعجب واقعا

 .بود غريبه باهام که انگار

 !!ميرسن االن واي. بود 5::5 ساعت. کردم نگاه ساعت به

 موندم مات همونجا شدم وارد تا ولي شدم اتاق وارد سريع
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 . بود شده فرشته مثل!! بود؟؟ عسل اين

 !!!شدي خوشگل چقدر عسل واي-

 مرسي-

 . ميرسن مهمونا االن بقيه پيش بريم باش زود-

 .برگشتند طرفمون به همه,شديم هال وارد تا

 .بشينين بياين دخترا سالم:بابا

 طرف به سرمو. نشست بابا کنار ي دونفره مبل روي هم عسل. نشستم بابا روبروي مبل روي

 .ميزد موج ناراحتي چشماش توي. برگردوندم سروناز

 .برگشت طرفم به و کرد حس نگاهمو سنگيني. شده اينجوري روزيه چند ولي چرا دونم نمي

 شده؟؟ چيزي: گفتم سر با هم من

 .بود محزون لبخند يک فقط اون جواب ولي

 چطوره؟؟ گلم عروس حال.. سالم:هوا پريدم متر 31 عمو صداي با که بودم فکر توي

 .سالم: هوا رفتم متر 11 ايندفعه ارسالن گيراي و بم صداي با که بودم شوک توي هنوز

 .کنه مي نگاه عسل به ديدم کردم دنبال نگاهشو وقتي ولي منه با کردم فکر

 .نشست سرجاش و پايين انداخت سرشو فقط عسل

 .شستن عسل کنار نفره دو مبل روي دقيقا, بندازه بهم نگاهي نيم يک حتي اينکه بدون هم ارسالن

 !!!بشر اين داشت رويي چه واي

 !!عسله خواستگاري ميکردم فکر داشتم کم کم. بود گرفته حرصم خيلي

 !!!من؟؟؟؟ خواستگاري اومدي چرا عسلي عاشق که تو آخه

 چيني مقدمه اهل که دوني مي خودت جان امير:گفت که برگردوندم طرفش به سرمو عمو صداي با

 و نمک خواستگاري ارسالن براي رو سارينا ميخواستم راستش. مطلب اصل سر ميرم پس نيستم

 ".راضيه هم ارسالن خود که ميدونم
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 .نموند دور عسل و ارسالن تيز چشماي از که نشست لبم روي پوزخندي عمو حرف اين با

 .ميشينم تو جاي من بشين اينجا بيا سارينا:  گفت من به رو و شد بلند دستپاچه عسل

 .کرد مي نگاه عسل به تعجب با داشت که انداختم ارسالن به نگاهي

 :گفتم همين بخاطر. بشينم اونجا من نداره دوست که بودم مطمئن

 با داشتند که عمو و عمو زن بطرف برگردوندم سرمو و راحتم جا همين من جان عسل مرسي-

 .ميزدند حرف بابا مامان

 .نبزن حرفاشونو ارسالن و سارينا بهتره کنم فکر:گفت جمع به رو و انداخت بهم نگاهي عمو زن

 :گفت بابا,عمو زن حرف اين با

 .کن راهنمايي اتاقت به ارسالنو پاشو دخترم سارينا-

 .کرد مي نگاه منو و بود نشسته مبل رود بيخيال که کردم نگاه ارسالن به

 کهاين بدون و شدم پا!!!!( بيخيالي منو..  ام عمه جون اره) بيخيالم بدم نشون اينکه براي هم من

 .نشستم تخت روي و رفتم اتاقم طرف به,بمونم ارسالن منتظر

 .شد اتاق وارد ارسالن که نکشيد ثانيه چند به

 شقد.بودند رنگ خرمايي موهاش مثل چشماش بود جذاب خيلي خداييش. کردم نگاه صورتش به

 .بود تر بلند گردن و سر يک من از

 .نشست صندلي روي و رفت کامپيوترم ميز طرف به

 :گفت و کرد نگاه چشمام توي

. بده جواب بعد کن فکر خوب اول. بدم بهت پيشنهادي يه ميخواستم کنم شروع از که اين از قبل-

 بايد حتما هک داده گير هم حاال. نميکنه ولش ديگه بده گير چيز يه به وقتي. ميشناسي که منو باباي

 دهش متوجه االن تا که مطمئنم و ندارم بهت اي عالقه هيچ که ميدوني خودت ولي کنم ازدواج تو با

 .دارم دوست رو عسل که باشي
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 :داد ادامه که کردم نگاه چشماش به گيجي با. آوردم نمي در سر حرفاشو از هيچي

 .بگيرم تصميم زندگيم براي خودم زاره نمي و کنم ازدواج تو با که داده گير بابام ولي-

 که وقتي تا ولي کنم زندگي خودم ي خونه توي و باشم مستقل ميخوام من که اينه تر مهم همه از

 !!محاله چيزي همچين نکنم ازدواج

 3 ولي يبد مثبت جواب که بدم پيشنهاد بهت و کنم صحبت باهات که گرفتم تصميم همين بخاطر

 . ميدم بهت خواستي که پول چقدر هر عوض در بگيريم طالق ديگر هم از ازدواج از بعد سال 2 يا

 .داره دوست منو ارسالن ميکردم فکر که بگو رو خيالو خوش منه هه. ميگه چي فهميدم تازه

 .بود جوابم منتطر که کردم نگاه ارسالن به

 .ميکنم تباه زندگيمو پول بخاطر کرده فکر احمق

 و نداشت دوست منو اون صورت هر در. کنم کاري همچين تونم نمي ولي دارم دوستش اينکه با

 .بود عسل عاشق

 .برسه عشقش به ميتونست عسل ميکشيدم کنار االن من اگه

 :شنيدم صداشو که رفتم مي کلنجار خودم با داشتم دقيقه چند

 چيه؟ جوابت حاال-

 پيه؟ جوابت گفت مي و ميزد حرف زندگيم مورد در راحت خيال با. بود رو پر خيلي واقعا

 :گفتم بهش و کردم باز رو در و شدم بلند کنم توجه بهش اينکه بدون

 !!!!!!!!!!!!!بيرون گمشو برو-

 .بيرون رفت و زد خندي پوز بگه چيزي اينکه بدون هم اون

 .ميفشرد گلومو داشت بغض. زدم زانو زمين روي

 اولين و بود نتيجه بي ولي ميکردم گريه عوضي خواه خود يک بخاطر نبايد.ميکردم گريه نبايد نه

 .شد سرازير هام گونه روي اشک

 .بود کرده پر رو فضا تمام هقم هق. نداشتم اشکام روي کنترلي ديگه
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 هاين طرف به و کردم پاک اشکامو سريع "بيا باش زود جان سارينا:گفت مي که مامان صداي با

 .رفتم

 !بود شده سياه صورتم االن وگرنه بودم نزده ريميل شکر رو خدا

 .بودم گرفته تصميممو. رفتم هال طرف به و کشيدم عميق نفس تا چند

 .ميکرد نگاهم تعجب با داشت که افتاد عمو زن به چشمم لحظه يک

 .کردم گريه فهميده حتما

 .نشستم جام وسر برگردوندم سرمو

 :گفت و برگشت طرفم به,بود بابا با زدن حرف مشغول موقع اون تا که عمو

 رسيدين؟؟ اي نتيجه به دخترم خوب-

 ميسوخت عمو زن و عمو براي دلم خيلي

 :گفتم جوابش در

 بله-

 :گفت و کرد نگام خوشحالي با عمو زن ايندفعه

 چيه؟ نظرت خوب

 کردم نگاه, ميکرد نگام مطمئن خيلي که ارسالن به خونسردي با

 :گفتم قاطعي و بلند صداي با و

 !!نرسيديم تفاهم به متاسفانه -

 !!بود شده ديدني هاشون قيافه خيلي واي

 اومد مي در کاسه از داشت چشماش که کردم نگاه ارسالن به همه از اول

 .بود شده متورم گردنش رگ. کرد نگام عصبانيت با اومد خودش به که ثانيه چند از بعد

 !!عشقشه از مهمتر غرورش فهميدم االن ولي بشه حال خوش االن ميکردم فکر
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 نامطمئ,اورد نمي درش گيجي از کسي ديگه ثانيه چند تا اگه که برگردوندم عسل بطرف سرمو

 .ميکرد غش

 .رفت بطرفش و پاشد من از تر زود سروناز ديدم,بشم بلند به خواستم تا

 ديدم که برگشتم طرفش به. کروم حس رو بابا نگاه سنگيني. نشستم جام سر هم همين بخاطر

 .ميکرد نگاه منو تمام عصبانيت با داشت

 !!!ارسالنه از بدتر وضعش که اين اوه اوه

 .بود مامان بود نکرده تعجب جمع توي که کسي تنها

 :گفت و کرد عصبي اي خنده بابا,دقيقه چند از بعد

 !!ميگي؟؟ داري چي سارينا خوبه حالت-

 :گفتم,  بودم ترسيده ازش خيلي موقع اون اينکه با

 !!حقيقتو-

 .بردم پناه اتاقم به سريع باشم جوابي منتظر اينکه بدون

 .انداختم تخت روي خودمو و کردم پرت طرف يک کفشامو

 .اومد نمي صدايي هيچ

 خواب از بابا فرياد صداي با رفتم، خواب به و شد گرم چشمام که بود گذشته دقيقه چند نميدونم

 .اومد مي هال توي از صداش.پريدم

 ختت روي خودمو, ديوار به در شدن کوبيده صداي با,بشم بلند خواستم تا. خبره چه دونستم نمي

 .کردم پرت

 . ميکرد نگاه منو عصبانيت با داشت بودو شده قرمز صورتش. شد اتاق وارد بابا

 .شده چش دونستم نمي واقعا

 .شدند اتاق وارد سريع هم سروناز و عسل و مامان

 :زد فرياد که بابا به زدم زل ترس با
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 !!!!ميبري؟ منو ابروي ديگه حاال سفيد چشم ي دختره-

 :زد داد تر بلند بده بهم دادنو جواب فرصت اينکه بدون

 !!هان؟؟ شدي الل چرا!!ميکردي زبوني بلبل داداشم جلوي داشتي که موقع اون-

 تساک گفت مي و ميکرد نگاه منو بارونيش چشمهاي با داشت که برگردوندم مامان طرف به رومو

 .باشم

 .کردم سکوت و پايين انداختم سرمو. کردم هم رو کار همين

 و کرد هحمل طرفم به,کنم دفاع خودم از بتونم که اين از قبل و شد تر عصباني کارم اين با بابا ولي

 .فشرد گردنم دور دستاشو

 .ميشدم اينجوري اوردم مي کم نفس وقت هر. شده قرمز صورتم که بودم مطمئن

 رفمط به,کتاباش هاي برگه کردن پاره بخاطر که افتادم روزي ياد. زد مي منو که نبود بارش اولين

 .بزنه منو بابا نزاشت و کرد دفاع ازم ارسالن که بود موقع همون. اورد هجوم

 محکم کشيده يک و شد پيش از تر عصباني بابا ولي زدم جوني کم لبخند خاطره اين ياد با

 . داد فشار رو گردنم دستهاش با دوباره و گوشم توي خوابوند

 ول ومن هم بابا شدنش بيهوش و مامان جيغ صداي با که ميکشيدم رو اخر هاي نفس داشتم ديگه

 .رفت طرفش به و کرد

 .دز صدام و گرفت دستهامو.اومد مي طرفم به گريه با عسل ديدم و کردم باز سختي به چشمهامو

 مامچش توي اشک بجاش و نتونستم ولي بزنم لبخند بهش کردم سعي. نداشتم زدن حرف توان

 .شد جمع

 .ميکرد نگام وحشت با داشت که برگردوندم سروناز طرف به سرمو

 .شد چي نفهميدم ديگه و شد بسته کم کم چشمام

 فهميدم اتاق فضاي ديدن با.چرخوندم اطراف به رو سرم.کرد باز چشمامو شديدي نور احساس با

 .بيمارستانم توي

 چرا؟؟ ولي
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 .شدم خيره ديوار به. نشستم تخت روي سيخ اتفاق اون ياداوري با

 ي همه. بيارم در بيمارستان از سر بار اولين براي شد باعث که شبي. افتادم شب اون ياد دوباره

 نگاهمو رد صداي باشنيدن. بود ارسالن هم اون که نفر يک فقط ميدونستم نفر يک تقصير رو اينا

 اتاق وارد دکتر هم سرش پشت. شدم خيره مامان شکسته ي چهره به و برداشتم ديوار روي از

 .زد پهني لبخند ديد منو تا و شد

 . گرفت گرمش اغوش در منو و اومد طرفم به گريه با مامان

 شدم جدا ازش و اومدم خودم به دکتر صداي با که بود گذشته دقيقه چند

 .شدند نگرانت خيلي خانوادت..  اومدي هوش به حالم خوش: دکتر

 .شد خارج اتاق از و.(  ميشه مرخص امروز خدا اميد به:) گفت و کرد مامان به نگاهي

 گفتم من باالخره که بود گذشته سکوت با ثانيه چند

 مامان؟-

 عزيزم جانم - کرد نگاه چشمهام توي

 کجاست؟ بابا-

 .بگيرم عجيبي ي دلهره شد باعث که ديدم چشماش توي بزرگي غم کردم احساس لحظه يک

 :گفت که بودم جوابش منتظر همونطوري

 بخواب بگير..  ديره االن دخترم-

 .شد خارج اتاق از و

 !!شد چش يهو نميدونستم واقعا. کردم نگاه مامان رفتن به بهت با

**** 

 .شدم مرخص باالخره که گذشت سال سه اندازه برام ساعت سه

 مي( عسل مامان)شيرين عمه ي خونه طرف به ديدم تعجب کمال با ولي ميريم خونه کردم فکر

 .بود سکوت فقط اون جواب ولي پرسيدم مامان از رو موضوع خاطر همين به. رويم
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 و سرباال هاي جواب اون با ولي بشم ارومتر کمي کردم سعي. رفت راه هزار دلم عمه ي خونه تا

 .شد برابر هزار ام دلشوره مامان هاي نگاه

 ينکها بدون و بود شده جاري اشکهام. رفتم هال طرف به, بکنم سالمي عسل يا عمه به اينکه بدون

 ,کنم توجهي عمه و عسل ي زده تعجب هاي چهره به

 . نبود بابا از اثري ولي ميکردم باز رو ها اتاق در

 :زدم داد بغض با هم همين خاطر به.  ميشدم کالفه بيخياليشون دست از داشتم ديگه

 کجاست؟ بابام-

 : گفت ميداد نشون رو عمه اتاق که حالي در و اومد طرفم به عسل

 .مامان اتاق توي-

 . رفتم عمه اتاق سمت به سريع

 !!!!شدم خشک جام سر دفعه يک ولي.  شدم وارد و کشيدم عميقي نفس

 .کردم کپ بود وصل بابا به که دستگاهي همه اون ديدن با

 .بودم شده خيره اش بسته چشمهاي به فقط و نميکردم هم گريه حتي ديگه

 هک کسي اين با خيلي من سرحال و مغرور پدر!! باشه پدرم منه روبروي که مردي شد نمي باورم

 . ميکرد فرق بود خوابيده اينجا

 . رفتم طرفش به لرزان هايي پا با

 .ميرسيد بنظر تر شکسته خيلي اش چهره

 :گفتم لرزان صدايي و بردم عقب رو بودند اش پيشوني روي که موهايي انگشتهام نوک با

 عمو به ميرم...  اصال...  اصال.  ميدم انجام بخواي که رو کاري هر بخدا! شو بيدار توروخدا بابا -

 ....و شدم پشيمون ميگم

 . کردن گريه به کردم شروع و بدم ادامه نتونستم ديگه

 .ميکردند خيس رو بابا موهاي و ميخوردند سر هام گونه روي از محابا بي اشکهام
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 نم بخاطر قشنگتو چشمهاي اون و باشي داشته غمي هيچ خوام نمي ديگه ببخش منو دخترم -...

 .کني خيس

 وجود اب. ميزد اتيش منو اش شرمنده نگاه با داشت و بود باز چشمهاش.  شدم خيره بابا به بهت با

 :گفتم بغض با و پايين انداختم سرمو خجالت با. ميکرد خواهي معذرت ازم بود نکرده که کاري

 مانجا بخواين که رو کاري هر.  کنه ناراحتتون هيچي نميزارم ديگه. بابا نکردي کاري که شما -

 !!کاري هر!  ميدم

 اتاق از و گرفتم هاش گونه از گنده ماچ يک سريع,  بدم بهش دادنو جواب فرصت اينکه بدون

 .شدم خارج

================ 

 .کردم پرتاب سمتي يک به رو کدوم هر و کردم باز سختي به کفشمو هاي بند

 . ميترکيدم داشتم

 !!برسه دادم به يکي!!!  ترکم مي دارم آهاي:زدم داد و کردم باز سريع رو در

 ندچ از بعد!! کردم تحمل ساعتو سه اين چطوري دونم نمي.  دويدم دستشويي طرف به دو حالت با

 :گفتم ديدم رو سروناز اينکه محض به.  شدم هال وارد و شستم رو صورتم و دست دقيقه

 :ميگه, دستشويي برم ميخوام ميگم بهش!! احمق مرتيکه-

 : اوردم در رو استادم اداي کلفتي صداي با بعد

!! ينش خارج کالس از و کنين جمع رو هاتون وسيله دستشويي برين ميخواهين اگه صدر خانوم -

 هم رفتن مستراح حاال تا کي از نميدونم من آخه!! نيست ها بازي مسخره اين جاي من کالس

 !!بازي؟؟؟ مسخره شده

 :زدم داد بلندي صداي با و شدم خونه آشپز وارد

 !!!تنگوليده برات دلم کجايي باباييييي-

 ي صحنه ديدن با ولي رفتم هال طرف به هم خاطر همين به نشنيدم صدايي کردم صبر چي هر

 !شدم سرخ بناگوش تا روم روبه
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 .رفتند مي ريسه خنده از داشتند ارسالن تر مهم همه از و سروناز و بابا و مامان و عمو زن و عمو

 دارم؟؟ که شانسيه هم اين خدا اي!! نشده پيدا هيچکس من از تر ضايع ديگه يعني

 : گفتم ارومي صداي با و پايين انداختم سرمو

 .اينجايين شما دونستم نمي اصال من ببخشيد -

 ومدها پيش که وضعي اين با ولي.  بود شده لبهاش مهمون خنده بار اولين براي. کردم نگاه بابا به

 .کردم فراموش زودي به رو موضوع اين بود

 :گفت من به رو قشنگش لبخند با عمو زن

 .بشين من پيش اينجا بيا! ميکشي؟ خجالت چرا حاال دخترم -

 !!ارسالن و خودش بين.  بود اونجا خالي جاي تنها. کردم نگاه بود کرده اشاره که جايي به

 . بود زده هم کشي دختر تيپ چه. کردم نگاه ارسالن به لحظه يک

 . بشه پاره عضالتش بخاطر ان هر بود ممکن مشکيش جذب شرت تي

 .بود شده جذاب خيلي ايش سورمه جين شلوار با و

 هب چشمم لحظه يک.  ميکرد نگاه رو ارسالن و من خاصش نگاه با داشت که کردم نگاه عمو زن به

 موع زن طرف به و گرفتم ازش رو چشمم زود ولي ميکرد نگاه بهم نگراني با داشت که افتاد بابا

 .کردم پر رو ارسالن و اون بين خالي جاي و کردم حرکت

 !رهب باال قلبم ضربان و  کنم گم خودمو ميشد باعث ارسالن به بودن نزديک. بودم معذب خيلي

 .اومدم خودم به عمو زن صداي با که بودم حالت اون توي دقيقه چند نميدونم

 بپرسم؟ ازت سوالي يک ميشه سارينا -:عمو زن

 .عمو زن بفرماييد-

 بود؟ چي دادي ارسالن به که ردي جواب دليل بگي ميشه -

 .  کردم نگاه ارسالن به سريع حرفش اين با

 .ميکرد نگاه منو پوزخند يک با داشت اون ولي
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  بگم؟؟ عمو زن به ميتونستم جي

 عشقمو اون ولي کردم عالقه ابراز بهش که بگم يا ميکرد؟ معامله باهام داشت پسرت که بگم

 !متنفره؟؟ ازم که گفت بهم بجاش و گرفت ناديده

 . ندادم جوابشو هيچي

 با ديدم که موقع همون. شدي ناراحت که گفت بهت چيزي ارسالن که ميدونم دخترم _:عمو زن

 به شکم ديدم رو گريونت چشمهاي که وقتي ولي شدم مشکوک نشدي خارج اتاق از ارسالن

 ناراحت رو کسي قصد از و داره مهربوني دل ارسالن که ميدونم خوب اينو ولي. شد تبديل يقين

 !نميکنه

 . زدم زل عمو زن مهربان چشمان به

 ونمد نمي. کرد مي تيز رو خنجرش ميرسيد من به ارسالن که وقتي ولي. ميگفت راست هم شايد

 !!شده اينجوري کردم بهش که اعترافي بخاطر هم شايد

 نمي برخورد اينجوري باهام ارسالن االن و اومد نمي بيرون دهنم از حرف اين موقع اون کاش اي

 !!کرد

================= 

 .ميزدم ضرب ميز رو انگشتهام با داشتم

 .داشت تاخير ثانيه.. 22..  27..  25 و دقيقه 5 انداختم ساعتم به نگاهي

 !!!پوففففف

 براش بتونم که رو کاري هر هم من.  شده هم بدتر بلکه نشده خوب تنها نه بابا حال ماه اين توي

 .اينجام خاطر همين به هم االن و ميدم انجام

 !!جبورمم ولي ميکنم نابود رو زندگيم کار اين با ميدونم اينکه با بودم گرفته رو ام قطعي تصميم

 حال دشاي و غنيمته هم سال يک همين فعال ولي بيفته اتفاقي چه قراره سال يک از بعد دونم نمي

 .بشه بهتر بابا

 .بود خودش.  اومدم خودم به شاپ کافي در صداي با
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 .ميرفت تر باال هم من استرس ميشد تر نزديک که قدمي هر با

  چي؟؟ نکنه قبول اگه

 .دممي انجام بابا حالي خوش براي رو کاري هر ميدونم فقط.  نه يا کنم مي درستي کار دونم نمي

 !!!بشه تموم جونم ضرر به کار اون اگه حتي

 .بود سرد خيلي نگاهش.شدم خيره چشمهاش توي

 ازم گفت و چشمهام توي زد زل نگاهش همين با که همونموقع.  پيش سال ده به زدم پر دوباره

 .متنفره

 .اومدم خودم به صداش با

 داشتي؟ چکارم خب -:ارسالن

 !!نکرد هم خالي و خشک سالم يک حتي ادب بي چقدر واه

 :گفتم حرص با

 ميکني؟ برخورد اينطور ديگران با هميشه -

 .داره طرفم به بستگي -

 ديگه؟؟ منم منظورت -

 !نکن شک-

 !نيست دعوا جاي اينجا.  باش اروم سارينا. کردم خالي حرص با نفسمو

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 .گرفتم رو تصميمم من-

 . کرد عصبي خنده

 !گرفتي؟؟ تصميمتو بگي که کشوندي اينجا تا منو -:ارسالن

 .کنم ازدواج باهات گذاشتي که شرطي با حاضرم من-
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 !ميکردي هم رو اينجاش فکر بايد بردي رو من ابروي که روزي همون شده؟ دير کني نمي فکر -

 !!بس و همين کنم حال خوش رو بابا ميخوام فقط من -

 :گفت و زد پوزخندي

 همين؟ -

 .ميکردم راضيش شده که جوري هر بايد

 !بده جواب کنه خدا فقط. شدم بلند جام سر از

 .کردن حرکت به کردم شروع

 قدم هفت.... ........ .... قدم سه.....قدم دو.....قدم يک

 . شدم مي نااميد داشتم کم کم ديگه

 :شدم ميخ جام سر صداش با که بودم نذاشته رو بعدي قدم هنوز

 !کن صبر -:ارسالن

 .گنجيدم نمي خودم پوست توي خوشحالي از

 :گفتم و برگشتم طرفش به تفاوتي بي با و بستم بود کندني جون هر به نيشمو

 !بله؟-

 .قبول باشه -ارسالن

 قبول؟ چي -

 :غريد اش شده کليد هاي دندان ميان از

 !ميکنم قبول درخواستتو باشه گفتم-

 :گفتم و چشمهاش توي زدم زل تمام پررويي با

 !ميکني؟ قبول چيو پرسيدم هم من-
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 با دقيقه چند از بعد باالخره.بفهمم چشمهاش سرخي از ميتونستم اينو بودم کرده عصبانيش خيلي

 :گفت حرص

 شد؟؟ خوب! ميکنم ازدواج باهات-

 .شد باز بناگوش تا نيشم

 :گفت هميشگيش پوزخند با ديد منو خوشحالي که ارسالن

 !!شدي خوشحال من از بيشتر تو اينکه مثل-

 .شد اب دلم توي تريلي,هيچ که قند حرفش اين با

 :گفتم خنده با

 !شدي؟؟ خوشحال هم تو يعني-

 :گفت دستپاچگي با. بود شده اشتباهش متوجه

 .شدي زده ذوق خيلي تو بود اين.... منظورم.....منظورم....نه...من-

 !!اساسي بود داده سوتي

 ما که هم شمني.بگيرم خوشحاليمو جلوي تونستم نمي ولي نداشت منظوري هيچ ميدونستم اينکه با

 .بود باز ته تا گاراژي در مثل... ا شا

 .فرستاد مي لعنت خودش به داشت حتما. بود شده باحال قيافش خيلي. شدم خيره بهش

 امانم ولي بودند بلند خيلي هام خنده اينکه با. خنديدن به کردم شروع بلندي صداي با ايندفعه

 و بگيرم خودمو جلوي نکردم سعي خاطر همين به! مينشينه ادم دل به هام خنده ميگفت هميشه

 !!ميخنديدم چي عين

 .دادم قورت رو ام خنده صداش با که بود نکشيده ثانيه چند به

 !!رفتم من!بخندي بز عين صبح تا خواي مي اينکه مثل -ارسالن

 !شنيدم حرفهاشو ي همه من ولي ميزد غر ارومي صداي با ميشد بلند جاش از که حالي در
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 ..... ي دختره. شدم عاشقش کرده فکر حاال. کنم تحمل چجوري رو سال يک اين نيست معلوم -

 .شد خارج حرفي هيچ بدون و

 کنه؟ تحمل منو تونست نمي که بود چم من مگه. شد تموم گرون برام خيلي حرفش

 .شدم خارج شاپ کافي از و برداشتم کيفمو خستگي با

----------------------------------- 

 .شدم خيره بهش بغض با

 تا رسيدمي که بقيه به ولي ميزد اتيش منو حرفهاش با هميشه چرا ميکرد؟ رفتار اينطوري من با چرا

  ؟ ميکرد خالي من سر هاشو عقده هميشه ميشد؟چرا خم براشون کمر

 .بود گرفته خيلي ماشين فضاي. دادم تکيه ماشين شيشه به سرمو

 .کشيدم منظمي نا اشکال بخار از پر ي شيشه روي انگشتهام با

 .بودند ترديد از پر و نامفهوم خودم زندگي مثل که هايي شکل

 بسوزم؟ بخاطرش که داشتم تقصيري چه من مگه بود؟ کجا زندگي اين توي من جاي

 شده جاري, ازدواج اين بخاطر فقط و فقط که اشکهايي. افتادم عسل اشک از پر چشمهاي ياد

 . بود

 بودم؟ عاشق که داشتم گناهي چه من مگه بود؟ شده عاشق که داشت گناهي چه اون مگه

 اومدم خودم به صداش با

 نگيري؟ ابغوره اينقدر ميشه -

 حال در هميشه که سارينا سرت بر خاک. بردم چشمهام طرف به رو دستم کردم؟ گريه کي من

 !!ريختني اشک

 .شد برقرار سکوت دوباره

 هواي و حال,  اهنگ اين با شايد.کردم زياد رو اهنگ صداي و کردم دراز ضبط طرف به رو دستم

 !بشه عوض مسخره فضاي اين
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 .بود غمگين خيلي اهنگش.دادم تکيه صندلي به رو سرم

 .کردم نگاه ارسالن به وحشت با و اومدم خودم به ماشين ترمز صداي با که بودم خودم حال توي

 .گذاشت فرمان روي رو سرش

 :گفتم و بردم اش شونه طرف به رو دستم نگراني با

 خوبي؟ ارسالن-

 اهنگ,بودند جاري اش گونه روي که هايي اشک به ناباوري با سرش اومدن باال با.نشنيدم جوابي

 .کردم

 االن, مشکشونه دم هميشه اشکهاشون دخترها ميکرد ادعا هميشه که ارسالني نميشد باورم

  چرا؟ اخه ولي! ميکرد گريه داشت

 !کردم گير راهي سردو -ارسالن

 . بريزم اشک اون همپاي و کنه باز سر هم من بغض تا بود کافي حرفش همين

 !تهيچوق! نداشتم شانسي عشق توي وقت هيچ من! بوده همينطور هميشه. نداشتم اعتراض حق

 :گفتم و زدم لبخندي گريه ميان

 داري؟ دوستش خيلي-

 :گفت ارومي صداي با و پايين انداخت رو سرش زود ولي و شد خيره چشمهام توي ارسالن

 !!خيلي -

 اره؟! عشقته؟؟ از مهمتر غرورت يعني نداري دوستش مگه!جنگي نمي بخاطرش چرا پس-

 :زدم داد بلندتري صداي با

 !ميکشه؟ زجر چقدر اون نيست مهم داره؟برات احساسي چه عسل نيست مهم برات-

 !!عاشقه خودت از بيشتر اون که بگم بهت بزار پس

 :دادم ادامه و زدم پوزخندي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

24 

 

 رو ترديد و شک هم لحظه يک حتي داشتي دوست رو عسل تو اگه!! احمق ترسوي يک عاشق-

 !نداري رو عسل عشق لياقت تو. متاسفم برات واقعا! نميدادي راه دلت توي

 .رفت مي پايين و باال عصبانيت از بينيش ي پره و خون ي کاسه تا دو بود شده چشمهاش

 حرف!بودم کرده تلمبار دلم توي که بودند هايي حرف ي همه اينها ولي کردم روي زياده که درسته

 .نداشت رو عسل عشق لياقت واقعا ارسالن. بودند شده عقده برام که هايي

 .نشد زده بينمون حرفي ديگه تاالر تا

 رو گلويم بغض و پيچيد گوشم توي هاشون کل کل صداي و مردم سيل شدم پياده ماشين از تا

 !نديدمش ولي ميچرخوندم مردم بين رو نگاهم.کردم نگاه اطراف به دقت با.کرد بيشتر

 رهخي دوستم بهترين به وجدان عذاب با مهموني اخر تا ميبايست که چرا. نبود که بودم خوشحال

 .ميشدم

 نبايد امشب.ببينم چشمهاشون توي رو شادي برق ميتونستم. شدم خيره سروناز و بابا و مامان به

 !!باشم وخوشحال کنم تحمل رو امشب شده که هم ام خانواده بخاطر بايد...بدم راه دلم به رو غم

 دناامي من ولي.. کرد مخالفت ناراحتي با اول, کنم ازدواج ارسالن با ميخوام فهميد بابا که وقتي

 .کردم راضيش باالخره مختلفي داليل با و نشدم

 .ايستادند من روبروي سه هر ديدم که زدم پس رو افکارم

 !شدي خوشگل خيلي دخترم برم قربونت الهي -:مامان

 !!شده ماه مثل دخترم...  خانوم ميگي راست-:بابا

 .بودند پشتم مادرم و پدر حال هر در که بودم خوشحال خيلي... رفتم دو هر اغوش در

 :وگفتم برگشتم سروناز طرف به

 !!نيومدي همراهم ارايشگاه تا که هم امروز نميگيري تحويل ديگه خواهري -

 :گفت و زد لبخندي سروناز

 بود شلوغ سرم خيلي امروز بخدا.....گلم خواهر قربون-
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 !!ميکرد خروپف 33 ساعت تا قطبي خرس مثل من ي عمه پس... باشه...باشه-

 .گرفت هام گونه از گنده ماچ يه و شد بلند هاش پنجه روي

 ...ببخش خودت بزرگي به شما حاال -:سروناز

 :داد ادامه بعد

 بش اخر تا بتونن آقاتون نيست معلوم...  شدم عاشقت دخترم که من.. شدي هلو خيلي سارينا -

 !!نه؟؟ يا کنن تحمل

 :گفتم و کردم عوض رو بحث هم خاطر همين به.. باشم توجه بي کردم سعي ولي شدم سرخ

 !!رفت کردي ماليم تف سروناز اه اه -

 !!بود زياديت هم همين... دادم بهت رو افتخار اين باشه ازخداتم -

 :گفتم و شدم خم پاش جلوي اي مسخره حالت با

 ميدين؟ حقير ي بنده اين به رو رقص دور يک افتخار... بانو حاال -

 :گفت و داد گردنش به قري

 !!!کنم فکر بايد-

 !!داشت برت جو هم تو داد رقص پيشنهاد بهت نفر يه حاال.... بابا بينيم بيشين -

 .بردمش سالن طرف به و کشوندم دستشو

 .رقصيدن به کردند شروع و شدند جمع دورمون هم بقيه ترتيب به

 باسل اون با..... ميدادم تکون دستهامو فقط که هم من.. ميرقصيد قشنگ خيلي سروناز خداييش

 !!بود شده اضافه وزنم به کيلويي 311 کنم فکر

 اراده بي( رادمهرم عمو پسر)کيان و ارسالن صداي با ولي رفتم جايگاهم طرف به رقص از بعد

 .کردم تيز گوشهامو

 کجاست؟ عسل کيان -:ارسالن

 .بياد نتونست داشت کسالت خورده يک گفت خاله -:کيان
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 شده؟؟ طوريش -:ارسالن

 .بدم تشخيص هم جا همين از رو نگرانش صداي ميتونستم

 !همين... داشت کسالت خورده يک که گفتم... بابا اي -:کيان

 :داد ادامه بعد

 !کني بيرون ذهنت از رو عسل بهتره پس!! کردي ازدواج ديگه االن تو ارسالن_

 !!عشقمه اون کيان ميتونم چطور -:ارسالن

 !!نداره جنگيدن ارزش حتي که عشقيه چه اين. نشست لبم به پوزخندي حرفش اين با

 .شدم خيره اطراف به و نشستم جايم سر کيان رفتن از بعد

 !!ميگذره خوش بهت خيلي اينکه مثل -

 .برگشتم طرفش به صداش با

 !!ها عروسيمه اينکه مثل.... نگذره خوش چرا-

 مک کم!! باشي تو شد نمي باورم شنيدم زبونت از هارو حرف اون وقتي!! ... چيه ميدوني -:ارسالن

 يحت ميکردم فکر!! برم مي پي اشتباهم به کامال االن ولي …ميشد عوض موردت در نظرم داشت

 !!کني رعايت خورده يک و برداري کارهات اين از دست,شده که هم ات عمه دختر بخاطر

 رو رابماضط خواستم مي فقط من.. کنم بودکم گرفته فرا رو وجودم تمام که عصبانيتي کردم سعي

 !!؟!بود کرده برداشتي چه حاال اون ولي کنم کم رقصيدن با

 :گفتم و کردم جمع رو خونسرديم تمام

 هممف مي االن ولي... عسلي عاشق واقعا تو کردم مي فکر من ميدوني!! بگم چيزي يه هم من بزار_

 !!دادي نمي ازدواج اين به تن,  داشتي دوست رو عسل اگه تو!! بوده اي مسخره فکر چه

 !!اومد نمي در خونش ميزدي اره کنم عرض چه که کارد

 مچ در سوزشي احساس با که بود لبم به لبخند لحظه چند دونم نمي دونم نمي. اومد لبم به لبخند

 !!ماسيد لبم روي از لبخند, دستم
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 .شدم خيره بود شده خم روم تقريبا که ارسالن به ترس با

 خيلي! ميکرد دگرگون رو حالم و ميخورد صورتم به داغش هاي نفس. بود شده سرخ صورتش

 !!بود شده ترسناک

 بار کي فقط... بار يک اگه!! بيارم سرت رو هايي بال چه تونم مي که ميدوني!!!! نزار من سر به سر-

 ....ديکه

 .شد شل مچم دور از ارسالن هاي دست اشنايي صداي با که, بود نشده تموم حرفش هنوز

 االن واال!! وايستادم اينجا ساعته يک من کنين؟؟ تموم رو عاشقونتون هاي حرف خواين نمي -

 !!شد سبز علف پام زير ديگه

 .شدم خيره دوستم غزاله به حالي خوش با

 صورت و برنزه پوست به خيلي رنگش کرمي بندي لباس.  شدم خيره غزاله دوستم به باخوشحالي

 اندام با مقايسه در و داشت اي برنزه پوست من سفيد پوست برعکس غزاله اومد، مي تپلش

 .بودند کرده زيباش نازکش لبهاي و قلمي بيني. ميشد ديده تر تپل خيلي من ظريف

 بود شده باعث هم همين و داشتم فرم خوش لباني غزاله برعکس و داشتم قلمي بيني هم من

 .بيام چشم به غزاله از تر خوشگل

 .اومد مي بدم او خالف بر من ولي اومد مي خوشش اي قلوه لبهاي از غزاله

 دنش بلند با که ميگفتيم پرت و چرت هنوز داشتيم. زدن حرف به کرد شروع و اومد طرفم به غزاله

 .دوختيم بهش رو نگاهمون دو هر ارسالن

 !!اورد مي باال داشت ما چرنديات با هم اون حتما

 . نشست اون جاي سر غزاله ارسالن رفتن از بعد

 رانگا نه... انگار!! کنن رفتن عزم بخوان اقا بلکه ميگم پرت و چرت دارم ساعت يک اه....اه-:غزاله

 !وسط بريزم زندگيمو پيک و جيک تمام شدم مجبور تو شوهر اين بخاطر ديدي؟؟

 .رفت يادم اصليه زدم که حرفي همه اين با

 هوا رفت اخم که بازوم به کوبيد محکم باشه اومده يادش چيزي که انگار بعد
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 داري؟؟ مرض مگه.... اخ -

 :گفت کشيدم که دادي به توجه بي غزاله

 .گلوت تو نکنه گير وقت يه...اوردي؟؟ کجا از رو هلو اين تو سارينا -

 !ميشي خفه داري کرده گير تو گلوي توي فعال اينکه مثل-

 !دارم صاحاب خودم من.... سرم تو خاک -:غزاله

 يک.ببينم رو اش چهره نتونستم و بود ما به پشتش. کردم نگاه بود کرده اشاره که مردي طرف به

 .کنم نگاهش دقت با ميتونستم حاال. برگشت ما طرف به دفعه

 .نبود خوشگل ولي داشت جذاب ي چهره

 .دکر دراز طرفم به اشنايي ي نشانه به دستشو و اومد طرفمون به لبخند يک با غزاله ديدن با

 .هستم رفيعي ارمان من سالم -

 :گفتم و کردم دراز رو دستم هم من

 .خوشوقتم شما با ازاشنايي. هستم صدري سارينا هم من -

 :گفت و کرد حلقه غزاله گردن دور رو دستش

 .بوسيد رو اش پيشوني اروم بعد چطوره؟ گلم خانوم -

 .اومدم خودم به ارسالن صداي با که کردم مي نگاه بهشون حسرت با داشتم

 کردي؟ گم راه نکنه! کردي فقيرا از يادي عجب چه ارمان اقا سالم.. به...به-:ارسالن

 !داريم معرفت بي دوست يک فقط که ما... نه -:ارمان

 !!ميرسيم هم به که ما... باشه معرفت؟ بي شدم من ديگه حاال -:ارسالن

 .طبعيه شوخ مرد خيلي ارمان که فهميدم مدت اين توي من و بوديم گرفته گرم هم دور همگي

 کنار يشپ ي دقيقه چند همين! بود شده عجيب خيلي. نديدمش ولي ميگشتم سروناز دنبال داشتم

 !نبود االن ولي ديدمش بابا و مامان
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 .کرد پارک مشکي کوپه جنسيس يک کنار همونجا برد باغ طرف يک به رو ماشين

 يليخ ابنماي يک کنارش و بود بزرگ استخر يک باغ وسط.  بندازم باغ به نگاهي ميتونستم تازه

 .درخت از بود پر هم باغ دور تا دور.  داشت قرار بزرگ

 صبح هر ميتونستم.. کردم ذوق بود گرفته قرار باغ از دنجي ي گوشه که بزرگي ميز ديدن با

 .بخورم بيرون رو صبحانه

 !!هيچه خونه مقابل در باغ نماي فهميدم تازه شدم خونه وارد وقتي

 اين نصف ميشد تازه ما ي خونه تا 31 کنم فکر. بود قصر.... نبود خونه....بودم شده خونه محو

 !!خونه

 محواس اصال و بودم شده خونه جمال محو. ميرفتند باال و ميخوردند پيچ هال وسط از که هم ها پله

 .اومدم خودم به ارسالن صداي با بودکه باز اي گاله در مثل دهنم نبود

 !نشي غرق وقت يه بپا-:ارسالن

 .رفت باال ها پله از توجه بي اون ولي رفتم بهش اساسي اي غره چشم

 زبونش اون به نشد حاضر حتي اون... ميکرديم زندگي خونه يک توي ديگه حاال!!.... ادب بي چه

 !!بگه کوچولو خير به شب يه و بده زحمت

 !!کنه؟؟ پهن هم قرمز فرش برات داري انتظار نکنه!! داري توقعاتي چه سارينا اه...اه

 !منه؟ مال کدوم حاال خدا اي. داشت قرار اتاق تا 1.رفتم باال ها پله از و زدم پس رو مزاحمم افکار

 !کنم چهل..سي..بيست..ده اينکه جز نداشتم اي چاره

 طرف به رو دستم اهستگي به.موند ثابت اتاق اخرين به دستم اخرش که کردم شروع اتاق اولين از

 فشردم رو در ي دستگيره و کردم حرکت اتاق

 ستمميدون خوب بگه؟ بهم چي نيست معلوم وگرنه نباشه اتاق اين توي ارسالن ميکردم خدا... خدا

 نم حساب!! کسش ترين عزيز حتي بشه اتاقش وارد کسي اومد نمي خوشش وقت هيچ ارسالن

 !!بود جدا کال بود متنفر ازم که هم
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 .بستم سرم پشت رو در و شدم اتاق وارد! شد راحت خيالم....آخيشششش

 ميخوام که چقدر هر صبح تا ميتونستم. کردم ذوق بود اتاق وسط که اي نفره دو تخت ديدن با

 .شدم خيره ديوار به. بزنم غلت

 سر ي پنجره به نگاهي. ميداد ادم به خاصي ارامش و بود کمرنگ بنفش تخت رنگ تقريبا رنگش

 .انداختم بود کرده احاطه رو اتاق هاي ضلع از يکي که سري تا

 .ببينم باال اين از رو باغ تمام ميتونستم

 بود تنم که عروسي لباس به.... رفتم طرفش به بود ام ارايشي ميز کنار که قدي ي اينه ديدن با

 .بود شده حک زيبا هايي سنگدوزي اون روي و داشت پف پايينش و بود دکلته... شدم خيره

 حسي هيچ ولي کنم تنم رو ها لباس اين که داشت فايده چه.. نداشتم لباسم به نسبت ذوقي هيچ

 رو وضع اين االن من ميشد برگزار عشق با ازدواج اين اگر شايد...باشم؟ نداشته بهشون

 شده هگرفت ناديده بيرحمي باتمام عشقش که داشت عاشق نفر يک فقط ازدواج اين ولي...نداشتم

 !بود

 قرار اتاق در که حمامي سمت به و دراوردم رو هام گيره تمام سختي به و نشستم صندلي روي

 .رفتم داشت

. انداختم تخت روي رو خودم. کردم تنم رو خوابم لباس و اومدم بيرون حمام از ساعت نيم از بعد

 .اغازکنم جديدي زندگي با رو جديدي روز تا رفتم خواب به درهمم افکارات تمام با

= ================== 

 اخر ي پله هنوز ولي دويدم ها پله پايين طرف به سرعت تمام با و پريدم جا از تلفن زنگ صداي با

 .زمين روي افتادم و نرده به خورد محکم سرم.. خورد پيچ پام که بودم نکرده رد رو

 از. نبود کن ول تلفن هم ديگه طرف از و ميکردم ناله طرف يک از. بود گرفته فرا رو بدنم تمام درد

 .بود کرده خيس رو پلکهام اشک درد شدت

 صورتم روي از غليظي مايع يافتن جريان احساس با ولي دادم مي مالش رو پام درد از داشتم

 .شد شل دستهام
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 نيخو به صدا بي. کردم نگاه چکيد مي زمين روي و غلتيد مي صورتم روي از که خوني به بهت با

 .شدم خيره بود ريخته زمين روي که

 بلند نايفو صداي که بود نکشيده ثانيه چند به هنوز ولي شد قطع تلفن صداي دقيقه چند از بعد

 .کردم حرکت در طرف به و ايستادم پام تا دو روي سختي به ولي نداشتم تواني هيچ.شد

 توان امتم با و رسيدم در به باالخره. ميشد بيشتر سرم خونريزي و درد ميداشتم بر که قدمي هر با

 .کردم باز رو در و فشردم رو در ي دستگيره

 .ماسيد دهنش توي حرف من ديدن با ولي بگه چيزي عصبانيت با خواست... بود ارسالن

 .شده خيره افتاد مي فرش روي و چکيد مي سرم از که خوني به ديدم که کردم دنبال رو نگاهش

 .بود شده ناراحت بودم کرده کثيف رو اش خونه اينکه از حتما

 تبه با اميخته ارومي صداي با که کنم جلوگيري خون ريختن از تا بردم سرم طرف به رو دستم

 :گفت

 !سارينا؟ -

 !!ميکرد صدا رو اسمم سال 31 از پس که بود باري اولين اين شايد. اومد لبم به دردناکي لبخند

 !شد؟ چي نفهميدم ديگه و شد تار چشمهام

=========================== 

 کاناپه يک روي ارسالن ديدم که باالاوردم کمي رو سرم. کردم باز چشمهامو مفهومي نا صداي با

 . ميخورد تکون راست به چپ از و بود خوابيده

 رو سرم دور... بردم سرم طرف به سريع رو دستم. افتادم سرم ياد بيمارستان فضاي ديدن با

 .شد داخل بود دکتر شبيه که مردي و شد باز در که بود سرم روي دستم همونطور.بودند کرده بانداژ

 !!شدي؟ بيدار باالخره خوشخواب خانوم به...به -

 :گفت که کردم نگاهش گيجي با

 !بيهوشي اينجا که روزه سه تو!!.... خوب؟ دختر ميکني نگام اينجوري چرا -
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 :گفت ارسالن به اشاره با بعد

 !نبش نگران شايد گفت چون نکرد خبر رو خانوادت...بود مراقبت خيلي روزشوهرت سه اين توي -

 .بود پيشم ارسالن که داشتم خوبي احساس خيلي

 .ودندب کرده جذابش خيلي و يودند ريخته پيشونيش روي لختش موهاي. کردم صورتش به نگاهي

 !اش بسته هاي چشم به بودم زده زل همونطوري مکان و زمان به توجه بي

 !شدم تموم -

 !!بيداربود که اين. بهش زدم زل ترس با

 طنتشي برق ميتونستم ولي بود جدي صورتش.بهم بود زده زل شيطونش چشمهاي با همونجوري

 !ببينم چشمهاش توي رو

 عوض خيلي االن ولي!!.. ميداد ازارم هاش کنايه با داشت پيش روز چند همين...کردم تعجب خيلي

 !!بود شده

 : گفتم دستپاچگي با و افتادم موقعيتم ياد تازه

 سالم -

 و کار مردم نميگي!..کردي خودت عالف رو من روز سه... خوشخواب خانوم سالم عليک -:ارسالن

 دارن؟؟ زندگي

 بودم مونده دل به ارزو سال 31ميکرد؟ رفتار اينجوري چرا.  بودم بهت هنوزتوي. ندادم رو جوابش

 !کنه رفتار خوب باهام ارسالن شده که هم ثانيه يک براي حتي که

 .نبود بهش حواسم اصال و بودم فکر توي

 ميکني؟ سير کجا -

 که من براي هاش رفتار..... شدم خيره بود نشسته زانو چهار تخت روي که ارسالن به ترس با

 !!بود ترسناک خيلي ميکرد رفتار اينطوري هيچوقت

 !کني قبول اميدوارم. بدم پيشنهاد يه بهت ميخوام! سارينا -:ارسالن
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 !رسيد ذهنم به فکري لحظه يک چيه؟؟ پيشنهادش ديگه ايندفعه

 ده؟ب تغيير رو سال يک ميخواد و شده خسته بازيام لوس از نکنه بشه؟ جدا ازم االن ميخواد نکنه

 !بگذرونيم اينطوري رو سال يک تونيم نمي ما....کردم فکر خيلي من سارينا-:ارسالن

 :داد ادامه بعد کرد مکث کمي

! بيشتر نه....کمتر نه!! باشيم دوست تا دو مثل رو سال يک اين که بدم پيشنهاد بهت ميخواستم -

 .کرد تاکيد بيشتر روي

 داد؟؟ بهم رو پيشنهاد اين ارسالن واقعا يعني بيدار؟ يا خوابم نميدونستم

 ميکني؟ قبول سارينا -:ارسالن

 !!بود دلسوزي روي از فقط هاش رفتاري خوش اين ي همه پس! بود کرده سد رو گلوم راه بغض

 هاش ازبدرفتاري بهتر باشه چي هر. بود غنيمت هم همين ولي!ناراحت هم... بودم حال خوش هم

 .کنيم برخورد هم با دوست تا دو مثل ميتونستيم حداقل.  بود

 دستهاش توي و کردم دراز رو دستم هم من.کردم نگاه بود کرده دراز طرفم به که دستش به

 گذاشتم

 بيشتر نه...کمتر نه باشيم دوست تا دو مثل که ميکنم قبول...  باشه -

 وستد يک چشم به ميتونستم چطور ميتونستم؟ چطور. شکست بغضم زدم که اخري حرف اين با

 کنم؟ نگاهش

 ات رو پتو ارسالن صداي به توجه بدون. کردن گريه به کردم شروع و گذاشتم بالش روي رو سرم

 .بستم چشمهامو و کشيدم باال سرم باالي

===================== 

 .بود شده خوب بود گفته که همونطور ارسالن رفتار و ميگذشت شدنم مرخص از روز دو

 روعش و گذاشتم جلوم رو اشپزي کتاب. کنم درست ماکاروني ميخواستم و بودم خونه اشپز توي

 .کردم
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 بودم نکرده اشپزي حاال تا... ميکردم اضافه رو مواد دقت با

 مداشت. شستم رو دستهام و رفتم اب شير طرف به دادم انجام رو الزم هاي کار تمام اينکه از بعد

 !کردم برخورد محکم چيزي به دفعه يک که برميگشتم

 خواب زا تازه کنم فکر. ارسالنه اينکه اه. کردم نگاه بود جلوم که کسي به و کشيدم خفيفي جيغ

 .بودند کرده جذابش هميشه مثل و بودند شده سيخ طرفي هر به موهاش چون بود شده بيدار

 ميشي؟ وارد اينجوري چرا -

 بگيرم؟ اجازه تو از ميخواستي نکنه -:ارسالن

 :داد ادامه بعد

 ميکني؟ درست چي!! خوبي بوي چه-

 :گفتم ذوق با

 !ميکنم اشپزي بارمه اولين!  ميکنم درست ماکاروني دارم -

 !نشم کشيده بيمارستان به کنه خدا -:ارسالن

 !نخور داري مشکل خب احمق بيشعور

 :گفت ميشد خارج خونه اشپز از درحاليکه

 .باش اماده 7 ساعت. کرد دعوت هم تورو....  دوستهامه از يکي تولد امروز بگم رفت يادم راستي -

 به ارسالن با که بود باري اولين.شدم خيره بهش ميشد خارج اشپزخونه از داشت که همونطور

 .بيام چشم به کنارش در که بپوشم چيزي بايد. ميشدم دعوت مهموني

 .داشتم وقت ساعت 5.... بود 3 ساعت...  کردم نگاهي ساعت به

 خوب.  کردم مزه رو غذا از خورده يک. نشستم صندلي روي و زدم ميزصداش کردن اماده از بعد

 دوست.ميکردم نگاه غذا به داشتم همونجوري. نبود بد بود بارم اولين که من براي يعني.. بود

 .موندم ميزمنتظرش به خيره هم خاطر همين به بخورم غذا تنهايي نداشتم

 !ميومدم تر زود اي گشنه اينقدر ميدونستم اگه -:ارسالن
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 )بود ام گرسنه هم خيلي برعکس.. ميگفتم دروغ!! ) گشنمه؟؟ من گفته کي -

 نفس يک محتوياتش تمام با رو ميز کل که االنه گفتم زدي زل غذا به تو اونطوريکه -:ارسالن

 !!بدي قورت

 !زدم زل کجا به ميشدي متوجه ميزدي عينک اگه....ميبينن کاج تو چشمهاي متاسفانه -

 نمياري کم مياد خوشم -:ارسالن

 :گفتم بعد.... هست که همينه -

 بپوشم؟ چي امشب راستي -

 باشي من حد در که بپوشي چيزي کن سعي ولي... دونم نمي -:ارسالن

 !بخواد دلت هم خيلي.... ميشم عالي بپوشم که چي هر من... خوشگلي اين به دختر -

 !عسله ميخواد دلم که اوني -:ارسالن

 دهش حرفش متوجه انگارکه هم اون. افتاد دستم از ميبردم دهنم طرف به داشتم قاشقيکه اراده بي

 پايين انداخت رو سرش و کرد سکوت بود

 رو لعس ارسالن که درسته. کنه باز سر نزاشتم و دادم قورتش سختي به ولي فشرد گلومو بغض

 !دارم دوستش هم من که ميدونست خودش ولي! داشت دوست

 !نزنه رو حرف اين من جلوي و بگيره رو خودش جلوي ميتونست

 :گفتم ميکرد بيداد توش بغض که صدايي با

 . شورمشون مي خودم ظرفشويي توي بزارش شد تموم که غذات.... خستم خيلي من -

 .رفتم ها پله طرف به اهستگي به و بلندشدم ميز پشت از

 .ميشد حسوديم عسل به خيلي. بود نزده عسل از حرفي ديگه بعد به بيمارستان روز از

 مهموني ي حوصله حتي ديگه. کردم باز رو پنجره و کشيدم رو پرده. شدم اتاق وارد حالي بي با

 !نداشتم هم رو رفتن

 .بستم رو چشمهام و انداختم تخت روي رو خودم خستگي با
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 .رفتم خواب و شد گرم چشمهام که بود نگذشته خيلي

================= 

 خيلي هنوز ولي کردم مچاله تخت توي رو خودم. کردم باز رو چشمهام هوا سردي احساس با

 .بود سردم

 .رسوندم پنجره به رو خودم و شدم بلند جام از خستگي با. افتاد اتاق باز ي پنجره به چشمم

 چرا. بود 7:11....  کردم نگاه ساعت به تاريک هواي ديدن يا ولي بردم پنجره طرف به رو دستم

 رفته؟ تنهايي خودش نکنه نکرد؟ بيدارم ارسالن

 ودب نشسته مبل روي که ارسالن باديدن. کردم دوتا يکي رو ها پله و شدم خارج اتاق از سرعت به

 .کشيدم راحتي نفس بود گذاشته دستهاش بين رو سرش و

 :گفتم بهش رو

 دوستت؟ تولد بريم نبود قرار مگه-

 :گفت و گرفت بال رو سرش

 !نرفتم هم همين بخاطر...  بشي ناراحت ممکنه برم تنها اگه گفتم..  اي خسته کردم فکر -

 شو اماده سريع هم تو...بپوشم لباسهامو ميرم من. نيستم خسته ديگه االن ولي-

 .شدم اتاق وارد و برگشتم رو ام رفته راه سريع

 ظيرن بي داشتم دوست. کردم پهن تخت روي و کشيدم بيرون کمد از رو مجلسيم هاي لباس تمام

 !!!!بشم

 هب وضوح به رو اندامم و داشت ماهي مدل و بود دکلته که رو رنگم اي نقره مجلسي لباس بهترين

 مي يخاص جالي بهش و بود شده دوزي سنگ پايين تا باال از لباسش.پوشيدم ميگذاشت نمايش

 که ملخت موهاي و کردم مليحي ارايش. پوشيدم رو سانتيم ده اي نقره مجلسي هاي کفش!بخشيد

 لهپ.رفتم ها پله طرف به خرامان خرامان. کردم پخش اطرافم به و کردم فر رو رسيدند مي کمرم تا

 .شدم سالن وارد و کردم رد رو ها
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 اندازه به چشمهام. ديدمش باالخره که چرخوندم اطراف به رو نگاهم!! بودم عطرش بوي عاشق

 ها دختر اهنگ ميتونستم هم االن همين از! بزنم رو سکته همونجا بود نزديک.بود شده گشاد نعلبکي

 .بود شده بينظير رنگش دودي بلوز و مشکي شلوار کت اون با.کنم حس روش رو

 مات مديدن با برگشت طرفم به تا ولي برگشت طرفم به و کرد حس رو نگاهم سنگيني کنم فکر

 چشمهاي توي. شد خشک دستش توي داشت زرشکي و دودي رنگ از هايي رده که کرواتي و شد

. تمنداش ازش رو نگاهم گرفتن قصد. بفهمم رو نگاهش معني تونستم نمي. بوديم شده خيره هم

 :گفت و اومد خودش به سريع اون ولي بزنم زل بهش همينجوري صبح تا ميخواست دلم

 ببندي؟ برام رو کروات اين ميتوني -

 تا قدم چون. گرفتم دستش از رو کروات. رفتم طرفش به لرزان پاهايي با و اومدم خودم به تازه

 هاي نفس. کرد خم زودتر رو خودش اون ولي ميشدم بلند هام پنجه روي بايد ميرسيد اون گردن

 و تمبس رو کرواتش بود کندني جون هر به باالخره. بود شده گرمم خيلي. ميخورد صورتم به داغش

 جالباسي روي که رو مانتوم و شدم دور ازش سريع.بود شده خواستني خيلي.  شدم خيره بهش

 . دمش رنگش اي سورمه بوگاتي ماشين سوار سرعت به و کردم باز رو در.  پوشيدم و برداشتم بود

 ازب ريموت با رو باغ در. کرد روشن رو ماشين حرفي هيچ بدون و شد سوارماشين دقيقه چند از بعد

 .شد خارج باسرعت و کرد

 از ارومي به. اومد مي هم اينجا از اهنگ ي کننده کر صداي. ايستاد رنگي سياه بزرگ در جلوي

 نم از تر جلو و کرد حرکت ماشينش در کردن قفل از بعد. موندم منتظرش و شدم پياده ماشين

 .شد باغ وارد

 هنرفت هايي چيز چنين سراغ حاال تا. رسيد مشامم به الکل و مشروب تند بوي,شدم باغ وارد تا

 .نداشتم هم اي عالقه هيچ.. بودم

 دختر و کننده کر اهنگ,نيومد خوشم که چيزي تنها ولي بود خوب چيزش همه. بود بزرگي باغ خيلي

 .ميخوردند وول هم توي که بود هايي پسر

. کنم تحمل رو امشب بودم مجبور ولي... بودم نشده هايي مهموني چنين وارد وقت هيچ

. ومدا طرفمون به دختري همراه خوشتيپي پسر که افتادم مي راه ارسالن پشت داشتم همونجوري

 21 يا 22 حدوداي يعني.. باشه تر بزرگ من از سال دو ميخورد بهش. بود زده اسپرتي تيپ پسره
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 قد و نازک لبهايي... استخواني بيني...مشکي چشماي. کردم دقت اش چهره به. داشت رو سال

 .داشت بلندي

 طرف به رو نگاهم. اومد نمي چشم به اصال ارسالن مقابل در ولي بود جذاب کل در گفت ميشد

 .چرخوندم بود کنارش که دختري

 ,بود کرده که ارايشي خروار اون با. نيومد خوشم ميکرد ارسالن به که هايي نگاه به اول همون از

 .نبود پيدا اصال خودش اصلي قيافه

 پاهاش رون تا سختي به و بود دکلته که رنگ قرمز پارچه متر نيم. کردم هاش لباس به نگاهي

 .ميرسيد

 .نبود ميکرد بدل و رد پسره اون با ارسالن که هايي حرف به حواسم

 : گفت گوشم کنار ارسالن که هستند کي دونستم نمي هم هنوز. انداختم دوشون هر به نگاهي

 .بود تولدش که دوستم... ياشار هم اين -

 :گفت ياشار به رو و دختره به کرد اشاره ارسالن

 کني؟ معرفي خواي نمي -

 :گفت ارسالن به رو عشوه با دختره, بگه چيزي ياشار که اين از قبل

 .کني صدام رزانا همون ميتوني. ياشار خواهر هستم پارسايي هستم رزانا من -

  بودم منتظر. کردم نگاه بود کرده دراز ارسالن طرف به که دستش به

 :گفت توجه بي که ديدم تعجب کمال در ولي کنه دراز رو دستش هم ارسالن

 !ترم راحت پارسايي خانوم همون با من-

 .ميزد زل ارسالن به وقاحت با هنوز ولي گفت چيشي رزانا

  بدم فشار اونقدر... پرس دستگاه الي بزارم بکنم کلشو داشتم دوست

 .دربياد کاسه از چشمهاش که

 .بود گرفته خندم کردم که فکري از
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 : گفت من به رو ياشار

 !باشين خانوم سارينا بايد شما -

 اطمينان با هم خاطر همين به نداشت رو خواهرش هاي نگاه ياشار. کرد دراز طرفم به رو دستش

 هب کوچيکي فشار بکشم عقب رو دستم خواستم وقتي ولي گزاشتم دستهاش در رو دستهام

 .ميکرد نگاه رو من لبخندي با فقط اون ولي کردم نگاهي بهش. اورد  دستهام

----------------------------------- 

 :ارسالن

 کنه؟ عوض رو هاش لباس ببري رو سارينا ميشه پارسايي خانوم -

 : گفت و رفت بهم اي غره چشم رزانا

 !بيا دنبالم -

 :گفت و داد نشون رو دري. رفتم دنبالش اهستگي به

 .اينجاست -

 .شد دور گنده اخم يه با بزنه اي ديگه حرف اينکه بدون بعد

 .کردم عوض رو هام لباس و شدم اتاق وارد و اوردم در اداشو اي مسخره باحالت

 دميرسي زمين روي تا که لباسم و کردم پخش دورم رو ميرسيدند کمرم تا که ام شده فر هاي مو

 .شدم خارج اتاق از و کردم مرتب رو

 .کنم حس خودم روي رو اوري چندش هاي نگاه ميتونستم شدم باغ وارد تا

 که ميزي به.بودم شده معذب خيلي.  وايستادم جلوشون لخت انگار که ميکردند نگاه جوري

 .افتادم راه و کردم نگاه بود نشسته پشتش ارسالن

 نگاه بهش حرص  با و وايستادم جام سر. گرفت منو جاي دختري که بودم نرسيده ميز به هنوز

 .کردم

 تنهايي؟ چرا خوشگله -:دختره
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 !بشناسم فضولمو اينکه براي -:ارسالن

 :گفت و رفت فرو خودش جلد توي باز ولي کرد تعجب وضوح به دختره

 موافقي؟ رقص دور يه با -

 .داد رو جوابش پوزخند يه با فقط ارسالن ولي

 رفتم ميز زرف به سرعت به و نديدم جايز رو کردن صبر ديگه

 شي؟ بلند جام سر از ميشه -

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نيم زحمت به دختره

 جنابعالي؟-

 :گفتم خودش لحن با ولي کردم تعجب پررويي همه اين از

 !همسرشم

 .......ولي دارن زن هم ديگه هاي خيلي! هستي که هستي -

 !شد خفه,  زدم گوشش به که محکمي سيلي با که بود نشده تموم حرفش هنوز

 .کرد مي زق زق هم خودم دست که زدم محکم اونقدر

 .ميرفت پايين و باال اي وحشيانه صورت به قلبم که طوري. بودم عصباني خيلي

 نگاه النارس به. کردند مي نگاه ما دعواي به لذت با داشتند و بودند برگشته طرفمون به همه تقريبا

 .بود گرفته حرصم خياليش بي همه اين از. ميکرد نگاه ما دعواي به تفاوت بي اون ولي کردم

 .کردم نگاه. بود نوشين اسمش بودم فهميده که دختره به

 :گفت و اورد نزديک رو صورتش غيض با اومد خودش به وفتي ولي بود شک توي هنوز

 !ميدي پس رو کارت اين تقاص-

 .کرد ترک رو ميز عصبانيت با و
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 يپوزخند بجاش  و گرفتم ناديده رو حرفش بود گرفته فرا رو وجودم تمام که عصبانيتي بخاطر

 .دادم تحويلش

------------------ 

 .گرفتم دستهام بين رو سرم و نشستم جام سر

 شدي؟ دهن به دهن باهاش چرا -:ارسالن

 . شدم خيره وبهش گرفتم باال رو سرم

 ؟!بگه مياد در دهنش از چي هر ميخواستي نکنه -

 !کردي؟ دخالت چرا تو! بود من با منظورش گفت چي هر -:ارسالن

 داشتم. ندادم رو جوابش و چرخوندم ميرقصيدند داشتند که کسايي طرف به رو سرم غيض با

 يهتک ديوار به باغ از دنجي ي گوشه  که افتاد ياشار به چشمم که ميچرخوندم اطراف به رو نگاهم

 .بود شده خيره من به و بود داده

 هوس از نگاهش که ببينم ميتونستم خوب ولي فهميدم نمي رو گاهش به گاه هاي نگاه اين دليل

 .نبود

 .گرفتم ازش رو نگاهم ارسالن صداي با که بودم زده زل بهش دقيقه چند دونم نمي

 ! خوبيه پسر:ارسالن

 کي؟-: گفتم و کردم نگاهش گيجي با

 !هست هم خوشتيپ!... ميگم رو ياشار -:ارسالن

 :گفتم تعجب با

 !باشه صاحابش مبارک -

 :گفت باز دقيقه چند از بعد. چرخوندم اطراف به رو نگاهم باز هم من.  کرد سکوت

 مناسبيه؟ کيس بنظرت-

 :گفتم جوابش در ولي کردم نگاهش تعجب با
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  خوبه نسبتا هم قيافش....  داره اخالق هم.....  اره خب -

 :دادم ادامه شک با بعد

 داري؟ نظر در براش رو کسي -

  آره -:ارسالن

 ميشناسمش؟ -

 !نشناسيش نداره امکان -:ارسالن

 !کيه,  ميشناختم من و داشت نظر در که رو کسي ببينم بودم کنجکاو راستش

 :پرسيدم کنجکاوي با

 کيه؟ -

 !تو:گفت قاطعيت با و کرد نگاه چشمام توي

 !ميگه چي دونستم نمي... بود شده گشاد نعلبکي ي اندازه به چشمام... کردم کپ

 همن مادر يا پدر انگار که ميزد حرف جوري... فهميدم رو حرفش معني و رسيد مغزم به خون کم کم

 کنه کرف خواستم نمي..... کنم نگاه چشماش توي که بود شده مانع بغض....ميگيره تصميم برام که

 . ام ضعيفي دختر

 :گفتم بلند نسبتا صدايي با و دادم قورت رو بغضم زحمت به

 به هک چيزايي توي نداري حق ميگيري؟ تصميم برام که مادرم يا پدرم!!! هستي؟ کي کردي فکر-

 !فهميدي؟!! کني دخالت نميشه مربوط تو

 .ميزدم داد بلندي صداي با توجه بي من ولي بود ما طرف به ها نگاه ي همه

-------------------------- 

 :ياشار

 !!اينجا؟ خبره چه -

 .انداختم پايين رو سرم خجالت با و افتادم موقعيتم ياد تازه
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 !گفتي؟ بهش چي ارسالن -:ياشار

 :گفت تفاوتي بي لحن با ارسالن

 !بپرس خودش از -

 .کرد هدايت خالي ميزاي از يکي طرف به و گرفت رو بازوم زير اهستگي به حرفي بودن ياشار

 اب اون و ميزد برق چشمام توي که بغضي با من. خورد گره نوشين نگاه توي نگاهم لحظه يک

 .ميکرد نگاهم پوزخندي

 .ميشد گم مردم  و اهنگ صداي ميان هقم هق. کردم رها رو بغضم و نشستم صندلي روي

 گفت؟ بهت چيزي -:ياشار

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام

 .نيست مهمي چيز -

 بگم؟ بهت چيزي يه ميتونم سارينا -:ياشار

 .نکردم, کرد صدام اسم با اينکه به توجهي که بود درگير ذهنم اونقدر

 .دادم تکون مثبت ي نشانه به رو سرم

 :گفت و دوخت اي نقطه به رو نگاهش

 !ميکردين بحث چي درمورد بزنم حدس ميتونم-

 :داد ادامه بعد

 کرده ازدواج اين به  مجبور اونو پدرش اينکه ار....  ازدواج اين از....گفت بهم رو چيز همه ارسالن-

! ينميکن زندگي سقف يه زير سال يک فقط  اينکه از.... نداشت بهت حسي هيچ که اين از...  بود

 يحت که بودي غرق اونقدر. بود عروسيتون توي, ديدم رو تو بار اولين که وقتي! گفت بهم رو همه

 .نکردي بوديم هم کنار که ارسالن و من به نگاهم نيم يه

 توبه ناساري. ببينم عسليت چشماي اون توي رو معصوميت تونستم مي ميکردم نگاه بهت وقتي

 !داري رو داشتي فرق برم و دور دختراي ي همه
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 :گفت بعد و رفت کلنجار خودش با کمي

 ينا خودش ارسالن...  نه!  ميکنم خيانت دوستم به دارم نکن فکر.  باختم دل که بود موقع همون -

 که يزيچ ميتونم که گفت! نيستين همخونه هم با بيشتر سال يک که گفت. داد بهم رو  پيشنهاد

 !کنم خوشبختت ميدم قول! پاکه من عشق سارينا... بگم بهت درونمه

 .دوخت لبهام به منتظر چشماشو و کرد تالقي نگاهم توي رو نگاهش

 !بودم عصباني خيلي ارسالن دست از... بگم چي دونستم نمي

 چشماش توي از رو اين ميتونستم.... بود پاک عشقش ميگفت راست. کردم نگاه چشماش به

 ظرمن شد نمي باعث اين ولي سوخت مي براش بيشتر دلم, ميشدم خيره چشماش به تا. بفهمم

 .بشه عوض

 !نميتونم من...... من-

 :گفت و شد خيره بهم تعجب با

 ...هست اي ديگه چيز اگه ولي بگو بهم دارم مشکلي اگه منه؟ از مشکل-

 :گفتم. کنه تموم رو حرفش نزاشتم

 !نيست شما از مشکل نه.....نه-

 !ميفهميد بايد حال هر به ولي نه يا ميزنم رو درستي حرف نبودم مطمئن

 :گفتم هم خاطر همين به

 ! ام اي ديگه کس عاشق من-

 :گفت و شد خيره بهم بهت با

 کيه؟ شخص اون بپرسم ميتونم

 :فتم ارومي به و دادم تکون اره ي نشانه به رو سرم

 اين اب ولي نداره دوستم ميدونم اينکه با... داشتم دوستش بودم کوچيک که وقتي ار...... ارسالن -

 !بگذرم عشقم از تونم نمي حال
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 بود باري دومين اين. نداشتم رو بهش کردن نگاه طاقت.... بزنم رو حرفم ي ادامه نداد امان گريه

 !ميکردم تحقير رو خودم مردي جلوي که

 !ياشار جلوي هم االن و ارسالن جلوي بار اولين

 . نداشتم رو موندن طاقت ديگه.شدم دور ميز از و شدم بلند جام از

 ريختن عشوه حال در و  بود کنارش که دختري ديدن با. رسوندم ارسالن ميز به رو خودم سريع

 صمحر بازم من ولي داد نمي نشون توجهي بهش  ارسالن اينکه با. رفتم طرفش به انزجار با, بود

 .بود گرفته

 :گفتم ارومي به. بشم مسلط خودم به کردم سعي

 ! خونه برم ميخوام من -

 !بمونم ميخوام من ولي -: ارسالن

 :گفتم و دادم بيرون حرص با رو نفسم

 !بده رو ماشينت سوئيچ پس -

 کني؟ داغونش بزني که بدم بهت -:ارسالن

 :گفتم غيض با! اعصابم روي ميرفت داشت ديگه

 !!درک به -

 ور جلوم ياشار شدم مي خارج داشتم.  رفتم باغ در طرف به عصبانيت با اطرافم به توجه بدون

 .اومد مي بنظر تر گرفته خيلي پيش ساعت چند خالف بر اش چهره. شدم خيره بهش. گرفت

 !ميري؟ کجا -: ياشار

 :گفتم. کنم فروکش رو عصبانيتم کردم سعي

 !کردم خراب رو مهمونيتون که ببخشيد... ميرم دارم... رفته سر حوصلم -

 مبارک تولدتون -:دادم ادامه بعد

 :وگفت کرد سد رو راهم باز که بشم خارج در از خواستم
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 ميرسونمت شو سوار -

 .شد برنده اون هم اخر در نکردو قبول کردم اصرار چي هر

 پاش حرفي هيچ بدون هم اون انداختمو داخل رو خودم و کردم باز رو ماشينش عقب در خستگي با

 .نشد زده بينمون حرفي هيچ خونه تا. شد دور جا اون از و گذاشت پدال روي رو

 .زد صدام که کردم مي حرکت  در طرف به داشتم. شدم خارج و کردم جمع رو لباسم ته سختي به

 بله؟ -

 !کنم کمک بهت ميخوام -:ياشار

 :گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 !برسي ارسالن به کمک بهت ميخوام! حسيه چه ميدونم و شدم عاشق-

 مادرامون و پدر ولي بود  من عاشق هم ارسالن انگار که( برسي)گفت مي جوري......زدم پوزخندي

 .بودند مخالف

 کني؟ قبول دوستت عنوان به رو من ميتوني -:ياشار

 :گفتم و کردم ول بودم گرفته که رو لباسم ته

 رو درخواستت باز ولي داري شک ميرسوني ارسالن به رو من اينکه به هم خودت ميدونم اينکه با -

 .ميکنم قبول

 .شد دور و کرد روشن رو ماشين. کرد حافظي خدا بده رو جوابم اينکه بدون و زد غمگيني لبخند

 .شدم ميخکوب جام سر دفعه يک ولي رفتم در سمت به خستگي با

 .بگيرم ارسالن از رفت يادم رو کليدا بابا اي

 ذهنم به کريف لحظه يک و افتاد در به نگاهم. بياد ارسالن کنم صبر نميتونستم و بودم خسته خيلي

 .رسيد

 باغ در پشت و اوردم در کفشامو....  دادم باال کمي رو لباسم زحمت به
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 در برامدگي رو هامو پا از يکي... کردم حرکت در سمت به برهنه هاي پا با اهسته. کردم پرتاب

 .رسوندم در ي باال به رو خودم سختي به و گذاشتم

 خونه ي بسته در ديدن با ولي کشيدم اسودگي سر از نفسي انداختم باغ داخل رو خودم وقتي

 . کردم ولو زمين روي رو خودم

 داشت ارقر االچيقي که باغ ته به رو خودم و شدم بلند خستگي با....  بود رفته تحليل قدرتم ي همه

 وارد کس هر که طوري بودند پوشيده رو اون ها درخت تمام چون نبود ديد در اصال آالچيق. رفتم

 !باشه داشته وجود باغ قسمت اين چيزي رسيد نمي هم ذهنش به حتي  ميشد باغ

 .انداختم االچيق روي رو خودم و اوردم در رو شالم و مانتو

 !شد چي نفهميدم وديگه شد گرم چشمام ثانيه چند از بعد که بودم خسته اونقدر

*** 

 به نگاهي. شدم بلند االچيق روي از. کردم باز رو چشمام خورد مي چشمم به که شديدي نور با

 .بود 2:11ساعت. انداختم ساعتم

 باز ارومي به رو در. کردم حرکت خونه طرف به و برداشتم رو شالم مانتو و کشيدم بلندي ي خميازه

 کالفگي با وداشت بود من به پشتش.ميزد حرف گوشيش با داشت. ديدمش. شدم داخل و کردم

 .ميرفت راه سالن عرض

 .بود شده ديوونه کنم فکر.. شدم خيره بهش تعجب با

 .رفتم ها پله طرف به و گرفتم ازش رو نگاهم افتادم ديشب ياد تا

 !باشه؟ افتاده اتفاقي نکنه. کردم مکث لحظه يک

 .ديد نمي رو من و بود من به پشتش

 شنيدم رو صداش که رفتم طرفش به و برداشتم قدم اهستگي به

 !گوريه کدوم نيست معلوم ديوونه ي دختره:ارسالن

- .......................... 

 رسونديش؟ خونه در تا مطمئني تو ياشار:ارسالن
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-.......................... 

 !!ميشه؟ ناراحت حرفا اون با ميدونستم کجا از من لعنتي اخه: ارسالن

 .ندادم گوش حرفاش بقيه به ديگه

 .رفت جلوتر کمي و داد ادامه رو راهش, بزارم اش شونه روي رو دستم خواستم تا

 .بود فايده بي ولي رسوندم بهش رو خودم هم ديگه بار چند

 :گفتم حرص با

 !!بگيري؟؟ اروم لحظه يه ميشه _

 .عقب پريدم متر 31 که برگشت طرفم به سرعت با يکدفعه

 .کرد قطع حافظي خدا بدون رو گوشيش

  عصبانيتي با دقيقه چند از بعد ولي کرد نگاه منو بهت با لحظه چند

 :غريد و برداشت قدم طرفم به بودم نديده ازش تابحال که

 !!بودي؟ کجا ديشب -

 :گفتم خنده با بود گرفته فراموشي کنم فکر. بدم قورت خندمو کردم سعي

 نيست؟؟ يادت مگه.... مهموني -

 .جديه قضيه فهميدم, ميزد سرخي به که چشماش و بود شده متورم که گردنش رگ ديدن با

 ؟؟؟!!!!! بودي کجا ديشب گفتم: -گفت که شدم خيره بهش ترس با

 :گفتم لکنت با

 .....ولي بودم همينجا بخدا ديشب....ديشب-

 :زد داد بلندي خيلي صداي با

 !!!هان؟؟ تنته لباسا اين هنوز چرا پس بودي همينجا اگه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

49 

 

 ترس از داشتم موقعيت اون توي راستش. کردم سکوت!! ديوونه بزنم حرفمو بزار خب بابا اي

 .ميکردم خيس خودمو

 .ميرفتم تر عقب قدم يک هم من ميشد تر نزديک که قدمي هر با. اومد طرفم به اي ديگه قدم

 .دويدن به کردم شروع و کشيدم خفيفي خيغ,برداشت طرفم به که خيزي با

. افتادم زمين روي و شد کشيده محکم بازوم اخر ي لحظه ولي ميدويدم سالن دور سرعت تمام با

 .من روي افتاد و داد دست از رو تعادلش که کشيدم هم توي رو اخمام درد از

 .نداشت فاصله باهام بيشتر انگشت بند دو صورتش. شدم خيره بهش گيجي با

 .زد نمي حرفي هيچ و بود شده خيره من به هم اون. بودم شده خيره بهش

 .سوخت شدت به صورتم چپ سمت که بود گذشته ثانيه چند دونم نمي

 اصال. ..کنه کاري همچين نميشد باورم. گذاشتم بود زده سيلي که جايي رو دستم و اومدم خودم به

 نشستم جام سر. بودم شده الل که بود گرفته دردم اونقدر.. کرد کارو اين حقي چه به

 !!!شد؟ فهم شير, بري جايي تنهايي من ي اجازه بدون ميکني غلط بعد به اين از: ارسالن

 :زد داد تري بلند صداي با که ندادم جوابي

 ؟!!!شد فهم شير

 هام شونه.بيان پايين دادم اجازه و نگرفتم رو بودن کرده تار چشمامو که سمجي اشکاي جلوي

 .بود کرده پر رو فضا هقم هق و ميلرزيدند

 :زدم داد

 !!متنفرم... آشغال...متنفرم ازت -

 .بزنم رو حرفم بقيه نداد اجازه گريه

 .کردم قفلش و کوبوندم رو در محکم و شدم اتاق وارد. کردم طي رو ها پله سرعت با

 .داشتند جريان  صورتم روي هنوزه که هنوز سمجم هاي اشک.  دادم تکيه در به رو خودم
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 يزندگ... کشيدم مي عذاب توش فقط که زندگي اين از... زندگي اين از... بودم شده خسته ديگه

 !داشتم تحمل جايي يه تا...  بودم ادم هم من... نداشتم توش جايي که

 هي حکم که اين ار... بشم گرفته ناديده که اين از... نداشتم عذاب حداقل بودم نکرده ازدواج اگه

 !!خواستم نمي رو عشق اين من....باشم داشته رو اضافي ادم

 به توجهي کردم سعي. نشستم زمين روي و خوردم سر در روي از, ميکردم گريه که حالي در

 .نکنم,ميکرد صدام مدام که ارسالن

 بهشون هم زنگ يک حتي من ولي ميگذشت ازدواج اين از هفته دو. افتادم ام خانواده ياد تازه

 . اومد بدم خودم از لحظه يک... بودم شده غافل يادشون از چقدر... بودم نزده

 .شدم بلند و کردم پاک سختي به اشکامو

 توي و برداشتم رو ميشد الزمم که لباس دست چند.  گذاشتم تخت روي رو کوچيکم دستي ساک

 .دادم جا ساک

 رنگ دختري به چشمم لحظه  يک ولي کردم حرکت در طرف به شدم مطمئن چيز همه از وقتي

 .افتاد, ميکرد کجي دهن اينه توي از که کرده باد چشمهاي و پريده

 ميگفتن؟ چي ميديدن اينجوري رو من بابا و مامان اگه

 خارج اتاق از و زدم صورتم به ماليمي ارايش. رسوندم ارايشي ميز به رو خودم حوصلگي بي با

 .شدم

 .کردم حرکت ها پله طرف به و کردم عبور ارسالن متعجب چشمهاي مقابل در توجه بي

 :گفت ارومي صداي با که رفتم مي پايين ها پله از داشتم

 کجا؟ -

 دمق هنوز. برداشتم اپن روي از رو کليد.  دادم ادامه راهم به,  کنم صبر لحظه يه حتي اينکه بدون

 رو اش دوستانه چندان نه صداي متعاقبش و شد  کشيده محکم بازوم که بودم نزاشته رو اول

 . شنيدم

 !!!ميري؟ کجا گفتم! نبودم؟ تو با مگه: ارسالن
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 :گفتم شمرده شمرده و برگشتم طرفش به غيض با

 !!تو... قبر...سر -

 .نداشتم حرفام  روي کنترلي که بودم عصباني اونقدر ولي زدم حرفو اين چرا نميدونم

 ... زد سيلي دوباره... شد تکرار دوباره که بود نگذشته ثانيه چند هنوز

 . گرفت قرار هم روي درد از چشمام که بود محکم اونقدر

 عيس خاطر همين به کنن باز رو خودشون راه دوباره اشکام هرآن بود ممکن. کشيدم عميقي نفس

 .ندم تکون رو پلکام کردم

 .بود عصباني خيلي. دوختم بهش رو نگاهم

 .ببينم بلندش و کشدار هاي نفس و نشسته خون به چشماي از ميتونستم اينو

 زا سرعت به و دادم تکون تاسف روي از سري. رفتم طرفش به.نشست پوزخندي لبم روي کم کم

 .شدم خارج خونه

------------------------- 

 توي رو کليد سريع.اوردم کليد خودم با اومد يادم موقع همون. موندم منتظر و فشردم رو در زنگ

 . چرخوندم قفل

 زدم داد چي هر چون نبود خونه کسي کنم فکر.شدم وارد و گذاشتم کفشي جا توي رو کفشهام

 .نشنيدم جوابي هيچ

 .اندختم تخت روي رو ساکم و زدم رو برق کليد. بود تاريک جا همه

 غلب هاشو زانو و بود کرده کز اتاق ي گوشه.افتاد سروناز به چشمم,کنم باز رو کمدم خواستم تا

 .کنه مي گريه فهميدم هاش شونه لرزيدن از.بود گرفته

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با و رفتم طرفش به وحشت با

 !!سروناز؟-

 .نداشتم رو اشکهاش ديدن طاقت.کرد نگاهم خيره و اورد باال رو سرش
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 :گفتم بغض با

 !شده؟ چي سروناز-

 .ميکرد نگام اشکيش هاي چشم با فقط

 گرفتم رو اش چونه رفتم طرفش به تابي بي با

 شده؟؟ چي بگي خواي نمي خواهري-

 .داد تکون منفي ي نشانه به رو سرش

 :گفتم کالفگي با

 ميکني؟ خيس رو قشنگت چشماي اين چرا آخه-

 گرفته دلم -

 که درحالي. شدم بلند جام از.بگه چيزي االن خواست نمي شايد...نکردم اصرار اين از بيشتر

 :گفتم,ميبوسيدم رو اش پيشوني

 !کني حساب روم ميتوني بگي چيزي خواستي وقت هر-

 .شنيدم رو صداش که ميکردم ترک رو اتاق داشتم

 حتي. ...ميريزه پام به رو زندگيش گفت....پرسته مي منو گفت.... داره دوستم گفت بهم -:سروناز

 !داد ازدواج پيشنهاد بهم

 .کردم نگاه,بود کرده اشاره بهش و بود ميز روي که رو انگشتري به بهت با

 .شد خيره معلوم نا اي نقطه به گريونش چشماي با و کشيد باال رو بينيش

 .ريختم مي  پاش به زندگيمو...پرستيدمش مي....بودم عاششقش هم من -:سروناز

 :داد ادامه. گرفت شدت اش گريه

 هنوز من سارينا داد بازي منو...داد فريب منو اون.. گفت دروغ بهم اون... خوردم گول سارينا-

 دوستم هيچوقت گفت... زد پس منو اون ولي...ولي پرستمش مي هم هنوز بخدا...عاشقشم

 براي فقط اون!! هستند دوروبرش هم من از خوشگلتر گفت...بود دروغ يه همش گفت...نداشته
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 نمي هيچي...  بودم شده کور! نفهميدم من ولي! شد مي نزديک بهم هاش هوس ارضاي

 !هيچي!ديدم

 .گرفتمش اغوشم توي محکم و رفتم طرفش به سرعت با. کردم پاک دستم پشت با اشکهامو

 .کرد مي خالي رو خودش بايد...کنم ارومش نکردم سعي بود شده بيشتر هاش هق هق

 در رو نامردي همچين تونست مي کي! بود بچه هنوز اون....بود سالش 37فقط اون شد؟ نمي باورم

 !بده بازي منو خواهر اومد مي دلش کي! بکنه حقش

 .بودم شده سرخ خشم شدت از

 :گفتم بغض و خشم از دورگه صدايي با, ميکردم نوازش موهاشو که حالي در

 !نداره رو ارزشش بخدا! باش آروم...خواهري باش آروم-

. سمبپر سروناز از نکردم سعي هم باز ولي,چيه اسمش اصال يا هست کي نميدونستم که اين با

 ولي کنمب تونم نمي کاري هيچ ميدونستم هم خودم! بپرسم بعد بشه بهتر حالش ميکردم صبر بايد

 !بودم شده عصباني خيلي اونموقع

 

..... 

 .کرد مي گريه هم هنوز. گذاشت پاهام روي و اورد پايين رو سرش

 عکس قاب به و دادم تکيه ديوار به رو سرم خستگي با. بودند کرده خيس رو مانتوم اشکهاش

 .شدم خيره بود عسلي روي که سروناز و خودم

 شپس دستهام با خنده با هم من ببوسه منو داشت سعي و بود کرده اويزون گردنم دور دستهاشو

 .ميزدم

 .بود سالش 31 سروناز و بود سالم 35من موقع اون

 بسته چشمهاي به. اومدن بابا مامان حتما. اومدم خودم به خونه در شدن بسته و باز صداي با

 سختي به. بود اومده بند هاش گريه صداي ديگه چون بود خواب کنم فکر.شدم خيره سروناز

 .گذاشتمش تخت روي اروم و کردم بلندش
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......... 

 .نبود من به حواسشون. شدم خيره وبهشون کردم باز رو در

 !!نه يا ايم زنده  ببينه نزده هم زنگ يه حتي! داري معرفتي بي دختر عجب...خانوم -:بابا

 بهش بعدا خودم! کنيم قضاوت زود نبايد...اومده پيش براش کاري شايد... واال بگم چي-:مامان

 ميزنم زنگ

 :گفتم و شدم هال وارد شرمندگي با

 سالم-

 بودند کرده تعجب بود معلوم.  برگشتند سمتم به همزمان

 !ها نگيري ازمون خبري وقت يه!معرفت با دختر به به-:بابا

 رو سرم...ميخوردم قسم راحت چقدر) اومد پيش برام مشکلي يه بخدا -

 (انداختم پايين

 !کنيم زيارتت اينجا بيا حاال... بابا کردم شوخي-:بابا

 :پرسيد و بوسيد رو ام پيشوني.نشستم مبل روي کنارش

 اومدي؟ کي

 :گفتم و انداختم ساعت به نگاهي

 ميشه ساعتي يه کنم فکر-

 نکردي عوض لباسهاتو چرا پس-:بابا

 کردم بود تنم هنوز که لباسهام به نگاهي

 نبود حواسم اصال بودم خسته خيلي-

 !خوب دختر کن عوض لباسهاتو برو پاشو -:بابا

 :گفت شم بلند خواستم تا
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 کجاست؟ سروناز!سارينا راستي -

 .خوابه-

 :گفت.  داد تکون رو سرش

 !زنه نمي حرف کسي با اصال روز چند اين شده چش ببين برو

 چشم-

 شل نيشم.شدم مواجه مامان شديد اخم با دفعه يک ولي کردم حرکت اتاق طرف به و شدم بلند

 .شد

 .شدم اويزونش و رفتم طرفش به حالي خوش با

 دلم خيلي.. ميديدم رو خوابت همش شبا!!بود شده تنگ برات دلم چقدر دوني نمي مامان واي -:

 !استخون  پوست شدم کن نگام تروخدا... کردم گريه يادت به که هايي شب چه!بود کرده هواتو

 !!من ام باحالي چاپلوس عجب واي. شدم خيره بهش و ندادم ادامه رو حرفم ديگه

 .کرد مي نگام خنده با داشت و نبود اخمش اون از خبري ديگه

 .بودم تر صميمي خيلي مامان با, بابا خالف بر

 :گفت و برد پايين رو صداش

 .نداد رو جوابم زدم حرف باهاش چي هر من! شده چش دختر اين ببين برو مادر سارينا -

 بشوره هارو ظرف کردم کمکش و گفتم اي باشه

 :مامان

 !بشوري ظرفارو نکرده الزم... شده چش خواهرت ببين برو گفتم بابا اي -

 !ميدي گير چقدر!! خوابه االن من مادر خب بابا اي -

 :گفت و رفت بهم غره چشم

 !نميشي ادم وقت هيچ تو _
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×××××××××××××××× 

 نم بودندولي کرده تعجب هم بابا و مامان.نگشتم بر خودم ي خونه به هنوز من و گذشت هفته يک

 .کردم بهونه رو کاري مسافرت

 .بزنم زنگ بهش داد نمي اجازه بهم غرورم باز ولي بشنوم رو صداش ميخواست دلم خيلي

 دبو کرده پيشرفت خداحافظي و سالم حد در حداقل يعني. بود شده بهتر موقع اون از هم سروناز

 .بود معجزه هم همين ولي

 ويت بود معلوم.  بود شده خيره تلويزيون ي صفحه به و بود نشسته مبل روي. کردم نگاه بهش

 .وايستادم سرش پشت و رفتم طرفش به يواشکي. نيست عالم اين

 .دندلرزي ها شيشه تمام  کنم فکر که کشيدم بنفش جيغ يه و بردم گوشش نزديک رو صورتم

 .خنديدن به کردم شروع بلند صداي با.  بود شده دار خنده خيلي

 !!!بخندي اب رو... کوفت... مرض-:سروناز

 ؟؟!گفتي چيزي عزيزم-

 داشتي؟ فرمايشي جان گفتم هيچي-

 !!شنفتن اي ديگه چيز گوشام ميدوني آها-

 !دارن مشکل شما گوشاي من عزيز خب-

 .شد بلند گوشيم زنگ صداي بدم رو جوابش خواستم تا

 :گفتم و دادم جواب تعجب با. بود افتاده عسل ي شماره انتظارم برخالف

 خودتي؟ عسل -

 بزنم؟ حرف باهات ميتونم سارينا-

 شده؟ چيزي _

 ببينمت؟ ميتونم -

 :گفتم بهانه همين به ببينم رو ارسالن داشتم دوست خيلي
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 !ميرسونم رو خودم ديگه ساعت ربع تا نيستم خونه االن ولي... باشه -

 مرسي

 بوق... بوق....بوق

 .کردم جمع رو وسايلم تمام و رفتم اتاقم طرف به سريع. بودم شده نگران خيلي

 :گفتم و رفتم بقيه پيش

 !برم ديگه هم من برگشته ارسالن بابا -

 ؟!دنبالت نيومد چرا خب-

 :گفتم دستپاچگي با

 !همين راهه تو گفت فقط نرسيده که هنوز چيزه...خب-

 :گفت و بيرون اومد اشپزخونه از مامان

 ! بزنه ما به سري يه بگو هم معرفتت بي شوهر اون به فقط....دخترم باشه-

 :گفتم و کردم خجولي ي خنده

 حتما باشه-

 .بيرون زدم خونه از و کردم خداحافظي هم سروناز با

------------------------------------------ 

 فراموش کلي به رو نگرانيم که بودم شده زده ذوق اونقدر. شدم باغ وارد و کردم باز کليد با رو در

 کرف ميديد منو کس هر که طوري ميشد تر پررنگ لبخندم برميداشتم که قدمي هر با. بودم کرده

 !شدم خونه اين وارد تازه ميکرد

 .شدم خونه وارد راحت خيال با سرکاره ارسالن ميدونستم چون

 يه ريناسا هه هه.نکنم بدرفتاري باهاش ديگه بودم گرفته تصميم.ببينمش داشتم دوست خيلي

 !!ميدادي فحشش هي هم تو بوده دستت زير کلفت انگار بدرفتاري ميگي جوري

 .نبود ظرف از اثري هيچ انتظارم برخالف.  شدم اشپزخونه وارد
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 !!!!نميکرده رو بوده بلد هم داري خونه اقا پس ايول بابا

 .گرفت خندم ظرفا جون به بيفته ببنده روپوش يه ارسالن اينکه تصور از

 .شد بلند زنگ صداي که ميکردم فکر داشتم همونجوري

 :زدم داد همونجا از و کردم باز رو در

 !!اينجا بيا عسل -

 .کرد مي کارو همين هم گفتي نمي احمق ي دختره اخه

 .نشست ها مبل از يکي روي و شد وارد ثانيه چند از بعد

 :گفت که ميرفتم اشپزخونه طرف به داشتم

 !کني گوش حرفام به لحظه چند ميشه اگه...خورم نمي هيچي من سارينا-

 .نشستم کنارش و شدم پذيرايي بيخيال

 .اومد سراغم به نگراني دوباره اش گرفته ي چهره باديدن

 بپرسم؟ ازت چيزي يه ميتونم سارينا -:عسل

 بپرس اره-

 :گفت يکدفعه. کرد سکوت لحظه چند

 داري؟ دوستش -

 بگم چي بايد دونستم نمي...  شدم شوکه

 :گفت ديد رو سکوتم که عسل

 گفتي تو و شد وخيم دايي حال وقتي ولي فهميدم مي بهش رو نگاهات معني اول همون از-

 ميتونم هم هنوز ولي کردم شک لحظه يک,کني ازدواج ارسالن با شده که هم بخاطرش حاضري

 !بخونم نگات توي رو ديگه چيز يه

 :گفت لرزيد مي اش چونه که درحالي
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 داري؟ دوستش-

 :گفتم اهسته و کردم تر رو لبم.  انداختم پايين رو سرم

 اره-

 نزبو به اون جلوي رو حرفا اين خواست نمي دلم ولي ميکشيدم خجالت ديگه چرا دونستم نمي

 رو اشکاش شدن سرازير جلوي ميکرد سعي که درحالي بعد کرد سکوت لحظه چند.بيارم

 :گفت,بگيره

 !ميرم اينجا از دارم-

 .کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم سرعت به که بود ناگهاني حرفش اين اونقدر

 :گفتم بلندي صداي با

 !!چيه؟؟ منظورت -

 اقعيتو اين با ميتونم حداقل ولي نميشه ميدونم...کنم فراموشش بتونم که برم ميخوام -:عسل

 کشم مي  عذاب کمتر اينجوري ميتونم حداقل.... بيام کنار

 .افتاد من به چشمش که ميرفت ها پله طرف به داشت. دوختم ارسالن به رو نگاهم در صداي با

 .ميشد عسل به ديدش از مانع  داشت قرار ستون يه عسل روبروي چون ولي

 :گفت بخونم توش از رو تعجب تونستم مي که بلندي صداي با و شد متوقف سرجاش

 !!سارينا؟؟-

 .کردم نگاهش خيره و نگفتم هيچي.  بودم عسل حرفاي شوک توي هنوز

 :گفت بود شده نزديک بهم تقريبا که ارسالن

 !کني؟ مي گريه داري سارينا -

 .شد متوقف سرجاش عسل ديدن با ولي شد تر نزديک بهم قدم چند

 : گفت بلندي صداي با

 !!خبره چه اينجا بگه يکي -
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 .بود انداخته پايين رو سرش اون ولي دوختم عسل به رو نگاهم

 .کردم حرکت ها پله طرف به و شدم بلند جام از حرفي هيچ بدون

 .شدم اتاقم وارد و کردم طي رو ها پله باخستگي

 .شدم ولو تخت روي

 .کردم مچاله رو خودم و کردم فرو بالشت توي رو سرم

 .بود زده پر عسل حرف با هام خوشي ي همه

***** 

 * بعد ماه يک

 .بود ارسالن حتما. کردم باز رو چشمام سختي به در شدن بسته صداي با

 .بودم پزشکي دندون ي رشته که هم من بود اعصاب و مغز اخر ترم دانشجوي ارسالن

 ربط ارسالن به جورايي يه چون هم اي ديگه طرف از داشتم عالقه ام رشته به خيلي طرفي يه از

 !!!خودم براي بودم اي ديوونه يه واقعا.. کردم انتخابش داشت

 ارجخ اتاق از. بافتم و کردم شونه رو موهام حوصله با صورتم شستن از بعد و شدم بلند ارومي به

 اينو. نشد ولي باشم توجه بي کردم سعي. افتاد ارسالن اتاق به چشمم لحظه يک.. شدم

 !!کسش ترين عزيز حتي. بشه اتاقش وارد کسي زاشت نمي اصال ارسالن که ميدونستم

 جازها با البته...بودمش  ديده ارسالن اتاق توي ازدواج اين از قبل بار چند.. بود استثنا عسل ولي

 !ارسالن خود

! کنه تموم رو کارم بود نزديک اوردم زبون به جلوش رو اتاق ي کلمه بار يه حتي!!! بوق که هم من

 !!بيشعور

 هم ها اين حتي. انداختم اتاقش در به نگاهي دوباره. نشست ام چهره به اخم روز اون ياداوري از

 .بشه کم کنجکاويم از شد نمي باعث

 .کردم باز رو در و رفتم اتاقش طرف به هيجان با
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 سطو مشکي و سفيد رنگي به بزرگي ي دونفره تخت. داشت شيکي حال عين در ولي ساده اتاق

 .داشت مشکي و سفيد هاي رنگ از ترکيبي هم ديواريش کاغز. بود گرفته جا اتاق

 روي گاهمن که ميکردم نگاه اطراف به داشتم.نشستم صندلي روي و رفتم کامپيوترش ميز طرف به

 .شد ثابت بود ميز کنار که کوچيکي کليد

 ولي کشيدم رو ميز هاي کشو ي همه. کجاست مال دونستم نمي. کردم نگاهش و داشتم برش

 با. دنش باز ولي کشوندم حوصله بي رو بود عسلي کنار که کشو اخرين. نبودند قفل کدوم هيچ

 وسايلش تمام هيجان با و کشيدم خفيفي جيغ. شد باز. چرخوندم داخلش رو کليد خوشحالي

 !!!داشت عکس چقدر. کردم خالي فرش روي رو

. بود شده گرفته خودش از ها عکس بيشتر. نشستم تخت روي و برداشتم رو ها عکس ي همه

 .کردم جداش بقيه از و برداشتم بود گرفته رو چشمم خيلي که هايي عکس از يکي

 ايه رده که کرواتي. ميگذاشت نمايش به رو هاش عضله تمام که بود پوشيده مشکي جذب بلوز

 چشمهاي با و بود کرده فرو موهاش توي رو دستش. بود پوشيده هم رو داشت اي سرمه و قرمز

 .بود جذاب بشر اين چقدر. بود دوخته دوربين به مغرورش و خمار و کمرنگ اي قهوه

 .زمين روي افتاد بقيه الي از يکيشون که کردم مي نگاه عکسارو ي بقيه داشتم

 .ميزد موج ناراحتي برق اش وحشي سبز چشماي توي... داشتم برش و شدم خم

 .نمک فراموش رو خيسش چشماي تونم نمي وقت هيچ ولي گذره مي رفتنش از ماه يک که اين با

 .شنيد نمي منو صداي انگار اون ولي نره که کردم التماس بهش چقدر

 هگرفت ي چهره و عمه گريون  چشماي مقابل در و شنيد نمي رو کس هيچ صداي بلکه من تنها نه

 .کرد سکوت فقط عمه شوهر ي

 مببين حال اون توي رو ارسالن که اين از چقدر.نکرد منصرفش هم ارسالن ي خسته ي چهره حتي

 !ديد نمي رو چيزا اين و بود شده سنگ تيکه يک انگار عسل ولي.کشيدم عذاب

 .اومد ارسالن و من طرف به کنه ترک رو فرودگاه که اين از قبل, نميره يادم هم اينو

 :گفت و دوخت چشم بودند گذر حال در که مردمي به,  بندازه ما به نگاهي که اين بدون و
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 !شيد خوشبخت اميدوارم -

 .کرد ترک رو گاه فرود, ما واج و هاج نگاه به توجه بي حرف اين از بعد

 "شيد خوشبخت اميدوارم "کردم تکرار ذهنم در رو اش جمله دوباره

 !شد تموم گرون برام جمله اي چقدر

 مي بهم چشمش تا اخير روز چند اين توي حتي. نزد حرف باهام ديگه عسل رفتن از بعد ارسالن

 !نبود سابق ارسالن اون ديگه! انداخت مي راه دعوا الکي هاي بهانه به يا و ميکرد اخم يا افتاد

 .بردم اتاقم به خودم با رو عکس دو هر و دادم فرو رو بغضم سختي به

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

 .گذاشتمشون نبود ديد در اصال که جايي تخت زير رو ها عکس

 .نشستم اپن روي و شدم اشپزخونه وارد خستگي با. بود 33 ساعت هنوز

 ينهم رو شام گرفتم تصميم هم همين بخاطر بود رفته سر حوصلم خيلي.ميومد 5 ساعت ارسالن

 .کنم درست االن

 ههم از بيشتر رو چي دونستم نمي ولي کنم درست رو ارسالن ي عالقه مورد غذاي داشتم دوست

 .داره دوست

 و بود مادرش اون باشه هرچي. بپرسم عمو زن از گرفتم تصميم رفتن کلنجار کلي از بعد

 !داره دوست رو غذايي پسرشچه تنها دونست مي خوب

 چند از بعد. گرفتم رو عمو ي خونه ي شماره و پريدم سالن توي اپن روي از جهش يه با

 .پيچيد گوشي توي عمو زن صداي بوق

 !مادر سالم:عمو زن

 عمو زن سالم -

 !تويي؟.. جان سارينا سالم -

 :گفتم بجاش! منم معلومه خب!!!! وجدانمه صداي اين پ ن پ گفتم دلم توي
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 !بپرسم ازتون سوالي يه ميخواستم....  بله-

 :دادم ادامه بعد کردم مکث کمي

 چيه؟ ارسالن ي عالقه مورد غذاي ميدونين شما عمو زن -

 :گفت مشکوکي باصداي

 !!دوني؟ نمي خودت مگه وا -

 :گفتم دستپاچگي با

 ميخوام. بيمارستان رفته هم االن. بپرسم نشد فرصت وقت هيچ اخه... نه يعني اره...چيزه -

 .کنم غافلگيرش

 :گفت و کرد اي خنده ريز چون بود کرده باور کنم فکر

 ميشي؟ دستپاچه چرا حاال باشه -

 :داد ادامه بعد

 اي هبرنام امشب که شما سارينا راستي!...داره دوست رو ماهي با پلو سبزي بيشتر ارسالن خب -

 !ندارين؟

 نکنم فکر نه -

 !اينجا بياين امشب پس -

 بر من که اونجايي از ولي... ديوار تو بره همونجا نه بگم ميداد حال! ميگفت هم قاطعيت با چه

 :گفتم بودم ادبي با شعور با شخصيت با ادم يه ارسالن خالف

 .ميرسيم خدمت چشم-

 خداحافظ.برسون سالم هم ارسالن به. هستيم منتظرتون پس: عمو زن

 .شدم اشپزي بيخيال کال. کشيدم دراز روش رفتمو ها مبل از يکي طرف به و کردم حافظي خدا

 .نداشت اي برنامه هيچ بود قهر باهام کال شانس که اونجايي از ولي کردم روشن رو تلويزيون

 .داد جورصدا بد خيلي.کردم پرت تلويزيون طرف به رو کنترل حرص با
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 تلويزيون ميز کنار ادم مثل اروم بار اين!! جالب چه. بود نشکسته ولي رفتم کنترل طرف به

 يه.ودب شده ناقص کامال يکي اين کنترل عکس بر. کردم هنگ تلويزيون ديدن با ولي گذاشتمش

 يا. شد برداشته هم همون ولي کنم درستش کردم سعي ترس با. بود شده برداشته کامال ورش

 . کنم چيکار حاال خدا

 .بودم داده دستش بهونه خودم بار اين...  بودم کرده بدبخت خودمو خودم بار اين

 .باشم خيال بي کردم سعي و انداختم مبل روي رو خودم

 .بود خودش. پيچيد قفل توي کليد چرخيدن صداي که بودم حال اون توي چقدر دونم نمي

 ينهبب منو تونست نمي اون و بودند خاموش ها چراغ. نشستم مبل روي و اومدم در خوابيده حالت از

 .کرد مي بيشتر بهش نسبت رو من ديد داشت قرار سالن از اي گوشه که اباژوري نور باز ولي

 ديرتر و ترشد گير گوشه هم ارسالن رفت عسل که وقتي همون از. باريد مي چهرش از خستگي

 .ميومد خونه

 ينجوريا ميتونستم فقط رو ارسالن ناگهاني تغيير همه اين دليل ولي ميکردم اشتباه من هم شايد

 .کنم تعبير

 دعوت اومد نمي دلم اصال که ميومد بنظر خسته اونقدر.دوختم چشم بهش و زدم پس رو افکارم

 مي بود شده که طوري هر بايد بودم زده که گندي پوشوندن براي ولي بگم، بهش رو عمو زن

 .گفتم

 :گفت باال همون از کنم باز رو زبونم خواستم تا

 !مرگته چه -

 .بود نبرده انسانيت از بويي هيچ اصال... بيشعور اه اه

 :گفتم کاذب بنفسي اعتماد با

 .... بهت هم من... کرد دعوتمون شام براي مامانت -

 امچشم جلوي از و داد ادامه راهش به باشه نشنيده رو حرفم که انگار اعتنايي هيچ بدون يکدفعه

 .شد محو
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 هب چسبوندم خلي مثل هم اون ميزدم حرف اعتمادي چه با بگو منو.شدم پنچر الستيک باد مثل

 .ديوار

 !!باش منتظر فقط... ميارم سرت به باليي چه ببين حاال. ميجويدم هامو ناخن داشتم حرص از

 .برگشتم سالن به و خوردم مسکني. بود اومده سراغم شديدي سردرد

 .برداشتم رو تلفن. شد بلند تلفن زنگ صداي موقع همون

 الو-

 نرسيده؟ هنوز ارسالن... دخترم سالم -عمو زن

 !رسيده چرا... سالم-

 دادي؟ خبر که بهش...خب -عمو زن

 ...ولي دادم آره-

 :گفت و پريد حرفم وسط

 کجاست؟ االن -

 !اتاقشه توي-

 :گفت و کرد سکوت دقيقه چند

 شده؟ دعواتون-

 :دادم جواب گيجي با

 چي؟ براي نه-

 اتاقش گفتي -عمو زن

 :گفت برد مي پايين رو صداش که حالي در بعد

 !!ميخوابين؟ جدا نکنه-
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 شمخ با داشت که ارسالن به تعجب با.شد کشيده دستم از شدت به گوشي بدم جواب خواستم تا

 .شدم خيره کرد مي نگاهم

 .شد مادرش با صحبت مشغول و رفت بهم اي غره چشم

 !!سرش به ميزنه کردن شوخي حال و حس وقتها بعضي سارينا... جان مادر نه -ارسالن

 ..........................-عمو زن

 باشه راحت خيالتون شما....نه -ارسالن

 ..........................-عمو زن

 نگهدار خدا...ميرسيم خدمت االن همين چشم-ارسالن

 !بره مي حساب عمو زن از خيلي بود معلوم... ميزد حرف هم قلم لفظ چه اه اه

 :زد داد و کوبيد سرجاش رو گوشي عصبانيت با

 !!!نميزارم زندت بزني مادرم به حرفي بخواي اگه خودم جان به-

 :زد داد که پايين انداختم رو سرم

 !!شد؟ شيرفهم-

 اروم و دادم قورت سختي به رو بغضم.شد مي دوبرابر انگار هم من سردرد ميزد که دادي هر با

 :گفتم

 باشه-

 :گفت و شد تر اروم کمي

 !شن مشکوک اين از بيشتر خوام نمي بپوش هاتو لباس برو هم حاال-

 .برگشت اتاقش به حرفي بدون بعد

 از و پاشيدم صورتم به هم ماليمي ارايش.کردم عوض رو ولباسهام رسوندم اتاقم به رو خودم

 شدم خارج اتاق

 .بيرون زدم خونه از و کشيدم روش اي پارچه سريع تلويزيون ديدن با
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 مه االن مطمئنا بزنم ديد رو ماشينش بودم نکرده وقت وقت هيچ. بود بوگاتيش ماشين سوار

 .نبود وقتش

 .نبود خودش مال حتما.نديدم رو بود شده پارک قبال که جنسيسي ماشين کردم نگاه چي هر

 ستميتون چطور ارسالن وگرنه داشت اتومبيل نمايشگاه عمو. داد بهش عمو هم رو ماشينش همين

 .باشه پاش زير عروسکي همچين

 گاز روي رو پاش حرفي هيچ بدون. شدم سوار و اومدم خودم به سريع زد ارسالن که بوقي با

 .افتاد راه و فشرد

 ميزد موج توش خوشحالي که صدايي با...گرفت اغوش در رو دومون هر خوشحالي با عمو زن

 :گفت

 .داخل بفرمايين-

 تنها فهميدم, نبودند اشنا برام که نفر چند ديدن با. شدم وارد ارامي به.رفت کنار در جلوي از

 .نيستيم ما اونا مهموناي

 و يدبوس رو ام پيشوني نوازشگونه رسيد که من به ولي داد دست ارسالن با. اومد طرفمون به عمو

 :گفت اروم

 .جان عمو اومدي خوش-

 مواجه بود عمو زن شبيه تقريبا که مسني خانوم با همه از اول.رفتم بقيه طرف به مرسي گفتن با

 :وگفت داد رو سالمم جواب خوشرويي با. شدم

 !نداري کم هيچي از ماشاال... بودم شنيده زياد( عمو زن)لعيا از تعريفتو!مياين بهم خيلي-

 :گفتم اروم و انداختم پايين رو سرم خجالت با

 .دارين لطف شما ممنون-

 .بودند گرمي خون ي خانواده. کردم پرسي احوال هم شوهرش با

 ودمخ همسن ميخورد تقريبا. شدم خيره, نازنينه اسمش بودم فهميده که دختري به کنجکاوي با

 .بود تودلبرويي و ناز دختر. باشه
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 :گفت و رفت ارسالن طرف به

 !ارسالن اقا سالم-

 :گفت و کرد جذابي ي خنده

 !وروجک؟ چطوري -

 :گفت و کرد ظريفي اخم نازنين

 !نيستم وروجک من بگم چقدر....نشدي ادم هنوز ولي گرفتي زن-

 !وروجکي همون من براي-:ارسالن

 ارسالن به محکم. کرد من طرف به روشو حرص با,نداره فايده باهاش کردن بحث ميفهميد انگار

 .اومد طرفم به و زد تنه

 .بود معلوم خوبي به ولي کنه ابراز رو دردش خواست نمي که اين با

 .خنده زير زد بلند بود فهميده انگار هم ارسالن

 !بخندي آب رو مرض -:نازنين

 :گفت و برگشت طرفم به

 !بدي؟ مثبت جواب هرکول اين به و کني بدبخت خودتو تونستي چطور -

 !!نميشه کسي هر نصيب افتخار اين!..  باشه خداشم از-:ارسالن

 !ميگرفت باال خودشو زيادي داشت انگار نه

 :گفتم و دوختم نازنين به رو نگاهم

 براش دلم... بود افتاده پام به چطور ميديدي و ميومدي بايد جان نازنين!! بگه چي ديگه نگه اينو -

 !!کنه خوش بهش رو دلش ادم نداره هيچي وگرنه سوخت

 .زدم بهش دراري حرص ي خنده

 . بخونم چشماش توي از رو حرص ميتونستم...زد مصنوعي ي خنده
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 :گفت خنده با نازنين

 !!اومد خوشم ول اي-

 .خنديد و دراورد ارسالن براي رو زبونش

 تمام تالفي...بيارم در سرش هاشو محلي بي تالفي داشتم دوست... بودم شده شير تقريبا

 !!تحقيرهاشو

 :گفتم بلند

 !!کنه سير بچمو نيست کسي ميشه خشک شيرت خان هرکول نخور حرص-

 !بود شده اتيشي ارسالن ولي خنده زير زدند همه حرفم اين با

 .شدم قايم عمو زن پشت ترس با و کشيدم خفيفي جيغ...اومد سمتم به جهش يه با

 :گفت ارسالن به رو عمو زن

 !ها طرفي من با وگرنه!!! دخترمو کن ول -

 .رفت اقايون طرف به درهم ي چهره با و نگفت چيزي

 .رفتند اشپزخونه طرف به هم خواهرش و عمو زن. نشستم نازنين کنار

 !اس ساخته کارت گفتم ميخورد که حرصي اون با!! شجاعي چقدر ول اي -:نازنين

 :گفتم خنده با

 !نداره هم ها عرضه اين از بابا نه -

 :گفت باشه اومده يادش چيزي انگار بعد ولي کرد اي خنده ريز

 !!کنم معرفي رو خودم رفت يادم واي-

 :داد ادامه و کرد مصنوعي اي سرفه

 !وقتم خوش...تهران از معماري ي رشته پويا نازنين اينجانب -

 :گفت و کوبيد هم به دستهاشو همچنين...پزشکي دندون ي رشته صدري سارينا هم من -
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 !همسنيم پس واي -

 :گفت ارومتري صداي با که کردم نگاهش خنده با

 !شد جور همبازيم هم فردا براي-

 :گفت که کردم نگاهش خيره تعجب با

 !نداري خبر که تو ببخشيد... اها -

 بريم؟ کجا قراره فردا بزن حدس راستي

 :گفت بده بهم رو زدن حرف مهلت که اين بدون-

 !شمال-

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

 .زد حرفي نه و کرد نگاهم نه حتي ديگه ارسالن شام سر

 اتاقش به رو خودم خستگي با. مونديم همونجا شب عمو زن اصرار با ارسالن ي خاله رفتن از بعد

 هک بودم چيزي اون از تر خسته االن ولي ببينم رو اتاق اين داشتم دوست خيلي قبال. رسوندم

 .بزنم ديد رو اونجا بخوام

 که دبو گذشته دقيقه چند دونم نمي. و رفتم داشت قرار اتاق ي گوشه که اي دونفره تخت طرف به

 يدکش مي که بلندي هاي نفس از.  ارسالنه ميدونستم. اومدم خودم به در شدن کوبيده صداي با

 .نخوردم تکوني هيچ. عصبانيه خيلي بفهمم ميتونستم

 .گذاشت روش رو سرش و کشيد محکم رو بود سرم زير که بالشتي. بيدارم بود فهميده انگار

 .نخوردم تکوني هم باز! کنم تعجب يا بخندم کارش اين از نميدونستم

 .شد کشيده محکم هم داشت قرار روم که پتويي که بود نکشيده ثانيه چند به هنوز

 منو لگد هي با بود مونده کم فقط بود گرقته ازم رو پتوم هم و بالشت هم. نداشتم هيچي تقريبا ديگه

 .ترم راحت اينجوري من بخواب پايين شما شرمنده بگه و پايين بندازه تختش از
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 رو سرش,بود راحت هم خيلي وضع اين از انگار اون ولي شدم خيره بهش و بردم باال رو سرم

 .پيچوند خودش دور محکم رو وپتو کرد فرو بالشت توي بيشتر

 :گفتم و کردم اي مسخره ي سرفه. زدم زل بهش حرص با

 !!ادمم هم من -

 :گفت بده تکوني خودش به حتي اينکه بدون

 .خوشوقتم اشناييت از... ارسالنم هم من-

 .شدم خيره بهش تعجب با

 ولي دازهبن حقير منه به نگاهي بخواد بلکه ميکردم نگاهش داشتم همونطور من و گذشت ثانيه چند

 .نياورد هم مبارکش روي به حتي

 ....کشيدم پوفي

 تبالش نرمي و کجا اون ولي بگيره برام رو بالشت جاي بتونه حداقل تا بردم سرم زير رو دستم

 !!کجا

 .خوابمب بالشت بدون نداشتم عادت هيچوقت. بود پايين خيلي سرم دفع اين. برداشتم رو دستم

 :فتگ محکمي صداي با يکدفعه که ميدادم فحش بهش لب زير و رفتم مي کلنجار خودم با داشتم

 !!بخوابم بزار نکن فس فس اينقدر-

 رو امچشم و برداشتم تقال از دست مظلوما مثل حرفي هيچ بي که بود قاطع صداش اونقدر راستش

 .بستم

 :گفت اروم که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي

 سارينا؟

 !خواستم نمي اونموقع حداقل يعني بدم رو جوابش نداشتم دوست

 .کرد سکوت نشنيد ازم جوابي هيچ وقتي ولي زد صدام هم ديگه بار چند
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 .بخوابم کردم سعي و شدم بيخيال

 .شدم خيره بهش و کردم باز رو چشمام, سرم رفتن باال احساس با که بود نگذشته ثانيه چند هنوز

 !ببينه منو باز چشماي تونست نمي تاريکي اون توي مطمئنا

 .انداخت من روي ارومي به و زد کنار خودش روي از رو پتو

 نشست لبهام روي محوي لبخند,بودم خيره بهش که همونجوري

----------------------------- 

 بود نزديک کردم مي نگاه درختهاش به که جا همين از. موند منتظر و زد هم سر پشت بوق چند

 !داخلش حال به واي ديگه شم مرگ ذوق

 با موع. بيايم عمو لکسوز با شديم مجبور نداشت عمو زن و عمو براي جا که ارسالن ماشين بخاطر

 .عقب هم عمو زن و من بود نشسته جلو ارسالن اصرار

 اومدن براي رو ها اون نتونست هم عمو هاي اصرار حتي. بود خالي خيلي سروناز و بابا مامان جاي

 .موند تهران و نپذيرفت رو عمو دعوت کاري ي مشغله ي بهانه با بابا و کنه راضي

 .بودند اومده خودشون ماشين با نازنين ي خانواده. کردم نگاه سرمون پشت هاي ماشين به

 دونستم مي من که جايي اون تا آخه. بودند دعوت هم رزانا و ياشار ي خانواده که بود اينجا جالبش

 توي عمو زن و عمو حتما داشتند هم خانوادگي ي رابطه اگه حتي. بود ارسالن دوست فقط ياشار

 .کردند مي شرکت ياشار جشن

 همراه جوان زوج  دو هاش سرنشين که دونستم مي فقط شناختم نمي که هم رو ماشين آخرين

 و داشت نگه  جلوتر کمي. روبرگردوندم سرم هم من ماشين افتادن راه با.اند شون ماهه ده دختر

 .شد شناختم نمي که پيرمردي يک با صحبت مشغول

 خودم راه و شدم پياده ماشين از سريع هم خاطر همين به بزنم ديد رو اونجا داشتم دوست خيلي

 .گرفتم پيش رو

 . کنم نگاه ها درخت به دقيق ميتونستم تازه. بود قشنگي خيلي جاي واقعا

 .نبود معلوم هم انتهاش تاريکيش بر عالوه چون داشت قرار ،جنگلي باغ قسمت اين کنم فکر
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 بودن عمارت يک به شباهت بي که ساختماني کنار بزرگ استخري ديدن با., کردم تند رو هام قدم

 ميشد کندتر هم هام قدم بودم پوشيده که هايي کفش و اش شده فرش سنگ ي محوطه بخاطر.

 .بفرستم لعنت هايي کفش چنين پوشيدن براي خودم به ثانيه چند هر بود شده باعث اين و

 از اثري هيچ حتي. بود اب از پر استخرش تصورم برخالف. رسوندم استخر به رو خودم باالخره

 .نبود هم هم برگي هيچ

 طرف به و اومدم خودم به سريع بوقي بلند صداي با که بودم استخر تماشاي مشغول ذوق با

 .برگشتم ارسالن ماشين

 .کرد مي نگاهم اخم با داشت

 .شدم خيره بهش گيجي با بعد انداختم خودم به نگاهي دارم مشکلي اينکه فکر با تعجب با

 : گفت چيزي عصبانيت با و گذاشت بوق روي رو دستش دوباره حرص با

 .برداشت بوق روي از رو دستش حرص با گفت بهش عمو که چيزي با بعد ولي نفهميدم که

 .فهميدم نمي رو ها بوق اين معني و بودم شده هول واقعا

 :گفت و داد بيرون پنجره ي شيشه از رو سرش کمي خنده با عمو اينبار

 کني؟ باز برامون رو راه لطفا ميشه جان سارينا -

 رارق راهشون وسط دقيقا آخه فهميدم مي رو منظورشون تازه. انداختم سرم پشت به نگاهي سريع

 .داشتم

 .بودند کرده ايجاد مشکل برام هام کفش باز ولي کشيدم کنار رو خودم سريع

 يول شدم خم کمي.چسبيدم زمين به کردم احساس لحظه يک ولي بردارم اي ديگه قدم خواستم

 دوباره رو نگاهم ترس با بود رفته فرو ها ريزه سنگ داخل کامال که کفشم ي پاشنه ديدن با

 .دوختم بهشون

 .بود شده قرمز عصبانيت از کامال ارسالن اما خنديد مي داشت هنوز عمو

 طرف از گفت مي چيزهايي حرص با لب زير داشت که ارسالن طرفي از. بود بدي ي صحنه واقعا

 ديگه
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 هام کفش با داشتم من هم طرف اين از و کردند مي نگاهم خنده با داشتند که عمو زن و عمو هم

 .ومدا مي در داشت کم کم هم بودند سرشون پشت که هايي ماشين صداي حتي. رفتم کلنجارمي

 مونجاه اينکه هم اون  داشتم راه يک فقط. کشيدم ام کرده عرق پيشوني روي رو دستم کالفگي با

 ي سوژه روز  چند براي ميشد باعث که برم و کنم ولشون وسط همون و شم هام کفش بيخيال

 .بشم بقيه

 .شد خم جلوم و شد نزديک بهم عصبانيت با. گرفتم باال رو سرم سريع پايي صداي شنيدن با

 :غريد داشت کردنش کنترل در سعي که عصبي صدايي با

 !!بپوشيشون بياي راه ها کفش اين با نيستي بلد وقتي ميگه کي احمق ي دختره آخه -

 پاشنه حرکت يک با موقع همون توي.بود هام کفش به نگاهش اون ولي کردم نگاهش حرص با

 .شد بلند جاش از لباسش تکوندن از بعد و کشيد بيرون رو کفشم ي

 :گفتم نفهمه که طوري لب زير بهش کردن نگاه بدون و شدم بلند جام از

 !راضي خود از بيشعور-

 به و کشيد محکم رو بازوم دفعه يک بود شنيده رو حرفهام انگار ولي برم که کشيدم رو راهم

 ماشين طرف به باشه عصبانيت از زدم مي حدس که محکم هايي قدم با و کرد نزديک خودش

 .بست محکم رو در هم متعاقبش. داد هولم ماشين داخل به و کرد باز رو عقب در.کشوند

 خنده از اثاري هنوز چون بودند شده ارسالن هاي رفتار اين ي متوجه عمو زن يا عمو نکنم فکر

 .بود مونده هاشون لب روي

 !نياي ها کفش اين با بگم نبود حواسم اصال جان سارينا مرگم خدا -:عمو زن

 با وقت يچه شد تجربه برام ديگه بابا نه: وگفتم زدم روش به بود گريه به شبيه بيشتر که اي خنده

 نرم جايي ها کفش اين

 ينزديکا تا رو ماشين حرفي هيچ بي شد سوار هم ارسالن موقع همون. زد نمکيني ي خنده دوباره

 اب کردم سعي اينبار هم من. شدند پياده ماشين از همه ماشين توقف با. کرد هدايت عمارت همون

 . برم راه احتياط
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 . برگردوندم رو سرم.در توي رفتم تقريبا شد زده بهم که اي تنه با که بودم نشده داخل هنوز

 :زدم داد و رفتم در کوره از رزانا نيشخند ديدن با

 !رواني چته-

 :وگفت کرد اخمي اينبار

 !شده؟ چي انگار حاال توهم ميشه چيزيت يه وا -

 :گفت بشنوه که طوري و اومد نزديکم نازنين بدم رو جوابش خواستم تا

 نداره هم رو بشي دهن به دهن باهاش اينکه ارزش حتي...سارينا کن ولش-

 :گفتم و نشست لبم روي پوزخندي اينبار

 !! طرفم ساديسمي يه با نبود حواسم اصال!ميگي راست-

 .ترکيد مي عصبانيت از داشت...دوختم بهش رو نگاهم و

 !نداره رواني تعادل بيشعور ي دختره

 .شد داخل سريع بگه چيزي اينکه بدون

  تحفه داره هم ادعايي چه کن نگاش اه اه -:نازنين

 .دادم بيرون محکم رو نفسم فقط و ندادم رو جوابش که بودم عصباني اونقدر

 قرار باال ي طبقه راهروي توي که اتاقي اخرين وارد عمو زن هدايت با و شدم وارد نازنين همراه

 .شدم داشت

 دهندي گندي اين به روزي بحال تا. انداختم اتاق ي نفره دو بزرگ تخت روي رو خودم عصبانيت با

 .بودم

 تهنگذش دقيقه چند هنوز ولي بيارم بدست رو ارامشم طريق ان از کردم سعي و بستم رو چشمهام

 .پريدم پايين تخت از سريع و کشيدم جيغي ترس از. شد کوبيده ديوار به محکم در که بود

 زد دبلن يکدفعه که شدم خيره نازنين به شده گرد هاي چشم با زدم مي نفس نفس که همونطور

 .خنده زير
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 :گفت خنديد مي که همونجوري

 !!قيافشو...  واي -

 :گفت اورد مي در ادامو که حالي در بعد

 !دونستم نمي خودم داشتم اي جذبه عجب خداييش ولي!!.. سارينا شدي حال با چقدر واي-

 يک با ولي رسوندم بهش رو خودم جهش يک با و کنم کنترل رو خودم نتونستم ديگه اينبار

 .کرد فرار سريع جاخالي

 :زدم داد دويدم مي دنبالش که همونجوري

 !زارم نمي زندت وگرنه وايستي االن همين خودت بهتره -

 :گفت خنديد مي که حالي در

 !نداري هم ها عرضه اين از خودت قول به -

 شتپ از رو اش يقه سريع کنه زياد رو سرعتش بزارم اينکه از قبل و دويدم رو ها پله عصبانيت با

 :زدم داد عصبانيت با  و چسبوندمش ديوار به. گردوندم برش خودم طرف به و گرفتم

 !!!گفتي چي بگو ديگه بار يه حاال -

 .انداخت پايين رو سرش ترس از عصبانيم خيلي بود فهميده انگار هم اون

 :زدم داد

 !!گفتي چي بگو-

 کردم غلط -:گفت اروم بود پايين سرش که همونجوري

 .بترسه اينقدر شد نمي باورم واقعا. شدم خيره بهش تعجب با

 :گفتم. بدم جلوه عصباني رو خودم کردم سعي

 ميدونستي؟ رو چيزي يه -

 :دادم ادامه ، داد تکون منفي ي نشانه به اروم و اورد باال رو سرش
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 نداره؟ سرت پشت ديوار با فرقي هيچ رنگت االن ميدونستي -

 :گفتم و زدم نيشخندي بگه چيزي اينکه از قبل. کرد نگاهم شده گرد هايي چشم با

 !!بنداز خودت به نگاهي يه اينه توي برو خدا تورو-

 :دادم ادامه بعد

 !!بيشتره تو از جذبم کردي حال-

 :گفت و زد کنارم حرص با

 !احمق دادي سکتم...کوفت...مرض -

 :گفتم ميرفتم ها مبل از يکي طرف به که درحالي

 !نداره گله داره عوض که چيزي -

 .نشست ها مبل از يکي روي روبروم و گفت ايشي لب زير

 چند بعداز.نشستند ها مبل از يکي روي کدوم هر و اومدن پايين ها پله از بقيه هم موقع همون

 .کرد حرکت ها پله طرف به و شد خونه وارد بيرون از ارسالن هم دقيقه

 و درپ رفوئي اقاي و خانم کنار نفره سه مبل روي ياشار.شدم خيره بقيه به و برگردوندم رو سرم

 هر ي چهره به لحظه چند.بود نشسته ها ان کنار ي نفره تک مبل روي هم رزانا بود نشسته مادرش

 .شدم خيره دوشون

 رو يزشچ هيچ دختر اين کال. نبود کدوم هيچ شبيه رزانا ولي بود باباش و مامان شبيه خيلي ياشار

 کالسي با و متشخص هاي ادم کامال رفوئي خانم و اقا رزانا خالف بر. بود نرفته مادرش و پدر به

 .بود رزانا مقابل ي نقطه هم ياشار حتي.بودند

 .دادم سوق سمتش به رو نگاهم عمو صداي با.بودم متعجب واقعا تفاوت همه اين از

 چيه؟ سبزي قورمه به راجع نظرتون ها بچه-:عمو زن

 بهرو اش شده مانيکور هاي ناخون کرد مي سعي که حالي در رزانا بگه چيزي کسي اينکه از قبل

 :گفت انزجار با بکشه رخ
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 .خورم نمي که من-

 .شدند خيره بهش و کردند سکوت همه حرفش با

 سمت هب رو متعجبشون  هاي نگاه بقيه اينبار. خنده زير زدم بلند و بگيرم رو خندم جلوي نتوستم

 .دوختند من

 اساحس با. نگفتم چيزي و انداختم پايين رو سرم خجالت با. بود شده خيره بهم حرص با هم رزانا

 .شدم مواجه ياشار خندون هاي چشم با که گرفتم باال رو سرم نگاهي سنگيني

 مبود حرصي دستش از اونقدر. بگيرم خودم به متعجبي صداي کردم سعي و کردم جمع رو خندم

 .نميشدم اروم کردم نمي تالفي تا که

 :گفتم بهش رو تعجب با

 جون؟ رزانا چي واسه ا -

 با بود کرده باز رو دهانش اکراه با که حالي در.کنه خفم همونجا خواست مي دلش بودم مطمئن

 :گفت حرص

 ... ميکنم استفاده آريايي دکتر غذايي رژيم از دارم اس هفته چند... سازه نمي بهم اصال-

 :گفتم بلند صداي با  و شدم بلند جام از بشه خارج دهنش از اي ديگه حرف بزارم اينکه از قبل

 موافقه؟ شراب با کي -

 اي نقشه يک زمان اون فقط بودم نرفته سراغش هم بار يک حتي.. نبودم چيزا اين اهل اصال

 .اومد نمي خوشش خيلي مطمئنارزانا که داشتم

 :گفت بلند رزانا بگه چيزي کسي که اين از قبل دوباره

 !خورم مي که من عاليه -

 اب شديم که اشپزخونه وارد.کشوندمش خونه اشپز به خودم با و گرفتم رو نازنين دست سريع

 :گفت عصبانيت

 !شکست دستم وحشي چته -
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 :گفتم ارومي صداي با بدم بهش جوابي اينکه بدون

 بگيريم؟ رو رزانا اين حال خورده يه مياي-

 :گفت حالي خوش با و کرد رها رو بود مالشش حال در که دستي حرفم اين با

 !هستم من... ول اي-

 :گفت و کرد ريز رو چشمهاش بعد

 چطوري؟-

 !کنم درست براش رو خودم مخصوص هاي مشروب ميخوام -

 :گفتم و برداشتم رو اي قابلمه

 !بريز تو اين چيزي يه من به نزن زل اونجوري هم حاال -

 :گفت تعجب با

 !هستي؟ کي ديگه تو بابا -

 صفشن تقريبا کردم باز  رو نمک ي بسته.کردم پر اب ليوان يک با رو وقابلمه انداختم باال ابرويي

 .کردم خالي رو

 و کرد باز رو پاش فلفل سر نازنين يکدفعه که ميريختم توش چيزايي يه خودم براي داشتم

 :گفت خنده با.کرد خالي توش رو تمامش

 !ده مي جواب فلفل مواقع گونه اين در -

 :گفتم و کردم نگاهش خنده با

 !ها؟ اي اينکاره هم تو بابا ول اي -

 بهم رو يکدفعهه.شدم مواد زدن هم مشغول هم من.داد ادامه کارش به و انداخت باال اي شانه

 :گفت

 نشده؟ مزه بد زيادي نظرت به سارينا -

 :گفتم عمو زن به رو و کردم نگاهش خنده با
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 کجاست؟ هاتون گالب و شکر عمو زن -

 :گفت و داد دستم رو شکر و گالب عمو زن

 دوتا؟ شما کنين مي چکار دارين-

 !بگيريم  رو رزانا اين حال خورده يه ميخوايم فقط جان خاله هيچي -:گفت نازنين

 :گفت ميخنديد که درحالي عمو زن

 !جوونا شما دست از -

 :گفتم نازنين به رو و کردم اضافه رو گالب و شکر

 شدي؟ راضي حاال -

 مين مشروب به قيافش اصال اين...بنداز بهش نگاهي يه توروخدا سارينا ولي! شد عالي -:نازنين

 !خوره

 !مشروب جز ميداد شباهت چيز همه به. ميگفت راست

 رو ترشبيش نصف عمو زن ديد از دور البالو شربت کردن پيدا از بعد و رفتم کابينت طرف به سريع

 !نباشه ضايع خيلي که کردم رد صافي از رو مواد تمام هم اخر در.کردم خالي قابلمه توي

 بقيه و ريختم ها جام از يکي توي رو مواد هم من. گذاشت سيني توي رو شراب هاي جام نازنين

 . کردم درست البالو شربت هم ارسالن و نازنين و خودم براي. کردم پر گيالس با هم رو

 يسين جلوي هم  رو بقيه نرسه بهشون کسي دست تا گذاشتم سيني ي گوشه رو ليوان چهار

 .افتادم راه سالن طرف به و گذاشتم

 :گفت و زد پوزخندي افتاد بهم چشمش که رزانا

 !ها بياري مشروب يه ميخواستي مثال جون سارينا-

 :گفتم نشوند لحنم متوجه بقيه طوري و انداختم بهش نگاهي نيم

 !اوردم مي برات زودتر داري عجله اينقدر ميدونستم اگه عزيزم -
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 ها گيالس کردن تعارف از بعد. بردم مي لذت هاش خوردن حرص ازاين چقدر من و نگفت هيچي

 ولي. دادم قرار مقابلش رو سيني و رفتم بود نشسته من جاي سر که ارسالن نزديک ترها بزرگ به

 دهنش نزديک رو جام اينکه از قبل. برداشت رو بود رزانا مخصوص که مشروبي من گند شانس از

 :گفتم ساختگي لبخندي با و کشيدمش بيرون دستش از سريع ببره

 ! خورم نمي مشروب من منه مال اين -

 نهنبي که طوري اسوده خيالي با. برداشت رو ديگه يکي و نگفت چيزي ولي کرد نگاهم مشکوک

  ديگه هاي جام از يکي

 ارسالن و کنار ميز روي رو بود شربت حاوي که جامي. گذاشتم سرجاش رو اون و برداشتم رو

. بود دموا همون سيني توي مونده جام تنها. رفتم رزانا نزديک نازنين شربت دادن از بعد و گذاشتم

 :گفتم و زدم پوزخندي رسيدم که مبلش کنار

 بفرما! داشتي عجله خيلي اينکه مثل-

 :گفت اروم و زد نيشخندي

 !شدم نگرانت... ندوني رو شربت و مشروب بين فرق شايد گفتم...نداشتم عجله عزيزم نه -

 !بري مي پي اشتباهت به کامال مشروب اين خوردن با -

 :گفت اش شده ريز هاي چشم با و کرد اخمي اينبار. دادم تحويل بهش نيشخندي خودش مثل

 افتاده؟ اتفاقي!...ميزني مشکوک-

 :گفتم سريع. رفتم مي لو داشتم اينکه مثل

 !داره شک زمان و زمين به که خودته ذهن اين عزيزم نه-

 ليو بدم نشون تفاوت بي رو خودم کردم سعي. نشستم ارسالن کنار خودم جاي سر سريع بعد و

 .بود رزانا به حواسم چشمي زير

 ماومد خودم به سريع خورد بازوم به که اي ضربه با که بودم خودم حال توي دقيقه چند دونم نمي

 .شدم خيره ارسالن به تعجب با و

 :گفت اخم با
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 خوري؟ نمي مشروب نگفتي مگه-

 :گفتم گيجي با

 چي؟ براي اره -

 بود؟ شربت جام اون توي نگفتي مگه -:ارسالن

 .گفتم اره-

 شد تر شديد اخمش اينبار

 !چيه؟ اين پس -:ارسالن

 .کرد اشاره خودش جام به و

 .بدم نشون اروم رو خودم کردم سعي

 .ديگه مشروبه خب -

 :گفت شده کنترل صدايي با و خنديد عصبي

 !!نميگه اينو اصال که مزش -

 ...شربت جام اين توي اشتباهي شايد خب..خب...نميدونم-

 :گفت و پريد حرفم وسط

 !اوردي؟ باال گندي چه دوباره باز -

 :گفتم شده کنترل صدايي با

 !فهمم نمي رو منظورت -

 يخوادم دلت کاري هر نکن فکر!باشه داشته رزانا به ربطي بفهمم اگه سارينا حالت به واي-:ارسالن

 !!کن فرو گوشات اون توي اينو! کني بازي من ابروي با و بکني ميتوني

 يم تهديد منو که بود اهميت با براش اونقدر رزانا يعني. برگردوندم رومو اخم وبا نگفتم چيزي

 کرد؟
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 شوقي ناخوداگاه. شدم مواجه خاليش جاي با که دادم سوق رزانا سمت به عصبانيت با رو نگاهم

 هک حالي اون از منو تونست نمي هم ارسالن تهديد حتي. گرفت فرا رو وجودم تمام ناپذير وصف

 .دربياره داشتم

 که يدرحال و اومد بيرون دستشويي از ميزد زردي به که صورتي با رزانا که بود گذشته دقيقه چند

 صحنه اون شاهد که رفوئي خانم.نشست اولش ي سرجا بود کرده حلقه دورشکمش رو دستش

 :گفت بود

 شدي؟ چي رزانا -

 .شد بد خورده يه حالم جون يلدا هيچي -:رزانا

 .شده خيره بهم غيض با بعد

 .کن استراحت خورده يه باال برو بده خيلي حالت اگه عزيزم -:رفوئي خانم

 .کرد حرکت پله طرف به حالش همون با و شد بلند جاش از خواسته خدا از هم اون

 مي مظلوم حال اون توي هم هرکسي که زدم نهيب خودم به زود ولي سوخت براش دلم راستش

 بودم رزانا گر نظاره که مدتي تمام توي. بود بسته پشت از رو شيطون دست رزانا وگرنه شد

 در يچ ميدونستم چون نکردم هم نگاهش حتي ولي کردم مي حس کامال رو ارسالن نگاه سنگيني

 .انتظارمه

 :شنيدم پشت از رو صداش رزانا رفتن از بعد

 اره؟ کردي خودتو کار باالخره -

 داشت هک افتاد نازنين به چشمم لحظه يک که ميرفتم کلنجار خودم با داشتم. بودم ترسيده واقعا

 .کرد مي نگاهم

 با و شد بلند جاش از بعد و دوخت ارسالن به رو نگاهش که خوند چشمهام از رو ترس کنم فکر

 :گفت بلندي صداي

 خشک کمرم تو قر من ولي دونم نمي رو شما!! ها گرفتين سکوت ي روزه انگار هم شما بابا اي -

 :گفت رفت مي تلويزيون طرف به همونطورکه! شده
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 سارينا؟ نه مگه -

 .بودم حال خوش خيلي دوستي همچين داشتن بخاطر واقعا

 :گفتم و شدم بلند جام از خواسته خدا از

 چيه؟ رقص دور يه به راجع نظرتون...موافقم نازنين با مورد اين در -

 و شيدک رو دستم سريع و اومد نزديکم نازنين اهنگ صداي شدن بلند و بقيه موافقت اعالم از بعد

 .برد وسط خودش با

 . کردند رقصيدن به شروع و اومدند وسط هم بقيه کم کم

 

 ليو ارسالنه کردم فکر اول. کردم مي حس رو نگاهي سنگيني رقصيدم مي که مدتي تمام توي

 .رفت بين از رفوئي اقاي با صحبت مشغول ارسالن ديدن با خياالتم تمام

 هک طوري لب زير تعجب با. شدم روبرو ياشار اخم با يکدفعه که چرخوندم رو سرم سرخوردگي با

 :گفتم بفهمه

 شده؟ چي-

 و شدم بيخيال هم من. انداخت پايين رو سرش و داد اخمش جاي مصنوعي لبخند سريع اون ولي

 .برگردوندم رو سرم

 اون با مطمئنا.برگشتم ارسالن طرف به دوباره بود مامانش با رقصيدن مشغول که نازنين ديدن با

 به اورد مي کمم رفوئي اقاي جلوي همونجا دادم مي رقص پيشنهاد بهش داشتاگه که اخالقي

 توي هم هنوز. کردم حرکت ياشار طرف وبه کردم عوض هامو قدم مسير اينبار هم خاطر همين

 . بود فکر

 :گفتم بلندي صداي با و وايستادم جلوش

 ميدين؟ افتخار -

 دنبال رو نگاهش مسير تعجب با. کرد نگاه رو سرم پشت بعد ولي شد خيره بهم تعجب با اول

 .شدم خيره ميکرد نگاه رقصنده جمع به داشت که ارسالن به و کردم
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 .شد بلند همراهم هم اون. کردم نگاهش منتظر و برگشتم ياشار طرف به دوباره

 و دميز بشکن فقط انگار ياشار ولي بوديم رقصيدن تند به مجبور هم ما بود تند اهنگش چون

 .ميجنبوند رو خودش

 :گفت که کردم نگاهش خنده با

 ميخندي؟ چي به...چيه؟-

 !رقصي مي دار خنده خيلي-

 :گفت و گرفت خودش به جانبي به حق ي قيافه

 !برقصم؟ عربي برات داشتي انتظار نکنه-

 !ودب دار خنده خيلي واقعا ببينم زنونه عربي لباس توي رو ياشار اينکه تصور. خنديدم دل ته از

 ميکنه؟ نگاه اينجوري چرا اين وا. شدم خيره بهش خنده با

 .انداختم پايين رو سرم. ميکرد معذبم خيلي نگاهش

 :گفت آروم گوشم کنار و اورد پايين رو سرش که بود نکشيده ثانيه چند به هنوز

 شدم؟ عاشقت چجوري ميدوني -

 :گفت بمونه جوابم منتظر که اين بدون

 !ميکنه ديوونه آدمو هات خنده -

 يتيموقع چنين تحمل واقعا. نداشتم ياشار از رو حرفي چنين شنيدن انتظار راستش شدم سرخ

 .بود شده سخت خيلي برام

 !شم خيره ارسالن به و برگردونم رو سرم لحظه يک براي شد باعث چي دقيقا دونم نمي

 .شد سست پاهام لبخندش ديدن با

 .بودم شده خيره,بود شده باز لبخند به که هاش لب به فقط و رقصيدم نمي حتي ديگه

 . شدم خيره بهش دوباره و زدم پلک هم سر پشت بار چند
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 .بود نشده باورم هم هنوز انگار

 نده؟بخ داشت دليلي چه اصال پس ديگه بود؟آره ياشار و من رقصيدن بخاطر لبخندش اين يعني

 هدوبار.بود شده برنده درونم صداي اينبار انگار ولي بدم راه ذهنم به مثبتي افکار کردم سعي

 :پيچيد سرم درون صدايي

 !!بود نخواهد و نبوده تو مال وقت هيچ اون....نيست تو مال ارسالن...سارينا-

 .بود فايده بي ولي کنم دور رو ها صدا کردم سعي و گذاشتم سرم روي رو دستم

 دور هم ازش اگه حتي! داره دوست رو عسل اون....بزني؟ گول رو خودت کني مي سعي چرا -

 !باشه

 :گفت چون  بود فهميده رو حالم هم اون انگار. برگشتم ياشار طرف به کالفگي با

 .بشينيم بهتره شدم خسته هم من...نيست خوش زياد حالت انگار-

 .رسوندم مبل به رو خودم لرزان پاهايي با و کردم حرکت تر جلو خواسته خدا از

 !زدم پوزخندي خودم به دلم توي

 يا شد؟ مي غيرتي ها رمان مثل ارسالن وقت يه اينکه بودم؟ کرده فکري چه خودم با من واقعا

 کرد؟ مي جدا ياشار از منو عصبانيت با و شد مي بلند اينکه

 .شد جلب طرفشون به نگاهم ناخوداگاه رزانا و ارسالن صداي با

 ندبل جاش از ارسالن که گفت چيزي گوشش کنار بود؟ شده پيداش کجا از ديگه رزانا دونم نمي

 .کردند رقصيدن به شروع و رفتند وسط دوتايي و شد

 .شدم خيره سراميک به و انداختم پايين رو سرم حسادت با

 هتاز انگار! بود برپا غوغايي درونم ولي شدم هم موفق کنم فکر,کنم ظاهر حفظ کردم مي سعي

 .کردم مي باور رو درونم هاي حرف

 ازم تنها نه که داشتم يقين,داشت که هايي رفتار اين با! بود محال آرزوي يک من براي ارسالن

 ولي اوردم نمي در سر تنفرش اين از! داره بهم هم تنفري احساس درونش بلکه نمياد خوشش
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 يم عسل رفتن مقصر منو اون. بود عسل کنم قانع باهاش رو خودم تونستم مي که دليلي تنها

 !دونست

 .شدم خيره رقصوشون به و کردم حسادتم جايگذين رو تفاوتي بي و کردم جمع رو سعيم تمام

 الس يک...بدم دستش آتويي سال يک اين توي خواستم نمي ديگه. بودم گرفته رو تصميمم

 !کردم وحشت ناگهان بابا ياداوري با..... که هم بعدش ميکردم تحمل

 !بود بهبودي به رو حالش تازه اون کرد؟ مي پيدا حالي چه گرفتيم مي طالق اگه

 ازدواج ارسالن با شدند راضي تا کردم اصرار چقدر. افتادم, کردم مي بهشون که هايي اصرار ياد

 گن؟ مي چي بعد سال يک.. کنم

 چي وقت اون..اومدم مي حساب به مطلقه زن يک من, گرفتيم مي طالق اگه اينها ي همه از جدا

 شد؟ مي

 اييه اشک جلوي سختي به. کرد سد رو گلوم راه سنگين بغضي ناخودآگاه ها اين تمام ياداوري با

 در چشم ناگهان که کردم عوض رو نگاهم جهت و گرفتم رو, بودند شده جمع هام چشم توي که

 .شدم عمو زن چشم

 روي رو دستهام کردم جور و جمع رو خودم. کنم هول بود شده باعث بود کرده بهم که غليظي اخم

 .کنم دور ازچشمهام رو باقيمانده هاي اشک از کمي تا فشردم چشمهام

 .شه دور اونجا از و بگه لب زير چيزي شد باعث همينکارم

 بود خودش به ها حواس کردن جمع در سعي که بلندي صداي با و رفت جمع طرف به عمو زن

 :گفت,

 !حاضره شام -

 :گفت نازنين و من به رو بعد

 !کنين کمکم بياين هم دوتا شما -

 حرکت خونه آشپز طرف به شدمو بلند جام از گيجي با, بودم نياورده در سر حرکاتش از که من

 رو مميل بي نگاه و نشستم ها صندلي از يکي روي نازنين همراه به, عمو زن به کمک از بعد. کردم
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 مه بود نشسته  روبروم که ارسالن به نگاهي حتي که بودم حوصله بي اونقدر. دوختم غذاها به

 از رت حوصله بي ولي بشنوم رو ميومد براش رزانا که هايي عشوه صداي ميتونستم فقط. نکردم

 .آوردم کم که بودم کرده قبول هم خودم انگار. کنم حسادت که بودم اوني

 .شدم خيره نازنين به بيصدا و اومدم خودم به حورد بازوم به که اي ضربه با

 خوري؟ نمي هيچي چرا سارينا-:نازنين

 کمي بود شده که هم ظاهر حفظ براي و شدم خيره, بودند خوردن حال در که بقيه به تعجب با

 :گفتم نازنين ي زده تعجب هاي نگاه جواب در و برداشتم ساالد

 .ندارم ميل -

 .افتاد رزانا غذاي به نگاهم ناخودآگاه که بردارم چنگالي خواستم

 يشپ ميخواست اون و نبود بيشتر اي بهانه خوردن غذا انگار! نخورده دست ولي بود پر بشقابش

 ي ترهدخ. فشردم محکم دستم توي رو چنگال کنم تحمل  نتونستم اينبار! باشه جونش ارسالن

 !بود نبرده انسانيت از بويي انگار بيشعور

 چرا که بود اين از تعجبم تمام. کردم خوردن به شروع و بردم ساالدم توي رو چنگالم حرص با

 .داشت جواب دو فقط شن؟  نمي ارسالن هاي رفتار اين ي متوجه ديگران

! يدندد نمي رو بقيه مشکالت که داشتند مشکل خودشون اونقدر هم يا و! بودند....  کمي اينکه يا

 .دونستم مناسب رو گزينه دو هر هم من

 .شدم ها ظرف شستن مشغول و کردم جمع رو وسايل نازنين و عمو زن کمک به هم غذا از بعد

, بود چي دونم نمي که کارش  انجام از بعد.شد خونه اشپز وارد ارسالن که بود نگذشته ثانيه چند

 گشت مي بر رو اش رفته راه که حالي در. کرد صداش عمو زن, ميشد خارج خانه اشپز از که وقتي

 :گفت

 مامان؟ شده چيزي -

 !بدي بهم رو وقتت از دقيقه چند ميشه اگه دارم مهمي کار باهات عزيزم...ارسالن-:عمو زن

 :داد ادامه بعد
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 !منتظرتم اتاق توي من -

 ردمک مي فکر بهش که چيزي تنها.افزودم شستنم ظرف سرعت به ارسالن و عمو زن رفتن از بعد

 .شدم راهرو وارد و رفتم باال ها پله از خستگي با. بود خواب

 !بود داده قورت گو بلند انگار. شنيدم رو صداش گذشتم مي عمو زن اتاق از که هنگامي

 يم وسوسه ناخوداگاه بود هم کس هر که بود بلند صداش اونقدر ولي باشم تفاوت بي کردم سعي

  شد

 .بده گوش رو هاش حرف ي ادامه

 زندگيت توي خوام نمي و نخواستم وقت هيچ! ميگم هم االن گفتم بار چند من ارسالن-:عمو زن

 اين ي متوجه هم ساله سه ي بچه يه حتي که تابلوئه اونقدر دوتا شما رفتار ولي کنم  دخالت

 !ميشه سردتون  رفتارهاي

 :داد ادامه بعد...کرد مکث کمي

 که غمي اون تونم نمي هيچوقت و مادرم يک هم من... پسرمي تنها...فرزندمي تنها تو ارسالن-

 دراونق دونم مي ولي بوده چي سر دوتا شما دعواي  دونم نمي من. بگيرم ناديده رو هاته چشم توي

 !دربياره پا از رو تو تونسته که بوده مهم

 :گفتم دلم توي و زدم پوزخندي

 !من نه خاطرعسله به فقط و فقط بينين مي پسرتون هاي چشم توي شما که غمي اين-

 :گفتم لب زير بودم شده هاشون حرف بيخيال که حالي در

 !چه من به بکنن خوان مي که کاري بزارهر-

 تخت روي رو خودم کشان خميازه بستم مي رو اتاق در که حالي در. کردم طي اتاق تا رو راهم و

 به و شدم بلند جام از ترس با. شنيدم رو سرم زير چيزي شکستن صداي ناخوداگاه که کردم پرت

 جا ونهم از و کردم جمع رو هاش تيکه عصبانيت با. شدم خيره بود شده تيکه دو حاال که کليپسم

 .نخورد هدف به گندم شانس از ولي کردم پرتشو سطل طرف به
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 .شد اتاق وارد جن مثل ارسالن دفعه يک که دارم برشون تا شدم بلند جام از حرص با

 :گفت سريع بزنم حرفي اومدم تا. ميومد نظر به عصباني. شدم خيره بهش کنجکاوي با

 !نگو هيچي فقط -

 :گفت شمرده اما عصبانيت با و برگردوند طرفم به رو روش که بدم رو جوابش خواستم

 !!نگو.. هيچي که...گفتم-

 :گفتم حرص با کنه تکرار رو حرفش دوباره اينکه از قبل

 تحقير بايد رسه مي که من به!... نيست عجيب هم همچين ولي! گرفته؟ گازت سگ باز... چيه-

 !ميشه شروع هات گرفتن قلوه و دل رسه مي که جونت رزانا يا عسل به ولي بشنوم هاتو

 :دادم ادامه و شدم خيره هاش چشم توي حرص با

 جلوي بعد... کني مي ازدواج من با ولي داري دوست رو عسل! درگيري خودت با هم خودت تو -

 ... رزانا با هستم زنت که مني

 .شد خورد فقراتم ستون کردم احساس ناخوداگاه کنم تموم رو ام جمله اينکه از قبل اما

 اب کردم احساس لحظه يک که بودم شده کوبيده ديوار به محکم اونقدر. بستم رو هام چشم درد از

  به. شدم خيره قرمزش هاي چشم به و کردم باز رو هام چشم از يکي الي! شدم يکي ديوار

 هب داغش هاي نفس که بود نزديک اونقدر. نداشت فاصله باهام بيشتر انگشت بند سه اندازه

 .خورد مي صورتم

 :زد داد بلند صدايي با و داد فشار محکم رو هام بازو

 !!خوردي؟ گهي چه االن تو -

 .بودم کرده گم رو پام و دست کامال.خوردم يکه تقريبا بلندش صداي با

 :داد ادامه عصبي اما اروم صداي با اينبار

 !چيه من ي خونه توي تو نقش کردم مي روشنت بايد اول همون از! ... دادم رو بهت منه تقصير-

 هم با قراري يه تو و من خانوم نه!... شوهريم؟ و زن واقعا ما کردي فکر داشته برت خياالت نکنه
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 !نکن فراموش وقت هيچ اينو! شدن مستقل هم من و عمو حال شدن خوب تو... گذاشتيم

 که بود ياعتراف از بيشتر دردش حتي! بود کرده تحقيرم بدجور. زد مي چنگ گلوم به سنگيني بغض

 اتاق در به رو بارم اشک نگاه. کنم نگاه هاش چشم توي نداشتم جرئت. بودم کرده پيشش

 .دوختم

 !نداشتيم هم با نسبتي هيچ هم اول از ما... دادم مي اون به رو حق راستش

 .بودم کرده فراموش رو ها اين ي همه من...کنيم دخالت هم کارهاي توي که نبود اين هم قرارمون

  حظهل يک کنم نگاه بهش و بگيرم در از رو نگاهم خواستم تا. بود شده ايجاد بينمون بدي سکوت

 تفاقا همين باز ولي شدم بيخيالش باشم زده توهم که اين فکر با. خورد تکوني در کردم احساس

 و دمش خيره ارسالن به وحشت با باشه شنيده رو هامون حرف تمام کسي اينکه فکر از. شد تکرار

 :کردم زمزمه پته تته با

 !دره پشت يکي..يک-

 يپ حرفم به انگار. انداخت در به نگاهي سرعت به. کردم احساس رو رنگش تغيير واضح طور به

 .برگشت طرفم به کالفگي با چون بود برده

 النارس به ترس با. شد مي کشيده پايين طرف به داشته لحظه هر که افتاد دستگيره به چشمم

 .شدم خيره

 هفاصل هيچ تقريبا.کرد طي رو بينمون ي فاصله خوند هام چشم از رو هام حرف تمام هم اون انگار

 :کرد زمزمه آروم. نداشتيم هم با اي

 ...بشه اينجوري خواستم نمي من... خوام مي معذرت-

 هم جا همين از سوختم... شدم داغ. شد حبس نفسم. گذاشت هام لب روي رو لبهاش آروم و

  رو هاش لب گرمي هم هنوز. نبودم اينجا من اما نبود سخت برام عمو زن لبخند تشخيص

 و نداره احساسي هيچ بده نشون خواست مي انگار. نخورد تکوني. کردم مي احساس هام لب روي

 !نيست بيشتر نقشي اين
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 زمين روي و خوردم سر و نياوردم طاقت هم من ارسالن رفتن وکنار در شدن بسته صداي با

 .نشستم

 با. بود هم توي شدت به هاش اخم. شدم خيره بهش و دادم بيرون رو ام شده حبس نفس

 :گفت نشنوم که طوري لب زير آروم. کشيد موهاش توي دستي  عصبانيت

 !لعنتي-

 نمي منو اون... بودم خواب اش همه فهميدم و شنيدم... نگفتم هيچي و شنيدم... شنيدم اما

 ! بود متنفر من از... خواست

 هيچ بدون. خوابيد کاناپه روي ها چراغ کردن خاموش از بعد و برداشت تخت روي از بالشتي

 !احساسي هيچ بدون... فکري

 به دستي آروم... نخوردم تکوني هيچ جام از. بود کرده قهر باهام خواب انگار.نداشتم خواب ديگه

 .زدم تلخي لبخند بودند کرده باريدن به شروع که هايي اشک ميان... کشيدم  لبم

 هک درحالي بود خوابيده راحت چقدر. بهش شدم خيره شب تاريکي توي.  گرفتم بغل رو هام زانو

 فرا رو هام چشم خواب که بهش بودم خيره دقيقه چند دونم نمي. کشيدم مي عذاب اينجا من

 . رفتم خواب به و گرفت

 آه بودم رفته خواب که جايي ديدن با. کردم باز رو چشمهام کمرم در شدشدي درد احساس با

 .انداختم ديوار روي ساعت به نگاهي. شدم خيره ارسالن خالي جاي به حرص با و کشيدم بلندي

 .ميداد نشون رو 5 ساعت

 امروز ولي بودم خواب 31 ساعتاي تا هميشه. بودم کرده تعجب خودم خيزي سحر همه اين از

 ود تا بود کسي هر خوابيدن طرز اون با. کردم نمي هم تعجب راستش. بودم شده خيز سحر انگار

 حرکت ها پله طرف به و شدم بلند جام از کرختي ميشدبا بيدار و اورد نمي تحمل هم ثانيه

 من بود خيز سحر که کسي تنها انگار. شدم خيره اطراف به و رسوندم سالن به رو خودم.کردم

 توي هک کساني تنها! بود هم رزانا حتي. شدم خيره بودند سالن توي که جمعي به تعجب با. نبودم

 براش انگار.شدم خيره رزانا درهم ي چهره به دقت با. بود ياشار و ارسالن نداشتند حضور جمع

 با و شدم بيخيالش. بود شده خيره خونه در به حرص با بقيه به توجه بي چون بود افتاده اتفاقي

 بهم اي غره چشم که رزانا جز به دادند رو جوابم همه. گفتم خير به صبح همه به رو بلندي صداي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

93 

 

 که عمو زن مهمان کنار خالي جاي کردن پيدا با! اي افاده ي دختره نبود مهم برام هم اصال.رفت

 با .نشستم کنارش ببخشيدي گفتن با و کردم حرکت طرفش به ارامه دل اسمش بودم فهميده

 ريزي اخم بود کرده جاخوش لبش کنار که لبخندي ديدن با. دوختم بهش رو نگاهم عمو زن صداي

 .انداختم پايين رو سرم و کردم

 خوري؟ نمي صبحانه مگه جان سارينا -:عمو زن

 .بزنم لبخندي کردم سعي

 .بخورم صبحانه ندارم عادت هيچوقت من ممنون نه -

 که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي. شد رفوئي خانوم با صحبت مشغول و شد خيال بي هم اون

 :گفت بلندي صداي با و اومد پايين ها پله از ورزشي گرمکن لباس با نازنين

 !بريم حاضرم من -

 :گفتم تعجب با

 !ميريد؟ کجا مگه -

 :گفت زده شتاب نازنين چون بود شده جمع بهم حواسشون همه تازه انگار

 !شو آماده باش زود سارينا واي اي -

 وحشيگريش همه اين از.داد هلم ها پله طرف به و گرفت رو دستم حرص با بگم چيزي اومدم تا

 .گرفتم پيش رو اتاقم راه و نگفتم چيزي خب ولي بودم کرده تعجب

 رمکنگ يک هم من نازنين هاي لباس ياداوري با ولي بپوشم بايد چي دونستم دونم نمي راستش

 .شدم خارج اتاق از و پوشيدم مشکي

 ما زا تر جلو هم بقيه ميرفتيم راه هم پاي به پا آرام دل و نازنين و من. بريم جنگل راه از بود قرار

 تهرش از هم نازنين. ميگفت خودش زندگي از آرام دل ميرفتيم راه که مدتي تمام توي. افتادند راه

 حرف بنظرم راستش. دادم مي گوش هاشون حرف به و بودم کرده سکوت که بودم من فقط. اش

 و کردم آرومتر رو هام قدم بفهمن بزارم اينکه بدون هم خاطر همين به بود کننده کسل هاشون

 اهنگ هم اي ديگه طرف از بود اطراف به نگاهم يک طرفي از. ببرم لذت طبيعت از گرفتم تصميم
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 بودند شده زدن حرف مشغول اونقدر هم ها اون.شم گم مبادا تا بود آرام دل و نازنين به ام ديگه

 .بودند کرده فراموش کلي به رو من که

 امه دست.بود شده سرخ بينيم بودم مطمئن. اومد مي بيرون دهنم از بخار که بود سرد اونقدر هوا

 و نازنين. انداختم جلوم به نگاهي. شدم خيره اطرافم به شوق با و بردم فرو هام جيب داخل رو

  .شنيدم رو آشنايي صداي کنم تر سريع  رو هام قدم خواستم تا. بودند شده دور خيلي دالرام

 .رسيد گوشم به آشنايي صداي کنم تر سريع رو هام قدم خواستم تا

 کني؟ ميخواي چيکار حاال ارسالن -:ياشار

 !موندم توش هم خودم...دونم نمي ياشار دونم نمي -:ارسالن

 تا. مش روبرو ارسالن با خواستم نمي راستش! بودند خودشون. کردم نگاه سرم پشت به ترس با

 بهشون که حالي در. رسوندم بقيه به رو خودم و کردم تر تند رو هام قدم تونستم مي که جايي

 بيرون محکم رو نفسم. شدند نمي ديده ديگه. کردم نگاه هم رو سرم پشت, شدم مي نزديک

 .دادم

 برخورد سخت جسم يک به محکم دفعه يک که ميکردم نگاه رو سرم پشت داشتم همونجوري

 .کردم

 !!شي ذليل الهي.. مامان مردم..آخ-:نازنين

 ! نبود دوروبرمون کسي روشکر خدا.روش بودم افتاده کامال.کردم توجه موقعيتمون به

 :گفتم و شدم خيره بهش حرص با

 !بگي هم آدم مثله ميتونستي اينو خب!...کن زر زر تر کم-

 :شد بلند سرمون پشت از صدايي بگه چيزي خواست تا

 !خبره؟؟ چه اينجا-

 به و گرفتم ارسالن از رو نگاهم شرم با. تکوندم رو لباسم و شدم بلند نازنين روي از سرعت به

 دايص به توجه بي و تکوند رو لباسش حرص با چون نبود کن ول هنوز نازنين انگار. دوختم زمين

 :گفت بهم رو ارسالن
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 !کاري؟ طلب هم چيزي يه اونوقت کردي ناکارم زدي خوبه...خوبه-

 :گفتم حرص با

 !کشتمت انگار حاال!! هم تو خوبه-

 !!کن راحت خودتو بکش بيا خدا تورو نه -:نازنين

 و ارسالن جز به. شدم  خيره اطراف به ترس با و افتادم موقعيتمون ياد بدم رو جوابش خواستم تا

 به مشت با! بود اومده گيرشون سينمايي فيلم  انگار هم ها همين ولي نبود اي ديگه کس ياشار

 :گفتم گوشش دم آروم و کوبيدم نازنين پهلوي

 !بردي آبرومونو درنيار بازي کولي اينقدر-

 :فتگ مانندي طلبکار لحن با و برگشت طرفشون به سريع چون بود شده جمع حواسش تازه انگار

 لشح هم خودمون که خصوصيه بحث يه! نيست که سينمايي فيلم! دوتا؟ شما زدين زل چي به-

 !کارتون پي برين هم حاال ميکنيم

 !بود شده ديدني واقعا هاشون قيافه. روبگيرم خندم جلوي کردم سعي

 :اومد حرف به ارسالن اينبار! بودم تعجب در نازنين پررويي همه اين از راستش

 !!ميارين جمع توي رو خصوصيتون هاي بحث که چه ما به.. پررويي چقدر تو دختر-

 :گفتم حرص با من اينبار

 !ميدين؟؟ گوش چرا شما مياريم که مياريم -

 :گفت ارسالن به رو و خنديد بلند بود کرده سکوت که ياشار اينبار

 !بريم بيا..شي نمي اينا حريف تو...داداش کن ولشون -

 .افتاد راه ما از جلوتر و رفت بهم وحشتناکي ي غره چشم ارسالن

 !بگيره رو ما مغرور ي پسرخاله اين حال بايد يکي باالخره ول اي -:نازنين

 .نگفتم هيچي و کردم نگاهش خنده با

 شي؟ نمي ناراحت بپرسم ازت سوالي يه سارينا -:نازنين
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 :گفتم خنده با

 !بپرس کردم شوخي!...باشه چي سوال اون تا -

 :گفت و کرد مکث کمي

 خشکه؟ اينقدر ارسالن و تو ي رابطه چرا -

 :گفتم ترس با. شدم ميخ سرجام

 چي؟؟ يعني حرفا اين -

 :گفت و وايستاد سرجاش هم اون

 !پرسيدم هم همين بخاطر ميکنين برخورد سرد خيلي آخه..ميزني چرا بابا-

 .کنم حفظ رو خونسرديم کردم سعي

 !خودداره کمي يعني!.. نمياره جمع توي رو خصوصيمون مسائل ارسالن راستش-

 .منگفت هيچي بقيه به  رسيدن تا هم من. داد ادامه راهش به و گفت اهاني چون کرد باور کنم فکر

------------- 

 اگه بود ضايع خيلي. کردم حس خودم  روي رو عمو زن نگاه که بوديم نرسيده جمع به هنوز

 مداشت طرفي از. کردم حرکت ارسالن طرف به هم خاطر همين به نشستم مي نازنين کنار جلوش

 ام کالفه ارسالن ي زده تعجب نگاهاي هم اي ديگه طرف از شدم مي آب عمو زن هاي  نگاه زير

 .نشستم گنارش سنگي تخته روي و رسوندم بهش رو خودم باالخره. بود کرده

 راه ويال طرف به و شدند بلند جاشون از هوا سردي ي بهونه با بقيه بود نگذشته دقيقه چند هنوز

 .افتاد راه من از تر جلو هم ارسالن. افتادند

 شده خيره ها درخت به دقيقه  چند دونم نمي. زدم مي ديد رو اطراف داشتم همه از تر عقب هم من

  يک به افتاد چشمم لحظه يک که بودم
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 ميديدم رو يکي اگه که طوري بودم خرگوش عاشق بچگي از. بود کرده کز اي گوشه که خرگوش

 !ميکردم, کنم نابود رو دنيا بخاطرش بود قرار اگه حتي

 .بودم نکرده ترک رو بد عادت اين هم هنوز متاسفانه.ميدونست خوب اينو هم ارسالن حتي

 :زدم داد فکر هيچ بدون و وايستادم جام سر

 

 !!ارسالن-

 .برگشت طرفم به تعجب با

 !ميخوام رو خرگوش اون من-

 :گفت اي کننده مسخره لحن با بعد شد خيره خرگوشه به کمي

 شدي؟؟ بچه -

 :گفتم حرص با و گرفتم ناديده رو لحنش

 !ميگيرمش خودم نکني کمکم هم اگه!...ميخوام رو خرگوشه اون من-

 :گفت عصبانيت با

 !نيست ها بازي بچه اين جاي اينجا...بيفت راه سارينا-

 برام رو خرگوش  که کرد مي قبول اينجوري شايد نخوردم تکون جام از. داد ادامه راهش به و

 گوشخر گرفتن براي بخواد اينکه به برسه چه نکرد نگاه هم رو سرش پشت حتي اون ولي بگيره

 !!کنه کمکم

. شدم خيره بهش ذوق با و رسوندم خرگوشه به رو خودم. افتادم راه به مخالفش جهت دلخوري با

 کي. بهش شدم خيره و وايستادم دورتر متر يک هم همين بخاطر کنه فرار که ميترسيدم اين از

 و کردم طي رو بينمون ي فاصله ترس با. بود شده جاري پاش از افتادکه خوني به چشمم لحظه

 اشپ از رو تله داشتم که زوري تمام با! بود کرده گير تله يک الي پاش خدا واي. نشستم کنارش

 ور زخمش تونستم نمي, بود رفته پاش از که هايي خون خاطر به! پاش به شدم خيره و کردم جدا

 يرنب رو کردم مي نگهداري توش که کاغذي دستمال چند و بردم فرو جيبم داخل رو دستم. ببينم
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 پاش دور بانداژي مثل و اوردم بيرون هم رو ها دستمال ي بقيه. فشردم پاش روي اروم و اوردم

 :گفتم اروم و شدم بلند جام از ميکردم بغلش که حالي در. پيچوندم

 !خوب جاي يه ببرمت ميخوام که باش خوبي دختر فقط-

 .شدم خيره بهش خنده با! بود خونه همون خوب جاي از منظورم حاال

 :گفتم حرص با لب زير. شد بلند برق و رعد صداي موقع همون

 !!نبار...نبار...نبار -

 زمين روي رو پام حرص با. کرد باريدن به شروع بارون موقع همون من اي قهوه شانس از ولي

 : گفتم بهش رو. نبود وقتش االن ولي داشتم هم دوستش تازه اومد نمي بدم بارون از. کوبيدم

 کنيم؟ چيکار حاال -

 شزير و دويدم طرفش به سريع, بود اومده در سايبان شکل به تقريبا که بزرگي درخت ديدن با

 بي دمکر سعي. بياد بند بارون تا کردم مي صبر بايد. پام روي گذاشتم هم رو خرگوشه. گرفتم جا

 :گفتم بهش رو. باشم بارون خيال

 بزارم؟ چي رو اسمت حاال خب-

 مي بدم ميزاشتن ها حيوون روي که اينا و سوفي,  جورج,  جو مثله خارجي هاي اسم از هميشه

 تنها خب شدم خيره بهش دقت با... ايراني ليست توي رفتم و شدم خارجي اسم بيخيال! اومد

 و ناز خيلي نگذريم حق از ولي. بود قرمزش هاي چشم کرد مي توجه جلب صورتش توي که چيزي

 چند از بعد باالخره بودم درگير خودم با اههه...نبود خوب نه..بود خوب اره... ملوس؟؟.. بود ملوس

 .کردم انتخاب براش رو ملوسک اسم درگيري دقيقه

 مه قدرتش اينبار بودبلکه نشده کمتر تنها نه هم بارون. بود 31 ساعت. انداختم ساعت به نگاهي

 !اومد نمي بند ميکردم صبر هم شب تا اگه! بود شده بيشتر

 به عهدف يک که بود نگذشته  ثانيه چند هنوز. کردم بغل هم رو ملوسک و شدم بلند جام از حرص با

 !!اينجا؟ دراوردم سر کجا از من اصال که رسيد ذهنم

 کم همينو! اومد سرم ميترسيدم ازش مه چيزي.. شدم خيره بود جلوم که دوراهي به ترس با

 !!شم گم داشتم
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 دز فکرم به! لرزيد مي عجيبي طرز به. بود ملوسک. اومدم خودم به دستم توي چيزي لرزيدن از

 رو ام رفته راه و شدم فداکاري بيخيال چي؟  خودم پس... ولي روش بزارم بيارم در رو گرمکنم

 !يدميلرز بدتر هم ملوسک! بود همونجا امن جابي تنها. نشستم درخت همون زير دوباره. برگشتم

 رکمت لرزشش چون بهترشد انگار. روش گذاشتم و اوردم در رو گرمکنم فکري هيچ بدون اينبار

 و بردم فرو شکمم داخل رو پاهام لرز با! بود اومده من سراغ دوبرابرش لرزش همون ولي.  شد

 .کردم بغل رو زانوهام

 :زدم داد و شدم بلند جام از سريع نزدم؟ داد اول همون از چرا کردم فکر خودم با

 نيست؟ کسي -

 :زدم داد دوباره و نشدم پشيمون

 نازنين؟؟...ارسالن -

 اتنه منو عمد روي از ارسالن نگنه. بود نشده من شدن گم ي متوجه کسي انگار... کردم مکثي

 کي ولي چرا دونم نمي بره؟ و بزاره تنها اينجا منو که بود متنفر ازم اينقدر اون يعني گذاشته؟

 بميرم؟؟ من ميخواست اون نکنه. کردم پيدا ارسالن به نسبت عجيبي ترس لحظه

 ويت بدي بغض. نشستم جام سر و خوردم سر سرخوردگي با. بود زده چنگ دلم به عجيبي وحشت

 مها زانو روي رو سرم. کردن گريه به کردم شروع و نياوردم طاقت ديگه. کرد مي سنگيني گلوم

 م؟ش گم بخاطرش داشت رو ارزشش يعني. شدم خيره ملوسک به اشکيم هاي چشم با و گذاشتم

 .نبودم هام کار عاقبت فکر به هيچوقت...کردم نمي فکر وقت هيچ من

 از من يعني. بود 3 ساعت. انداختم نگاهي ساعتم به اومد سراغم بدي ي سرگيجه ناخوداگاه

 بودم؟ نخورده هيچي 3 تا 5 ساعت

 !اوردم نمي دوام صبحم تا اينجا وگرنه کنم انتخاب رو راهي گرفتم تصميم

 بارون هم هنوز. کردم حرکت به شروع آروم خدا نام کردن زمزمه با و فشردم بغلم توي رو ملوسک

 هديگ که بود سردم اونقدر. ميدادم ادامه راهم به هنوز من ولي بود شده خيس بدنم تمام.باريد مي

 باز سختي تمام با ولي ميفتاد هم رو داشت کم کم هم هام پلک.کردم نمي احساس رو هيچي

 .بود نمونده باقي برام انرژي هيچ ديگه. بودم داشته هشوننگ
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 زانوم تا دو روي.شد حس بي پام کردم احساس لحظه يک که بودم برنداشته اي ديگه قدم هنوز

 به نارسال ميزاشتم نبايد. شدم بلند جام از عصبانيت با. بود شده حس بي بدجور بدنم. افتادم

 اميدي روزنه دلم ته هنوز انگار. افتادم راه به دوباره و کردم جمع رو قدرتم تمام! برسه هدفش

 .رفت بين از هم اميد روزنه همون سگي پارس صداي شنيدن با ولي داشت وجود

 کردم شروع بلند! نزنم جيغ تا گذاشتم دهنم رو محکم رو دستم و برگشتم صدا طرف به وحشت با

 دهکر شروع هم سگه همه از بدتر. بود شده مخلوط کسي فرياد صداي با هام گريه. کردن گريه به

 .شد مي تر نزديک داشت ها فرياد صداي. کردن پارس به بود

 از قبل اما حس بي هم بدنم و شد مي تار داشت کم کم هام چشم.کردم نمي حس هيچي ديگه

 فتنگ لجباز صداي شنيدم که چيزي تنها! شدم کنده جا از کردم احساس لحظه يک بيفتم که اين

 ...نفهميدم هيچي ديگه و بود کسي

------------ 

 کامال اينبار اتاق فضاي ديدن با کردمو باز رو هام چشم از يکي الي و خوردم تکوني گيجي با

 .مگرفت نظر زير رو جا همه کنجکاوي با, ميدادم بالشت به رو ام تکيه که همونطور و شدم هوشيار

 بودم؟ نشده گم من مگه اصال نبوديم؟ جنگل توي ما مگه کردم؟ مي چيکار اينجا من

 ارکن خودم روي از رو پتو, بود شده شروع گلوم و سرم توي که عجيبي سوزش گرفتن ناديده با

 هک شم بلند جام از خواستم و دادم قرار گاهم تکيه  رو دستم. شم بلند جام از کردم سعي و زدم

 .رسيد گوشم به تحکمي پر صداي

 !!سرجات بشين -

 طور به که قلبم روي رو دستم. انداختم تخت روي رو خودم و کشيدم خفيفي جيغ ترس روي از

 .برگشتم صدا طرف به و گذاشتم تپيد مي اي وحشيانه

 !کني استراحت بايد -:ارسالن

 ردهک خوش جا پيشونيش روي که اخمي با و بود وايستاده پنجره کنار.  شدم خيره بهش دقت با

 که صدايي با و کرد اخم خودش مثل هم من جنگل توي هاش حرف ياداوري با. ميکرد نگاهم بود

 :گفتم داشتم لرزشش کردن پنهان در سعي
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 !نه؟؟ ناراحتي خيلي-

 :دادم ادامه که کرد نگاهم تعجب با

 نک کمکم گفتم بهت جنگل توي اونموقع! اره؟؟ شي راحت دستم از بميرم داشتي دوست خيلي-

 من هک ميدونستي تو! ميگيرمش خودم نکني کمکم اگه گفتم! نه گفتي بگيرم رو خرگوش اون

 هخواست خدا از ولي گيرم مي رو اون شده که روش هر به که ميدونستي اينو تو... خرگوشم عاشق

 و کشيدي رو راهت, کردي پيدا من دست از شدن خالص براي رو موقعيت بهترين اينکه فکر با

 !رفتي

 هر که رگش و ميزد قرمزي به که چشمهاش ميتونستم,  ميزدم هارو حرف اين که مدتي تمام توي

 .ببينم رو شد مي تر برجسته لحظه

 ...هدفت به اينکه براي, بخواد هم عزرائيل اگه حتي من...آقا خوندي کور ولي -

 .شد خفه گلوم توي صدام نبود نعره به شباهت بي که فريادش با ولي

 !شو خفه -: ارسالن

 :ريدغ بود برده باال تهديد ي نشانه به که دستش با و رسوند تخت به رو خودش بلند هايي قدم با

 زا سگ مثل که کردم مي کاري وگرنه..ميکنم رو مراعاتت و نيست خوب حالت که حيف... حيف -

 !شي پشيمون حرفت اين

 هب اينکه بدون شدنش خارج از قبل ولي کرد باز رو در. گرفت پيش رو ج خرو راه عصبانيت با و

 :گفت برگرده طرفم

 .گرديم مي بر امروز!... کن جمع داري آشغال چي هر-

 هخير خاليش جاي به و دادم بيرون بودم کرده حبس ترس روي از که رو نفسم در شدن بسته با

 رمس... افتادم راه ها پله طرف به, وسايلم کردن جمع از بعد و شدم بلند جام از خستگي با. شدم

 رو خودم و کردم تحمل بود کندني جون هر به ولي سوخت مي شدت به هم گلوم کرد مي درد هنوز

 به .کردم تعجب بودند  کرده سکوت اينکه از ولي ببينم رو همه تونستم مي. رسوندم سالن به

 مطرف به همه شد باعث بود کرده ايجاد ها پله روي که صدايي. کشيدم پايين رو چمدونم سختي

 !کنم حس خودم روي رو شون زده شوک هاي نگاه تونستم مي. برگردند
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 چند از بعد! دويد طرفم به تقريبا و شد خارج شوک از بقيه از تر زود که افتاد عمو زن به نگاهم

 .خريدم جون به رو شدنم مالي تف اعتراضي هيچ بدون من و کردند احاطه رو دورم هم بقيه دقيقه

*** 

 با و بود نشسته ماشين توي... برگشتم طرفش به, کرد مي صدام که ارسالن حرصي صداي با

 خيلي کردم نمي خداحافظي باهاشون اگه باالخره نبود هم خودم تقصير. کرد مي نگاهم حرص

 !شد مي زشت

 سرم ,شم سوار اينکه بدون  و کردم اخمي. افتادم ملوسک ياد که رفتم مي ماشين طرف به داشتم

 :گفتم و بردم داخل پنجره از رو

 !کجاست؟ خرگوشم-

 :گفت عصبانيت با

 !!شو سوار... سارينا شه باز دهنم نزار -

 :گفتم ترس با

 !!بود شده زخمي پاش اون...  شده؟ گم جنگل توي نکنه-

 :گفتم و کردم جدا پنجره از رو سرم اخم با

 !رم نمي جا هيچ خرگوشم بدون من -

 يچه اونموقع ولي. بشنوم رو عصبيش هاي نفس و هاش دندون شدن ساييده صداي تونستم مي

 !نبود مهم برام چيز

 طرف هب و گرفت محکم  رو بازوم,کنم کاري بزاره اينکه از قبل و شد پياده ماشين از عصبانيت با

 :گفت عصبانيت با ميداد نشون رو قفسي که درحالي و کرد بازش. کشوند عقب صندوق

 !نديدي؟ اينو ميزاشتي ماشين داخل رو چمدونت وقتي تو يعني-

 توصيف حالم! ... بود  خودش واي... شدم خيره ميداد نشون که جايي به بيشتر دقت و تعجب با

 اش گونه ,بده نشون العملي عکس اينکه از قبل و پريدم سريع کنم فکر اينکه بدون! بود نشدني

 :زدم داد حالي خوش با. بوسيدم رو
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 !ارسالن ممنونم! ...خودشه...  خدا واي -

 ور ملوسک, بندازم ارسالن مات ي قيافه به نگاهي اينکه بدون و کردم باز رو قفس قفل سريع

 پاش دور ها دستمال بجاي. شدم خيره بهش دقت با. شدم ماشين سوار ذوق با و اوردم بيرون

 .بود شده بسته بانداژي

. دمش خيره, بود پيشونيش روي که اخمي و بدخلقي با که ارسالن به و اومدم خودم به در صداي با

 :گفت کنه حرکتي اينکه بدون

 !عقب صندوق توي بزارش اونو-

 :گفتم ترس با

 !ميشه اذيت اونجا نه -

 :گفت عصبانيت با

 !کردي خستم کافي اندازه به! عقب صندوق توي بزارش! سارينا نکن دو به يکي من با -

 رست با که بگيره ازم رو ملوسک خواست و شد خم تقريبا طرفم به اينبار... نکردم حرکتي بازم

 :گفتم داري بغض لحن با. چسبوندم ماشين در به رو خودم

 !کنه نمي اذيت... باشه همينجا بزار خدا ترو نه -

 !سوخت خودم براي دلم هم خودم حتي که بود مظلوم لحنم اونقدر

 .شدم خيره بهش. رفت تر عقب و کشيد موهاش توي دستي کالفگي با

 فرمون به محکم و نياورد تحمل هم اخر, فشرد مي دستش توي محکم رو فرمون عصبانيت با

 .شدم مچاله خودم توي ترس با! کوبيد

 !زد بيرون باغ از آوري سرسام سرعت با و کرد روشن رو ماشين حرص با

____________________ 

 ...شدم خيره جلوم آشپزي کتاب به و دادم قرار سرم گاه تکيه رو دستم
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 وردم غذاي بود گفته عمو زن که اونجايي از.گفتم مي ياد رو ماهي با پلو سبزي ي تهيه طرز داشتم

 کتاب, مواد کردن حفظ از بعد. کردم مي حفظ رو موادش تمام خاصي وسواس با, ارسالنه ي عالقه

 .کردم شروع رو کارم و گذاشتم کنار رو

 ادهد دست از غذا کردن درست وقف رو انرژيم از نيمي از بيشتر کنم فکر که دقيقه 5: حدود از بعد

 ارسالن. بود 5 ساعت. انداختم ساعت به نگاهي و کردم کم رو اش شعله. شد تموم کارم, بودم

 غذاي يادآوري با. داشتم غذا کردن آماده براي وقت ساعت يک فقط من و اومد مي 5 ساعت

 .برداشتم کاهو کمي و هويج ويک کردم باز رو يخچال در حرص با ملوسک

 گيبزر خيلي باغ که اين از ها وقت بعضي راستش. کردم نگاه رو اطرافم و رسوندم باغ به رو خودم

 اينکه جز نداشتم اي چاره. نبود ازش اثري ولي زدم ديد رو اطرافم هم باز! خوردم مي حرص, بود

 .بگردم دنبالش

 خوشحالي با, درخت يک زير ديدنش با. شدم ها چمن وارد,  زدم مي ديد رو اطرافم که همونطور

 و دمش بلند جام از حرص با. شد دور ازم جهش يک با بشينم کنارش خواستم تا. رفتم طرفش به

 :زدم داد رفتم مي دنبالش که همونطوري

 !نيست خبري هيچ غذات از وگرنه وايستي سرجات که بهتره -

 رس و دادم بيرون باحرص رو نفسم. شد ناپديد دفعه يک چون بودم کرده گمش هم باز کنم فکر

 ودمخ افکار از! کيه دست دنيا ميدادم نشونش وگرنه نداشتم حوصله االن که حيف. وايستادم جام

 و زدم کمرم به رو هام دست! کشيدم مي نشون و خط خرگوش يک براي داشتم. گرفت خندم

 .شدم مي بيخيال ديگه واقعا ديدمش نمي اينبار اگه. دوختم اطراف به رو آخرم نگاه

 گردي؟ مي اين دنبال -

 يعني .انداختم بود باغ توي که ماشينش به نگاهي بود؟ اومده کي اين. برگشتم عقب به ترس با

 نشنيدم؟ رو ماشينش صداي که بودم مشغول اونقدر

 يک تمنتونس حتي که بودم عرضه بي اونقدر يعني. رفتم وا تقريبا دستش توي ملوسک ديدن با

 !بگيرم؟ رو خرگوش

 .شنيدم سختي به رو جوابم. کردم سالم لب زير و رسوندم بهش رو خودم

 .بردم ملوسک نزديک رو کاهو از کمي و شدم تر نزديک بهش آروم
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 گاهن بهش کردم سعي. آوربود عذاب خيلي برام اين و کنم حس رو نگاهش سنگيني تونستم مي

 دوباره اخمش ديدن با. شدم خيره بهش و آوردم باال رو نگاهم هم سر آخر! شد نمي ولي نکنم

  تر دب اين از! لرزيد مي شدت به که افتاد دستم به نگاهم. آوردم پايين رو نگاهم سريع و شدم هول

 !بود رفته جلوش کل به آبروم. شد نمي

 :اومد صداش

 !ندارم رو داري مريض ي حوصله ديگه اينبار...کن عوض رو لباست برو لطفا -

 .شدم خيره هام لباس به سرعت به حرفش اين گفتن با

 ...بود زانوهام روي تا شلوارک و تاپ يک لباسم. شدم سرخ شرم شدت از

 هب و کشيدم ام کرده عرق پيشوني رو دستي! شم منفجر گرما از هرآن ممکنه کردم مي احساس

 و زد پوزخندي. رفتم عقب قدم چند ترس با آوردکه جلو رو دستش ناخودآگاه. شدم خيره زمين

 :گفت

 !بده رو هويج اون -

 اين به توجه بدون و دادم بهش رو هويج سريع. بود گرفته حرصم خودم هاي بازي خنگ دست از

 !کردم پرواز تقريبا رو خونه راه, کنه مي بهم راجع فکري چه که

 **** 

 با .نداشتم لبو با فرقي  هيچ. شدم خيره آينه توي خودم به و زدم ام شده گلگون صورت به آبي

 جلوش عمدا کرده فکر نکنه. کشيد سوت گوشام, کرده درموردم فکري چه ارسالن اينکه فکر

 مکل به اي ديگه فکر بزارم اينکه از قبل! داد مي عذابم هم فکرش حتي واي پوشيدم؟ اينجوري

 نارسال با باز اينکه ترس از. افتادم راه ها پله طرف به و پوشيدم درست لباس يک سريع بزنه

 .رسوندم اشپزخونه به رو خودم سريع, شم روبرو

 حوله اب دقيقه چند از بعد باالخره. موندم منتظر ميز پشت خودم و چيدم خاصي ي سليقه با رو ميز

 باال رو سرم حتي خجالت از. نشست ميز پشت و اومد پايين, کرد مي خشک رو موهاش که اي

 !آوردم نمي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

116 

 

 دهنش سمت به رو قاشق داشت. کردم نگاهش چشمي زير کشيد مي رو غذاش که همونجوري

 .شدم خيره بهش تعجب با. کرد ايست لحظه يک که برد مي

 !منو نه بخور غذاتو -: ارسالن

 .شد غذاش خوردن مشغول بيخيال هم اون. کردم جمع رو خودم سريع

 نيومده بدش انگار هم اون.شدم خيره بهش دوباره! بود خوب يعني. نبود بد. خوردم رو غذا از کمي

 !بودم کرده ذوق حسابي. بود

 ارشکن فاصله با و کردرفتم مي نگاه تلويزيون داشت که ارسالن طرف به, ها ظرف شستن از بعد

 .نشستم

 !ببينم ترسناک فيلم ميخوام من -

 :گفت, بگيره تلويزيون ي صفحه از رو نگاهش اينکه بدون

 !زوده برات هنوز... کوچولو -

 :گفتم و شدم خيره بهش حرص با

 !دارم رو اش جنبه -

 !چه من به خب -:ارسالن

 :گفتم و دادم باال رو ابروهام از يکي

 !ترسي مي که نگو -

 !نگفتم چيزي همچين هم من -:ارسالن

 کنيم نگاه بيا پس -

 !ميدم؟ گوش اخبار دارم بيني نمي مگه -:ارسالن

 :گفتم و زدم نيشخندي

 !ترسي مي ديدي -

 :گفت و برگردوند طرفم به رو سرش حرص با
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 !ترسم نمي -

 !کني؟ نمي قبول چرا پس -

 :گفت و بست حرص روي از هاشو چشم

 !!بندي؟ مي شرط چي سر -

 !بود گرفته خوب رو حرفم. شد باز بناگوش تا نيشم

 !بخوام که چي هر سر -

 باختي؟ تو اگه و -:ارسالن

 !گيري مي ميخواي که رو چيزي اون تو اونوقت -

 !قبوله - ارسالن

 .دادم قرار دستگاه توي رو دي سي و رفتم تلويزيون طرف به حالي خوش با

 از خودم که صورتي در ميخواستم رو همين هم من.. فيلمه ترين ترسناک گفت مي دوستم غزاله

 !نبودم مطمئن خودم جانب

 لمفي! چرا امشب ولي بودم نرفته سراغش وقت هيچ يعني. بودم نديده ترسناک فيلم بحال تا

 .اومدم بيرون فکر از من و شد شروع

 ات بودم اميدوار فقط نبود ترسناک اصال فيلم اوايل. اومدم بيرون فکر از من و شد شروع فيلم

 هک چيزي اون از که بود نگذشته فيلم از دقيقه چند هنوز ولي! بره پيش روال همين به هم آخرش

 شمچ تلويزيون ي صفحه به بيخيال که شدم خيره ارسالن به! کنم تهي قالب بود نزديک ديدم

 شرطي هب بنا ولي بود شده تحمل قابل غير برام ديگه واقعا. افتاد فيلم به نگاهم دوباره. بود دوخته

 به تمدس اگه! بندي شرط باختن با بود مساوي زدن جيغ شرايط اون توي, بودم بسته ارسالن با که

 !رفتم مي سراغش عمرا, ميداد توضيح کمي فيلم به راجع اگه بيشعور.. نرسه غزاله

 يرغ واقعا افتاد مي خونه  اون توي که هم اتفاقاتي... بود شده نفرين ي خونه يک درباره داستانش

 تهنگذش دقيقه چند هنوز اما کرد فروکش هم من ترس, شد آروم فيلم که کمي! بود توصيف قابل

 واسمح ديگه! شدم شوکه, دختره جيغ شدن بلند و دوربين طرف به موجود اون برگشتن با که بود
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 هب ديگه هم حواسم حتي. بودم شده خيره تلويزيون ي صفحه به فقط و فقط و نبود اطراف به

 حالب تا که بود اي قيافه ترين ترسناک و ترين ناک چندش هوش و حول افکارم. نبود تلويزيون

 !بودم ديده عمرم توي

 :گفت که ارسالن صداي و تلويزيون شدن خاموش با

 بياي؟ بيرون شوک از خواي نمي شد تموم فيلم خانوم -

 :گفتم حرص با. اومدم خودم به

 رسناکت اسم حيفه! بودم نديده اي مسخره اين به فيلم بحال تا! ... شد تموم فيلم ميدونم خودم -

 !گذاشتن فيلم اين روي که

 به و زد نيشخندي! بود همين گفتن چاره راه تنها اما بودم کرده تعجب هام حرف از هم خودم

 :گفت اي مسخره حالت

 !کنيم؟ چيکار بنديمون شرط با االن پس!... آهان-

  کنيم نمي کار هيچ! هيچي -

 :گفتن با بعد و

 ! بخوابم ميرم... ام خسته من -

 .بستم محکم رو در و بردم پناه اتاقم به

 فيلم هواي و حال از هنوز. شدم خيره اتاقم به ترس با. بستم محکم رو در و بردم پناه اتاقم به

 با. دادم مي نسبت فيلم از چيزي به رو خورد مي چشمم به که اي وسيله هر و بودم نيومده بيرون

 هب سريع, داد مي نشون رو باغ ترسناک و تاريک فضاي و بود شده کشيده کامال که پرده ديدن

 با و رفتم تخت سمت به, کنم خاموش رو چراغ اينکه بدون. کشيدم کامال رو پرده و رفتم طرفش

 نگاهي. رفت نمي هام چشم جلوي از قيافه اون هنوز.بخوابم کردم سعي, خودم دور پتو پيچوندن

 آروم و نشستم جام سر اينبار! بودم بيدار هنوز من و بود شب نصفه 2 ساعت. انداختم ساعت به

 جيغ! شد خاموش چراغ که بودم نکرده شروع هنوز ولي. کردم الکرسي آيت کردن زمزمه به شروع

 صداي اب! کنم کنترل رو بدنم لرزش تونستم نمي. گذاشتم دهنم روي رو دستم و کشيدم خفيفي
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 لندب و نياوردم طاقت اينبار زمين روي افتادنش صداي بعد و آرايشيم ميز روي از چيزي خوردن قل

 همون ديدن با ناخودآگاه ولي برگردوندم اي ديگه طرف به رو سرم. گريه زير زدم

 از و بردم هجوم در سمت به, داشتم سراغ خودم از که سرعتي تمام با, چشمهام جلوي موجود

 حس خودم روي رو اي خيره هاي چشم تونستم مي راهرو تاريکي همون توي! شدم خارج اتاق

 .فشردم رو دستگيره و رسوندم اتاقش در به رو خودم سرعت با! بود وحشتناک خيلي. کنم

 هب. بودند گرفته بيشتري شدت هم هام گريه. اومد مي در جاش از داشت قلبم! بود قفل! رفتم وا

 انگار يول کوبيدم درش به محکم! کنم حس رو چيزهايي ميتونستم اما کردم نمي نگاه سرم پشت

 !نداشت شدن بيدار قصد

 ي چهره شدن نمايان و در شدن باز با! کوبيدم مي درش به باز ولي رفت مي تحليل داشت انرژيم

 ارز بلندي صداي با و انداختم آغوشش توي رو خودم, لختش ي تنه نيم به توجه بي, آلودش خواب

 .کرد حلقه کمرم دور رو دستهاش آروم ثانيه چند از بعد ولي نخورد تکوني هيچ! زدم

 :گفتم هق هق ميان, کردم مي گريه که همونجوري

 !ديدمش خودم..بود اونجا اون...  اون-

 :گفت, کرد مي نوازش رو کمرم آروم که حالي در

 بود؟ اونجا کي-

 :گفتم کنان هق هق

 بود فيلم توي...تو که..همون-

 مي رفک! بود نکرده باور رو حرفم اون. ببينم رو لبخندش تونستم مي هم شب تاريکي همون توي

 شرم بجاش و کردم فراموش رو ترسم,وضعيتش ديدن و چراغ شدن روشن با! شدم ديوونه کرد

 !گرفت فرا رو وجودم تمام

 .انداختم پايين رو سرم

 !ترسونده رو تو اينقدر چي ببينم ميرم هم من... بخوابي اينجا امشب بهتره تو -:ارسالن
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 زير ,ستبرش ي سينه اوري ياد با. شدم خيره خاليش جاي به رفتنش از بعد. کردم نگاهش فقط

 اهمونج و رفتم کاناپه طرف به,تختش روي از اي مالفه برداشتن با و گفتم اللهي استغفر لب

 داخل ارسالن و شد باز در دقيقه چند از بعد. بودم نديده وضع اين با رو اون حال به تا. خوابيدم

 .شد

 :گفت رفت مي تختش سمت به که درحالي

 .کنم مي درستش خودم فردا که سوخته چراغت فقط -

 .شنيدمش زوري به هم خودم که گفتم ممنوني لب زير

 اب دقيقه چند از بعد, بودم شده خيره اش چهره به که حالي در هم همين بخاطر بودم خسته خيلي

 .رفتم فرو عميقي خواب به آرامش

 

 طرف به, ماليدم مي رو آلودم خواب هاي چشم که حالي در و شدم بلند جام از خستگي با

 خالي جاي به و اومدم بيرون دستشويي از, روم و دست به آبي زدن با. کردم حرکت دستشويي

 هر هم ارسالن. شم بيدار ارسالن از تر زود بار يک بود مونده دل به آرزو برام. شدم خيره ارسالن

 !بودم بوق اينجا من که انگار ميکرد درست صبحانه خودش براي فقط, شد مي بيدار که وقت

 پايين ها پله از توجه بي و کردم اخمي. افتاد اتاقم باز نيمه در به چشمم شدم خارج اتاق از تا

 با .نشستم صندلي روي و ريختم خودم براي چايي کمي. رسوندم آشپزخونه به رو خودم. رفتم

 اليخچ طرف به و شدم بلند جام از تعجب با, بود چسبيده يخچال در روي که کوچيکي کاغذ ديدن

 .رفتم

 اغذک. شدم خيره بهش بيشتري تعجب با اينبار. نشستم سرجام دوباره و کندم جاش از رو برگه

 به ردمک شروع دقت با! رسيد مي متري يک حدود تا کنم فکر. بود شده تا فقط بلکه نبود کوچيکي

 .خوندنش

 طفق اوردم نمي سردر ازش هيچي.. کن تميز رو ها اتاق...بکش تي رو سالن...کن تميز رو استخر"

 به چشمم ناخودآگاه! شه نمي تموم هم شب تا بدم ادامه  اگه ديدم. ارسالنه خط دونستم مي

. ادمافت کردن سرفه به گرد گير گلوم توي چاي بود نوشته که چيزي ديدن با. افتاد جمله آخرين

 .خوندمش شدم گرد هاي چشم با دوباره اينبار
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 !نزني قولت زير و کني عمل کردم اشاره که چيزهايي تمام به اميدوارم"

 "ارسالن

 چيز يک رس فقط من تازه! بمونه يادش کردم نمي فکر اصال. کوبيدم ميز روي رو ليوان عصبانيت با

 رفط به حرص با! بود نوشته برگه توي رو بود رسيده ذهنش به چي هر اون ولي بودم بسته شرط

 رسيد گوشم به خوشحالش صداي بوق دو از بعد. گرفتم رو شمارش و رفتم تلفن

 !خانوم سالم -:ارسالن

 :گفتم حرص با

 !!نوشتي؟ چين اينا -

 :گفت بيخيالي لحن با اينبار

 کدوما؟-

 :گفتم بيشتري حرص با اينبار

 ازم رو برسه ذهنت به چي هر نبود اين قرارمون!...بوديم بسته شرط چيز يک روي فقط ما -

 !بخواي

 !رفته؟ يادت نکنه.. بخوام که چي هر گفتي خودت گذاشتيم؟ قراري همچين کي ما -:ارسالن

 :مگفت حرص با. بودم آورده کم.بود کرده برداشت رو اي ديگه چيز اون ولي بودم گفته رو همين آره

 !خان ارسالن رسيم مي بهم باالخره که ما -

 ... متعددگوشي بوق صداي هم بعدش شنيدم رو سرخوشش ي خنده صداي فقط

 من ينيبب خواب توي. پيچيد سالن توي شدنش تيکه صداي که کردم پرت رو گوشي عصبانيت با

 !بزنم دست خونه اين به

, دادم نمي انجام رو بود گفته که رو کارهايي اگه. شدم پشيمون حرفم اين از لحظه يک ولي

 لعم بهش هم اگر و بودم بشته رو شرط اين خودم. داشت نمي بر سرم از دست وقت هيچ مطمئنا

 کار اين مطمئنا! قولم زير زدم من گفت مي هم يا و ترسيدم من زدکه مي جار جا همه, کردم نمي

 فقط من يعني بود 2ساعت. شدم خيره ساعت به و دادم بيرون حرص با رو نفسم. نبود بعيد ازش
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 فنص تا کارم بود داده که هايي دستور اين با اما نبود هم کمي وقت البته. داشتم وقت ساعت 31

 !شد نمي تموم هم شب

 ي همسايه ي خونه کردم مي تميز نبايد که رو جايي تنها. شدم خيره بهش و برداشتم رو کاغذ

 تي از بعد. کردم شروع رو کارم,  کردنش  خيس از بعد و برداشتم رو تي حرص با! بود بغلي

 .بود خودم اتاق نکردم تميز که رو جايي تنها ولي رفتم ها اتاق سراغ سالن کشيدن

 مي کي پس بود 33 ساعت هنوز.کردم نگاه ساعت به ترس با و اومدم خودم به آيفون صداي با

 .داشتم برش و رفتم آيفون طرف به. باشه تونست

 و مرسوند بهش رو خودم حالي خوش با. نشست لبم روي گشادي لبخند سروناز صداي شنيدن با

 :گفت حرص با. کردم بغلش محکم

 !کردي؟ فراموش خانوادتو زودي همين به -

 :گفتم بود لبم روي که گشادي لبخند همون با

 شلوغه سرم خيلي روزا اين ميدوني که تو خواهري -

 :گفت و دوخت اي ديگه جاي به رو نگاهش خنده با

 کيه؟ مال خوشگله اين -

 :گفتم و کردم بغلش خوشحالي با,  کنارم ملوسک ديدن با

 کرديم پيداش شمال توي... ملوسکه اسمش -

 :گفت و قاپيدش بغلم از سريع

 !نازه خيلي... مياد بهش اسمش چقدر واي-

 !کني کمکم بايد دارم کار کلي امروز... داخل بيا باش زود -

 چيهي هم اون کنم تکوني خونه ميخوام گفتم فقط نازنين به. افتاد راه سرم پشت حرفي بدون

 که کارهايي بخاطر هم من. کرد رفتن عزم سروناز که بود : ساعتاي تقريبا. کرد کمکم و نگفت

 ..شدم ولو مبل روي خستگي با سروناز رفتن از بعد. کردم خواهي عذر فقط, بودم کشيده ازش
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 از قبل تا خواستم مي ارسالن روي کردن کم براي هم من بود مونده باقي ها کار از تا چند هنوز

 .بدم انجام رو ها کار تمام برگشتنش

 داخل بودم مجبور بود پرت و خرت تا چند خريدن, بود مونده برام که کاري تنها و شد 5 ساعت

 .شدم خيره اطراف به و کردم باز رو در.  برم اتاقم

 .شدم خارج اتاق از و کردم عوض رو هام لباس. نبود ترسناک اصال ديشب خالف بر

********* 

 با بودم مغازه توي هنوز من و اومد مي ارسالن ديگه ساعت ربع. انداختم مچيم ساعت به نگاهي

 که بود نگذشته دقيقه چند هنوز. شد مي تاريک داشت کم کم هوا. شدم خارج مغازه از سرعت

 پارکي ديدن با. کرد مي درد خيلي پاهام, بودم کرده که هم هايي بخاطرکار. شدم خسته خيلي

 کپار نيمکت ترين نزديک طرف به و کردم جابجا دستم توي رو ها پالستيک, ها نزديکي همون

 هنوز. کنم استراحت کمي اينکه جز نداشتم اي چاره ولي بود شده 5 ديگه هم ساعت. کردم حرکت

 . نشست کنارم کسي کردم احساس که بود نگذشته ثانيه چند

 تنرف رو از انگار. کردم اخمي ناخودآگاه, نبود تيغي جوجه يک به شباهت بي که پسري ديدن با

 :گفت باز نيش با و کرد دراز نيمکت روي سرم پشت رو هاش دست يکدفعه چون

 اي؟ خسته چرا خانومي -

 :اومد صداش دوباره که شم بلند جام از خواستم حرص با

 بياي؟ سرحال که کنم کاري ميخواي -

 :گفتم و برگشتم طرفش به عصبانيت با

 !آشغال بيار سرحال عمتو برو -

 طرف به ترس با اينبار. شدم خيره روبروم خلوت خيابون به و شدم خارج پارک از عصبانيت با

 .بود شده خيره بهم باز نيش با.  برگشتم پسره همون

 .کردم تند رو هام قدم. بود 7 ساعت. انداختم مچيم ساعت به نگاهي
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 ومدها سراغم شديدي لرزش اينبار. بود خودش. برگشتم عقب به ترس با پايي صداي شنيدن با

 .دويدن به کردم شروع زيادي سرعت با و کردم تندتر رو هام قدم, برسه بهم اينکه از قبل. بود

 . برگشتم عقب به دوباره

 درش کيفم از سريع موبايلم اوري ياد با. کرد مي نگام نيشخندي با و بود وايستاده سرجاش

 ولي گرفتم رو ارسالن ي شماره, بندازم, داشتم که کالي ميس 35 به نگاهي اينکه بدون. اوردم

 بلق. کنم کم رو درونم التهاب کردم سعي. خورد زنگ خودش بزنم رو تماس ي دکمه اينکه از قبل

 :پيچيد گوشي توي فريادش صداي, بگم چيزي اينکه از

 !!تو؟ هستي گوري کدوم-

 :گفتم زاري حالت با. شن سرازير اشکام تا بود کافي همين

 ارسالن -

 :گفت, بود مشهود کامال توش کالفگي که صدايي با ثانيه چند از بعد اما. کرد سکوت

 کجايي؟ االن -

 ي بسته در خورد چشمم به که جايي تنها.دوختم اطراف به رو نگاهم کردم مي گريه که همونجوري

 .گفتم بهش و کردم پيدا رو مارکت سوپر اسم,بود شده که زحمتي هر به. بود سوپرمارکتي

 شپخ ها پالستيک شد باعث که کردم برخورد کسي به محکم ناخودآگاه, ميدويدم که همونجوري

 مسير خواستم تا. شدم خيره بود لبش روي کريهي لبخند که مردي به وحشت با. شن زمين

  ونا توي. شم پرت زمين روي محکم شد باعث و شد کشيده محکم  بازوم, بدم تغيير رو حرکتم

 به خطاب بلندي صداي با, کرد مي نگاهم خيره که همونجوري. بود گرفته سکسکم موقعيت

 :گفت دوستش

 !بيار رو ماشين برو امير -

 صداي با و شد خم پام کنار. ايستاد کار از قلبم کردم احساس لحظه يک حرف اين شنيدن با

 :گفت چندشي

 !بگذره خوش بهت حسابي امشب کنيم مي کاري خوشگله -
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 :گفت و گرفت رو چونم که شدم خيره بهش ترس با

 نري؟ خلوت هاي خيابون توي بود نگفته بهت بابات کوچولو خانوم -

 خيابون طرف به حالي خوش  با. اومد ماشيني صداي که ميزد حرف گوشم کنار داشت همينجوري

 تا و کردم جمع رو توانم آخرين.شدم خيره بهشون وحشت با دوستش ديدن با ولي برگشتم

 گوشم کنار صداش. کشيدم بلندي جيغ. شد خالي پام زير کردم احساس  کنم فرار خواستم

 :شد بلند

 !شه نمي نصيبت اي ديگه چيز, کني پاره رو ما گوش ي پرده اينکه جز...کوچولو خانوم نزن جيغ-

 .نيست اميدي هيچ ديگه بودم کرده باور انگار! شدم خفه کامال اينبار

 بياد؟ نبود قرار مگه بود؟ کجا ارسالن پس. بستم محکم رو هام چشم

 نخو انگار ماشينش ديدن با. کردم باز رو هام چشم سريع, ترمزي وحشتناک صداي شنيدن با

. يدمکوب پسره پاي وسط محکم قدرتم تمام با و اومدم خودم به سريع, کرد پيدا جريان بدنم توي

 . شدم خيره ارسالن به. افتاد زمين روي زانو با و گذاشت هم روي رو چشمهاش ضعف شدت از

 :زد داد بلندي صداي با

 !ماشين توي گمشو برو -

 رو رمس,  کنم نگاه دعواشون به اينکه بدون. شدم سوارش و رفتم ماشين طرف به سرعتم تمام با

 شدن کشيده صداي بعدش و رکيک هاي فحش صداي تونستم فقط. گذاشتم زانوهام روي

 ندازمب روبروم به نگاهي اينکه قدرت اما بود شده بيشتر هام هق هق. بشنوم  رو ماشيني الستيک

 در. شدم خيره خونش از پر صورت به و اومدم خودم به ماشين در شدن باز صداي با. نداشتم رو

 شد دور جا اون از عصبانيت با و کرد روشن رو ماشين. بست محکم رو

 !شو پياده -

 يتو اش شده مشت هاي دست و برجسته رگ تشخيص.برگشتم طرفش به عصبيش صداي با

 زنده, زدم مي اي اضافه حرف راه توي اگه نداشتم شک. نبود سخت چندان هم شب تاريکي اون

 که کرد مي درد سرم هم اونقدر. ترسيدم مي ازش موقعيت اون توي  راستش. زاشت نمي ام

 .نداشتم رو ديگه دعواي يک ي حوصله
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 !شو پياده گفتم... کري؟ مگه -:ارسالن

 از.شدم پياده ماشين از کرختي با و کردم پاک رو,بودند شده سرازير صورتم روي که هايي اشک

 جبتع به منو اين و بود آروم صورتش برخالف رفتارش. بودم کرده تعجب گفت نمي هيچي اينکه

 هم اي ديگه طرف از ولي داشتم هاش رفتار اين از غير به العملي  عکس هر انتظار. داشت مي وا

, شد مي نزديک که پاش صداي به توجه بدون. طوفانه از قبل آرامش همش اينا دادم مي احتمال

 با ,در شدن بسته بلند صداي با. شدم خيره, زد مي برق تميزي از که سالن به و شدم خونه وارد

 خيلي. کردم کپ زخميش و خون از پر صورت ديدن از ناخودآگاه ولي برگشتم عقب به ترس

  دمق طرفش به کمي نگراني با. بود شده زخمي, بودم ديده ماشين توي که چيزي اون از بيشتر

 درد يخيل بود واضح. وايستادم سرجام دوباره و شدم پشيمون شديدش اخم ديدن با ولي برداشتم

 ديدن با. رفت مي هم توي کمي هم صورتش, کرد مي پاک رو زخمش که همونطور چون داره

. رفتم آشپزخونه طرف به سريع و ندونستم جايز رو کردن صبر ديگه, شد جاري بينيش از که خوني

 اينکه از لقب و شدم نزديک بهش اينبار. برگشتم پيشش دوباره پنبه کمي و بتادين برداشتن با

 از. گذاشتم زخمش روي آروم و ريختم پنبه روي بتادين کمي, بده نشون العملي عکس هيچ بزارم

 :گفت و زد پس رو دستم عصبانيت با. شد جمع صورتش درد

 !کردي؟ مي غلطي چه اونجا-

 :زد داد و گرفت محکم رو دستم اينبار که بردم صورتش نزديک دستم دوباره توجه بدون

 

 !!کردي؟ مي غلطي چه اونجا گفتم -

 :گفتم و کشيدم بيرون دستش از رو دستم عصبانيت با

 !وحشي؟ چته-

 :دز داد بلندي صداي با و گرفت محکم رو دستم دو هر اينبار چون شد تر جري حرفم اين با انگار

 هر تمزاش مي بايد... دنبالت اومدم که پشيمونم.. پشيمونم چيه؟ دوني مي!... شو خفه! شو خفه -

 !بکنن باهات خواست مي دلشون کاري
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 از رو چشمهام. اومد بند نفسم. کنم برخورد ديوار به بدي صداي با شد باعث که داد هلم محکم

 نگاهم انزجار با. کردند خيس رو هام گونه و کردند باز رو خودشون راه اشکهام کم کم. بستم درد

 :گفتم و دوختم بهش رو

 براي شدم کسي همچين عاشق اينکه از چرا؟ ميدوني...متاسفم خودمم براي...متاسفم برات-

 اطربخ من گي نمي...بودم اونجا چي براي نپرسيدي حتي که شکاکي اونقدر تو!...متاسفم خودم

 هب نگاهي کشه نمي عرضت حتي...نکردم که کارهايي چه, فرمودين جنابعالي که هايي دستور

 !بگيري رو خودت جواب اونجوري حداقل بندازي اطرافت

 :گفتم آروم نفهمه که طوري لبم زير. نخورد تکوني هيچ

 !رواني وحشي -

 با ,بود گرفته رو مانتوم ي يقه که درحالي و آورد هجوم طرفم به عصبانيت با! شنيد بازهم ولي

 :گفت اش شده ريز هاي چشم

 !کن تکرار ديگه بار يک! گفتي چي نشنيدم-

 ديدم مي که چيزي تنها. بودم کرده فراموش هم رو کمرم درد حتي.کردم نگاش فقط ترس از

 :گفت فرياد با! بود قرمزش هاي چشم

 !گفتي چي بگو ديگه بار يک -

 .کردن گريه به کردم شروع اروم و شکست هم من بغض فريادش با

 :گفتم هق هق با, کنم کنترل رو ام گريه کردم مي سعي که حالي در

 تم..نگف چي..هي_

 .داد بيرون رو نفسش کالفگي با و کرد ول رو ام يقه عصبانيت با

 وقت اون,شم بيدار خواب از شه باعث ات گريه صداي اگه..بخوابم ميرم ام خسته من -:ارسالن

 !تو و دونم مي من

 .گذاشت تنها هام درد تمام با منو و شد دور کنارم از عصبانيت با. کردم نگاهش هق هق با فقط

*** 
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 اونجا 2 ساعت بودم داده قول مامان به. شدم خيره ساعتم به و گرفتم بيرون از رو نگاهم حرص با

 با! ودب هم خودم تقصير البته. کنم مي هم دير بلکه رسم نمي مموقع به تنها نه االن ولي باشم

 قتمو کلي شد باعث که نشستم ها سريال پاي بازم اما داشتم خبر مهموني اين از ديشب اينکه

 .بره هدر

 اونجا من کار چون نداشت برام هم اهميتي هيچ, چيه بخاطر مهموني اين دونستم نمي راستش

 اونقدر. شدم بيدار هشت به ربع يک ساعت هم امروز.بود سروناز و مامان به کردن کمک فقط

 ارسالن حتي! بيرون بزنم خونه از هام روفرشي با,  هام کفش بجاي بود نزديک که داشتم عجله

 .نداشت خبر مهموني اين از هم

 يم روزي سه تقريبا ماجرا اون از بعد. نگفتم هيچي باز ولي بگم بهش کرد سفارشم کلي مامان

 هوج هيچ به ديد مي سالن توي رو من هروقت حتي. شد نمي بدل و رد بينمون حرفي هيچ که شد

 .اومد نمي پايين

. بود 2:35 ساعت. اومدم بيرون فکر از. نگفتم هيچي اما, بودم دلخور کارهاش اين از اينکه با

 اينبار

 برص و آرامش با اونقدر. دوختم,  بود رانندگي مشغول بيخيال که راننده به رو حرصم از پر نگاه

 اش خفه هام دست با داشتم دوست خيلي! اورد مي کم جلوش هم ايوب حضرت کرد مي رانندگي

 .کنم

 !رسيديم خانوم -

 توي ور کليد. مهموني بياد اونموقع کسي نبود قرار. کردم تعجب اضافي کفش جفت چند ديدن با

 دختر. بود داييم دختر آنا. کردم تعجب واقعا نامزدش و آنا ديدن با. شدم داخل و چرخوندم قفل

 ديدم مي خونمون توي سال دو از بعد رو اون که اين از. نبودم صميمي باهاش زياد ولي بود خوبي

 ويت نويد ي خانواده. آلمان برگشتند شدند نامزد نويد و آنا اينکه از بعد. بودم کرده تعجب واقعا

 طرفم به همه در صداي با. نداشتم ازشون خبري ديگه موقع اون از. کردند مي زندگي المان

 توي .نشستم کنارشون مبل ترين نزديک روي و کردم سالم بهشون بلندي صداي با. برگشتند

 اون از خبري ديگه. شدم انا تغييرات متوجه بودم باهاشون زدن حرف مشغول که مدتي

 .بود ساخته بهش غربت توي زندگي بود معلوم. بود شده وقار با خيلي. نبود پرحرف دختر
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 به ور خودم. کردم حرکت خونه آشپز طرف به و شدم بلند جام از ببخشيدي يه با دقيقه چند از بعد

 :گفتم آرومي صداي با و رسوندم مامان

 چيه؟ مهموني اين مناسبت بگي خواي نمي مامان-

 برگشتن؟ المان از اينا خالت بيني نمي مگه -: مامان

 خب؟ -

 و برداشت ديوار از رو اش تکيه ميداد گوش هامون حرف به سکوت با موقع اون تا که سروناز

 :گفت

 !کنن ازدواج گرفتن تصميم باالخره-

 :گفتم و دوختم سروناز به رو نگاهم تعجب با

 کنن؟ ازدواج ميخوان باالخره يعني-

 !نامزدن هنوز اينا اومده يادشون سال دو بعد انگار... آره -:سروناز

 :داد ادامه که کردم اي خنده ريز

 افتاديم عروسي يه چهارشنبه همين...دارن عجله هم خيلي اينکه مثله-

 :گفتم بيخيال اما بودم شده حال خوش خيلي حرفش اين از اينکه با

 چيه؟ امروز مهموني مناسبت خب -

 !ايران برگشتند دونه نمي کس هيچ هنوز... برگشتنشون بخاطر-:سروناز

 :گفت مامان اينبار

 کجاست؟ ارسالن پس... سارينا -

 :گفتم و زدم زورکي ي خنده ارسالن آوري ياد با

 .رسونه مي مهموني به رو خودش گفت... داشت کار بيمارستان توي ارسالن... خب-

 :گفت چيد مي ظرفي توي رو ها شيريني که حالي در
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 !کن کمک بيا پس -

 رو نارسال کلي به که بود شده شلوغ سرم اونقدر.شدم ها ميوه چيدن مشغول و شستم رو دستهام

 به نگاهم در زنگ صداي با. کرديم آماده رو چيز همه که بود 5 ساعت حدود. کردم فراموش

 رو نيسي هاست مهمون از يکي اينکه فکر با. رسيدند مي ها مهمون ديگه کم کم بايد. افتاد ساعت

 پشت کمي. افتادم راه در طرف به و دادم لباسم به تکوني. گذاشتم رکنار کردم مي تميز داشتم که

 و کردم باز رو در. باشم وقار با کردم سعي و نشوندم لبام روي دلنشيني لبخند. کردم مکث در

 :گفتم جلوم به نگاه بدون

 ... خوش سالم -

 يکس. انداختم سرم پشت به نگاهي. ماسيد لبم روي از لبخند ارسالن ديدن با ناخوداگاه ولي

 چيزي خواست تا. کردم سالم آروم و دوختم بهش رو نگاهم دوباره. نبود طرف اين به حواسش

 :اومد پشت از مامان صداي بگه

 داخل بيا...وايستادي اونجا چرا..پسرم سالم -

 :گفت گوشم دم نفهمه مامان که طوري آروم

 !رسم مي رو تو حساب فرصت سر بعدا -

 تمام ترس. افتادم شب اون ياد ناخودآگاه حرفش اين شنيدن با. شد داخل و زد بهم اي طعنه

 .گرفت فرا رو بدنم

 تونه نمي کاري خونه اين توي اينکه فکر با کردم سعي. کرد مي عملش زد مي حرفي وقتي هميشه

 در از قدم چند هنوز کردم کت حر خونه آشپز طرف به و بستم اروم رو در. کنم آروم رو خودم بکنه

. مکرد باز رو در و برگشتم رو ام رفته راه حرص با. شد بلند زنگ صداي دوباره که بودم نشده دور

 رنگ ديدن با. کردم جمع کمي رو خودم, کرد مي نگاهم تعجب با داشت که جووني پسر ديدن با

  توي جورايي يه. بود باحال خيلي هاش چشم رنگ. شدم خيره بهشون  دقت با هاش چشم

 شمچ بنفش رنگ عاشق هميشه. بودم بنفش رنگ عاشق هميشه. بود بنفش و خاکستري ي مايه

 اومدم خودم به اش سرفه صداي با. شد مي پيدا کم خيلي ولي بودم ها

 کنار؟ برين ميشه ببخشيد -
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. شدم خيره,بودم وايستاده که جايي به اينبار. کردم تعجب کمي دارش لهجه صداي شنيدن با

 :گفتم جانبي به حق لحن با و نياوردم کم لي. بودم راهش جلوي دقيقا

 هستين؟ کي شما بپرسم ميشه-

 که الهخ به تعجب با شنيدم آشنايي صداي, بگم چيزي خواستم تا! بود شده شوکه واقعا لحنم از

 با خرامان خرامان, افتاد بهم چشمش تا هم اون. شدم خيره اومد مي باال ها پله از غرغر با داشت

 که طوري کرد بوسم مثال و اومد طرفم به, بودند متري سانتي 35حدود کنم فکر که هاش کفش

 . بودم شده شوکه هاش رفتار اين از واقعا. شد مماس ام گونه با اش گونه فقط

 .داشت فرق آدم اين با پا تا سر شناختم مي پيش سال دو من که اي خاله

 :گفت شد مي وارد که حالي در

 !عزيزم شدي بزرگ چقدر سارينا-

 :داد ادامه که زدم لبخندي فقط جوابش در! شدم بزرگ اينقدر نبودي دوسال فقط خوبه حاال

 شدي آشنا هم آرش با حتما -

 مي رو آرش يک فقط من. شدم خيره, کرد مي نگاه رو ما داشت که پسره همون به تعجب با

 ياد به ازش که چيزي تنها. آلمان بود رفته سعيدم دايي با بچگي زمان از هم اون که شناختم

 بهش رو نگاهم شرمندگي با ها چشم همون رنگ ياداوري با. بود سالگيش 35 عکس, داشتم

 :گفتم و دوختم

 !زدم حرف اونجوري.. خاله پسر شرمنده -

 :گفت خاصي متانت و مزه با ي لهجه همون با

 نشناختمت که باشم شرمنده بايد من...خاله دختر حرفيه چه اين-

 :گفتم و زدم رو خاصم هاي لبخند همون از يکي

 داخل بفرمايين... شرمنده دشمنتون -

 .رفتم کنار در جلوي از و

 :گفتم و رفتم طرفش به, بود زده زل ارش به تعجب با که سروناز ديدن با
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 !سروناز خوردي طرفو -

 :گفت و برداشت ازش رو نگاهش

 سارينا؟ کيه اين -

 :گفتم خنده با

 !مامانشه پسر خب -

 :گفت کرد مي نگاهم حرص با که حالي در

 !اي بامزه خيلي... خيارشور -

 :داد ادامه که گفتم ايشي

 !شناسمش نمي.. کنه؟ مي چيکار اينجا اين که اينه منظورم -

 آلمان رفت سعيد دايي با که همون..آرشه -

 :گفت تعجب با

 باشه آلمان نبايد االن مگه واقعا؟؟ -

 :داد ادامه بعد

 !کن نگاه هاشو چشم سارينا! خوشگله خيلي-

 :گفتم خنده با

 !خورديش مردمو پسر بسه -

 :گفت بود گذاشته کمرش روي رو دستش که حالي در

 مه ارسالن حتي! نخش تو رفتي کرد مي فکر شناختت نمي کي هر! ندادي قورتش شما که نه -

 !بود شده متوجه

 مي حسوديم عسل به واقعا داشت دوستم هم ارسالن کاش اي.شدم دلخور واقعا حرفش اين با

 :گفتم و کردم عوض رو بحث! شد
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 !ميرسن ها مهمون ديگه االن برسيم کارهامون به بريم بهتره سروناز-

 .برگشتم آشپزخونه به هم من. رفت در طرف به سروناز. شد بلند زنگ صداي دوباره موقه همون

 با تصحب مشغول که ارسالن ديدن با. برگشتم سالن طرف به ها استکان توي چاي ريختن از بعد

 رو چاي اول, رسيدم که بهشون. شدم چاي کردن تعارف مشغول توجه بي و کردم اخمي بود آرش

 ,کنه خالي و خشک تشکر يک حتي اينکه بدون و برداشت رو چاي. کردم تعارف ارسالن جلوي

 طاقت ديگه اينبار! اورد مي در رو ادم حرص بشر اين واقعا. برگردوند رو روش و کرد اخمي

 يرگ گلوش توي چاي شد باعش که. اوردم در براش رو زبونم, بفهمه کسي اينکه بدون و نياوردم

 :گفتم کنم کنترل رو ام خنده کردم مي سعي که حالي در! بيفته سرفه به و کنه

 !شدي؟ چي عزيزم -

 من بجاش که پشتش زد محکم يکي هم آرش حتي. بود شده جمع طرفمون به حواسشون همه

 :گفت زور به, کنه منصرف کارش از رو آرش کرد مي سعي که حالي در! اومد دردم

 !نيست هيچيم -

 اونقدر. شدم خيره هاش چشم  توي دوباره. کردم دراز آرش جلوي رو سيني قيافش به توجه بدون

 بهش ناخوداگاه ادم که بود دلنشين رنگش

  به رو نگاهم و اومدم خودم به ارسالن س سرفه صداي با! شد مي خيره

  هاي چشم اما بود قشنگ ارش هاي چشم رنگ که اين با. دوختم ارسالن

 صداش اينبار. اومد مي چشم به بيشتر که داشت خاصي ي جذبه ارسالن

 :اومد

 !!نداره ميل ميگه داره.. سارينا -

 لبخند که ارش به دوباره. شدم کاريم گند ي متوجه تازه حرفش اين با

 ديوونه کرد مي فکر خودش با حتما. شدم خيره بود لبش روي قشنگي

 حرص با. رسوندم اشپزخونه به رو خودم و شدم دور ازشون شرم با! شدم

  جلوي آبروم. بگيره درد شد باعث که کوبوندم ديوار رو ام شده مشت دست
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  طرف به! کنن مي فکري چه خودشون با نيست معلوم االن.رفت همه

 .کنم ها ظرف شستن مشغول رو خودم کردم سعي و رفتم سينک

 .شد خونه آشپز وارد کسي کردم احساس که بود نگذشته دقيقه چند هنوز

 :گفتم بندازم پشتم به نگاهي اينکه بدون

 !رفت؟؟ آبروم ديدي سروناز واي -

 .نيومد صدايي

  عقب به, دادم مي قرار ظرفي جا توي رو ظرف آخرين که حالي در تعجب با

  قدم چند. کردم کپ در چارچوب توي ارسالن ديدن با ناخوداگاه ولي برگشتم

  رو کارش فقط اينکه فکر با و باشم آروم کردم سعي. شد تر نزديک بهم

 .دادم نشون مشغول رو خودم و برگردوندم رو سرم دوباره,ميره و ميده انجام

 برام ظرفي ديگه هم من. نداشت رفتن قصد انگار ولي گذشت دقيقه چند

  بلند عصبيش اما آروم صداي که بود نگذشته دقيقه چند هنوز. بود نمونده

 :شد

 !چيه؟ کارهات اين از منظورت -

 بود؟ چي منظورش وا. شدم خيره بهش و برگشتم طرفش به تعجب با

 !ميخواد؟ منظور هم شستن ظرف -

 گرفته؟ شوخيت: گفت و شد تر نزديک بهم عصبانيت با

 :گفت بلندتري صداي با که نگفتم چيزي

 !!چيه؟ کارهات اين از منظورت گفتم -

 :گفتم و شدم خيره بهش اينبار

 کارا؟ کدوم -
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 :غريد و کوبوندم سينک ي لبه به محکم, عصبانيت با

 !کنم؟ ياداوري بهت رو کردي روز چند اين که کارايي تک تک ميخواي-

 :داد ادامه بلندتري صداي با

 !نگفتم بهت هيچي...گرفتي مي فاصله ازم گربه و موش عين تمام روز سه-

 !کنه باخبرم مهموني اين از منو بايد مادرجون که هم امروز

 چيز انگار, پسره اين هاي چشم به ميزني زل بقيه جلوي مهمتر همه از

  چند تا نبود معلوم اوردم نمي درت هپروت از هم من اگه!... ديدي ديدني

 !موندي مي حال اون توي ساعت

 کردم اخمي. دوخت بهم رو اش شده ريز چشمهاي شد تموم که حرفش

 :گفتم خودش مثل موقعيتم به توجه بي و

  مي فرار ديدمت مي وقت هر گربه و موش مثل که نبودم من اين اوال -

  هم شب تا و اتاقت توي ميرفتي,  ميديدي منو تا که بودي شما اين..کردم

  دخالت کارهات توي من که همونطوري آقا ضمن در! شد نمي خبري ازت

 !رفته؟ يادت رو قرارمون نکنه! نداري رو حق اين هم شما, کنم نمي

  عقب به, دادم مي قرار ظرفي جا توي رو ظرف آخرين که حالي در تعجب با

  قدم چند. کردم کپ در چارچوب توي ارسالن ديدن با ناخوداگاه ولي برگشتم

  رو کارش فقط اينکه فکر با و باشم آروم کردم سعي. شد تر نزديک بهم

 .دادم نشون مشغول رو خودم و برگردوندم رو سرم دوباره,ميره و ميده انجام

 برام ظرفي ديگه هم من. نداشت رفتن قصد انگار ولي گذشت دقيقه چند

  بلند عصبيش اما آروم صداي که بود نگذشته دقيقه چند هنوز. بود نمونده

 :شد
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 !چيه؟ کارهات اين از منظورت -

 بود؟ چي منظورش وا. شدم خيره بهش و برگشتم طرفش به تعجب با

 !ميخواد؟ منظور هم شستن ظرف -

 گرفته؟ شوخيت: گفت و شد تر نزديک بهم عصبانيت با

 :گفت بلندتري صداي با که نگفتم چيزي

 !!چيه؟ کارهات اين از منظورت گفتم -

 :گفتم و شدم خيره بهش اينبار

 کارا؟ کدوم -

 :غريد و کوبوندم سينک ي لبه به محکم, عصبانيت با

 !کنم؟ ياداوري بهت رو کردي روز چند اين که کارايي تک تک ميخواي-

 :داد ادامه بلندتري صداي با

 !نگفتم بهت هيچي...گرفتي مي فاصله ازم گربه و موش عين تمام روز سه-

 !کنه باخبرم مهموني اين از منو بايد مادرجون که هم امروز

 چيز انگار, پسره اين هاي چشم به ميزني زل بقيه جلوي مهمتر همه از

  چند تا نبود معلوم اوردم نمي درت هپروت از هم من اگه!... ديدي ديدني

 !موندي مي حال اون توي ساعت

 کردم اخمي. دوخت بهم رو اش شده ريز چشمهاي شد تموم که حرفش

 :گفتم خودش مثل موقعيتم به توجه بي و

  مي فرار ديدمت مي وقت هر گربه و موش مثل که نبودم من اين اوال -

  هم شب تا و اتاقت توي ميرفتي,  ميديدي منو تا که بودي شما اين..کردم

  دخالت کارهات توي من که همونطوري آقا ضمن در! شد نمي خبري ازت
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 !رفته؟ يادت رو قرارمون نکنه! نداري رو حق اين هم شما, کنم نمي

 باعث که کوبوند سينک ي لبه به محکم رو مشتش عصبانيت با حرفم اين با

 خيره, زد مي قرمزي به که چشمهاش به ترس با. بده بدي خيلي صداي

 :شد بلند پشت از صدايي,  بگه چيزي خواست تا. شدم

 شده؟ چيزي -

 ,بود لبش روي لبخندي که سروناز به و برگردونديم رو سرمون همزمان

 :گفت مسخرش ي خنده همون با که نگفتم هيچي. شديم خيره

 !شدم مزاحتمون که اين مثله -

 :گفتم و کردم جدا ارسالن از رو خودم حرص با

 !نشدي مزاحم عزيزم نه -

 بهم بيخيال که ارسالن به. رفت بيرون آشپزخونه از سريع و نشنيد انگار اما

 نيست معلوم سروناز االن.نيست خيالشم عين بيشعور.شدم خيره, زده زل

  و زن ما مثال کرده غلط گفتم خودم با بعد ولي..نکرده که فکرهايي چه

 عصبيش صداي که شم خارج آشپزخونه از خواستم! اوف...شوهريم

 :شنيدم رو

 !کني حظ که بدم نشونت دخالتي يه... ببين حاال -

  به دست که سروناز ديدن با. شدم خارج آشپزخونه از حرفش به توجه بي

 به عصبانيت با, بود شده خيره آشپزخونه در به نيشخندش همون با سينه

 :گفتم و رفتم طرفش

 !تو خندي مي چي به-

 !زاري نمي زندم بگم اگه مطمئنا..هيچي -: سروناز
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 !نيست کني مي فکر تو که اونجوري!.. کوفت -

 !چجوريه؟ بپرسم ميشه پس -: سروناز

 :گفت سريع,کنم باز دهنمو اومدم تا

 !بگي خواد نمي... گرفتم گرفتم -

 :گفتم و کلش پس زدم يکي حرص با

 ! رفتي کي به نيست معلوم.. کنن منحرفت سر بر خاک-

 :گفت خاروند مي رو سرش که درحالي

 !گم نمي هيچي ديگه من اصال! خواهرمن ميزني چرا -

  اومده کي اينا.کردم تعجب بودند سالن توي که مهمون همه اون ديدن با

 سروناز به, کنم پيدا سوالم براي جوابي اينکه بدون! نداشتم خبر من بودن

  رو نگاهم کالفگي با. شدم خيره,رفت مي ها مبل از يکي طرف به که

 پيدا جايي اينکه از خوشحال. کردم پيدا آرش کنار خالي جاي که چرخوندم

 چشمم ناخوداگاه. نشستم مبل روي و رسوندم بهش رو خودم سريع,کردم

  حرص با و بود شده خشک سرجاش راه نيمه که سميرا داييم دختر به

 اينجا ميخواست حتما بيچاره.کردم نگاهش خنده با. خورد,کرد مي نگاهم

 .دوختم بهش رو نگاهم و اومدم خودم به آرش صداي با! بشينه

 خوني؟ مي اي رشته چه شما خاله دختر -

 ام پزشکي دندون دانشجوي من -

 از هيچي هم خاطر همين به نداشتم رو مسخره هاي بحث اين ي حوصله

 :گفتم بجاش و نپرسيدم رشتش

 نشدين؟ کسي عاشق آلمان توي شما -
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  ها بحث اين از رو اون ميخواستم فقط نداشتم حرفم اين از منظوري هيچ

 قشنگي لبخند چون افتاد خوشي ي خاطره ياد انگار حرفم اين با. کنم خارج

 بودم گونه چال عاشق بچگي از. بشه نمايان اش گونه چال شد باعث که زد

 ...شدم حيره چالش به و زدم لبخندي ناخوداگاه

 عصبانيت با که ارسالن به و اومدم خودم به کسي ي سرفه صداي با

 هم آرش چون بودم داده سوتي هم باز کنم فکر. شدم خيره, کرد مي نگاهم

 .گرفتم ازش رو نگاهم شرم با. کرد مي نگاهم خنده با داشت

 شدم خيره بهش تعجب با. کرد باز جا آرش و من وسط دقيقا هم ارسالن

 .شد خيره بگه چيزي خواست مي که آرش به, توجه بي که

 .خونيم مي درس دانشگاه يه توي که دوساله تقريبا مارياست اسمش...آره -: آرش

 .دوخت بهم رو نگاهش تعجب با ارسالن, ارش حرف اين با

  اما کردم جور و جمع رو خودم کمي, ارسالن ي زده تعجب صورت ديدن با

 بدي فکر بهم راجع ارسالن خواستم نمي. شم خارج بحث از نکردم سعي

 :دادم ادامه خاطر همين به. بکنه

 .ببينم رو,  برده پسرخالمو دل که دختري اين دارم دوست خيلي -

 :شه ديده گونش چال دوباره شد باعث که زد لبخندي

 ببينيش؟ ميخواي... دارم رو عکش -:آرش

 شايد... بشناسم رو ماريا داشتم دوست خيلي چرا دونم نمي... کردم ذوق

 با. برده منو رنگيه چشم ي پسرخاله اين دل کي ببينم ميخواستم چون

 عکسش. شدم خيره, بود شده دراز سمتم به که دستش به خوشحالي

 .شدم خيره بهش و کشيدم بيرون دستش از رو
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 .شدم خيره عکس به تر دقيق کمي... بود ناز چقدر من خداي واي

 مظلوميت ميتونستم همونجا از که دريايي آبي چشمهاي با دختري نيمرخ

 شفاف پوستي و براق براق.. مشکي موهاي... بخونم چشمهاش توي رو

 .بود حالتشون, بود کرده جذب خودش به بيشتر منو عکس توي که چيزي

 همون توي رو سرش که ماريا و بود شده پيدا گونش چال که آرش ي خنده

 هم ارسالن شد مي چي. کردم ضعف حالت اون ديدن از.بود برده فرو گودي

  از االن که...بود خواب همش اينا شد مي چي داشت؟ دوست اينقدر منو

  زندگي اين شد مي چي بود؟ درست چيز همه و شدم مي بيدار خواب

 .کردم يخ ناخوداگاه قضيه اين ياداوري با شد؟ نمي ختم سال يک به فقط

  خيره عکس به محوي لبخندي با جا همه از بيخيال که ارسالن به ترس با

 .بدم دست از اونو راحتي به تونستم نمي من نه. شدم خيره, بود شده

  فکر حماقتم به چرا. شدم عاشقش که من به لعنت...ارسالن به لعنت

 باشم؟ اش همخونه يکسال قراره فقط دونستم نمي من مگه نکردم؟

 بغض با. گرفتمش آرش طرف به و انداختم عکس به رو آخرم نگاه حسرت با

 :گفتم, بود کرده گير گلوم توي که خفيفي

 شين خوشبخت اميدوارم...نازيه خيلي دختر-

  شدم خيره بهش تعجب با. کشيد بيرون دستم از اونو ارسالن, آرش از قبل

 اونقدر عکس اون توي چي. شدم خيره بهش حرص با. شد خيره عکس به بيخيال اون ولي

 بود؟ کرده جلب رو توجهش

 افتادم راه آشپزخونه طرف به,  بهشون توجه بي و شدم بلند جام از حرص با

 .بود کرده حال خوش منو اين و نبود اشپزخونه توي کس هيچ
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 ده فقط و بود گذشته سال يک از دوماه حدود. گرفتم دستهام بين رو سرم

 انداختم رو خودم فکر بدون چرا نکردم؟ فکر اينجاش به چرا. بود مونده ماه

 کردم رو خودم کار باز من ولي بود شده متقاعد هم بابا ديگه حتي چاه؟ توي

 گفت نمي اينو دلم ته ولي بود بابا ي واسه کارا اين ي همه خودم خيال به

  خودم به سروناز شنگول صداي با که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي

 :اومدم

 !پاشو...خرس-:سروناز

 :گفتم و کردم نگاهش حرص با

 شنگولي؟ اينقدر چرا چيه؟-

 :گفت خنده با

 !ميخوام مشتلق اول-

 :گفتم حوصله بي

 !نه؟ يا شده چي ميگي ندارم حوصلتو سروناز-

 برسه ارسالن داد به خدا..تو ذوقي بي چقدر...  ايش ايش -:سروناز

 !کنه؟ مي تحمل تورو چجوري

 :گفت سريع که شدم خيز نيم جام از عصبانيت با

 !کوه ميريم داريم فردا بگم خواستم!...منو نزن...کردم غلط بابا باشه-

 !خنده زير زد دفعه يه... ديوار به بکوبم کلمو بود نزديک حرفش اين با

  به محکم و برداشتم رو بود ميز روي که پاشي نمک عصبانيت با اينبار

 حالم اي... مالجش تو خورد صاف من قشنگ شانس از. کردم پرت طرفش

 !پرحرف ي دختره اومد جا
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 :گفت ميخاروند رو سرش که حالي در

 !آره هم ما دارن خواهر همه...بگيري درد بيشعور -

 دستهام بين رو سرم دوباره توجه بي. شد خارج آشپزخونه از حرص با بعد

 ام شقيقه روي محکم رو انگشتهام. کرد مي درد خيلي سرم. برسه دادم به خدا. گرفتم

 از کرختي با. کرد مي فرو سوزن سرم توي داشت يکي انگار. دادم فشار

 چک يکي يکي هارو کابينت. رفتم ها کابينت طرف به و شدم بلند جام

 طرف به,  ها کابينت کردن چک از بعد! مسکن يه از دريغ ولي کردم مي

 تقريبا... بود نيومده سراغم سردردي همچين حاال تا... بردم هجوم ها کشو

 دنبال بينشون هرچي. کردم زمينشون پخش و اوردم بيرون رو وسايل تمام

 !زمين تو بود رفته بود شده اب انگار.نکردم پيدا گشتم بروفن

  يه نشدن پيدا هم اي ديگه طرف از بود کرده کالفم سردردم طرفي از

 هايي قرص به و نشستم زمين روي حرص با! بود دراورده حرصمو مسکن

 .شدم خيره, بودند شده ولو زمين روي که

 ميگردي؟ چي دنبال -

 .شدم خيره اش زده تعجب هاي چشم به و برگشتم طرفش به صداش با

________________________________ 

 .ماسيد دهنش توي حرف, زارم ي قيافه ديدن با که بگه چيزي دوباره خواست

 :گفت, کنه پنهانش داشت سعي که مشهودي نگراني با

 شده؟ چي-

  زمين روي ي شده پخش هاي قرص به رو نگاهم دوباره حرفش اين با

 :گفت و شد نزديک بهم کمي کالفگي با اينبار. دوختم
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 اوردي؟ در خودت واسه ريختيه چه اين -

 طرفم به کمي. بودم شده الل لحظه اون توي چرا دونم نمي. نگفتم هيچي

 تعجب با, داد مي قرار پيشونيم روي رو دستش که حالي در و شد خم

 :گفت

 !داغي؟ اينقدر چرا-

 :گفتم زاري صداي با و نياوردم تاب اون از بيشتر ديگه

 !سرم -

 و زد زانو کنارم. خورد سر ها قرص سمت به نگاهش ناخوداگاه حرفم اين با

 کرد دراز دستشو که بود نگذشته ثانيه چند هنوز. شد خيره بهشون دقت با

 تعجبم تونستم نمي هم موقعيت اون توي. برداشت رو يکي بينشون از و

 طرفم به دوباره ابي ليوان کردن پر از بعد و شد بلند جاش از. کنم پنهان رو

 .شدم خيره قرص به بيشتري تعجب با. کرد دراز طرفم به رو ليوان. برگشت

 پيداش ثانيه چند توي اون چطور. نکردم پيدا چيزي اما کشتم رو خودم من

 بود درست. خنديدم خودم به فکرم اين با کنه؟ چيزخورم ميخواد نکنه کرد؟

  فکرم اين دنبال به. باشه قاتل تونست نمي اما بود متنفر ازم ارسالن که

 .کشيدم سر باهاش رو قرص و گرفتم ازش رو ليوان

  اندازه به امروز...  شو آماده هم تو.بيرون بزنم رو ماشين ميرم من -: ارسالن

 !شدي خسته کافي

 نمي باورم. بودم کرده تعجب واقعا حرفش اين با. شد خارج خونه آشپز از و

 خسته کافي ي اندازه به گفت من به االن اون! باشه ارسالن همون اين شد

 .دويد پوستم زير عميقي خوشي فکر اين با بود؟ شده نگرانم يعني. شدم
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 شدم خيره بهش و اومدم خودم به مامان نگران صداي با

 نشستي؟ اونجا چرا سارينا... بده مرگم خدا -: 

 :گفت و صورتش توي زد که ديد قيافم توي چي دونم نمي

 !پريده؟ رنگت چرا سرم به خاک-

 :گفتم و زدم حدش از بيش نگراني به کمرنگي لبخند

 ؟ ميشي نگران بيخودي چرا...نيست هيچيم -

 :گفت, اومد مي طرفم به که درحالي و کرد ريز رو هاش چشم

 بدم؟ تشخيص رو چيزا اين نتونم که شدم پير اونقدر کردي فکر -

 .گذاشت پيشونيم روي رو دستش

 !نيست هيچيت گي مي وقت اون سوزي مي تب توي داري -

 :داد ادامه بعد

 بمونين همينجا بهتره امشب-

 :گفتم سريع حرفش اين با

 بيرون ميبره رو ماشين داره ارسالن-

 .کني استراحت بري بهتره هم تو...نزنه که ميگم بهش خب -:مامان

 مامان حرف به دادن گوش جز اي چاره... ندم بروز رو ناراحتيم کردم سعي

 !خونه برم خواست مي دلم که چند هر نداشتم

 مسکني با. گرفتم پيش رو اتاقم راه و شدم خارج آشپزخونه از کرختي با

  اجساس هنوز ولي بود شده کمتر سردردم, بود داده بهم ارسالن که

 رو خودم معطلي بدون. کردم مي حس هام شقيقه توي کمي سوزش

  و ارسالن صداي که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي. انداختم تخت روي
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 . شد مي تر نزديک لحظه هر صداشون. شنيدم اتاق در کنار رو مامان

  و اتاق در شدن باز با. گفتند مي چي فهميدم نمي که بودم گيج اونقدر

  ولي بخوابم کردم سعي العملي عکس هيچ بدون شخصي شدن نزديک

 شدم کنده جا از کردم احساس لحظه يک که بود نگذشته ثانيه چند هنوز

 .نکردم باز رو هام چشم حتي که بودم منگ و گيج اونقدر

 .رفتم فرو عميقي خواب به و شد مبهم برام چي همه کم کم

_______________ 

 اينکه بدون. پريدم خواب از گوشيم زنگ صداي با که بود چند ساعت دونم نمي

 روي رو سرم دوباره. کردم قطعش و کردم دراز رو دستم, بندازم بهش نگاهي

 شد بلند صداش دوباره که بود نگذشته ثانيه چند هوز ولي گذاشتم بالشت

  ي شماره ديدن با. شدم خيره بهش و شدم خيز نيم جام توي حرص با

  تماس ي دکمه سريع شه قطع اينکه از قبل. شد باز آخر تا چشمام ارسالن

 .بردمش گوشم نزديک و فشردم

 :پيچيد گوشي توي صداش

 منتظرتم پايين...  شو آماده باش زود -

 :گفتم گيجي با کنه قطع اينکه از قبل

 شم؟ آماده چي واسه -

 :گفت عصبيه داد مي نشون که صدايي با

 !باشه گفته بهت بايد سروناز...گذاشتن کوه قرار اينا عمو -

 پرت تقريبا اباژور روي رو موبايلم و کردم نثارش فحشي لب زير. کرد قطع و

 که شم بلند جام از خواستم. بزنه حرف کالم دو ميده زورش بيشعور. کردم
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 کردم؟ مي چيکار خودم اتاق توي من. شد جمع اطرافم به حواسم ناخوداگاه

 به که فکري با. برد خوابم خودمون ي خونه توي من بود يادم که اونجايي تا

 ...نکنه! شد گرد چشمام رسيد ذهنم

 .شدم بلند تخت روي از سريع و اومدم خودم به ماشين بلند بوق صداي با

 که سرعتي تمام با. برداشتم رو ام کوله و پوشيدم رو ورزيشم هاي لباس

  کله ها پله روي از هم بار يه بود نزديک حتي. دويدم تقريبا رو پايين تا داشتم

 ! شم پا

*** 

  خيره بودند اومده که کسايي به و کردم جا به جا ام شونه روي رو ام کوله

 با يعني. بودند اومده هم ارسالن ي خانواده, ما ي خانواده بر عالوه. شدم

 عمو و بابا دونم نمي. شديم مي نفري 33,  31 حدود خانوادش و خاله وجود

 ,بقيه افتادن راه با. افتادند راه دقيقه چند از بعد که کردند بدل و رد هم با چي

  مي حرکت آهسته اونقدر. افتادم راه سروناز کنار, ارسالن سر پشت هم من

 اطرافم زدن ديد مشغول بيخيال.زد جلو ازم ديگه هم سروناز حتي که کردم

 کسي به محکم ناخوداگاه بودم شده خيره اطرافم به که همينجوري. شدم

 هام لباس که حالي در حرص با. شم زمين پخش شد باعث که کردم برخورد

 :گفتم تکوندم مي رو

 !!؟ کوري مگه -

 !بود شده شوکه زدنم حرف لحن از بدبخت کنم فکر. نشنيدم صدايي هيچ

 حواسم و بودم زده زل اطرافم به ها بديد نديد عين و بودم تو جاي اگه منم -

 !گفتم مي رو همين مطمئنا, نبود جا هيچ به هم
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  چي من به االن اون. شدم خيره پوزخندش به و بردم باال رو سرم تعجب با

 حرص نگاه, کمک براي دستش اومدن جلو با بديدم؟ نديد من گفت گفت؟

 .بود طرف اين نگاهشون تعدادي, افتادنم بخاطر. دوختم اطرافم به رو بارم

 .نشست لبم روي کمرنگي ي خنده,  رسيد ذهنم به که فکري با ناخوداگاه

 شده دراز که دستش به توجه بي, تکوندم مي رو هام لباس که درحالي

 که دستش به رو نگاهم, بود پيروزي از حاکي که لبخندي با. شدم بلند بود

  هاش چشم توي رو عصبانيت تونستم مي. دوختم بود شده مشت االن

 .افتادم راه و شدم رد کنارش از ژکوندم لبخند همون با توجه بي ولي بخونم

  هم رو نوبل ي جايزه اگه حتي که بودم شده خوشحال کارم اين از اونقدر

 کرده که کاري با بودم مطمئن. شدم نمي خوشحال اينقدر,  دادن مي بهم

 برام, بود شده ضايع که همين ولي زاشت نمي جواب بي رو کارم, بودم

 .نشدم روبرو ارسالن با ديگه,  بقيه به شدن ملحق با. بود کافي

  و دادند رضايت هم بزرگترها باالخره, کوهنوردي ساعت : حدود از بعد

 ديگه که بوديم رفته باال کوه از اونقدر. برگرديم همونجا از که شد اين تصميم

 ولي پايين شم پرت کوه از و شه حس بي پاهام آن هر کردم مي احساس

  کرده غر غر اونقدر هم آتا و سروناز حتي. نيفتاد اتفاق اين شکر رو خدا

 بقيه سرکوفت اخر تا بود شده باعث و بود دراومده هم بقيه صداي که بودند

  افتاده راه دنبالشون زشت اردک جوجه مثل که هم خودم. کنيم تحمل رو

 طبيعت از زدن غر بجاي دادم مي ترجيح. اومد نمي در هم جيکم حتي بودم

 .بودم افتاده عقب بقيه از که بودم شده اطرافم محو اونقدر. ببرم لذت اطرافم

 که اي ضربه با. شنيدم نمي هم رو کرد مي صدام که سروناز صداي حتي
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 خيره سروناز عصبي ي قيافه به و اومدم خودم يه سريع, خورد شونم به

 .شدم

 تو؟؟ کجايي کنم مي صدات دارم ساعته يه -: سروناز

 بگو االن خب...بيخيال -

 !تو مياري در ادمو حرص! اه -: سروناز

 :گفت برداره قدم اروم من مثل کرد مي سعي که حالي در بعد

 شدي؟ حرف کم اينقدر امروز چرا تو سارينا -

 ) وقتم دادن هدر و تو خزعبالت به دادن گوش جاي به ميدم ترجيح خب -

 !ببرم لذت اطرافم از(, گفتم اي مسخره لحن با اينو

 :گفت حرص با

 بودي؟؟ بلد هم کارا اين از شما شناس وقت خانوم اوه اوه -

 :گفتم و زدم نيشخندي

 !دراد چشت تا -

 .وايستاد جاش سر ناخوداگاه که بگه خواست چيزي کردم احساس

  و نبود اينجا حواسش. شدم خيره بهش و وايستادم جام سر خودش مثل تعجب با

 برم ترس واقعا رفتارش اين از. بود شده خيره جايي به زده شوک اي قيافه با

 . رسيدم دنجي ي گوشه به که کردم دنبال رو نگاهش مسير. بود داشته

 هم دست تو دست که پسري و دختر ديدن با. کردم نگاه تر دقيق کمي

  پي هاش پلک. دوختم سروناز به رو نگاهم دوباره ترس با, گفتن مي چيزايي

  اين نبود بار اولين. ميداد نشون رو بودنش عصبي اين و پريد مي پي در

 هاش پلک شد مي عصبي شدت به وقت هر... اومد مي پيش براش اتفاق
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  در سر ازش که چيزي تنها ولي بود مواقع اون از يکي هم االن. پريد مي

 دو هر نگاه اينبار. شد معطوف شون پي نگاهم دوباره. بود دليلش اوردم نمي

  جورايي يه نگاهش پسره... پسره و تعجب با دختره. بود طرف اين شون

  رسوندم بهش رو خودم سرعت با و ندونستم جايز رو صبر اينبار. بود گنگ

 :گفتم ترس با بودمش گرفته بغل توي که حالي در

 شدي؟ اينجوري يهو چرا شدي؟ چي سروناز -

  اونجا که بود درست. کنه مي گريه فهميدم هاش شونه خفيف لرزش از

  همون به رو نگاهم دوباره. نوازشش به کردم شروع صدا بي ولي نبود جاش

 بود اي پسره همون اين گفت مي حسم. دوختم, نبود اونجا کسي االن که تفاوت اين با ولي نقطه

 چي؟ دختره اون ولي. بود گفته درموردش سروناز که

  معدود جز خداروشکر.شدم خيره اطرافم به سريع مکانمون اوري ياد با

 .نبود اي ديگه کس, بو گرم خودشون کار به سرشون هم اونا که نفراتي

 ديگه چون شديم گم که نداشتم شک. چرخوندم جلوم به رو نگاهم اينبار

 که بود پرت حواسشون اونقدر يعني... نبود ارش و ارسالن از خبري حتي

 پاک دستش پشت با رو هاش اشک که درحالي سروناز نشدن؟ ما متوجه

 :گفت کرد مي

 شد بد حالم يهو چرا دونم نمي... شرمنده -

 چشم اطرافم به و نگفتم هيچي که بود شدنمون گم مشغول ذهنم اونقدر

 اونطور که سروناز. بياد گيرم راهمون از چيزي يا اي نشونه حداقل تا دوختم

 :گفت اي گرفته صداي با ديد کالفه منو

 سارينا؟ شده چي -
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 شديم گم کنم فکر -

 طرف به خودم دنبال و گرفتم رو دستش معطلي بي حرفم اين دنبال به

 تا حداقل... بود کوه پايين مقصدمون شکر رو خدا خب. کشوندمش کوه پايين

 يه اونموقع تا شايد..کريمه خدا هم رو بقيش دونستم مي رو جاش اون

  رفت راه اينکه با. کردم مي تعجب خودم عقل از واقعا. اومد گيرمون سرنخي

 راه اون از هيچي بازم اما, بوديم اومده هم يکبار ما و بود يکي برگشتمون و

  نمي هم حرف حتي اون.  همينطور هم سروناز حتي... اومد نمي يادم رو

 !پووووف... زد

  بوگاتي ماشين تونستم باالخره که گذشت ساعت يک حدود کنم فکر

  بود کسايي مثل حسم. بدم تشخيص ديگه هاي ماشين ميان از رو ارسالن

 ...کردند پيدا رو گشتن مي دنبالش که ارزشي با چيز مدتي از بعد که

 .بودم شده کيف خر, ميشه داده ابنبات بهش که اي بچه حس عين دقيقا

 :گفتم و پريدم خوشحالي با

 !کردم پيداشون خدا واي -

 بهم که ضدحالي کردم سعي و کشيدم پوفي سروناز دمغ ي قيافه ديدن با

 جز به همه... رسوندم ماشين نزديک رو خودم... ندم نشون رو بود خورده

 خورد ما به چشمش که نفري اولين. بودند وايستاده اونجا آرش و ارسالن

 :گفت بود همراه نگراني با که حرصي از پر صداي با. بود آنا

 ساعته؟؟ يه کجايين تا دو شما -

 که کسايي و گذاشتن جا رو ما اينا خوبه حاال... پره هم توپشون چه اوه اوه

 :گفت و اومد تر نزديک کمي مامان حرفش اين با! بوديم ما بودن شده گم
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 کجان؟ آرش و ارسالن پس -

 باشن؟ ما همراه اونام بود قرار مگه -

 هم بهشون. بگردن دنبالتون ميان گفت ارسالن شدين گم که شما -: مامان

 رو سارينا من گفت اون ولي ميشه پيداشون نيستن بچه خواد نمي گفتم

 !چلفتيه پا و دست خيلي شناسم مي

 چي االن اون. شدم خيره بود لبش روي محوي لبخند که مامان به تعجب با

 درحالي حرص با چلفتي؟ پا و دست بود گفته من به ارسالن يعني گفت؟

 :گفتم لب زير فشردم مي مشتم توي محکم رو هام ناخون که

 !!چلفتي پا و دست ميگه من به... بيشعور ي مرتيکه -

 نقشه هم خودم براي,  کردم مي طي رو ماشين طول عصبي که همونطور

 !ببينم, بينه مي منو که وقتي رو قيافش خواست مي دلم فقط.کشيدم مي

 !!کيه چلفتي پا و دست دادم مي نشونش اونوقت

 :گفتم همه به رو و زدم شيطانب لبخند,  رسيد ذهنم به که فکري با

 بکنم؟ ازتون خواهشي يه ميشه-

 :گفتم نيشخند همون با که شد خيره بهم کنجکاوي با بابا

 نده بهشون رو اومدنم خبر هيچکس برگشتن وقتي ميخوام -

  داخل, بود همراه خنده به که مامان سف تا و هاشون خنده به توجه بي

  تونست نمي کسي,  ماشين دودي هاي شيشه بخاطر. نشستم ماشين

 هنوز. نشست لبم روي اي خنده ارسالن ي قيافه تصور با. ببينه رو داخل

 هم جا همون از. شد نمايان دور از ارسالن قامت که بود نگذشته دقيقه چند

  رو ها فکر اين کردم سعي! بود شده خواستني چقدر...رفت ضعف براش دلم
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 هم آرش. بود کالفه انگار... شدم دقيق بهش بيشتر کمي. کنم دور خودم از

 معلوم. ميداد تکون رو سرش فقط که گفت مي گوشش کنار چيزي داشت

 ,افتاد سروناز به چشمش تا! نبود ارش هاي حرف به اصال حواسش بود

 کامال ديگه... افتاد طرف اين به نگاهش هم آرش که گفت آرش گوش در چيزي و زد لبخندي

 !شم خيط خيلي شد مي باعث چون نرم لو کردم مي دعا فقط. بودند شده نزديکه بهمون

 !شدين پيدا هم دوتا شما اينکه مثل -: ارسالن

 نازسرو که ادايي با که بود نگذشته ثانيه چند هنوز... نده لو رو چيزي سروناز بودم اميدوار فقط

 .شد گرد اخر حد تا چشمام, دراورد

 :زد زار, بود واقعي نداشتم شک که هق هق با و افتاد ارسالن پاي جلوي زانو با

 که حالي در بعد! نکردين؟ پيداش که نگو! نيست ما با که سارينا ولي-

 با که بقيه طرف به رو روش, کرد مي پاک دستش پشت با رو هاش اشک

 :گفت و کرد, کردند مي نگاهش باز دهن

 !بگو چيزي يه تو مامان -

. ردک مي بازي فيلم خوب هم چقدر المصب...بخندم يا کنم تعجب کاراش اين از دونستم نمي واقعا

 اينبار. بياره در خودش از رو ها ادا اين, بود دمغ االن تا که سروناز همين شد نمي باورم اصال

 :گفت و طرف به هم آخرش. دوختم بود مونده مردد که مامان به رو نگاهم

 حداقل که نيست که هم بچه ميشه پيداش مطمئنم...سروناز باش آروم-

 .عزيزم نکن گريه...سالشه بيست...شده گم بگيم

 يم گم واقعا اگه بيخيال؟يعني اينقدر آخه؟ داريم ما مامانه اينم... شدم خيره مامان به حرص با

 گفت؟؟ مي رو همينا شدم

 کهاين مثل! بود شده االن تا, شه پيدا خواست مي اگه سارينا... شما فهمين نمي آخه د -: سروناز

 !نيست پيداش ساعته سه... نيست حاليتون
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 اونقدر.شدم خيره بهشون خنده با. انداخت مامان بغل توي رو خودش و

 هم اونقدر! کنه شک تونست نمي حتي کس هيچ که کردند مي بازي جدي

 بود شده جلب طرف اين به توجهشون نفر چند که بود بلند سروناز صداي

 طرف به ارسالن عصبي و محکم هاي قدم شده نزديک با. بودند شده خيره بهش دلسوزي با و

 نکنه! کنم تهي قالب بود نزديک ترس از, ماشين

 خورد ينماش کاپوت به که محکمي ي ضربه با! ميره نداشتم آبروي باشيم رفته لو اگه واي فهميده؟

 :گفت که ارسالن عصبي صداي سرش پشت و

 !لعنتي -

 .شدم خيره بهش و کردم باز, بودم بسته ترس از که رو چشمام

 :گفت و کشيد موهاش توي دستي

 !کنيم پيداش تونيم مي کجا االن خب-

 !ماشين توي -: سروناز

 يکردمم سعي که حالي در و انداختم ارسالن گيج ي قيلفه به نگاهي! تموم بازي فيلم يعني اين

 هاشون قيافه چقدر خدا واي. شدم پياده ماشين از و فشردم رو دستگيره, کنم جمع رو ام خنده

 :گفتم. بگيرم خودم به بيخيالي ي قيافه کردم سعي. بود شده باحال

 بيفتين؟ راه خواين نمي شد ديرمون بابا اي-

 ي قيافه به.داشتم نگه رو خودم بود کندني جون هر به ولي بود گرفته خندم حرفم از هم خودم

 .کرد مي نگاهم باز دهن با داشت.شدم خيره ارسالن

 و کرد تغيير نگاهش رنگ کم کم... ميخنديدند و بودن داده ول رو خودشون چي عين که هم بقيه

 رو هاش دست عصبانيت با که درحالي. داد اش زده شوک ي قيافه به رو خودش جاي عصبانيت

 :گفت بود کرده مشت

 !ميفتيم راه االن همين -
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 روي از حاال که سروناز و مامان نگران ي قيافه به. بست محکم رو در و شد سوار حرفي هيچ بدون

. ردمک راحت ارسالن بابت رو خيالشون کوچيکي لبخند زدن با و شدم خيره بودند شده بلند زمين

 ماشين خلدا, بکنه تونه نمي غلطي هيچ اينکه فکر با کردم سعي ولي بودم  ترسيده کمي اينکه با

 و داد رفشا گاز روي رو پاش محکم بيفتن راه بقيه نموند منتظر. شدم خيره روبروم به و نشستم

 .کرد دور اونجا از بدي صداي با رو ماشين

 :گفتم و چسبيدم صندلي به کمي ترس با

 !لطفا تر آروم-

 به دلم توي...داد فشار پدال روي بيشتر رو پاش باشم گفته بدي چيز انگار

 .فرستادم لعنت کارم بابت خودم

 !پووووف...نداره حسابي و درست اعصاب ديوونه اين ميدوني که تو سارينا اه

 قلب ضربان اينبار...  221!!...حلقم تو بياد قلبم بود نزديک سرعتش باديدن

 :گفتم آرومي صداي با... بودم ترسيده واقعا... بود رفته باال هم من

 ...يواشتر تروخدا-

 :زد داد بلندي صداي با

 !کنم چيکار بگي من به خواد نمي تو! شو خفه -

 سشنف. شد خيره بهم کمي ميزد گنجشک عين قلبم...کردم مچاله صندلي توي رو خودم ترس با

 آخ...خوردم شيشه به محکم که گذاشت ترمز روي رو پاش دفعه يک و داد بيرون حرص با رو

 ...سرم

 حاال راستش.شدم خيره بهش و دادم بيرون اسودگي با رو نفسم. شد پياده ماشين از عصبانيت با

 کردم روي زياده خيلي بينم مي کنم مي فکر که

 چند زا بعد! بود نخواهد نفعم به اصال گذاشتن ارسالن سر به سر که بودم رسيده نتيجه اين به

 افتاد راه تري اروم سرعت با بار اين حرفي هيچ بدون و برداشت ماشين از رو اش تکيه دقيقه
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. بود متن فيت لباسش. بودم شده خوشگل چقدر برم خودم قربون. شدم خيره خودم به باز نيش با

 سمتق از که رنگي قرمز بندي پيراهن يه. بود گرفته چشممو که بود لباسي تنها هم پاساژ توي

 و اشتد دنباله کمي پشتش که بود جوري مدلش. ميشد راسته رون پايين تا و شد مي تنگ سينه

 .گذشت ازش شد نمي ولي داشت بازي مدل اينکه با. ميخورد بلندي چاک هم لباس راست طرف

 ديدن با. شد بلند گوشيم زنگ صداي موقع همون... شد ديرم اوه اوه...افتاد ساعت به نگاهم

 :تمگف سريع بگه چيزي بزارم اينکه بدون و فشردم رو سبز ي دکمه... شد شل نيشم انا شماره

 !!ميرسونم خودمو االن شدي نگرانم ميدونم...من برم قربونت-

 :زد داد شد پاره کل به گوشم ي پرده که بلندي صداي با

 ...ي دخــــتره نرســــه بـــــــهت دســــتم ايـــنکه مــــگه-

 ال.... الـــــــــــــو نميـــاد صـــدات آنا الــــــــــو_

 منفس... کردم قطعش من کنيد فکر اگه مديونيد!! خخخخخخ شد قطع يهو گوشي چرا دونم نمي

 فحش به آبادشو و جد تمام دلم توي دادم مي فشار رو گوشام که همونجوري دادم بيرون رو

 ايکفش و کردم تنم رو شلوارم مانتو بجاش و دراوردم رو لباسم کنم معطل اينکه بدون. کشيدم

 به ميداد نشون رو 33:11 که ساعت ديدن با. کردم پام هم رو قرمزم سانتي 31 بلند پاشنه

 اوري ياد با که بودم برنداشته قدم دو هنوز ولي افتادم راه و کردم جمع رو هام وسيله سرعت

 دمق که حالي در.  رسم مي دير آخرش من خدايا... شد خالي بادم تمام, نگرفتم آژانس هنوز اينکه

! رسونهب منو نزد هم تعارف يه انگار نه انگار که هم ارسالن. رفتم فرو فکر توي ميکردم تر تند هامو

 هن اونم گفتم بهش بار يه نگذريم حق از خب ولي( عمم ارواح اره)نياوردم خودم روي به اصال منم

 .برگشتم و ديوار تو رفتم بار هزار تقريبا که!! نـــه: گفت همچين برداشت نه گذاشت

 توجهي اينکه بدون. کردم خالي صاحاب بي در روي رو حرصم تمام و شدم خارج اتاق از حرص با

 شکم توي رفتم کله با دفعه يه که شد چي نميدونم ولي چرخوندم رو سرم باشم داشته اطرافم به

 !آهنه همش نيست ماهيچه المصب...باشه تونست نمي ارسالن جز هم کسي! نفر يه

 :گفتم و آوردم باال رو سرم عصبانيت با که بودم حرصي اونقدر

 ...کــــو مگه هــــــوي -

 !شد بسته خود به خود دهنم,  بود دستش توي که سوييچي برق ديدن با
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 باز نيش ديدن با بود پيشونيش روي اي گنده اخم که اونموقع تا اونم...شد شل نيشم ناخوداگاه

 رپنج چي عين...گذاشت جيبش توي سوييچشو تفاوت بي و انداخت باال ابروهاشو از يکي من

 !!شدم

 گفتي؟؟ چيزي -:ارسالن

 !!نبودم شما با -:گفتم حرص با

 ...اينطور که -:گفت اي مسخره حالت با

 :گفت و اورد تر نزديک رو سرش

 !ميرفتي؟ جايي -

 !شما اجازه با -

 :رفت کنار راهم جلوي از و گذاشت جيبش توي رو دستاش مسخرش نيشخند همون با

 !بفرماييد خب... آهان-

  شدم خيره جيبش به حسرت با... نگم بهش چيزي گرفتم خودمو جلوي خيلي

 :وايستادم سرجا دوباره صداش با که بودم برنداشته قدم چند هنوز...شدم رد کنارش از و

 !افتاده روش خش يه ببينم اگه فقط-

 از قبل,بود ناگهاني حرکتش چون ولي پرتابکرد طرفم به سوييچو همونموقع.برگشتم طرفش به

 شد جمع درد از صورتم... مالجم توي خورد صاف بدم نشون العملي عکس اينکه

 !بود نشده چيزيم شکر خدارو نه...گذاشتم پيشونيم روي دستمو

 !!چلفتي پا و دست چقر...اوخـــي -:ارسالن

 !!بيرون کشيد دماغم از امروزمو خوشي تمام بيشعور

 :گفتم و شدم خيره بهش عصبانيت با
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!! شهبا, کني مي اصرار که هم حاال بزاري سرم منت و بدي بهم ماشينتو نکردم التماست من اوال-

 رو جسدش شب تا شايد ديدي چه رو خدا! کنم تضميني هيچ تونم نمي هم ماشينت مورد در ثانيا

 !ندادم تحويلت هم

 قيافش از لحظه يه! شدم خيره برزخيش چشماي به و زدم پوزخندي حرفم شدن تموم با

 شده قرمز لبو عين...بودم کرده بلغور چي فهميدم تازه...ترسيدم

 ميشنيدم هاشو قدم صداي. بيرون زدم خونه از و گرفتم ازش نگاهمو اي اضافه حرف بدون... بود

 پرت رو خودم و رسوندم ماشينش به رو خودم سريع کنم نگاه رو سرم پشت اينکه بدون ولي

 زدم رو مرکزي قفل معطلي بدون! داخل کردم

 خبري قبلش عصبانيت از ديگه... ببينمش کامال ميتونستم حاال... بود کرده عرق ترس از دستام

 دنموب تمام استرس!! داره اي نقشه يه زد مي داد قيافش...باال پريد ابروهام از يکي ناخوداگاه.نبود

 !کنم؟ چيکار حاال...بود گرفته

 !بودم نکرده رو اينجاش فکر خدايا کوبيدم فرمون به مشت با. خورد باغ در به چشمم همه از اول

 تنيس قرار اينکه مثل نه... بود شده خيره بهم مسخرش پوزخند همون با. شدم خيره بهش دوباره

 !بيايم کنار هم با

 مه ماشينش بخاطر بودم مطمئن... زد برق چشمام ناخوداگاه رسيد ذهنم به که خرکي تصميم با

 شسرجا اينو تا من خب ولي خطرناکيه خيلي کار ميدونستم طرفي از! کنه مي باز رو در شده که

 ! نيستم سارينا ننشونم

 ريهمونجو...ببينمش تونستم مي چشمي زير!!باش داشته هوامو خودت خدايا...بستم کمربندمو

 بود دستش هم کنترل بود شده خيره بهم جيب تو دست

 رفک خودم با چي؟ نشد اگه نکن خريت سارينا. کردم روشن رو ماشين و کشيدم عميقي نفس

 دور ودمخ از رو مزاحم افکار!! دنيا اون ميرم مستقيم...الکاتبينه کرم با حسابم اونموقع هيچي کردم

 کردم جابجا رو دنده و کردم

 اريک چجوري ببين جون ارسالن...زدم پوزخندي...ببينم خودم روي رو متعجبش نگاه ميتونستم

 !!کني باز رو در خودت دستاي با که ميکنم
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 ندهک جا از بدي صداي با ماشين... فشردم گاز روي محکم رو پام و کشيدم پايين رو دستي ترمز

 خيره بهم شدش گرد هاي چشم و بود شده خشک دستهاش. شدم خيره بهش اينه توي از...شد

 !بود شده

 باز رو در بودم مطمئن ولي بودم ترسيده شدم مي نزديم در به داشتم...شدم خيره جلوم به

 ونوقتا کردم واصل درک به نازنينتو ماشين وقتي ضرر جهنمو...برداشتم گاز روي از رو پام...ميکنه

 !!ندارم شوخي باهات ميفهمي

 هب ماشين اينکه احساس با. شد بسته چشمام ناخوداگاه...نداشتم زيادي ي فاصله در به ديگه

 ازب در به اينه توي از شده گرد چشماي با...فشردم گاز روي محکم رو پام رفت پايين باال شدت

 همون با... شد ثابت چشماش توي نگاهم موقع همون! باشم زنده شد نمي باورم...شدم خيره باغ

 بيرون کوچه از خوشحالي با و زدم بهش پوزخندي...بود شده خيره بهم شدش گرد چشماي

 .برد مي خوابم اشت کم کم منم ميکرد کار موهام روي داشت هنوز آرايشگره!زدم

 :گفت که آرايشگر صداي با که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي

 خودم به نگاهي آينه توي و اومدم خودم به! شد تموم...عزيزم پاشو -

 .بود کرده درست بسته مدل رو موهام خودم ي خواسته با. انداختم

 هم بود ساده هم حال عين در ولي بود عجيب کمي مدلش اينکه با

  نه هم آرايشم. ديگه بود ايتاليايي مدل خودش قول به... خوشگل

  روي بيشتر. دو اين بين ما چيزي يه.ساده خيلي نه بود جلف خيلي

 درشت و تر کشيده چشمام بود شده باعث که بود کرده کار چشمام

 :اومدم خودم به صداش با. برسن نظر به تر

 ...کن صبر لحظه يه -

  چند از بعد.  شدم خيره رفتنش به و نشستم صندلي روي حرف بي

 اومد طرفم به بود دستش که اسپري يه با ثانيه

 نيست؟ که مشکلي...بزنم کننده براق اسپري ميخوام ببين -
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 برق موهام به کمي اول. کرد شروع رو کارش هم اون و دادم نشون سرم دادن تکون با رو موافقتم

 ليمب طرف به و کردم کوتاهي تشکر! کرد تموم ام برهنه پاهاي به زدن اکليل با رو کارش بعد و زد

  سروناز که

 .رفتم بود نشسته

 از کمي دست هم سروناز...شدم خيره بهش بهت اومدبا بيرون آنا و شد باز اتاق در موقع همون

 !نگفتم دروغ جواهر تيکه يه بود شده بگم اگه.نداشت من

 :شد بلند خانوم نسرين صداي موقع همون

 عزيزم شدي ماه کردم چيکار ببين ماشاال...ماشاال -

 خوش با. افتاد مي پس داشت تعريف همه اون برابر در مطمئنا هم آنا ميگفت چيزي يه کسي هر

 .کردم بغلش محکم و رفتم طرفش به حالي

 :گفتم شيطنت با و بردم گوشش نزديک رو سرم

 نه؟ يا دربياري پا از رو نويد آقا اين ميتوني امشب ببينم -

 .شد رنگتر پر کارش اين با من لبخند و انداخت پايين خجالت از رو سرش

 اختگيس اخم با که سروناز بندش پشت و شد زده بهم که محکمي ي تنه با که بگم چيزي خواستم

 , چسبوند مي آنا به رو خودش

 :گفت من به رو اخمش همون با. شدم پرت عقب به تقريبا

 !مردمه؟ زن دنبال چشت نداري ناموس خودت مگه ناپاک چش مرتيکه -

 :گفت مانندش قلدر لحن همون با و برگشت آنا طرف به اينبار. شدم خيره بهش نيشخند با

 !خدمتم در دربست خودم خانومي؟ مردم من مگه-

  داشت آنا هم بدتر اون از. بست رو باچشماش و برد نزديک رو سرش

  عادت سروناز هاي بازي خل اين به بيچاره. کرد مي نگاهش شوک با

 نداشت
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  شد باعث که کلش پس زدم محکم و رفتم سروناز طرف به خنده با

 :بياد در آخش صداي

 بدي؟؟ ميخواي چي شوهرشو جواب...دادي سکتش بيشعور-

 :کنه پيدا خاتمه بحثمون شد باعث خانوم نسرين صداي

 !باال مياد داره داماد خانوما -

 خيره در به هيجان و استرس با و اومد خودش به تازه آنا حرفش اين با

  و مشکي پالتوي. زدم شدنش هول همه اين به محوي لبخند. شد

  با. کردم تنم و برداشتم در کنار جالباسي روي از رو همرنگش شال

  هم بقيه کشيدن کل به کرد شروع خانوما از يکي نويد شدن داخل

  و شدم خيره نويد منگ ي قيافه به خنده با. زدن دست به کردن شروع

  که طاليي نازک کروات با مشکي شلوار کت. وايستادم سروناز کنار

  اي قهوه نويد چشماي. بود کرده تيپش خوش خيلي بود پوشيده

  مي پيدا توش عسلي هاي رگه که ارسالن عکس بر بود معمولي

  به که زد مي موج هاش چشم توي خاصي مهربوني همينطور. شد

  رو هيچي که ارسالن عکس بر درست بازم داد مي آرامش مخاطب

 باعث که شد مي ديده چشماش برق هم متري ميلي چند از و خوند هاش چشم توي از شد نمي

 !بترسه جذبه همه اين از ناخوداگاه آدم شد مي

  نويد. شدم خيره بهشون و اومدم خودم به سوت و دست صداي با

  دوباره نداشت لبو با فرقي که هم آنا و بوسيد رو آنا پيشوني آروم

 صداي با که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي. انداخت پايين رو سرش

 ! پـــوووف. دوختم بهش نگاهمو کرد مي غر غر داشت که بردار فيلم
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 !موند مي غضب مير عين

 خودم با و کشيدم رو سروناز دست نباشيم کارشون مزاحم اينکه براي

  که ارسالن مشکي بوگاتي به رو نگاهم. کشوندم ها پله طرف به

  تازه که سروناز. انداختم بود چشم توي ها ماشين ي بقيه بين

 :گفت و رفت طرفش به ذوق با,  بود افتاده ماشين به نگاهش

 :گفت و رفت طرفش به ذوق با,  بود افتاده ماشين به نگاهش تازه که سروناز

 نگاهش خنده با. کرد پهن ماشين روي رو خودش تقريبا و تو؟؟ بودي کجا حاال تا عشـــقم وااي-

 :گفتم و کردم

 !خورديش بابا بسه-

 :کشيدم رو دستش اينبار که نخورد تکوني هيچ

 !بردار عروسکم روي از لشتو تن-

 :گفت و کرد چپ رو چشماش حرص با

 !ايــــشش خودت ارزوني-

 :گفتم و نشستم فرمون پشت

 !شو سوار بيا نکن قهر حاال -

 :برنگردوند هم روشو حتي نخورد تکوني

 شده دير ديگه نکن ناز خانومي -

 :گفت و شد ماشين سوار انزجار با حرفم اين با

 ميشه چندشم نزن حرف اينجوري گفتم دفعه صد -

 ارفيلمبرد دستورات انجام حال در که آنا و نويد به آينه توي از نگاهمو و کردم کفايت اي خنده به

 سروناز شد باعث که زدم نيشخندي. باريد مي دوشون هر صورت از کالفگي. انداختم,بودن

 :گفت خنده با. بچرخونه طرف همون به رو نگاهش
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 برسن عروسي به هم فردا تا ميدونم بعيد اومده گيرشون که فيلمبرداري اين با -

 .کرد نمي خطور بهشون هم جن عقل که داد مي پيشنهاد هايي ژست يه زنه...گفت مي هم راست

 پشت هم من نويد افتادن راه با.شد تموم کارشون و داد رضايت باالخره ساعت نيم حدود از بعد

 .افتادم راه سرشون

 انداختم گشت مي چيزي دنبال داشبورت داخل که سروناز به نگاهمو

 نداري؟ باحال آهنگ ساري -:سروناز

 :گفتم و دوختم جلو به نگاهمو

 داخله همون هست چي هر دونم نمي -

 اي يد سي به نگاهي پيروزي با ثانيه چند از بعد. گشتن به کرد شروع و کرد خم رو سرش دوباره

 و دمز نيشخندي بيگي سامي صداي شنيدن با. گذاشتش دستگاه توي و انداخت بود دستش که

 :خوندن به کردم شروع سروناز همراه

 شو مهمونم و بيا چشام رو قدمات جونم اي

 

 دلم پريشون ببين شو خونم گرمي

 ...کن آرومم بيا

 خونم تو بپيچه تنت عطر ميخوام جونم اي

 ديوونم سرگردون يه نيستي که تو

 ...داغونـــــــم که بيا جونم اي

 کسم همه تويي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 ...جونم اي دارم رو تو خوشحالم چه که اي

 تنم تو خون مثه عشقم بودنم دليل جونم اي

 ...جونم اي دارم رو تو خوشحالم چه که اي
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 االب منگال عين رو سرش هم سروناز. گرفتم ضرب فرمون روي خنده با و کردم زياد ته تا رو آهنگ

 :داد مي تکون هوا توي رو هاش دست و برد مي پايين

 بارونم پر ابر تو بي خزونم جونم اي

 ميدونم تو بردن قدر که بيا جونم بيا

 ميتوني که بگي اگه ميدوني

 رسوني مي ميخوام هرچي به منو

 ...جوني که تو

 ميموني که بگو بيا

 کسم همه تويي عشقم نفسم عمرم جونم اي

 ...جونم اي دارم رو تو خوشحالم چه که اي

 تنم تو خون مثه عشقم بودنم دليل جونم اي

 ...جونم اي دارم رو تو خوشحالم چه که اي

 و ورمآ بيرون رو سرم خنده با. رسوندم نويد ماشين به رو خودم و کشيدم اليه ماشين تا چند بين

 :زدم داد تقريبا

 ...چيزي آهنگي سوتي دستي يه بابا اونجا؟ ميکنين چه دوتا شما هـــوي-

 .شدن خيره بهم خنده با آنا و نويد

 کرد اشاره سروناز به دست با و! بســه پشتمون هفت واسه داريم رو شما همين -:نويد

 زدم پقي, ميداد کش راست و چپ به رو سرش و ميزد دست عجيبي حالت با که سروناز ديدن با

 ! خنده زير

 :گفت برداره موزونش حرکات از دست اينکه بدون هم سروناز. بود کرده مست کنم فکر بيچاره

 تو؟ چته -

 نزاشتي واسمون آبرو سروناز؟ رقصيدنه طرز چه اين -
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 !کردي غلط -

 :زد داد و شد خم روم,خودش روي آنا نويدو نگاه ديدن با

 !زشته...درنيار بازي هيز اينقدر!بپا جلوتو عزيز برادر -

 :فتگ ضبط صداي بودن زياد بخاطر بلندي صداي با و داد تکون تاسف روي از سري خنده با نويد

 !ندن رات داخل ميگم برقصي عروسيم توي اينجوري بخواي اگه خداييش سروناز-

 نکني نگاه مهمونا به عروسي آخر تا نشه روتون بدم قري همچين شد اينجوري که حاال -:سروناز

 ژيرآ صداي شنيدن با که بودم آهنگ جو توي اونا بيخيال منم گرفت مي باال داشت دوتا اين بحث

  بندش پشت و

 :گفت که صداي

 !کنار بزن....... پالک مشـــکي بــــوگاتي-

 و زدم کنار خودم روي از رو سروناز حرص با!داشتيم کم همينو! پووووف. دوختم آينه توي نگاهمو

 که پليسي ماشين به نگاهي سروناز. کردم کم ته تا رو آهنگ صداي

 :گفت لودگي با و انداخت بود سرمون پشت دقيقا

 کلي جوونم هنوز من خدا واي...ميندازن گيرمون آخرش ميدونستم...شديم سر بر خاک واي اي -

 ...آرزو

 :توپيدم بهش حرص با کردم مي پارک خيابون کنار که حالي در

 !نميداري؟ بر بازي مسخره از دست هم موقعيت اين توي -

 ..شدن رد کنارمون از شکلک و خنده با که افتاد آنا و نويد به چشمم موقع همون

 لب زير و کشيد مي نشون و خط براشون همونجا از کرد مي نگاهشون داشت که هم سروناز

 .ميداد فحش

 يدمد که شدم پياده ماشين از... نبود باز هم اونقدرا لباسم خداروشکر.انداختم لباسم به نگاهي

 دنبالم هم سروناز
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 :افتاد راه

 مياي؟ کجا ديگه تو -

 بدم اميدواري بهت ميام دارم خب -

 بميرم برم بايد نشناسم رو تو اگه من...گفتي سال جک هه هه هه -

 :دادم ادامه بعد

 !نياد در هم صدات بشين همينجا کن لطف فقط تو...بياي نکرده الزم -

 رسيدمنگاهي که بهش. رفتم مامورا از يکي طرف به. نشست سرجاش حرص با و اورد در ادامو

  انداخت پام سرتا به اميز سرزنش

 :گفت و

 کردنه؟ رانندگي وضع چه اين خانوم -

 :گفتم تفاوت بي

 !سرکار؟ مگه شده چي-

 :نشست پيشونيش روي اخمي زدنم حرف لحن از

 حرکات از ماشاال که هم همراهتون... ميکشين اليه شلوغ خيابون توي!بشه ميخواستيد چي -

 ...نميارن کم رقص

 نباش ديده ضايعش حرکات اون با رو سروناز اينکه فکر... خنده زير زدم پقي رسيد که اينجا تا

 بود مضحک واقعا

 :داد ادامه. زدم مصنوعي اي سرفه درهمش هاي اخم ديدن با

 ونمخودت وضع...شدم ماشينتون هاي باند نگران لحظه يه که بود زياد اونقدر هم آهنگتون صداي -

  نگم هيچي که

 !بهتره

 :نبينه خندمو تا انداختم پايين رو سرم
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 !شديم جوگير لحظه يه جناب شرمنده -

 :گفت محکمتري لحن با

 به ضمن در بديد تحويل رو نامتون گواهي و ماشين مدارک کنيد لطف...بود مشخص کامال -

  بگيد هم همراهتون

 هب لباسام کردن جور و جمع از بعد و دادم بيرون محکم نفسمو حرفش اين با... بيارن تشريف

  حرکت ماشين طرف

. يدمرس جنون مرز به خوند مي شعر و بود داده تکيه ماشين به بيخيال که سروناز ديدن با. کردم

 پس زدم محکم

 :گفتم عصيانيت با و کلش

 وت اونوقت ميزنم سروکله داده عصاقورت اون با دارم اونور من کشي؟؟ نمي خجالت تو بيشعور-

  نوحه داري اينجا

 ميکني؟ سرايي

 :گفتم تعجب با و انداختم منگش ي قيافه به نگاهي اينبار. نيومد در ازش صدايي

 شدي؟ چي-

 کلشو هک حالي در. نشست لبم روي نيشخندي فکر اين از. بود شده مغزي ضربه البد.نگفت هيچي

  ميخاروند

 :ناليد

 مامااان واي...خيابونيم وسط اوردي شانس سارينا... ميره هرز هي دستت که بميري آخخ -

 کنم چک داشبورتو ميخوام پايين گمشو -

 کشيدم مي رو سروناز دست که حالي در و داشتم برشون خوشحالي با دفترچه تا چند ديدن با

 :گفتم

 !سراغمون نيومدن تا پايين بپر-
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 :گفت اخم با

 نميخواستن؟ مدارکو فقط مگه-

 .دادم نشون رو خودش دست با و کردن احضار هم رو مســــتم همراه که فعال -

 در .شدم خيره ميومد همراهم بيخيالي با که بهش مشکوک.نگفت هيچي و زد اي مرموزانه لبخند

  به که حالي

 :گفتم گوشش زير برميداشتيم قدم ماموره سمت

 ...دربياري بازي مسخره بخواي اگه بخدا سروناز-

 :گفت که مامورا از يکي صداي با

 طرف اين از -

 هک ماشين توي مرد به نگاهي.  رفتيم بود کرده اشاره که ماشيني طرف به. موند ناتموم حرفم

 اندي و 11 ميخورد

 ! شه پياده ماشين از نداد زحمت خودش به حتي. انداختم باشه داشته سال

 :گفت ساختگي ترس با و چسبوند من به خودشو سروناز ماشين به رسيدن با

 نيام؟؟؟ من نميشه ترسناکه خيلي يارو اين ساري -

 :بدم قورت خندمو کردم سعي

 ميشنون سروناز زشته-

 گفت گوشش در چيزي و رسوند مرده همون به رو خودش بود ما از جلوتر که ماموري موقع همون

 شد باعث که

 :گفت من به رو و برگشت طرفمون به دوباره. بده تکون اخم با رو سرش

 دارن کارتون سرگرد بفرمائيد شما -

 :گفت سروناز به رو اخم با و

 ! شيم اگاه هوشياريتون سطح از بايد...طرف اين از هم شما -
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 .نياره در بازي مسخره وقت يه که کشيدم نشون و خط براش نگام با و کردم سروناز به اخمي

  درارش حرص لبخند

 طرف به و برگردوندم رومو حرص با. افتاد راه ماموره دنبال شلش نيش همون با. بود اعصابم روي

 .رفتم مرده همون

 کرد مي چک رو مدارک که حالي در. کردم دراز سمتش به رو مدارک و کردم سالمي لب زير

 :پرسيد

 خودتونه؟ ماشين -

 چي هنميخور بهم ماشين اين که اين از غير منظورش. نشست پيشونيم روي اخمي حرفش اين با

  ميتونست

 :باشه؟

 !جناب بله-

 گه نمي اينو مدارکتون ولي نشه سوتفاهم -

 :داد ادامه که شدم خيره بهش گيجي با

 کجاست؟ خودتون ي نامه گواهي -

 شوهرمه مال هم ماشين نيست همراهم...خب-

 :گفت و انداخت نامه گواهي به تري دقيق نگاه

 و نکپارکي بفرستيم رو ماشين ميشيم مجبور وگرنه بياد بديد خبر شوهرتون به کنيد لطف-

  همراهمون هم خودتون

 !بيايد

 م؟اصالبيار گير کجا از رو ارسالن االن من. شدم خيره ميکرد نگاهم مشکوکانه که بهش کالفگي با

 معلوم کجا از

 بياد ايدب شده که هم ماشينش بخاطر!!نميبينه ماشينشو رنگ ديگه اونوقت: دادم خودمو بياد؟جواب
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 اميد نا دادنش جواب از داشتم که زماني درست. موندم منتظر و گرفتم رو شمارش فکر اين با

 توي صداش ميشدم

 :پيچيد گوشي

 !بله؟ -

 :بزنم حرف سرد خودش مثل کردم سعي و کردم صاف رو صدام

 :دادم ادامه کالفگي با و کردم مکثي... خيابونيم توي االن سروناز و من...سالم-

  ميخوان خودمو ي نامه گواهي االنم گرفتنمون...رفتيم تند -

 :گفتم بياد کنم مجبورش اينکه براي ميخوره حرص داره بود معلوم

 !فعال...بياي ميمونم منتظر...پارکينگ برن مي ماشينتو دارن-

 ثانيه چند هنوز...بزنه حرف بيچاره نزاشتم اصال.زدم کوچيکي لبخند و کردم قطع رو گوشي

  صداي که بود نگذشته

 :دادم جواب و شدم خيره بهش تعجب با. شد بلند گوشيم

 شده؟ چيزي-

 !بده آدرسو-

 :گفتم گيجي با

 ها؟؟-

 !بگردم؟ جنابعالي بخاطر رو شهر کل آدرس بدون نداري که توقع -

 آدرس دادن از بعد و دراوردم براش شکلکي گوشي پشت! ميزني گيج امروز چقدر سارينا واي

  بوديم که جايي

 .کردم قطع رو گوشي

 مي ازسرون به رو چيزي کالفگي با داشت که مامورا از يکي ديدن با. گشتم سروناز دنبال نگام با

 طرفشون به گفت
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 :گفت اخم با افتاد من به که نگاهش. رفتم

 بگيد ايشون به چيزي يه شما خانوم -

 :گفتم تعجب با

 :گفت کشداري لحن با سروناز اينبار که شده؟ چيزي -

 بــــــــــده نجات ديـــوونه اين دســـــت از منـــو بـــيا جـــدت ســــر ســـاري -

 :گفت عصبي لحن با ماموره

 !بدم انجام نميخوام که رو کاري نکنيد مجبورم بفهميد رو دهنتون حرف -

 :گفت و زد کمرش به رو هاش دست. وايستاد روبروش جانب به حق سروناز

 کنــــي؟؟ چيـــــکار ميـــــخواي مثــال! عـــــــــــه؟-

 :گفتم و کشيدم دستشو حرص با

 !چيه؟ اينکارا شدي؟؟ ديوونه سروناز-

 :گفت گوشم کنار و زد محسوسي نا چشمک

 تو جون ميده حال خيلي!کنيم اذيتش يکم بزار...نباش ضــدحال-

 :گفت قبلش بلند و کشدار صداي با بعد

 مــــن...بگـــــم کـــــي به بابا مســــــتي تو ميــگه داره ســــاعته يــه-

 !تـــــم..نيس مســـــــــت

 بدين انجام ميگم که رو کاري پس اينطوره اگه -:ماموره

 اب سروناز اين ولي بره راه صاف خط روي گفت مي سروناز به کالفگي با که ماموره به خنده با

 رو خودش لودگي

 ودب سروناز به چشمش يه بيچاره پسره. شدم خيره مينداخت زمين روي و ميداد نشون ول و شل

 نخوره زمين که

 !نبودم موفق ولي بگيرم خندمو جلوي داشتم سعي که من به هم چشمش يه
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 :شنيدم پشت از رو نفر يه صداي که دادم مي گوش بحثشون به داشتم خنده با

 !سارينا -

 

 :کردم حرکت طرفش به و بستم نيشمو کرد مي نگاهمون اخم با داشت که ارسالن ديدن با

 سالم-

 و شکيزر پيراهن همراه مشکي شلوار کت! بود شده کش دختر هميشه مثل...افتاد تيپش به نگاهم

  کروات

 اين اب حتي...شدم خيره قدش به حسرت با. کرده تيغ شيش رو صورتش. بود پوشيده اي مشکي

 هم کفشام

 .رسيدم مي اش شونه به هنوز

 :گفت و داد دستم رو سوئيچي. داد جوابمو لب زير

 زنم مي حرف باهاشون خودم من ماشين داخل برين سروناز و تو-

 بعد و کشيدم رو سروناز دست. رفت ادبه بي سرگرد همون طرف به باشه جوابم منتظر اينکه بدون

  عذرخواهي از

, بود همراهمون شمال سفر توي که بود ماشيني همون مطمئنا که لکسوزي طرف به ماموره اون از

 .رفتيم

 :گفتم تعجب با. خنده زيد زد سروناز شديم که ماشين سوار

 مستي؟ واقعا نکنه...خنده زير ميزني زرت زرت امروز که هم تو-

 :گفت خنده با و کرد باز رو نيشش

 بود شکار دستم از بدجور. ميخندم ماموره اين به! بود کجا مست بابا نه -

 خيره شد مي نزديک ماشين به داشت که ارسالن به و دادم تکون تاسف روي از سري خنده با

 شدم
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 :گفت ارسالن به رو خنده با سروناز

 ني؟ک قانعشون دقيقه چند توي تونستي چجوري تو نيستم مست ميگم بهشون دارم ساعته يه-

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش شيطنت با ارسالن

 بچه؟؟ نبودي مست مگه تو -

 نيستم ديگه االن ولي...بودم چـــــــــــــرا -:سروناز

 :داد ادامه

 کردي؟ چيکار خوشگلتو ماشين-

 :کرد مصنوعي اخم ارسالن

 ميمونه پارکينگ توي روزي چند جنابعالي شاهکار بخاطر -

 :گفت و کرد مظلوم رو خودش سروناز

 پسرعمو زنته اين تقصير همش -

 :برگشتم سروناز طرف به اخم با منم, من به تعجب با ارسالن

 شايدم اي مينداختم کل اينا نويد با و رقصيدم مي ها فضايي اين مثل بودم من بگي ميخواي نکنه-

  اون بودم من

 ميخنديدم؟؟ نداشتش ريش به و بودم کرده اوسگل رو ماموره

 :گفت سينه به دست سروناز

 داري؟ شک مگه -

 عقب به يتعصبان با. نزنه زر اينقدر تا شيشه توي بکوبم محکم بگيرم کلشو همونجا داشتم دوست

 خيز ماشين

 بزنه جيغ شد باعث که گرفتم شالش توي از رو بازش موهاي و بردم

 کن تکرار حرفتو ديگه بار يه-:
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 آيييي موهـــــــــام...بگير وحشيتو زن اين بيا ارسالاان...ارســـالن -:سروناز

 تدوس فقط که بودم عصباني اونقدر. کنه جدا هم از رو دوتا ما کرد سعي خنده با و کنار زد ارسالن

 اين داشتم

 ول من ولي کنه جدا سروناز موهاي از رو دستم کرد سعي ارسالن. کنم خفش رو پررو ي دختره

 کردم نمي

 رو نفر هي نفساي لحظه يه که بودم کرده تر بيش دستمو فشار. ميزد جيغ هم سر پشت هم سروناز

 گوشم کنار

 کردم احساس

 !کندي موهاشو...کن ولش کوچولو -:ارسالن

 ردو از دستام.شد مي مورم مور و خورد مي گوشم به هاش نفس.گرفتم گر که بود نزديکه اونقدر

  شل موهاش

 :گفت جيغ با شد آذاد دستم از وقتي هم سروناز. شد

 !اي عقــده...بشکنه دستت بيشعور کثافت -

 فمضع همه اين از. افتاد بود شده خيره بهم پوزخندش و رفته باال ابروهاي با که ارسالن به نگاهم

 کردم اخمي

 :گفتم سروناز به رو و

 !خــواهر نزني زر موقع بي ديگه باشي تو تا-:گفتم سروناز به رو

 :گفت حرص با

 !ميام در تالفيت از که اونوقته...خواهر ميشيم تنها بار يه که ما -

 :گفت کرد مي روشن رو ماشين که حالي در ارسالن

 !ميکنيا تهديد منو زن داري باشه حواست جون بچه -

  کشت مي منو داشت پيش دقيقه چند همين وحشيتون زن ولي!! ببخشيدا -:سروناز
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 !گرفتم نديد زنم به تهمتتو منم -:ارسالن

 هب اينجوري ضعفمو ميومد گيرش چي بده؟ نشون ميخواست چيو...بودم شده گيج کاراش اين از

  و بياره روم

 و خنديدم.  زدم بيخيالي به رو خودم.نشم روبرو پوزخندش با تا نکردم نگاهش کنه؟ مسخرم

  براي رو زبونم

 :زد جيغ حرص با. بيرونآوردم سروناز

 ميکشـــــمت نخــــــــــــند سارينا...نخـــــند-

 :گفتم گوشش کنار نباشه ناراحت دستم از اينکه براي و شدم خم طرفش به خنده با

 کوچيکه آبجي نکن قهر -

 :گفت و کرد ريزي اخم

 ميشه چي ببينم تا -

 :گفت و برگشت طرفمون به تعجب با ارسالن

 کنين؟ مي آشتي هم با زود اينقدر هميشه شما -

 :گفت باز نيش با و دراورد براش رو زبونش سروناز

 !نبوديم قهر هم با اصــال ما -

 :گفت آروم اما اخم با ارسالن که خنديدم آرومي صداي با

 !کنيم مي طرفداري کي از باش رو ما-

 وردا مي در بازي مسخره سروناز راهو کل. بخوره حرص ايشون يکم بزار.نگفتم هيچي ولي شنيدم

 مي جوک و

 هب نگاهي. رسيديم باغ به ساعت نيم از بعد. بود گرفته درد دلم که بودم خنديده اونقدر.گفت

 انداختم ساعتم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

165 

 

 نگاهي فکر اين با. بودن اومده آتليه از وآنا نويد مطمئنا و بود 2:11 ساعت. شدم پياده ماشين از و

 سروناز به

 بهش رو خودم خنده با. شد خيره باغ در به باشه ديده قرمزي ي پارچه وحشي گاواي عين که

 :رسوندم

 کن حفظ رو خودت آرامش!ها نکني ابروريزي وقت يه سروناز-

 :گفت و کشيد عميقي نفس

 ! مواظبم نه -

 :گفت و انداخت بهم نگاهي تفاوت بي.رسيد بهم ارسالن موقع همون. شد باغ وارد خودش و

 ديگه بيفت راه -

 با .چرخيد بود باغ توي که زيادي جمعيت بين نگاهم شديم که داخل.  افتادم راه کنارش حرف بي

  ي خانواده ديدن

 يمرسيد که بهشون. کردم حرکت طرفشون به بودند نشسته ميزي دور که مامان و ارسالن و خاله

  و کردم بلندي سالم

 :گفت و کرد اخمي مامان. نشستم مامان کنار ها صندلي از يکي روي

 اشيب نفري آخرين بايد تو و خالته دختر عروسي نميکشي؟؟ خجالت تو عليکي؟ سالمي؟چه چه-

 رسي مي که

 :گفتم آروم. ميره آبروم کل به بده ادامه اگه ديدم

 !مـامـان-

 سارينا؟ شي بزرگ ميخواي کي تو...مامان و مرگ -

 :گفت مامان به رو و نشست کنارم صندلي روي بقيه به کردن سالم از بعد هم ارسالن

 کرد معطل منو امروز دخترتون ابن چقدر نميدونين مامان-

 شدم خيره کرد مي نگاهم شيطنت با که ارسالن به تعجب با
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 يتمترب کجاي دونم نمي من...ره نمي آرايشش بره سرش سارينا اين...پسرم برات بميرم -:مامان

 که کردم اشتباه

 اومدن بار اينجوري هام بچه

 دخترتمـــا من مثال مامان -

 ورپريده اين اصال...جونم بالي شدن,باشن سرم تاج دارم دختر تا دو...باشي دخترم -:مامان

 کجاست؟؟

 :گفتم دلخوري با

 گردم مي دنبالش طرفم اون از کنم عوض لباسامو ميرم من...بود چرا -

 به ندينيشخ. زدم بلند جام از و کوبيدم ارسالن پاي به محکم پام با, شم بلند جام از اينکه از قبل

  ي قيافه

 ميزارم کردي فکر خوندي کور چاپلوس؟؟ اينقدر آدمم اه اه اه. شدم دور اونجا از و زدم درهمش

 مامانم براي خودتو

 هم دختري ميره يادش بينه مي پسر يه تا داره پسر عشق عجيب هم ما مامان اين کني؟؟ عزيز

 !نه يا داره

 .شه ديده کمتر برهنگيش تا کردم رها ام شونه روي رو قرمزم شال لباسام کردن عوض از بعد

. رگشتمب بقيه پيش و شدم بيخيالش هم همين بخاطر نکردم پيداش گشتم سروناز دنبال چي هر

  بابا ديدن با

 گرفت متحويل خوب بابا ماشاال ماشاال. کردم سالم بهش بلند صداي با و رفتم طرفش به, بينشون

  نزاشت و

 حوالا همه با. دوختم ميومد طرفمون به داشت که سروناز به رو نگاهم اينبار. شم ضايع جمع جلوي

 کرد پرسي

 :گفت من به رو و

 !شده خشک کمرم تو قر...وسط بريم بيا ساري-
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 .فتيمر رقصيدن مي داشتن که جمعيتي طرف به و شديم جدا بقيه از. بود رفته سر حوصلم خودمم

 حاال؟ تا بودي کجا-:

 فرستادم درود بهشون کارشون بخاطر کلي بودم نزاکت بي دوماد عروس اين دل ور -:سروناز

 هک بودن توکي و تک...بودن پسر و دختر زوج جوونا بيشتر.کردم همراهيش و کردم ريزي ي خنده

 مخالف جنس با

 که داديم مي قر آهنگ با وسط اون داشتيم.بوديم جزوشون هم سروناز و من و رقصيدن نمي

 باعث نفر يه صداي

 تعجب با نميزدن مو هم با که دوقلو پسر تا دو ديدن با. برگردونيم طرفش به رو رومون شد

 .شدم خيره بهشون

 :گفت يکيشون که شن نمي گرفته اشتباه هم با چطور اينا که بودم فکر اين توي

 ميدين؟ افتخار -

 :گفت و کرد باز رو نيشش حرفش اين با سروناز

 !ميل کمال با -

 کيي اين و بودم مونده من فقط حاال. شد دور پسره با,برم براش اي غره چشم بتونم اينکه از قبل

  خنده با. قل

 :گفت و انداخت رقصيد مي سروناز با داشت که برادرش به نگاهي

 باشه راحت بابتش از خيالتون...نيست دلش توي هيچي ولي پرروئه زيادي يکم آرمين -

 :گفتم و کشيدم خجالت بود خونده فکرمو اينکه از

 آدميه چجور مقابلش طرف نفهمه که نيست بچه اونقدر من خواهر -

 .مياد کار به ها اينجا توي مصلحتي دروغ خب ولي دارم شک زدم که حرفي به خودمم ميدونستم

 :گفت و انداخت بهم اي موشکافانه نگاه

 :داد ادامه بعد و کرد مکث کمي ميايد سختي سر دختر خيلي بنظر -
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 !خوشگل البته و -

 ور تعجبش پر صداي. رفت مي سر زدنش حرف رسمي اين از داشت حوصلم.کردم کوتاهي تشکر

 :شنيدم

 کردين؟ ازدواج شما -

 .رسيدم ام حلقه به که کردم دنبال رو نگاهش

 :گفتم تفاوت بي

 آره -

 برقصم؟ باهاتون دور يه ميتونم نميشن ناراحت شوهرتون اگه-

 اهشنگ از تونستم نمي رو هيچي.بود شده خيره بهم که برگشتم ارسالن طرف به حرفش اين با

 !بخونم

 همين! بود سردش و خشک صورت کنم توصيف باهاش اونو ميتونستم که چيزي تنها

 خودم ولي ده نمي نشون العملي عکس هيچ غريبه پسر يه با رقصيدنم با ميدونستم که اين با

 شدم مي معذب

 :گفتم و کردم پسره طرف به رومو هم همين بخاطر

 شدم خسته خيلي ولي کنم مي رد رو درخواستتون که شرمنده -

 روي رو نگاهش سنگيني ميتونستم.شدم دور ازش باشم جانبش از حرفي منتظر اينکه بدون و

 .کنم حس خودم

 کي خورد ارسالن به که نگاهم. نشستم مامان و ارسالن بين صندلي روي,  رسيدم که بقيه به

 احساس لحظه

 دش نصيبم که چيزي تنها ولي شدم خيره بهش دوباره تعجب با. ديدم چشماش توي برقي کردم

 بيخيالش صورت

 مهرداد و بابا. دوختم بقيه به رو نگاهم و برگردوندم رو سرم زدم توهم اينکه فکر با. بود

  درمورد( شوهرخالم)خان
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 غيبت جز کاري که هم عمو زن و خاله و مامان.بزنن حرف نميتونستن کار و سياست جز چيزي

 که هم ارسالن و آرش! نداشتن

 بابا هب خطاب بلند مامان که حرفي با که رفت مي سر حوصلم داشت کم کم.بودن گرفته همگرم با

 .شدم شوکه گفت

 کرده؟ ازدواج عسل داري خبر راستي -:مامان

 :گفت تعجب با بابا.شدم خيره مامان به مات

 خبر؟؟ بي اينقدر چرا-

 عجله مه خيلي اينکه مثل شدن آشنا هم با دانشگاه توي گفت مي سيمين...واال دونم نمي -:مامان

 !داشتن

 باز هم از نداشت قصد که بود اي شده مشت دستهاي پي حواسم تمام من ولي زد مي حرف مامان

 شه

 چرا ؟کنه؟ فراموشش نتونسته ماه يک از بعد يني...شد نمي ولي بدم قورت رو بغضم کردم سعي

 من اينقدر

 وشيمخ تمام و ميرسه راه از يکي برگشته عاديش روال به زندگيم کنم مي فکر وقتي بدبختم؟چرا

  مي بين از رو

 :گفتم بود مشهود توش بغض که صدايي با و شدم بلند جام از بره؟؟

 بزنم اطراف اين دوري يه ميرم...رفته سر حوصلم-

 :گفت ارسالن به رو عمو زن شم دور اونجا از اينکه از قبل

 !داخ امون به کردي ول خانومتو نشستي اينجا اول از جيه برقص وسط برو زنت با پاشو ارسالن-

 .افتاد راه من از جلوتر و شد بلند جاش از ارسالن که کنم مخالفت خواستم

 لقهح کمرم دور رو دستش دوتا, رسيديم که رقص پيست به. افتادم راه دنبالش و نگفتم هيچي

 رو دستام.  کرد
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 ينا.شدم خيره بود رقص حال در ديگه نفر يه به حاال که سروناز به اخم با و گذاشتم گردنش دور

 خسته دختر

 چي هک کنم نگاهش. نشم خيره ارسالن به دادم ترجيح و انداختم پايين رو سرم اخم با شد؟ نمي

 ببينم؟ببينم

 خورده؟ گره هم توي اينجوري ديگه دختر يه ازدواج بخاطر شوهرم اخماي چطور که

 .چکيد ام گونه روي اشک اولين و شد تر شديد بغضم آورد کمرم به که فشاري با

 !خونه بريم کن جمع وسايلتو سارينا -:ارسالن

 :گفتم تلخي لحن با

 ميگن؟ چي بقيه -

 .رفت پايين ام چونه تا و لغزيد ام گونه روي هم اشک دومين.انداختم پايين رو سرم

 بگو بهشون چيزي يه دونم نمي -

 زا کالفگي.شد شل کمرم دور از دستهاش.ديد رو اشکام اونم انگار.دوختم بهش رو نگاهم دوباره

 باريد مي نگاهش

 :کنهگفت نگاهم اينکه بدون

 منتظرتم ماشين توي -

 پيش حوصلگي بي با زدمو پس رو اومد مي پايين داشت که بعدي اشک حرص با. شد دور ازم و

 .برگشتم بقيه

 ميريم داريم ما...کنه مي درد سرش يکم ارسالن مامان -

 :گفت و صورتش به زد آروم مامان

 بده؟؟ خيلي حالش...بود خوب حالش االن تا که اون...بده مرگم خدا-

 :گفتم مامان به رو و انداختم عمو زن نگران چشماي به نگاهي

 اس ساده سردرد يه فقط مامان نه-
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 :گفتم خاله به رو

  مونديم مي شب اخر تا شد مي اگه جون خاله شرمنده -

 شه مي بهتر کنه استراحت!برين شما...حرفيه چه اين عزيزم نه -:خاله

 کنين خواهي معذرت آنا و نويد از هم ما طرف از ممنون-

 .زدم بيرون باغ واز برداشتم رو کيفم و پالتو بقيه از خداحافظي از بعد

 کرده سکوت راه تمام توي.افتاد راه حرفي هيچ بي اونم شدم ماشين سوار

 اهدستگ توي و برداشتم رو اي دي سي داشبورت توي از. نداشتم شکستنش در سعي منم بود

 پيچيد ماشين توي اميري خواجه احسان صداي. گذاشتم

 نيست تو شبيه حسي هيچ برام

 آرامشم درگير تو کنار

 کافيه جهان تمام از همين

 ميکشم نفس کنارت که همين

 نيست تو شبيه حسي هيچ برام

 مني جستجوي هر پايان تو

 آرامشه عين تو تماشاي

 مني آرزوي زيباترين تو

 نميکني رها عذاب اين از منو

 نميکني نگاه من به کنارمي

 نميرسه من به تو قلب تمام

  بسه من براي فکرمي که همين

 هنوز بودن تو با عادت اين از
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 خوشه کناترت لحظم لحظه ببين

 روز يه بودن تو با عادت همين

 ميکشه منو باشم تو بي اگه

 بده حالم اينقدر وقتايي يه

 حالتو کسي هر از ميپرسم که

 من پشت ميکنم حس روزايي يه

 تو دنبال ميگرده شهر همه

 تو دنبال ميگرده شهر همه

 نميکني رها عذاب اين از منو

 نميکني نگاه من به کنارمي

 نميرسه من به تو قلب تمام

  بسه من براي فکرمي که همين

__ 

 اون ات که بغضي.شدم خونه وارد و شدم پياده ماشين از خستگي با. کرد پارک باغ داخل رو ماشين

  بودم کرده سعي موقع

 

 مين رو اشکام کسي ديگه اينجا.بيان پايين مانعي هيچ بدون دادم اجازه و شکست نکنه رسوام

 به رو خودم. ديد

 ود؟ب اينجوري من زندگي چرا. نشستم تخت روي و کردم پرت اي گوشه رو کفشام. رسوندم اتاقم

  نميتونم من چرا

 همين و ادبي يکي فردا نکنه که باشم داشته ترس بايد باشم؟همش داشته آرومي زندگي بقيه مثل

  اي خوشي
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 :گفتم و دادم سوق باال به رو نگاهم. بگيره ازم دارم که رو

 کم عسل از چي مگهمن آفريدي؟ کشيدن زجر براي منو فقط چرا من؟؟ چرا همه اين بين از-

 من مگه داشتم؟

 خدا؟؟ نداشتم دوستش

 کردم خفه بالش توي حقمو حق صداي و گذاشتم بالش روي رو سرم آروم.بودم افتاده هق هق به

 زا آروم.شدم بلند جام واز زدم پس رو بود افتاده راه چشمم ي گوشه از که اشکي.اومد نمي خوابم

 پايين تخت

 بينيم نوک و چشمام. شدم خيره خودم به آينه توي.رسوندم آرايشيم ميز به رو خودم و اومدم

 سرخ گريه بخاطر

 مي جدا موهام از رو آخر ي گيره داشتم. هام گيره دراوردن به کردم شروع حوصله بي. بود شده

 با که کردم

 به ور خودم. زدم بيرون اتاق از و شدم بلند جام از ترس با. شد شل دستام شيشه شکستن صداي

  اتاقش

 :زدم در هول با و رسوندم

 شده؟ چيزي ارسالن -

 اييه شيشه ديدن با. شدم اتاقش وارد و دادم پايين رو دستگيره معطلي بدون.نشنيدم صدايي

 روي که مشروبي

 :گفتم و شدم خيره بهش نگراني با! کردم کپ بودن شده پخش زمين

 ميکني؟؟ چيکار داري ارسالن-

 بود دستش توي که بطري و شدم رد ها شيشه بين از احتياط با. شد خيره بهم سرخش چشماي با

 بيرون رو

 کنار عسلي روي رو بطري. بده نشون العمل عکس کارام به که بود اوني از تر حال بي. کشيدم

 .گذاشتم تختش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

174 

 

 :گفتم کنم نگاهش اينکه بدون

 کنم جمع رو ها شيشه خورده اين بيارم چيزي يه ميرم من -

 :روشنيدم صداش که شم رد کنارش از خواستم و برداشتم رو مشروب هاي بطري

 ســــارينا -

 شدم خيره بود شده ثابت روم که خمارش چشماي به اخم با. بود کشدار لحنش

 !کردي؟ گريـــه_

 مي اميد نا ازش داشتم کم کم.داد نشون توجه باالخره آقا عجب چــه.شدم خيره بهش حرص با

 !شدم

 :گفتم اخمم همون با

 !نه -

 قــرمــزه؟ چشـــمات چرا-

 :گفتم بود مشهود صدام توي که حرصي همون با اينبار

 !باشه داشته ربطي تو به کنم نمي فکر-

 نگاهش سنگيني. کرد نزديک بهم رو خودش.کرد خوش جا پيشونيش روي اخمي حرفم اين با

 .بود کرده معذبم

 !شدي خوشـگل -

 .تمرف تر عقب قدمي اراده بي و شدم خيره داشت قرار وجبيم يک توي که صورتش به. گرفتم گر

 ناي بود وايستاده روبروم که مغروري مرد کنم باور يعني شدم؟ خوشگل گفت بهم االن ارسالن

 اون ولي زد؟ حرفو

 :گفتم آرومي صداي با. نشست پيشونيم روي اخمي فکر اين با. بود مست االن

 !نيست خوب حالت االن تو ارسالن-

 :گفت محکمي صداي با. گرفت باال رو سرم و فشرد محکم امو چونه دستش با
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 !نيســـتم مســــت مـــن-

 :گفت و کرد تر آروم رو صداش

 !زنمي تو...ضمن در -

 :گفتم اي مسخره لحن با. نشست لبم روي پوزخندي حرفش اين با

 تا که تويي! داري؟ هم زني افتاد يادت دوماه بعد چطور شوهر اصطالح به آقاي...زنم هــــه -

 جواب زور به ديروز

 رسيدي؟ نتيجه اين به االن چطور ميدادي رو سالمم

 چشماي توي حرص با و بردم باال رو سرم بلندش قد بخاطر. رفت مي باال داشت ناخوداگاه صدام

 خوشرنگش

 :شدم خيره

 توق هر بعد باشي ات معشوقه فکر به روز و شب که باشه؟ خودخواهي يکم اين کني نمي فکر-

 کني عشقت

 بندازي؟؟ زنت به هم نگاهي نيم يه

 :دادم ادامه ارومي لحن با اما بغض با

 !خيلي...خودخواهي خيلي -

 کمرم دور محکم رو دستش.شدم پرت بغلش توي محکم ناخوداگاه که شم رد کنارش از خواستم

 کنار و کرد حلقه

 :گفت گوشم

 !پري دل چه -

 :مکن جدا ازش رو خودم کردم سعي و کردم حائل اش سينه روي رو دستم.بود گرفته شدت بغضم

 برم بزار کن ولم -
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 زل چشمام توي خمارش چشماي با. گرفت قرار موهام الي نوازشگونه اينبار و شد شل دستاش

 :گفت آروم و زد

 دارم احـتياج بهــت ســارينا -

 کوبيدم اش سينه به مشتمو حرص با.گريه زير زدم و کنم کنترل بغضمو نتونستم حرفش اين با

 اهميتي ولي

 و پلکام روي اي بوسه و زد خيمه روم. گذاشت تخت روي اروم و کرد بلندم کاهي پر مثل. نداد

 .نشوند بينيم نوک

 خودم دست حالم. گرفت گردنم از ريزي هاي بوسه و برد فرو گردنم گودي توي رو سرش

 چرا دونستم نمي.نبود

 شمايچ با و کرد بلند رو سرش. بود افتاده نفس نفس به اونم.بودم شده داغ. کنم نمي مخالفتي

 بهم خمارش

 خراب حالم اونقدر.  چيه قصدش ميدونستم. لغزيد هام لب به چشمام روي از نگاهش. شد خيره

 به هامولب لبهاش با و شد خم نديد طرفم از مخالفتي وقتي. نبود خودم دست رفتارم کنترل که بود

  نفس صداي فقط. کردم مي مخالفتي نه و کردم مي همراهيش نه. گرفت بازي

 دمفهمي تازه لباسم زيپ سمت دستش رفتن با. بود کرده پر رو اتاق سکوت که بود هامون نفس

 چه دارم

 کرد يم کاري اگه مطمئنا. داشت فرق دنيايي هوشيار ارسالن با مست ارسالن اين. کنم مي غلطي

 بعد روز

 با. خورد تکون کمي فقط که دادم هولش داشت بدنم توي که جوني تمام با. شد مي پشيمون

 چشماي همون

 :ناليدم آرومي صداي با و کردم تقاليي. زد زل بهم خمارش

 ...ارسالن -

 :گفت آروم گذاشت لبام روي رو اش اشاره انگشت
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 ...شد باز کامال لباسم زيپ کنم مخالفتي اينکه از قبل و! هـــيش -

*** 

 به رو نگاهم گيجي با. کردم باز رو چشمام آروم,خورد مي هام چشم به که شديدي نور احساس با

 . دوختم اطراف

 نمي خوابم موقع اين تا وقت هيچ. بود 2 ساعت. کردم کپ تقريبا...خورد ساعت به چشمم تازه

 .برد

 بارهدو درد با. پيچيد دلم زير شديدي درد که شدم بلند جام از خواستم و شدم خيز نيم تخت روي

 نشستم جام توي

 کردم؟ مي چيکار ارسالن اتاق توي من. بود شده اطرافم جمع حواسم تازه

 رفته کجا. شدم خيره ارسالن خالي جاي به ترس با اينبار. شد مرور ذهنم توي ديشب اتفاقات

 خوره مثل فکري بود؟

 ستميتون يعني باشه؟ شده پشيمون االن...االن نکنه بود مست ديشب اون. بود افتاده جونم به

 باشه نامرد اونقدر

 براي جوابي اينکه بدون. ندم راه ذهنم توي رو منفي افکار کردم سعي نگيره؟ گردن کارشو که

 داشته سوالم

 ونبير اتاقش از. کردم تنم رو هام لباس داشتم که دردي به توجه بدون و شدم بلند جام از, باشم

 رو خودم و زدم

 دور. نشستم ارايشيم ميز روبروي, صندلي روي و کردم عوض رو هام لباس. رسوندم اتاقم به

  بخاطر چشمام

 ...بود شده کبود.دادم حرکت لبام روي رو دستم آروم... لبام.  بود شده سياه بودم زده که ريميلي

 چرا صالا باشه؟ پست اينقدر ميتونست چطور. گرفت بيرحميش همه اين از دلم. بود گرفته يغضم

 کار سر رفت

 حاليم؟ چه توي االن من دونست نمي مگه
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 مي عيس و لبام جونه به بودم افتاده حرص با! کشيدم بيشتر...کشيدم لبم روي رو دستم حرص با

 اثري هر کردم

 ضعف خودت از ميخواي چقدر احمق ساريناي. زدم اينه توي دختر به خندي زهر. کنم پاک ازش رو

 بدي؟ نشون

 دبختيمب توي منم! نه...بودم بيگناه من گفتم نمي نبود؟ بست اورد سرت که باليي همه اين يعني

 داشتم نقش

  تنفرم ازش بايد يعني! کنم کاري نميتونستم ديگه االن ولي بودم کرده انتخاب رو راه اين خودم

 ديگه. بود کرده خرد رو غرورم بدجور اون ولي نميتونستم مسلما...ميتونستم؟ شدم؟ مي

 ساريناي اون نميخواستم

 هک ساعت ديدن با. دوختم ساعت به رو نگاهم فکر همه اين از کالفه... شم فرض ساده و احمق تو

 نشون رو 1

 ور ام حوله,بودم کرده که ضعفي به توجه بدون. شدم بلند جام از و کشيدم پوفي کالفه داد مي

 شدم حموم وارد و برداشتم

 مکرد سعي و کشيدم آهي.بود شده کبود گردنم گودي تمام.دوش زير رفتم و کردم باز آبو شير

 از که اشکي

 نمت رو شامبرم ربدو ساعت نيم از بعد. کنم پنهان آب دوش زير رو بود افتاده راه چشمم ي گوشه

 حموم از کردم

 اتاق از کنم عوض رو هام لباس اينکه بدون و بستم تر محکم ربدوشامبرمو کمربند. اومدم بيرون

 .شدم خارج

 هنوز ها خورده شيشه. کردم اخمي افتاد ها مالفه به که نگاهم. شدم داخل و کردم باز رو اتاقش در

 کنار هم

 ها مالفه. ريختم اتاق ي گوشه ي زباله سطل توي و کردم جمع رو ها شيشه. بودن پخش آباژور

 جمع هم رو
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 خودم خستگي با. انداختمشون لباسشويي ماشين توي و بردمشون آشپزخونه به خودم با و کردم

 يکي روي رو

 رو رمس خستگي با و کشيدم پووفي. کشيد تير دلم زير دوباره. انداختم اپن کنار هاي صندلي از

 .گذاشتم اپن روي

 تهبس چشمام کم کم که بودم شده خسته اونقدر.کردم کار سال يک ي اندازه به ميکردم احساس

 .رفتم فرو عميقي خواب به و شد

*** 

 متوجه تا کردم دقت اطرافم به کمي. شدم جابجا جام توي کرختي با و کردم باز رو چشمام آروم

 .شدم موقعيتم

 .شدم بلند صندلي روي از و کشيدم خودم براي جانسوزي آه بود برده خوابم که جايي ديدن با

 با تونستم چطور

 حالت به تونستم تا کردم راست و چپ رو خودم کمي. بود شده خشک کمرم بخوابم؟ وضع اين

  عادي

 داخل به بيرون از که نورماه وجود با ولي بود تاريک جا همه. دوختم اطراف به رو نگاهم. برگردم

  کرده سرايت خونه

 بمل روي پوزخندي نيومده هنوز ارسالن اينکه فکر با. خبره چه اطرافم بفهمم ميتونستم, بود

 نشست

 اگه ليو بود منم تقصير که درسته. ميزاره باال تاقچه من واسه آقا باشم عصباني من اينکه بجاي

 نبود مست اون

 هيچي صبح از که افتاد يادم تازه. شد بلند شکمم صداي همونموقع. افتاد نمي هم اتفاق اين

 .نخوردم

 :گفتم و زدم شکمم به آرومي مشت, داشتم مي بر قدم يخچال طرف به که حالي در

 !بچه شو خفه اه -
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 به يشتريب حرص با اينبار.شده شاخ چه نيومده هنوز ببين...استغفراهلل.داد تري بلند صداي اينبار

 و کوبيدم شکمم

 :گفتم

 !کنما پشيمونت اومدنت بدنيا از نکن کاري-

 !که شديم درگيرم خود بابا اي...خخخخخ! شد خفه بيچاره

 !نداشتم مشکلي هيچ ديگه کرد مي اثر ارسالن روي ام جذبه اين از درصد يک اگه خداييش ولي

 .گشتم اي اماده غذاي دنبال و بازکردم رو يخچال در

 !کنم انتخاب برات غذاتو خودم بدم افتخار بهت ميخوام بودي خوبي پسر که حاال خب -

 رو غذام اروم و نشستم اپن روي. بستم رو يخچال در و برداشتم نوشابه با رو پيتزايي ي جعبه

 اينکه از بعد. خوردم

 ردهک پر رو خونه سکوت که صدايي تنها. رسوندم سالن به رو خودم و شدم بلند جام از شدم سير

  صداي بود

 يه.داشتم دوست هرچيزي از بيشتر رو بارون هم بچگي از. بود زمين به بارون هاي دونه برخورد

 آرامش بهم جورايي

 .بردم خودم همراه و برداشتم آشپزخونه از کاهويي با همراه رو هويجي, ملوسک ياداوري با! داد مي

 که همين

 اب. بود شده خيس جا همه. اورد هجوم سمتم به به سرما از موجي,گذاشتم بيرون خونه در از رو پام

 هنوز اينکه

... کنن سرم تو خاک! افتاد هام لباس به نگاهم تازه. بود شده سردم عجيب ولي بود شهريور اوايل

 اومدم حوله با

 وربد کاله.کنم پيداش بخورم سرما اينکه از قبل تا کردم سعي! ميگم هزيون دارم بارون وسط

 سرم روي شامبرمو
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 از ييک زير فنگ و دنگ کلي از بعد. رسوندم باغ انتهاي به رو خودم سريعي هاي قدم با و گذاشتم

  ها درخت

 فتهگر لرزم...دادم بهش غذاشو و گرفتمش بغلم توي کنه فرار دوباره اينکه از قبل.کردم پيداش

 من واسه اينم.بود

 نکهاي بدون و شدم بلند بلند جام از.  کردم جداش خودم از آروم! ميلمبوند آهسته و ميزاشت کالس

 کنم معطل

. کردم روشن بودن خاموش موقع اون تا که رو ها چراغ. رسوندم خونه به رو خودم دو حالت با

 که ساعت به نگاهم

 صابياع با نمياد؟؟ بگه بده خبر نميتونست کرده؟ دير اينقدر چرا.افتاد داد مي نشون رو نيم و نه

 به رو خودم خورد

 آروم براي تونستم مي که کاري تنها فقط اومد نمي خوابم. شدم ولو تخت روي و رسوندم اتاقم

  خودم کردن

 مي سرما دارم کنم فکر.بود اومده سراغم هم شديدي سردرد...بود چشمام بستن,بدم انجام

 فکر اين با! خورم

 روي رو سرم دوباره. دادم قورتش آب همراه و برداشتم پاتختي روي از مسکني و شدم بلند جام از

  بالشت

 اطرافم از خبر بي و اومد چشمام به خواب باالخره که خوردم تکون جام توي اونقدر. گذاشتم

 .شد بسته چشمام

 کتحر صدا طرف به اراده بي. شد مي بيشتر لحظه هر صداش...بودم رفته فرو مطلق تاريکي توي

 .کردم مي

 عسل,  عسل اين.داشت فرق دنيايي من ي عمه دختر با عسل اين ولي بود خودش!...ديدمش

 !نبود قديم معصوم

 به پشتش.ديدم نمي رو طرف اون درست. زد مي حرف مقابلش طرف با داشت خنده و عشوه با

 عسل با بودو من
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 :گفتم اومد مي چاه ته از که آرومي صداي با. زد مي حرف

 !عسل؟؟ -

 شده ازب اونموقع تا که لبام.کردم کپ.برگشتن طرفم به خندون ي قيافه با دوتاشون هر همونموقع

 ,بگم چيزي بود

 بود دستش توي اي بچه به نگاهم کرد؟؟ مي چيکار اينجا اون ارسالن؟؟.شد بسته ناخودآگاه

 .بودم گيج.افتاد

 بهش رو ام خيره نگاه دوباره. بخورم جم جام از تونستم نمي حتي که بودم شده شوکه اونقدر

 .دوختم

 !بود هاشون لب روي کني خورد اعصاب پوزخند هردوتاشون حاال

 :گفت گوشم کنار و کرد تر نزديک بهم قدم چند رو خودش

 ولقب که نخواستي...نکردي قبول خودت ولي! خانوم نداري جايي زندگيم توي بودم گفته بهت-

 !کني

 انگار. بخورم تکون جام از تونستم نمي حتي. بودم شده گيج.پيچيد مي گوشم توي وار اکو صداش

  صد ي وزنه

 رامب صداها کم کم. ميزنه صدا اسممو يکي کردم مي احساس!... باشن کرده اضافه بهم کيلويي

 با و شد مبهم

 يامب خودم به اينکه از قبل! باريد مي صورتم از عرق...زد مي تند تند قلبم. پريدم خواب از وحشت

 کردم احساس

 .رفتم فرو کسي آغوش توي

 !پيشتم من.بود کابوس يه فقط...باش آروم هيش -

 شآرام هم خوابم توي حتي ديگه. بود پيچيده فضا توي که بود هقام هق صداي فقط. گرفتم آروم

 .نداشتم
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 چقدر. بردم فرو آغوشش توي بيشتر رو سرم و شد بيشتر اشکام بودم ديده که خوابي يادآوري با

 آغوش براي دلم

 همون االن کردم مي حس! بود شده تنگ کردناش آروم براي دلم چقدر...بود شده تنگ مامانم

 .دارم رو آغوش

 .بود دهش خمار خواب بخاطر چشمام.فشرد خودش به بيشتر منو بعد ولي موند حرکت بي ثانيه چند

 .رفتم فرو خبري بي توي دوباره و شد سنگين چشمام دقيقه چند از بعد که بودم خواب گيج اونقدر

 دايص با در کنم بازشون اينکه از قبل ولي خورد تکون هام پلک.ميشنيدم اطرافم مبهمي صداهاي

  و شد باز بدي

 :شد بلند ياشار نگران صداي سرش پشت

 شده؟ داغون چقدر نکردي؟نميبيني خبرم زودتر چرا-

 :شد بلند ارسالن عصبي صداي

 ات ديشب از. بودي تو کردم نمي فکر بهش که چيزي تنها که بودم کالفه اونقدر لحظه اون توي-

 توي داشت صبح

 !شد؟ مي دوا ازش دردي چه ميومدي تو سوخت مي تب

 :رسيد گوشم به ياشار آرومتر صداي و نشست پيشونيم روي دستي موقع همون

 نکردي؟ خبر دکتر مگه...که داره تب هنوزم -

 !راهه تو چرا -

 از مه ديگه طرف از کنم باز رو چشمام تونستم نمي طرفي از. نشد بدل و رد بينشون حرفي ديگه

 سکوتشون اين

 به اشپ با که هايي ضرب از اينو...بود نشسته تختم کنار صندلي روي که ياشار! بودم شده کالفه

 ي گوشه

 اگه که بودم دلخور و عصباني دستش از اونقدر! دونم نمي رو ارسالن ولي فهميدم زد مي تخت

 نبود اونجا ياشار
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 ونسکوتش اين از داشتم کم کم! فکر بي شعور بي ي پسره! اوردم مي سرش باليي يه مطمئنا

 شدم مي کالفه

 :شد خالي دلم ته کردم احساس لحظه يه پرسيد ياشار که سوالي با که

 !افتاد؟ بينتون اتفاقي -

 :پيچيد اتاق توي ارسالن محکم و قاطع صداي بکشم خجالت حرفش از بتونم اينکه از قبل

 !نـه -

 !هباش افتاده بينمون اتفاقي کردم شک لحظه يه خودمم که زد رو حرف اين قاطع اونقدر راستش

 خترد اين چرا بگي؟ بهم چيزي يه ميکني دست دست هي چرا اي؟؟ کالفه اينقدر چرا پس -:ياشار

 رنجيده اينقدر

 شده؟هان؟

 تو نکشيدم دستش از کم خودم! نيست؟ خودش مواضب که منه تقصير مگه...چه من به -:ارسالن

 !کني دلسوزي واسش خواد نمي

 :شنيدم کنارم رو ياشار ي کالفه صداي

 !لجبازي خيلي -

 يدمترس مي لحظه يه کردن مي سکوت اينجوري وقتي! ياشار نه شد بلند ارسالن صداي نه ديگه

 فهميدن نکنه

 ايعض تا بکشم منظمي هاي نفس کردم مي سعي ميتونستم که جايي تا هم همين بخاطر بيدارم

 !نشم

 طورچ نفهميدم خودمم...اتاقم توي اومد سارينا يادمه فقط نيست ياد دقيق...بودم مست پريشب -

 !افتاد اتفاق

 يب چقدر خدا واي کرد؟؟ مي بازگو رو پريشب اتفاقات داشت واقعا.بود اومده بند خجالت از نفسم

 !شده حيا
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 رو بحث و شدم مي پا حرکت يه با همونجا شد مي اگه.کنم چيکار موقعيت اون توي دونستم نمي

 کردم مي عوض

 قهدقي چند از بعد. شدم مي آب داشتم خجالت از. نيومد در ياشار از صدايي.شد نمي که حيف ولي

 عين برام که

 :گفت ياشار گذشت سال چند

 شده؟ داغون اينقدر دختر اين چرا پس -

, نشه ضايع که طوري آروم!  من حضور در اقل ال...باشه داشته ادامه بحث اين نداشتم دوست

 و کردم اي سرفه

 !کنم حس رو نگاهشون سنگيني ميتونستم. زدم غلت جام توي

 از دهش خمار داشتم که تبي بخاطر چشمام ميدونستم...گرفته آتيش پلکام پشت کردم مي حس

 هم طرفي

 :اومدم خودم به ارسالن خشن صداي با! سوخت مي گلوم

 !بيداري؟ کي از تو-

 :گفتم ياشار به رو,کنم نگاهش اينکه بدون

 چنده؟ ساعت -

 مني, بگيره خندشو جلوي کرد مي سعي که حالي در ياشار.کردم تعجب گرفتم صداي از خودمم

  قيافه به نگاهي

 :گفت و انداخت ارسالن عصباني

 گذشته هم ظهر از...خانوم خواب ساعت -

 :گفت سريع که شم بلند جام از خواستم. شه صاف گلوم تا کردم اي سرفه

 !کجا؟ -

 :گفتم و رفتم بهش اي غره چشم
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 !شويي دست برم ميخوام -

 :گفت و کرد اي خنده

 کنم کمکت بزار...آهان-

 مخالفتي... سادس خوردگي سرما يه حاال کردن؟؟خوبه فکري چه اينا. شدم خيره بهش تعجب با

 و نکردم

 وکرن خب ولي برم تونستم مي خودمم و نداشتم مشکلي که اين با. بگيره بازومو زير گذاشتم

  مجاني

 :شد بلند ارسالن صداي شم خارج اتاق از اينکه از قبل...ديگه بودم اورده گير

 !ياشار برمش مي خودم -

, باشه خداش از که انگار.بود حرفا اين از تر بيشعور ولي بزنه تعارفي يه حداقل ياشار داشتم انتظار

 شوتم سريع

 رو بازوم شم خارج اتاق از اينکه از قبل. افتادم راه ازش جلوتر و کشيدم پووفي. ارسالن طرف کرد

 کنار و گرفت

 :گفت گوشم

 !بيفت راه -

 !برم ميتونم خودم کن ولم -

 :شد جمع صورتم درد از. فشرد تر محکم رو بازوم باشه نشنيده هيچي که انگار

 !دستم آي -

 افتادم راه کنارش دنباش باالجبار هم من. نکرد ولم ولي کرد کمتر رو دستش فشار

 ينهآ توي روحم بي ي قيافه به و دادم بيرون رو نفسم حرص با. انداختم دستشويي داخل رو خودم

 !شدم خيره
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 خوندن به کردم شروع و کردم باز ته تا آبو شير! بره خودش آخرش تا بدم طولش کردم سعي

 :مختلف هاي آهنگ

 :مختلف هاي آهنگ خوندن به کردم شروع و کردم باز ته تا آبو شير

 لشه تن ابي اون با تپل اسي و بودم من -

 پشه حسن کوچيکش داش و منوچهر و چنگيز با

 مون کله بستيم گردن شال رو موتورا کرديم آتيش

 مون ننه ارواح هه هه استالونه سيلور شديم

 محل تو ميداديم ويراژ موتور تا دو رو ترکه سه

 تل و بگيريم سيگاري بوديم ساقي دربدر

 التيم عشق کنيم چه خوب چاکرتيم نوکرتيم

 پاتيم زيره که ميبيني کني نگاه و پائين اون

 نو نو نو التيم عشق و نوکر

 :خوندن به کردم شروع بشکن با و کردم نازک صدامو اينبار

 

 ( بوگو آها)  گالشي قَباي دَگودوبو ياره جانِه مي آخ -

 ( بوگو آها)  بکيشي زحمت بو بمه بجار اَمَرِه

 اي اي چلچرانه مي اي اي چلچرانه، مي

 خورانه شيريني ور خونه شيمي ايمشب

 

 يبدبخت کلي با شم همينجا تا نيومد يادم هيچي اوردم فشار مغزم به چي هر بود؟؟؟ چي بقيش

 کردم حفظ
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 :نميارم کم که من خب ولي

 بخوااااه ازم جـــون تو نجــــــــات فرشتــــــــه...نجـــات فــــرشــــته -

 برااااات کمه اونــــــم

 :بلندشد ارسالن عصبي صداي و شد کوبيده در به مشتي موقع همون

 دستشويي توي خانوم اونوقت جنابعاليم منتظر اينجا ساعته يه...اهلل اال اله ال...  ي دختره -

 !انداخته راه کنسرت

 :دادم ادامه سرخوشي با..نشست لبم روي خبيثي لبخند

-  

 ترک خورده قلبت نيستم ميگي

 درک به خب

 تک و تنها موندي نيستم ميگي

 درک به خب

 درک به خب

 کني دق تا شو خيره عکسام به اينقد

 کني هق هق بايد اين از بعد تو شبا

 رفيق رفتم گذشتمو ازت که من

 کني عاشق عکسامو بتوني شايد

 و دست شستن از بعد و کردم اي سرفه هم همين بخاطر شد مي ضايع زيادي داشت ديگه صدام

 با صورتم

 وخندم جلوي کردم سعي خيلي کارش طلب ي قيافه ديدن با. اومدم بيرون دستشويي از آرامش

 .بگيرم

 :گفتم اخم با
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 !هستي چي منتظر ديگه بريم -

 با ور نفسش و بست رو چشماش! کن کمکم بيا هستي چي معطل پس که بود اين دقيقا منظورم

 بيرون حرص

 :گفت و افتاد راه بهم توجه بي. داد

 دموآ سري يه و مريضي به ميزنن خودشونو زياده نازشون خانوم فقط...تري سالم منم از که تو -

 خودشون عالف

 !کنن مي

 در نوهبش نميتونست اون و بود دلم توي همش اينا البته! جهنم بــه گفتم و کردم کج براش دهنمو

 صورت اين غير

 و دمکر ضعف احساس لحظه يه که کنم حرکت اتاقم طرف به خواستم!بود زيادي تنم به سرم االن

 .رفت گيج سرم

 يحتم صافکاري يه از شد باعث و شد حلقه کمرم دور يکي دست شم زمين پخش اينکه از قبل

 !بشه جلوگيري

 :شد بلند گوشم کنار ارسالن عصبي صداي

 يريبم بايد نکني؟؟حتما ضعف اينجوري تا کنار بزاري رو بازي مسخره دقيقه چند توني نمي -

 تا دستمون رو بيفتي

 شه؟؟ راحت خيالت

 !زنشه به شوهر يه احساسات ابراز اين...کنبد دقت

 غر غر لب زير کرد مي حرکت اتاقم ظرف به که همونجوري و گرفت رو بازوم زير ديگش دست با

 منم. کرد مي

 از نتيجه بي آخه؟؟ داره کردن ضعف به ربطي چه بازي مسخره که کردم مي فکر اين به داشتم

 اتاق وارد فکرم

 ! بود ارسالن کمک به اينا ي همه البته. کردم پرت تختم روي رو خودم معظلي وبدون شدم
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 هاينک با... شد خارج اتاق از رفت بهم اي غره چشم اينکه از بعد هم ارسالن. نبود اتاق توي ياشار

 نفهميدم

 تربيش من و نبود اتاق توي ديگه البته که...کردم کارو همون منم ولي بود چي براي اش غره چشم

 ديوار براي

 کم کم و بود نگذشته دقيقه چند هنوز. کشيدم خودم روي رو پتو و شدم بيخيالش! رفتم غره چشم

 با داشت

 تونستم نمي پتو زير من البته! شدن اتاق وارد نفر دو و شد باز کهدر برد مي خوابم آرامش

 صداي ولي ببينمشون

 تنداش کاري اگه.نکشيدم خودم روي از رو پتو ياشاره و ارسالن اينکه فکر با... ميومد که پاشون

 مي و گفتن مي

 .بود خودشون مشکل نداشتن که اگرم رفتن

 !خوابه که نگفتي -

 خودم روي از رو پتو. شنيدم رو شد مي نزديک که کسي پاي صداي. بود غريبه يه صداي دقيقا اين

 و برداشتم

 و باشه سالش 5: ميخورد بهش که خوشپوش مردي ديدن با. شدم خيره اطرافم به کنجکاوي با

 بهم لبخند با

 :نشست کنارم صندلي روي و داد رو جوابم خوشرويي با. دادم آرومي سالم بود شده خيره

 چيه؟ اسمت...کوچولو خانوم خب -

 ينا و نشست مي ادم دل به که بود طوري لحنش ولي اومد نمي خوشم" کوچولو" لفظ از که اين با

 خيلي چيز

 :ميومد حساب به کوچيک

 سارينا -

 :گفت و زد لبخندي
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 بدوني؟ منو اسم خواي نمي -

 :آوردم زبون به رو بود ذهنم توي که چيزي همون و شدم خيره بهش تعجب با

 بدونم؟ اسمتونو بايد چي واسه-

 نيستي؟ کنجکاو يعني -

 بخ...بفهمونه؟ بهم رو اسمش داره سعي هي چرا اين ولي کيه ببينم بودم کنجکاو راستش خب

 اسمش البد

 هخند با چون شدم گيج فهميد نگاهم از کنم فک... واال ميدونم چه. بده پزشو ميخواد باکالسه

 روي رو دستش

 :گفت و گذاشت پيشونيم

 کني صدام خالي کياراد ميتوني...ام خالقي کياراد من -

 :داد ادامه بعد و کرد مکث کمي

 ينمبب بودم بودم شده کنجکاو راستش...کردم تعجب خيلي کرده ازدواج ارسالن شنيدم وقتي -

 دلش که دختري

 ينتحس رو اش سليقه ميتونم واقعا االن! نبود زندگي و زن اهل هيچوقت ارسالن چون کيه برده رو

 خيلي... کنم

 !مياين بهم

 که بود اون ربيشت البته! ميزنيم تير با همو سايه نداشت خبر بيچاره... کردم بسنده لبخندي به تنها

 !ميزد تير با منو ي سايه

 سح خودم روي رو ارسالن نگاه سنگيني! خوشبختيم کنن فکر مردم بزار داره اشکالي چه اصال

 رو سرم.کردم مي

 هک انداختم باال هامو ابرو از يکي. شدم مواجه اش رفته باال هاي ابرو و خندون نگاه با که بردم باال

 حال بگم مثال
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 بي با و گرفت ازم رو نگاهش! گفتم چي نشد حاليش مطمئنا کنه؟ مي تعريف ازم چقدر ميکني

 دکتر به تفاوتي

 ور فشارم اينکه از بعد. کردم جمع دکتر به رو حواسم تمام و گرفتم ازش رو نگاهم منم. شد خيره

 به رو گرفت

 :گفت ارسالن

 بهتره هم تو شه بهتر حالش تا کنه استراحت روزي چند يه بهتره...ضعيفه خيلي خانومت ارسالن -

 روز چند اين

 !باره مي روت و سر از خستگي بيمارستان نري

 مونده عقب خيلي کارام نرفتم هم ديروز -:ارسالن

 با نم بده وقت سر قرصاشو و باش خانومت مراقب که کرد سفارش کلي, بره دکتره که اين از قبل

 لبخند

 زا بعد. داد مي تکون رو سرش کالفگي با هم ارسالن و دادم مي گوش تذکرش همه اين به مليحي

 دکتر که اين

 :گفت بينش ريز چشماي با و انداخت من پيروز لبخند به نگاهي ارسالن, کرد ترک اتاقو

 ميدم؟؟ انجام برات رو کارا اين ي همه کردي فکر نکنه -

 !وظيفته...چي پس -

 و دنخور بود شده کارم ديروز از اينکه مخصوصا.بود رفته سر حوصلم. نگفت هيچي و زد پوزخندي

 !خوابيدن

 رفتم مي در طرف به داشتم. شدم بلند جام از تخت کمک با و زدم کنار خودم روي از کامل رو پتو

 هم طرفي از

 دمش بيخيالش ولي کردم تعجب. بود هم بود شده خيره بهم سينه به دست که ارسالن به حواسم

 از خواستم و
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 ي بعهر سه آستين بلوز يه لباسم.کردم کپ! افتاد هام لباس به نگاهم دفعه يه که شم خارج اتاق

 بود کرمي

 لوزب اين نه بودم پوشيده ربدوشامبرمو ديشب من. رسيد مي پام مچ تا که همرنگش دامن همراه

 !دامن

 :گفتم کرد مي نگاه من به تعجب با که ارسالن به خوشايندي چندان نه لحن با

 کرد؟ عوض کي منو لباساي -

 :گفت خشني لحن با. رفت فرو هم توي اخماش

 !بخوابي؟, گرفت نمي هم تنت نصف تا که حوله همون با بزارم نداشتي که انتظار-

 با و نشدم خارج موضعم از ولي شدم خجالت غرق کرده عوض رو هام لباس اون اينکه فکر از

 :گفتم حرص

 !بشي من اتاق وارد نداشتي حق تو -

 :گفت دراري حرص لبخند با

 !تو نه کنم مي تعيين حقو من و منه ي خونه جا اين -

 :داد ادامه و انداخت سرتاپام به نگاهي خريدارانه

 !بلرزه پام و دست چيزا اين با که نيستم کسي منم خب ولي نيستي ماليم بد-

 روش بمآ يه خورده رو حيا!... حيا بي بيشعور ي مرتيکه...بزنم جيغ ميتونم تا همونجا داشتم دوست

 اتاق زا و زد پوزخندي افتاد که ام قيافه به نگاهش.بياره روم به مستقيم اينجوري کردم نمي فکر

 .شد خارج

 :شدم منفجر شد بسته که در

 ميگه... ميگه من روي تو اومده صاف کشه نمي خجالتم عوضي-

 از بودم مطمئن که هام گونه روي دستي. ندادم ادامه رو حرفم و دادم بيرون حرص با رو نفسم

 عصبانيت و خجالت
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 و زدم تختم ي گوشه به لگدي! دادم روانش و روح نثار فحشي لب زير و کشيدم,بود شده سرخ

 بيرون از پشيمون

 ...کردم ولو تخت روي رو خودم,  رفتنم

 

 هک رفته سر حوصلم اونقدر روز چند اين توي! شده بهتر حالم مراتب به من و ميگذره هفته يک

 فکر اوقات گاهي

 يه ياتازگ.کردم عادت وضع اين به منم...سرکاره اوقات بيشتر که هم ارسالن! شدم افسرده ميکنم

 هم جديد چيز

 کمتر و دم نمي نشون اهميتي ديگه منم خب ولي شده کمتر ارسالن هاي طعنه اينکه اونم فهميدم

 محلش

 خودم روي به اصال ولي ميشه کالفه من کاراي اين از چطور بينم مي هم اوقات بعضي! ميزارم

 که امروزم...نميارم

 االن شد مي چي مثال...ميخواد هيجان يه دلم.زندگيم ي مسخره روزاي از ديگه يکي و بود جمعه

 بگه بياد نفر يه

 هب دارن فضايي هاي آدم بگن شد مي اگه يا شده؟؟ برکنار کار از ارسالن اينکه يا مرده؟؟ قالني

 حمله زمين

 و رتچ داشتم بيکاري فرط از... کشيدم پوووفي و گفتم بيراهي و بد افکارم به دلم توي... ميکنن

 با! گفتم مي پرت

 سر اه پله از خواستم بار اولين براي...رسوندم ها پله به رو خودم و زدم بيرون اتاق از حوصلگي بي

 بعد ولي بخورم

 هم ينهم بخاطر! بعيده متشخص خانوم يه از کارا اين گفتم خودم با و شدم پشيمون ثانيه چند از

 بيخيالش

 هشونب تعجب با, بودن کاري مشغول سالن توي که نفر چند ديدن با...رفتم پايين ها پله از و شدم

 .شدم خيره
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 کار خدمت ميخورد هاشون لباس به! صبحي سر بود کجا دزد سارينا ميگي چي! دزدن حتما بيخيال

 ولي...باشن

 نيمس خانوم ديدن با. رسوندم خونه آشپز به رو خودم تعجب همون با نداشتيم؟؟ کار خدمت که ما

 مي بهش که

 شقياف شد مي مانع اين و بود من به پشتش. کردم حرکت طرفش به, باشه داشته سال 51 خورد

 !ببينم رو

 :گفتم بلندي نسبتا صداي با

 !خانوم ببخشيد -

 اهشنگ تا. برگشت طرفم به و گذاشت قلبش روي رو دستش ترس با چون ترسوندمش کنم فکر

 خودش افتاد بهم

 :گفت دستپاچگي با و کرد جور و جمع رو

 نشدم اومدنتون متوجه اصال خانوم شرمنده واي-

 :گفتم تعجب با

 شناسين؟؟ مي کجا از منو خبره؟؟شما چه اينجا بپرسم ميشه -

 نگفته؟ بهتون آقا مگه -

 :داد ادامه ديد منگمو ي قيافه وقتي

 !خانوم کنيم مي کار اينجا بعد به اين از...کردن استخدام رو ما آقا -

 گرم کارش با رو سرش نديد ازم جوابي وقتي هم خانومه نداد؟ خبر من به چرا پس...کردم تعجب

 دوست. کرد

 هشب تر دقيق و انداختم ميز کنار صندلي روي رو خودم هم همين براي برگردم اتاقم توي نداشتم

 .شدم خيره

 توي همه از بيشتر که لبش کنار خال و سبز چشماي, سفيد پوست. داشت ملوسي و مزه با ي قيافه

 چشم
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 براي معذبه ام خيره نگاه از بفهمم ميتونستم! داشته زياد خاطرخواه جوونيش توي بود معلوم. بود

 بيشتر اينکه

 :گفتم بهش رو.برداشتم خوري ميوه توي از رو سيبي و گرفتم ازش رو نگاهم نکنم ضايع

 !دونم نمي اسمتونم حتي من-

 :گفت مهربوني لبخند با و برگشت طرفم به حرفم اين با

 باشين؟ خانوم سارينا بايد هم شما...خاتونم من -

 نيستم راحت اينجوري کنين؟ صدام خالي ساريناي ميشه -

 :داشت ترديد کم انگار

 بياد خوششون آقا نکنم فکر -

 و کردم ريز رو چشمام...بيرون ميزنه آقا تا 33 حرفش تا ده هر از...خورده آقا قرص انگار اينم اه

 :گفتم

 برين؟ مي حساب آقا از اينقدر چرا -

 :گفت و زد شرمگيني لبخند

 نزاشتن کم برامون هيچي شوهرم فوت از بعد دوسال اين توي...دارن لطف ما به خيلي آقا-

 آره بلده؟؟ هم کارا اين از ارسالن بابا نه...زدم مي بلندي سوت يه همونجا داشت جا اگه

 تا بقيه براي...ديگه

 !کنيم تحمل رو تخمش و اخم بايد ميرسه که ما به کنه مي خدمتي خوش تونه مي

 که جايي... بود شبيهش چيزش همه خاتون خال جز به. شد خونه آشپز وارد دختري موقع همون

 بودم نشسته

 دهش خيره بهش کنجکاوي با. نبود بهم حواسش هم همين بخاطر بود خونه آشپز ي گوشه تقريبا

 که بودم شده
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 جمع رو خودش کمي ديد که رو کنجکاوم نگاه. کرد غافلگير رو نگاهم و برگشت طرفم به دفعه يک

 و کرد جور و

 :گفت

 شمايين؟ خانوم سارينا -

 :گفت دستپاچگي با که دادم تکون مثبت ي نشونه به رو سرم

 !نشناختمتون خانوم شرمنده -

 فظل چقدر خداييش ولي. باشه بزرگتر ازم سال چند ميخورد بهش...انداختم بهش تري دقيق نگاه

 بهم خانوم

 !مياد

 :گفت و نشست ها صندلي از يکي روي کنارم

 متاهلم و سالمه 27...کمنده من اسم -

 سالمه 21 منم خوشبختم -

 نيفتادم عجوزه يه گير که خوشحالم نازي خيلي جون سارينا -

 خندم بودنش رک اين از طرفي از...شد مي باز خود به خود که بود من نيش زد که رو حرفا اين

 طرف از بود گرفته

 ذوق تو و کنه تعريف ازت يکي شد مي مگه اصال! بودم شده زده ذوق تعريفش از هم اي ديگه

 نکني؟

 روي رو نگاهم وقتي. دوختم کشيد مي نشون و خط کمند براي که خاتون به رو نگاهم خنده با

 ديد خودش

 :گفت شرم با

 !مياره درد سرتونو پرحرفه خيلي کمند...خانوم شرمنده -

 :گفتم کنه اعتراضي اينکه از قبل
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 رئيسا و کلفت عين نميشه دليل ولي کنيد کار اينجا قراره شما که درسته... خاتون حرفيه چه اين -

 .کنيم رفتار هم با

 !برم هم با ام جذبه و خودم قربون...نزدن حرفي کدومشون هيچ که زدم حرفو اين قاطع اونقدر

 خشکه؟ اينقدر هميشه خان ارسالن...جون سارينا ميگم -:کمند

 مه دلم بود گرفته کرمم چرا دونم نمي! بفهمه منو درد شد پيدا يکي باالخره...بود گرفته خندم

 رو کرمم ميخواست

 :گفتم کمند به رو و زدم افکارم به اي شيطاني لبخند مگه؟ شد مي چي بريزم ارسالن روي

 !نيست اينجوري هميشه ارسالن عزيزم نه -

 شدين؟ آشنا باهم چجوري شما بپرسم ميشه -:کمند

 نه که چرا آره-

 :گفتن و زدم لبخندي.کردن مي نگاهم منتظر هردوتاشون حاال

 اي عالقه هيچ بهش من ولي بود من عاشق بچگي از ارسالن مياد يادم که اونجايي تا -

 خانواده ي همه...نداشتم

 دادن ترجيح,بود سالم 37 فقط اونموقع من چون ولي داره بهم حسايي يه که بودن شده خبردار

 کنن صبر کمي

 ومدنا بار اولين براي که بود پيش ماه دو حدود يعني شد سالم بيست که وقتي تا! شم بزرگ تا

 !خواستگاريم

 هب راجع هم پرتايي و چرت به کنه ازدواج عالقه و عشق با بايد آدم بود اين شعارم هميشه اونموقع

 که اين

! ودب منفي برگرد برو بي جوابم هم همين بخاطر نداشتم اعتقادي مياد بوجود ازدواج از بعد عالقه

 خب ولي

 يکي فقط جوابم من بار هر ولي خواستگاري اومدن بار چهار سه حدود... نبودن بردار دست اونا

 !بود
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 با بود آرزوشون اونا خب...گفتن نمي هيچي ولي بودن شده کالفه دستم از هم بابام و مامان

 کنم ازدواج ارسالن

 انمام طرفي از! کنه؟ ازدواج ميره باال پارو از پولش هم و داره قيافه هم که کسي با مياد بدش کي

 به منو بابام و

 بهم, خواستگاري ميومد که بار هر ارسالن هم ديگه طرف از کردن مي تحريک ارسالن با ازدواج

 زندگي يه قول

 .داد مي رو آروم

 :گفتم و کشيدم عميقي نفس

 !شمام خدمت در االن من که شد اين -

 منگاه باز دهن با کمند. انداختم هردوشون ي قيافه به رو نگاهم.بگيرم خندمو جلوي کردم سعي

 ليو نکرده؟ باور نکنه کردم فکر خودم با لحظه يه. بود شده خيره بهم خنده با خاتون ولي کرد مي

 فکر شخو با البد کردم تعريف من که داستاني اين با گفتم دلم توي و زدم پس رو فکر اين سريع

 مندک به دوباره. کردم تيز ارسالن ميراث و ارث براي رو هام دندون که پرستاييم پول اون از ميکنه

 .شدم خيره نداشت ها اي سکته با فرقي که اي قيافه با که

 .خنديدم ريز و بگيرم رو خودم جلوي نتونستم اينبار

 با! شما خواستگاري باشه اومده بار : ابهتش اون با خان ارسالن نميشه باورم اصال...وااي -:کمند

 !باشه عاشقتون اينجوري ميدونستم بعيد داشت آقا که اخالقي اون

 :گفتم و دادم خودم به قميشي و قر. بود حتمي مرگم بود اينجا ارسالن اگه مطمئنا

 !بود عاشقم بچگي از ارسالن ولي ده نمي نشون اينجوري اخالقش که درسته -

 نداري؟ دوست رو آقا االن تو يعني -:کمند

 :گفتم و کردم جور و جمع رو خودم

 حاال تا و قلبيه خوش پسر کل در ولي ندارم دوستش بايد که اونجور هنوزه که هنوز...راستش -

 !برنجم ازش نشده
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 حرفام به دلم توي! بود حرفا اون از واقعا يکي اين...باشه قلب خوش خنديده عمش گور به اون

 خودم به اي سرفه صداي با که بودم خودم افکار توي! من بنفع 1-3 گفتم خودم با و خنديدم

 .شدم خيره سرم پشت به و اومدم

 مگه حاال! کردن سرفه به کردم شروع و پريد گلوم توي ميخورم داشتم که سيبي ارسالن ديدن با

 !شد؟ مي تموم

 ادد به دونستن نمي هم کمند و خاتون...رسيد نمي دادم به هم کسي و دادم مي جون داشتم رسما

 رو آخرم نفساي داشتم ديگه! کنن ترک رو جا اون, ارسالن عصباني ي قيافه بخاطر يا برسن من

 بود نزديک که زد مي محکم اونقدر! اومد فرود کمرم روي محکم دستي دفعه يه که کشيدم مي

 :گفتم بريده بريده و بردم باال رو دستم جوني بي با. بيرون بزنه دهنم از قلبم

 !! بســـه نزن...نزن عمت...خاک ارواح...تورو-

 از ريعس.بکشونم هام ريه به رو هوا تونستم تازه شد برداشته کمرم روي از که دستش سنگيني

 داخ واي! سرکشيدم نفس يه و کردم پر رو آب ليوان.دويدم ظرفشويي طرف به و شدم بلند جام

 ديگه اينبار...برگشتم طرفش به فکرم اين با شنيده؟ حرفامو تمام شد؟نکنه پيداش کجا از اين

 رو سرم,اش خيره نگاه از کالفه.آوردم نمي در سر نگاهش از.نبود عصبانيتش اون از خبري

 وتسک چرا اينا اه! شدم خيره کردن مي نگاه ارسالن به ترس با که کمند و خاتون به و برگردوندم

 :دش نجاتم ي فرشته خاتون که بگم چيزي خواستم و گرفتم ازشون رو نگاهم کالفگي با کردن؟

 ...ميکرديم خسته رو خانوم نبايد آقا شرمنده -

 کرد مي سنگيني روم نگاهش همچنان ولي شنيدم رو عميقش نفس صداي

 خاتون نداره اشکال -:ارسالن

 :داد ادامه.شدم خيره بهش و يردم باال رو سرم

 !ببريد اتاقشون به خواستن هم چي هر شن خونه آشپز وارد ندارن حق خانوم بعد به اين از -

 :داد ادامه بعد کرد مکث کمي

 !نيست؟ طور اين! بندازن کار از رو بقيه ممکنه هاشون حرافي با دونن نمي البد-
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 ولي زده من به حرفارو اين بودم مطمئن. بود خاتون با صحبتش طرف ولي بود من به نگاهش

 :گفت دستپاچگي با و گرفت خودش به بيچاره خاتون

 نميشه تکرار ديگه آقا چشم -

 :گفتم بود شده خيره خاتون به تعجب با که ارسالن به رو و گرفتم خاتون از رو نگاهم حرص با

 بشم؟؟ خودم ي آشپزخونه وارد ندارم حق من...چي يعني -

 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش بيخيالي با

 خودمون وقتي باشي آشپزخونه تو دائم ميده معني چه اي خونه اين خانوم شما...عزيزم نه -

 داريم؟ کار خدمت

 تر بد هم فحش صدتا از عزيزمش اين.کنم مهار رو ام خنده کردم سعي و کردم جمع رو هام لب

 .بود

 در واداش و زدم نيشخندي. کردم ترک رو آشپزخونه بدم لو رو خودم اينکه از قبل و گفتم اي باشه

 :آوردم

 حال در که اينه خوبيش...نشد بد هم خداييش ولي باحالي دروغ چه هه "اي خونه اين خانوم شما"

! آورده کار خدمت رفته بخاطرم که داره دوست منو چقدر ارسالن ميکنن فکر کمند و خاتون حاضر

 نهک خدا...گذاشتم دهنم جلوي رو دستم و اومدم خودم به سريع ولي خنده زير زدم پقي فکر اين از

 معلوم...کمه تختش يه دختره بگن اولي روز خوام نمي! کنن مي شک عقلم به وگرنه باشن نشنيده

 اس دقيقه چند شدم متوجه و اومدم خودم به تازه اومده خوشش اين چيه از ارسالن نيست

 کردم پرت رو خودم و کردم باز رو در زنم مي حرف خودم با دارم و وايستادم اتاقم در روبروي

 .شدم الغر کيلو چند کنم احساس بود شده باعث بود چي هر ولي بود چي حسم دونم نمي!داخل

 داشتم دقيقه چند دونم نمي! ببرن هامو حس و خودم شور مرده اه... شدم خالي کردم مي احساس

 اب شد باعث و کرد باز محکم رو در بيشعوري آدم يه يهو که گرفتم مي کشتي خودم با در کنار

 دش متوجه هم طرف اون کنم فکر. شدم خيره روبروم به شوکه. کنم برخورد ديوار به بدي صداي

 زد زل بهم تعجب با و داد هل عقب به رو در چون

 بودي؟؟ در پشت تو اِ -:ارسالن

 زدم زل بهش منگ بودم شوکه هنوز که من
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 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي بيخيالي با ارسالن

 !کوچولو؟ خورده زبونتو موش نکنه...خداروشکر شدي که هم الل -

 نيمش و دوقورت کرده ناکارم زده...شدم خيره بهش حرص با و اومدم خودم به تازه حرفش اين با

 هم خودش...بود اومده بدم "کوچولوش" حرف از بيشتر اينا از جدا! بيشعور ي پسره باقيه هم

 :تمگف حرص با و کردم مشت رو هام دست! بود آورده زبون به عمال متنفرم لفظ اين از ميدونستم

 ...تا کن تکرار حرفتو بارديگه يه -

 :گفت و کرد قطع رو حرفم زد مي موچ توش لودگي و خنده که لحني با

 کوچولو؟؟ کني چيکار ميخواي مثال -

 :گفتم عصبانيت و حرص با. کرد تاکيد بيشتر کوچولو روي

 که...که کنم مي کاري -

 :گفتم و دوختم شيطونش ي قيافه به نگاهي. موندم جوابيم بي از هم خودم

 !بشي پشيمون ات کرده از که -

 داشت؟ خنده حرفم کجاي هه هه! کردم کپ لحظه يه که خنده زير زد همچين

 :گفت زد مي موج توش مسخرگي که لحني با

 !نک مطرحش بعد نه يا مياد در جور عقل با ببين اول بزني حرفي ميخواي وقتي کوچولو خانوم -

 شمحکم و جدي صداي با که برم اتاق توي سرويس طرف به خواستم و گفتم بابايي برو لب زير

 :شدم ميخکوب جام سر

 !کن صبر -

 .نبود شيطونش ي قيافه اون از خبري ديگه.شدم خيره بهش تعجب با

 !بگذرم کارت از نميشه دليل اينا, حال اين با -:ارسالن

 :گفتم تفاوتي بي با و دوختم جديش ي قيافه به نگاهمو

 کار؟ کدوم -
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 :گفت و شد نزديک بهم عصبي

 گم؟ مي چي فهمي نمي اينکه مثل -

 حرف يچ به راجع فهمم نمي: گفتم سريع و انداختم دستشويي در به رو نگاهم.ترکيدم مي داشتم

 !زني مي

 دستشويي به رو خودم که بودم فکر اين توي فقط ذهنم توي. ميگه چي دونستم نمي هم واقعا

 !برسونم

 :شدم ميخکوب دادش صداي با

 !کن نگاه منو -

 زنه؟؟ مي داد هي چرا اين اه.نگفتم هيچي و دوختم بهش رو نگاهم تعجب با

 :گفت بلندتري صداي با چون بود شده تر جري سکوتم از انگار

 !شدي؟ الل چرا...نرو راه اعصابم روي سارينا -

 هک بود دري, کردم مي فکر بهش که چيزي تنها. بود اومده کجا از عصبانيتش همه اين دونم نمي

 :فتمگ و دوختم بهش رو نگاهم اخم با ميگي؟؟ پرت و چرت چرا سارينا اه.شد مي باز دستشويي به

 !خب ميشنوم دارم ميزني؟؟ داد چرا -

 :گفت تري آروم صداي با بعد و شد خيره بهم تعجب با

 ميخوري؟؟ وول اينقدر چرا -

 و اومدم خودم به تازه. خوردم مي تکون اونور و اينور به سرجام مدت تمام شدم متوجه تازه

 :گفت اخم با اينبار و کشيد رو بازوم که برم دستشويي طرف به خواستم

 !انگار نيست خوب حالت...چته؟ -

 !بکنم کارمو برم بزار ترکم مي دارم بابا اي -

 هک صدايي با و برگردوند رو روش که ديد صورتم توي چي نفهميدم. انداخت قيافم به رو نگاهش

 :گفت زد مي موج توش خنده
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 !بکن کارتو برو -

 ازش رو نگاهم نتيجه بي...  بود دار خنده حرفم کجاي که بودم فکر توي و کردم نگاهش گيج

 ور دستهام راحت خيال با شد تموم که کارم. کردم پرت دستشويي داخل رو خودم سريع و گرفتم

 .زدم بيرون دستشويي از و شستم

 اخم با.شد نزديک بهم و گذاشت جاش سر رو ميز روي عکس قاب افتاد بهم نگاهش که ارسالن

 :گفت و کرد نگاهم

 !خب؟ -

 :گفت و شدم خيره بهش تعجب با

 چي؟؟ خب -

 :گفت و داد بيرون حرص با رو نفسش حرفم اين با

 دادي؟ دخترش و خاتون تحويل بود چي اراجيف اون -

 و کردم جمع بدبختي به شد مي شل داشت کم کم که رو نيشم! زنه مي حرف چي از فهميدم تازه

 :گفتم گيجي مثال لحن با

 ميگي؟ رو کدومش تو...زديم حرف چيزا خيلي به راجع ما خب -

 :گفت و خنديد عصبي

 !خنديدم هه هه -

 :داد ادامه محکمي لحن با

 دادي؟؟ تحويلشون هارو دروغ اون چرا-

 :گفتم بپيچونم رو بحث کردم مي سعي که حالي در و گرفتم ازش رو نگاهم

 ايه؟ مسخره روز چه کردي دقت -
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 خيره چشمام توي حرص با و رفت بهم اي غره چشم چون بود مسخره زيادي حرفم کنم فکر

 وبارهد خواستم! کردما گيري عجب بابا اي. نگفتم هيچي و گرفتم ازش رو نگاهم کالفگي با. موند

 .شد شل نيشم ناخوداگاه خورد در به که اي تقه صداي با که بگم چيزي

 :گفت خوشايندي چندان نه لحن با و کرد مشت رو هاش دست حرص با ارسالن

 !چيه؟ -

 :رسيد گوش به جا همون از خاتون صداي

 دشخو که بدم خودتون به بيام خواستم خوره مي زنگ داره ساعت يه...بود پايين گوشيتون آقا -

 !شد قطع

 به که حالي در و شد دور ازم حرف بي هم اون کردم جدا ارسالن از رو خودم سريع حرفش اين با

 :گفت تري آروم لحن با کرد مي حرکت در طرف

 !کن صبر...ميام االن-

 طرفم به موقع همون که کردم باز رو نيشم شم خالص دستش از تونستم اينکه از خوشحال

 :گفت خشکي لحن با و برگشت

 وگرنه نکني معطل بهتره...شو حاضر سريع بياي همراهم خواستي اگه بيرون ميرم دارم من -

 صبانيتع اوج توي...کرد پيشبيني هاشو رفتار شد نمي اصال! شد خارج اتاق از و مونم نمي منتظرت

 به سريع افتادم که حرفش ياد! باال ميزنه آمپرش يهو آرومي و سکوت اوج توي و ميشه آروم

 الش با رو کاربنيم مانتوي و بردم هجوم کمدم طرف به شه پشيمون که اين از قبل و اومدم خودم

 زا خواستم و برداشتم رو کيفم, هام لباس پوشيدن از بعد. کردم ست ام مشکي لي و همرنگش

 .شد بلند گوشيم صداي که شم خارج اتاق

 کمهد. شدم خيره بود افتاده گوشي روي که ناشناسي ي شماره به و دادم بيرون رو نفسم حرص با

 اييآشن صداي بگم چيزي اينکه از قبل. کردم نزديک گوشم به رو موبايل و دادم فشار رو سبز ي

 :شد بلند گوشي پشت

 نامرد؟؟ ميگذره خوش من خوبي؟؟خوشي؟؟بدون. گــرام دختردايي بر ســـالم-

 :گفتم گيجي با
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 !نميارم جا به ببخشيد -

 :گفت دلخوري لحن با

 نمياري؟؟ جا به ديگه حاال...نبودما ايران دوسال فقط خوبه! خانوم سارينا روشن چشمم به به -

 ونا پس باشي اون دايي دختر تو اگه...بنداز کار به مختو ساري اه ميدونه؟ کجا از رو اسمم اين وا

 :گفتم سريع کردم کشف جديديو چيز اينکه از خوشحال! ات عمه پسر ميشه

 شاياني؟؟ -

 :گفتم سريع که بگه چيزي خواست

 پوريايي؟ شايدم يا-

 يعني کشي؟؟ نمي خجالت واقعا نه کشي؟ نمي خجالت تو! سالشه 5 فقط که اون کل عقل -

 نمياري؟ ياد به منو که شدم کمرنگ زندگيت اينقدرتوي

 اه اه...خنده زير بزنن گوشي پشت از نفر چند شد باعث که دراورد کردن گريه اداي خودش بعد

 !لوس چقدر

 :گفتم حرص با

 خانوم يه با ندادن ياد بهت شدي بزرگ که اونجايي.دستيات کنار و خودتي کل عقل اوال-

 و لخ ي پسرعمه يه فقط من ثالثا خيارشورا بخندين آب روي ثانيا بزني؟ حرف چجوري متشخص

 ...لنــ رفت پيش سال چند تقريبا ولي داشتم تو مثل چل

 :گفتم و کشيدم خفيفي جيغ! شدم شوکه

 تويي؟؟ خره ماهان -

 :گفت زد مي موج توش خنده که لحني با خودشم...زيرخنده زدن کنارياش دوباره

 !نزاشته روت تاثيري هيچ دوسال اين اينکه مثل ولي ميشي آدم شي بزرگ کردم مي فکر -

 يشههم...بيشتر نه عمه پسر يه بعنوان البته! داشتم دوست بچگي از رو ماهان... خنديدم دل ته از

 همو هواي هم موقعش به ولي بود فحش تاش 9 حرفمون تا ده هر از مونديم مي گربه و سگ مثل

 :گفتم هيجان با. نشست لبم روي لبخندي ها روز اون ياداوري با! داشتيم
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 !ايراني؟ نکنه کيه؟ ي شماره اين -

 خبري وفام بي ي عمه دختر احوال از بزنم زنگ يه گفتم رسيدم ديروز...خانوما خانوم آره -

 زدم ارسالن به زنگ يه توام از قبل...بگيرم

 کردي؟؟ وفات بي ي عمه دختر اين از يادي شده چي حاال -

 زدم زنگ چي واسه رفت يادم زدي زر اونقدر -

 :گقت سريع که بگم چيزي خواستم حرص با

 ي خونه همه باشه شب شنبه پنج که شب فردا بگم زدم زنگ...بخوري حرص نميخواد حاال خب -

 ژهوي دعوت ليست توي هم تو بگيرن دورهمي يه من نوراني پاقدم بخاطر ميخوان! دعوتن جون آقا

 !کنه مي دعوتت داره مجلس گل باالخره...داري قرار ها

 :گفتم پررويي با. خنده زير زدن هم با دوباره حرفش اين از بعد

 ...بتونم نکنم فکر شلوغه سرم بگو مجلستون خل به -

 :گفتم هول با و اومدم خودم به تازه ماشين بوق صداي با

 !شد ديرم برم من ماهان -

 :گفت خنده با

 رزي از توني نمي ولي برو باشه! کردي هول اينجوري که آوردي باال گندي چه باز نيست معلوم -

 خداحافظ منتظرتم! دربري شب فردا مهموني

 رو حرفش و نمونه منتظرم اينکه ازترس.  کردم قطع رو گوشي خداحافظي از بعد و گفتم اي باشه

 از بعد و کردم يکي تا دو رو ها پله... زدم بيرون اتاق از و کردم بيشتر رو سرعتم کنه عملي

 با. رسوندم باغ به رو خودم کردن مي نگاهم تعجب با که کمند و خاتون با سرسري خداحافظي

 رو امه کتوني راحت خيال با و دادم بيرون شدت با رو ام شده حبس نفس باغ توي ماشينش ديدن

 يعروس از بعد روز چند. کردم حرکت طرفش به و دوختم بوگاتيش ماشين به رو نگاهم. کردم پام

 !نبود لکسوزش اون از خبري ديگه و بود آورده بيرون پارکينگ از رو ماشينش
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 لداخ رو تلخش عطر بوي. نشستم داخل شخصيت با خانوم يه مثل اروم و کردم باز رو ماشين در

 اج موهاش توي رو آفتابيش عينک.کردم محکم رو هام کتوني بند و شدم خم و کشيدم هام ريه

 .بيرون زد باغ از و کرد روشن رو ماشين, کنه نگاه بهم اينکه بدون و داد

 توي دادم مي ترجيح ولي بود رفته سر خيلي حوصلم... بوديم کرده سکوت هردومون راه توي

 ...بمونم حالت همون

 نکرد بهم توجهي ديدم وقتي دوختم بود شده خيره روبروش به بيخيالي با که ارسالن به رو نگاهم

 با .جلو زدم ترک تا چند و گذاشتم دستگاه توي رو اي دي سي. گرفتم ازش رو نگاهم کالفگي با

 :دادم تکيه صندلي به رو سرم و زدم لبخندي جهانبخش بابک صداي شنيدن

 ميره هدر داره زمان باهم بزنيم حرف بايد-

 بعد  ِ براي باشه نگو

 ديره االنشم همين

 سرديم انقدر اينکه از ترسم مي امروز از من

 باهم بزنيم حرف بايد

 برگرديم راهو اين بايد

 نيستيم و هستيم تو منو  ِروح بي خونه ي فضاي

 عکس ي براي گاهي فقط

 ايستيم مي همديگه  ِ پيش

 تنهاشم هستي وقتي که کردي سکوت جوري ببين

 هرشب شدي باعث خودت

 باشم درد يه  ِآغوش تو

 نيست تسکين چي هيچ تو بجز دارم که دردي اين واسه

 برام هم و دردي هم تو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

219 

 

 نيست اين از بيشتر عذابي

 هرسالم  ِ سهم  ِعذاب اينکه از باالتر عذاب

 هق هق شبا و بغض روزا

 حالم شده تماشايي

 کاري گناه که ميدوني يعني اين و کردي سکوت

 داره که حسرتي اين تو

 داري دست.ميکشه منو

 نيستي خبر بي درد اين از يعني اين و کردي سکوت

 يعني اين و کردي سکوت

 نيستي دوري اين  ِپاي

 نيست تسکين چي هيچ تو بجز دارم که دردي اين واسه

 برام هم و دردي هم تو

 نيست اين از بيشتر عذابي

 هرسالم  ِ سهم  ِعذاب اينکه از باالتر عذاب

 هق هق شبا و بغض روزا

  حالم شده تماشايي

 باتعجب. شد قطع صداش دفعه يه که دادم مي گوشش داشتم بار چندمين براي دونم نمي

 :کردم نگاه بود شده خيره بهم عصبانيت با که ارسالن به و کردم باز رو چشمام

 !نکردي؟ پيدا تر مزخرف اين از آهنگ ميزني تکرار داري ساعته يه...رفت سرم -

 :گفتم و کردم اخمي

 !ميدم انجام بخواد دلم که هرکار هم من...نداري اعصاب شما که نيست من مشکل -
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 ازش چرا دونم نمي...بود خودم حال وصف اهنگش...کردم زياد رو آهنگ دوباره توجه بدون و

 :غريد رفت مي باال داشت که صدايي با! شدم نمي خسته

 !بياد باال سگم روي اون نزار سارينا -

 :زدم داد خودش مثل

 !بدي زحمت خودت به نيست الزم...هست باال سگت روي اون خدا ي هميشه که تو -

 :گفت غليظي اخم با

 !بود؟ زبونت اين از خبري قبال نمياد يادم...شدي دراز زبون خيلي-

 :گفتم تلخي لحن با

 !بگي زور بهش که نيستم کودن ساريناي اون ديگه منم...کرد مي فرق چيزا خيلي قبال -

 :زد داد بلندي صداي با و داد دست از کنترلشو حرفم اين با

 !شه؟ خرد هردوتامون اعصاب که کني کاري داري دوست چرا هان؟؟ مرگته چه تو-

 :گفت داد با و شد تر جري که بگم چيزي خواستم گرفتم بغضم هاش حرف اين از

 ودمنب خودم حال توي کنم مي چيکار نبود حاليم...بودم مست من لعنتي شبه؟؟آره؟ اون بخاطر -

 که ديب نشون و بيخيالي به بزني خودتو هفته يه کردي فکر کني؟ نمي تمومش چرا شدي؟؟ راضي

 مياد؟هان؟ گيرت چي نيست مهم برات هيچي

 :شدم منفجر و کنم کنترل رو خودم نتونستم اينبار

 يبرا بگو ياال...بگو بود؟ چي شدنت مست دليل نکردي فکر لحظه يه همين؟ بودي؟ مست هه -

 !خوردي مشروب خرخره تا اونجوري چي و کي

 :مزد داد تري بلند صداي با. نبود مهم برام ولي رفت مي تر باال سرعتش زدم مي که حرفي هر با

 نبود؟؟ همين بخاطر مگه...کرده ازدواج خانوم چون چرا؟...بود عسل بخاطر -

 :دادم ادامه تري عصبي صداي با. فشرد مي رو گلوم بغض
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 يم درد داشتم اونجا من وقتي چرا چي؟ بعدش روز ولي! نبود حاليت بودي مست ميگيم...اصال-

 خوبه؟ حالش نداره؟ احتياج هيچي به زنت بگي رسيد نمي شعورت اينقدر يعني نبودي؟ تو کشيدم

 ميکنه؟؟ چيکار خونه اون توي تنهايي داره

 ي گوشه از که اشکي. نبود مهم برام هيچي لحظه اون توي. رفت مي تر باال لحظه هر سرعتش

 :دادم ادامه بغض با و زدم پس شدت با رو بود افتاده راه چشمم

 هي از حتي تو! داشتي رابطه زنت با ولي بود لعنتي عسل اون ت فکر ي همه شب اون که تويي-

 ...کمتــ هم نامرد

 !شدم خفه دهنم توي خون شوري احساس با

 .دوختم بهش رو نگاهم مبهوت

 همينو!...لعـــــنتي -:زد داد و کوبيد فرمون روي رو اش شده مشت دست کالفگي با

 خوني ديدن با. کشيدم لبم روي و برداشتم داشبورت توي از دستمالي بهش توجه بي!ميخواستي؟

 نامرد؟؟ گفتم بهش چون زد؟؟ چرا...نشست لبم روي تلخي پوزخند ميکرد خودنمايي روش که

 :گفتم بود بعيد ازم که خونسردي صداي تلخه؟؟با براش اينقدر حقيقت يعني

 :شکست گردنش کردم احساس لحظه يه که برگشت طرفم به سريع اونقدر!کنار بزن -

 چـي؟؟ -

 !کنار بزن گفتم نبود؟ واضح-

 بري؟سعي ميخواي شدي؟کجا ديوونه -:گفت حرص با و کرد بيشتر رو سرعتش حرفم اين با

 :کنم مهار بغضمو کردم

 اون يتو...بکنم ميخوام چيکار دونستم نمي خودمم کردم؟ مي تهديد داشتم!نه؟ يا کنار ميزني -

 هک جايي تنها...بودم اتاقم توي ميخواست دلم! باشم آروم جاي ميخواستيه دلم فقط موقعيت

 دونم مين! داشتم احتياج بهش االن چقدر...بود اتاقم همنفهمه کسي و کنم خالي خودمو ميتونستم

 من تا...نزنه سرت به جا بي فکر -:گفت اخم با زدو رو کزي مر قفل که خوند چشمام توي از چي

 تکيه شيشه به رو سرم. شد خالي سريع بادم حرفش اين با!شي پياده ماشين از توني نمي نخوام

 و ستمب رو چشمام! ميکرد کمتر رو لبم سوزش خنکيشيشه... کندم رو لبم پوست حرص با و دادم

 و ماشين وايستادن با که بودم حال توياون چقدر دونم نمي نکنم فکر هيچي به کرکدم سعي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

212 

 

 و کرد باز رو ماشين در... طرفمميومد به داشت. دوختم بهش رو نگاهم و اومدم خودم به در صداي

 :فتگ بود پيشونيش روي که عميقي اخم همون با. داد جا موهاش توي و برد باال رو آفتابيش عينک

 !شو پياده-

 :شدم خيره جلو به و گرفتم ازش رو نگاهم

 !خوام نمي -

 !شو پياده گفتم... نکن عصبيم سارينا -

 !فهمي؟؟ نمي چرا بيام جايي تو با خوام نمي -:گفتم و شدم خيره بهش حرص با

 کنار بل زير. بيرون کرد پرتم ماشين از تقريبا و گرفت رو بازوم حرکت يه با ببندم رو در اومدم تا

 :غريد گوشم

 !نکنم ريزي آبرو تا کن گوش حرف آدم ي بچه مثل, بيرون بيا ميگم وقتي -

 له دستش زير داشت بازوم!شدم, بود شده خيره بهمون تعجب با رو پياده توي که زني متوجه تازه

 جز ودب شبيه هرچيزي به کنم فکر که زدم لبخندي, بود شده مچاله درد از که اي قيافه با...شد مي

 !لبخند

 !کن ول دستمو -

 گاز رو لبم درد از. کشيد خودش همراه و فشرد تر بيش رو بازوم کنه توجهي بهم اينکه بدون

 تونستمن حتي که رفت مي سريع اونقدر. افتاد بود روبروم که بزرگي رستوران به نگاهم تازه.گرفتم

 و مداد بيرون حرص با رو نفسم! کرد ول رو بازوم رسيديم که در نزديکي! روبفهمم رستوران اسم

! فتگر منو ابهتش لحظه يه افتاد داخلش فضاي به که نگاهم... رستورانشدم وارد بهش توجه بي

 بيشترشون بودن پر ها ميز ي همه تقريبا... بود بزرگيش توصيفکنم براش ميتونستم که چيزي تنها

 که جووني پسر به چشمم دفعه يه که زدم ديدمي اطرافو داشتم! بودن جوون پسراي دختر هم

 سالم ارسالن به احترام با. باشه ميخوردگارسون هاش لباس به.خورد اومد مي طرفمون به داشت

 صندلي يه پشت حوصله بي.کرد هدايتمون بود سالن ي گوشه که هايي ميز از يکي تا و کرد

 ها غذا منوي به نگاهي.گذاشت هردوتامون جلوي منويي... شدم خيره گارسونه به و نشستم

 !ميخورم کباب جوجه من -:گفتم و انداختم
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 :گفت و انداخت بهم نگاهي نيم ارسالن

 ام هچون زير گذاشتم دستمو گارسون شدن دور از بعد!مخلفات با گفت خانوم که همون منم براي -

 کلي و کردم مي داغ اول دقيقه چند ميشد دعوام سروناز با وقتي هميشه. رفتم فرو فکر توي و

 !نيفتاده اتفاقي هيچ انگار که کردم مي رفتار طوري. شدم مي آروم بعد ولي کردم مي تهديدش

 مي هاستفاد سو ازش هميشه سروناز که مزخرفم خصلتاي از يکي اينم نبودم اي شتري کينه آدم

 مين راحت کارش اون از پيش دقيقه چند يا نبودم اينجا االن نداشتم رو اخالق اين. اگه شايد!کرد

 مي گاهن رو صورتم اخم با که ارسالن به و اومدم بيرون فکر از,نگاهي سنگيني احساس با!گذشتم

 ي هگوش به انگشتش برخورد با. کرد نزديک صورتم به و اورد باال رو دستش آروم.شدم خيره کرد

 مکث ککمي با و داد بيرون حرص با رو نفسس. بردم عقب رو سرم.شد جمع درد از قدرتمند, لبم

 :گفت

 الکرد مي خواهي معذرت ازم داشت. شدم خيره بهش بهت با!بيفته اتفاق اون خواستم نمي...من -

! دنمودن دور چشمانش از که زدم پيروزي روي از لبخندي پيچونيال مي حرفتو چرا بگو واضح خب

 :گفت حرص با و کرد اخمي

! افتاد نمي هم اتفاق اين کردي نمي زبوني بلبل ماشين توي اونجوري اگه...بود هم خودت تقصير -

 و دمز لبخندي رسيد ذهنم به که پليدي ي نقشه با! ميکردم نگاهش حرص با که بودم من اينبار

 وير بقيه زده بهت نگاه مقابل در و برداشتم رو بود ميز روي که ماستي خيرش نگاه به توجه بي

 تريبيش جرعت با شد مي باعث بقيه ي خنده صداي...بود شده ديدني قيافش!! کردم خالي سرش

 ...بزنم پوزخند بهش

 هپروت؟ تو رفتي باز! تو هي -

 خوردکنش اعصاب هاي پوزخند اون از يکي هميشه مثل... اومدم بيرون خيال و فکر از صداش با

 بافي خيال خودم براي و بهش زدم زل ساعته يه! دادم اي سوتي چه فهميدم بودتازه لباش روي

 اروه غذا...شدم خيره شد مي نزديک بهمون داشت که گارسون به و گرفتم ازش رو نگاهم...ميکنم

 دلم پيش ساعت چند برخالف.نداشتم رو اومده پيش جو حوصلهي. شد دور و گذاشت ميز روي

 ميکردم حس رو نگاهش سنگيني...خوردن غذا به کردم شروع حرف بي! خونه برگردم ميخواست

 با.شدم بهشخيره و اوردم باال رو سرم کالفگي با!!بودم شده معذب.نياوردم خودم روي به ولي

 رفهس به کردم شروع و گلوم توي پريد غذا. شد گرد چشمام بود لبش روي که محوي لبخند ديدن
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 بطري يمعطل بدون.شد گرفته جلوم آبي بتري دفعه يه که ميشدم خفه تنگي نفس از داشتم!کردن

 سرم يکالفگ با و کشيدم عميقي نفس اومد بند هام سرفه که همين.کشيدم سر آخر تا و گرفتم رو

 با...نداشتم هم خوردن غذا ي حوصله حتي ديگه کرد؟ مي نگاهم اينجوري چرا اه.انداختم پايين رو

 هب صداش با که بودم حال اون توي دقيقه چند دونم نمي.دوختم اطراف به رو نگاهم حوصلگي بي

 :اومدم خودم

 تر جدي اي ديگه وقت هر از ننگاهش. شدم خيره بهش کني؟گيج ازدواج باهام کردي قبول چرا -

 بود؟ سوالي چه ديگه اين...بود

 کردي؟ قبول چرا خودت-

 مجواب دونستم نمي هم خودم...برم در سوالش به دادن جواب زير از خواستم مي فقط سوال اين با

 رو اباب که نبود اين قصدم مگه کنم؟ ازدواج باهاش شدم حاضر بابا بخاطر فقط اينکه نه مگه!چيه؟

 وجود با .هنوزم تو! نبود بابا بخاطر فقط مطمئنا...گفت مي ديگه چيز يه دلم ته... نرنجونم؟ خودم از

 توني نمي ديگه اينو...کني ازدواج باهاش بودي حاضر گذاشت ازدواج براي ارسالن که شرايطي

 .زدم پس رو افکارم باکالفگي! کني انکار

 چي هاش کار اين از منظورش...دوختم بهش رو ام کالفه نگاه!نده جواب سوال با منو سوال -:

 رو. هفرودگا توي هاي حرف باز کنه؟يا تحقيرم ميخواست پرسيد؟بازم مي سوالو اين چي بود؟براي

 و ردب باال سکوت ي نشونه به رو دستش که بگم چيزي خواستم حرص با کنه؟ تکرار ميخواست

 اي تهسک اون از بعد دونم نمي نکن فکر...کنم نمي باور که بود عمو بخاطر نگو لطفا فقط -:گفت

 اون. شدم خيره بهش تعجب با!کنه من با ازدواج به مجبور تورو نشد حاضر ديگه کرد رد عمو که

 اخمي فکر اين با بابا؟ سروناز؟شايدم ؟يا گفت بهش مامان دونست؟؟ مي کجا از رو چيزا اين

 : گفتم و کردم

 ماشچش ميديد تورو وقت هر ولي نکرد تو با ازدواج به مجبور منو که درسته اتفاق اون از بعد بابا-

 من بخاطر بابا که ديدم مي روز. هر!بشي دامادش تو که بود آرزوش هميشه اون...زد مي برق

 هنپرس سوالي ديگه کردم مي دعا!بدم جونمم حتي بودم حاضر خوشحاليش براي ره مي تحليل

 ولي بود حقيقت عين همش!نبود دروغ حرفام...بدم رو جوابش دوباره بتونم نبودم مطمئن چون

 واين خوب خودمم نکردم ازدواج باهاش بابا حال بخاطر فقط من...گفت مي ديگه چيز يه احساسم

 !باشه طور همين اميدوارم -: گفت و زد پوزخندي! دونستم مي
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 :گفت و کرد اخمي حرفم اين با!بده منو سوال جواب حاال -

 بدوني؟ خواي مي چي -

 يلدل به مربوط که چي هر-:گفتم بگيرم جانبش از سوالي هر جلوي تونستم اينکه از خوشحال

 !باشه من با ازدواجت

 !گفتم بهت خواستگاري شب رو بود الزم که چي هر من -

 :گفتم و زدم پوزخندي خودش مثل

 لدلي باشه داشته دوست منو چقدرم هر عمو! بود بهونه فقط حرفات اون نفهمم نيستم خر منم-

 نمي دليل بود مخالف هم عسل و تو ازدواج با اگه حتي...ندونه خودش عروس رو عسل شه نمي

 مي رو همين منم.شده کالفه حرفام از بود معلوم!کنه محروم ارث از رو فرزندش تک شد

 شونن که عميقي اخم با! نپرسي سواال اين از ديگه باشي تو تا جون ارسالن بخور حرص...خواستم

 و دادم نشون ناراحت رو شدخودم سرد بخور غذاتو -:گفت, ناراضيه اومده پيش بحث از داد مي

 :گفتم

 حرص از.شدم خيره بهش چشمي مياري؟زير بهونه الکي چرا بدي جواب خواي نمي بگو خب-

 !بود کرده خفم بار صد حاال تا نبود اونجا کسي اگه بودم مطمئن...بود کرده مشت رو دستهاش

 آسايش دستم از کس هيچ که طوري بودم شور و شر پر خيلي بود سالم 32 وقتي يادمه -

 امير پسر تک حال هر به...شد مي آماده برام بعد دقيقه چند زاشتم مي دست چي هر روي.نداشت

 که بود اين ذکرش و فکر تمام...گفت نمي هيچي هم بابا بود اورده بارم لوس مامان! بودم صدر

 بايد منم کرد مي کار هر.رفتم مي همراهش بايد منم رفت مي جا هر...باشم افتخارش ي مايه

 آمد و رفت ما ي خونه خيلي شيرين عمه دار و گير اين توي...دادم مي انجام رو کار همون

 ها بعد ولي نداشتم بهش توجهي هيچ اوايل.بود همراهش عسل ميومد که هم وقت هر.داشت

 اين توي موقع اون خب ولي اومده خوشش ازم دونستم مي...ديدم مي خودم روي رو نگاهش

 يرهخ بهم و کرد مکثي!دونستم مي چيز ترين مسخره رو مخالف جنس با دوستي و نبودم فکرها

 :گفتم کنجکاوي با. شد

 جديدم کشف از خوشحال. نشست لبش روي لبخندي نيمچه يه ببندم شرط خب؟؟حاضرم-

 :شد جدي که زدم کوچيکي لبخند
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 دوست به راجع هرروز دوستام ديدم مي و بودم شده بزرگ باالخره.شد سالم :3 که موقعي تا-

 جديد دختر يه از هرروز ميديدم وقتي...اصال!شد مي حسوديم گم نمي.زدن مي حرف دختراشون

 يه از. بگذرونم خوش يکي با روز چند,شده که هم سرگرمي واسه داشتم دوست زنند مي حرف

 داشتم خوبي مالي موقعيت هم باالخره!شد مي داده بهم دوستي واسه زيادي هاي پيشنهاد طرف

 کيي توي! بود شده بيشتر عسل هاي آمد و رفت ديگه طرف از نداشتم کم هيچي قيافه نظر از هم

 منم!شه دوست باهام ميخواد و اومده خوشش ازم که گفت بهم و اومد خودش عسل روزا. اون از

 يم برش و دور رو فاميل پسراي هميشه...باشم خانواده خوشگل دختر با روزي چند اومد نمي بدم

 ليو کنم قبول رو پيشنهادش که شد باعث همين! داد نمي محل کدومشون هيچ به اون ولي ديدم

 به آمدش و رفت بعد به روز اون از...کرد قبول خواسته خدا از هم اون روز چند براي کردم تاکيد

 منم مياورد کادو برام روز هر.بود اي رابطه هر ي کننده شروع اون هميشه...شد بيشتر خونمون

 به کم کم...خوردن مي حسرت موقعيتم به ميديدن رو کادوها وقتي هام دوست کردم نمي مخالفتي

 بيشتر رو حسم اين هم عسل رفتاراي. نبودم که سنگ از..کردم عادت خونه توي روزش هر بودن

 مادر پيش برم تحصيل ادامه براي داد پيشنهاد بهم بابا شد سالم 35 وقتي...کرد مي

 هم نهمي بخاطر نبودم نازکش وقت هيچ...کرد قهر و شد عصباني شنيد اينو عسل وقتي!بزرگمهر

 همينطور...کنار ميزاره رو قهر و ميشه خسته خودش دونستم مي...بيارم در دلش از نکردم سعي

 ردمک احساس تازه تبريز رفتم وقتي! ميمونه منتظرم گفت و زد زنگ رفتنم از قبل روز يک!شد هم

 کردم احساس موقع همون! بودم کرده عادت هاش عالقه ابراز به...بودنش به!دارم کم چيزي يه

 تا نداشتم ازش خبري هيچ...بزنم زنگ بهش داد نمي اجازه بهم غرورم خب ولي دارم دوستش

 يليخ فهميدم تازه ديدمش وقتي!ببينمش کردم مي دل دل...گذشت باد و برق مثل سال سه اينکه

 من نه !کرده تغيير چيزا خيلي فهميدم تازه ديدمش دوباره و تهران برگشتم وقتي...کرده فرق چيزا

 !بود پيش سال سه عسل اون نه...ميشد رد کنارش از بيخيال هميشه که بودم ارسالني اون

 مي در زيرش از جورايي يه پرسيدم مي ازش رو دليلش هم وقت هر. ديديم مي همو کمتر ديگه

 که احساسي وجود با...داشتم رو غرور همون منم خب ولي بودم شده کالفه رفتاراش اين از! رفت

 !نکردم تالشي فاصلمون بردن بين از براي هيچوقت داشتم

 زنمب زنگ بهش ميخواستم...بودم شده کالفه.زد نمي هم زنگ حتي ديگه عسل و گذشت هفته يک

 پيش کاري هر براي هميشه اون که سال چند بعد خواست نمي دلم! داد نمي اجازه غرورم ولي
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 مي حفظ رو غرورم و کردم مي قانع رو خودم حرفا همين با! شه عوض جاهامون اينبار,شد مي قدم

 !اومد سراغم خودش که روزي تا... کردم

 ممکن حالت ترين سرد چشماش!نگفتم دروغ بود کرده تغيير درجه 321 قيافش بگم اگه

 دخوا نمي ديگه:گفت فقط اون ولي اومده اخيرش رفتاراي توضيح براي کردم مي فکر...روداشت

 !اس فايده بي ما پنهاني قراراي اين گفت...بده ادامه رو رابطه اين

 ضعو اين از هم اون.افتاد مي اتفاق اين پيش وقت خيلي کنم پيدا بهش حسي بود قرار اگه گفت

 !!ميکنه رو خودش زندگي هم اون زندگيم دنبال برم گفت...بود شده خسته

 نمي هم هيچي اما بودم شده شوکه حرفاش از!...باشه پيش سال چند عسل اين شد نمي باورم

 روي ستد تونستم نمي هم ديگه طرف از بره پي احساسم به خواستم نمي طرفي از...بگم تونستم

 هک بود اين رسيد مي ذهنم به موقع اون که حلي راه تنها! شه تموم رابطه اين بزارم و بزارم دست

 رابطه ينا ميتونيم گفتم...کردم عادت بهش گفتم. کنم متقاعدش کردم سعي...کنم صحبت باهاش

 رت کمرنگ بهم حسش گفت ؟ گفت چي ميدوني!...کنم پيدا بهش حسي ممکنه بديم ادامه رو

 ولي بگه اينارو خواست نمي گفت. بس و بوده گونه بچه حس يه ففط حسش اون اينکه...شده

 ...شده خسته وضع اين از ديگه

 :داد ادامه و زد پوزخندي

 !آره گفت فقط! ؟ آخرته حرف گفتم بهش-

 رو فکرش حتي...شده خورد غرورم کردم مي احساس... نداشتم ازش خبري ديگه روز اون از بعد

 حاضر...داره اهميتي برام کنه فکر خواستم نمي!...ميشه زده پس که باشم کسي من کردم نمي هم

 !باشه چي هر ميخواست کار اون حاال...بيارم بدست دوباره رو غرورم تا کنم کاري هر بودم

 :داد ادامه و کشيد پووفي ديد رو کنجکاوم نگاه وقتي.دوخت بهم رو عميقش نگاه و کرد مکثي

 شديدم نمي حتي ديگه...بود شده کمرنگتر ذهنم توي عسل کردن خورد فکر و گذشت سال چند-

 شروز اون حرفاي ذهنم توي ها وقت بعضي هم هنوز خب ولي کنم فکر گرفتن انتقام به بخوام که

 !بودم نکرده فراموش رو حرفاش اون هنوزم ها اين ي همه با...کردم مي مرور رو

 ازدواج خانواده توي که بود رسمي چه اين دونم نمي. کنم ازدواج بايد بود داده گير بابا روزا اون

 ازدواج کرد مي مجبورم جورايي يه داشت بابا بود چي هر. گرفت مي صورت پايين سن توي
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 هادپيشن رو تو وقتي!...نبودم هاش مسوليت و ازدواج بند و قيدو توي و بود سالم 25 هنوز من...کنم

 ديگه کردم نمي فکر شد زده فرودگاه توي که هايي حرف اون از بعد...شد بيشتر تعجبم داد

 !ببينمت

 هي آورد رو تو اسم بابا وقتي هم ديگه طرف از بودن گذاشته فشار تحت منو بابا و مامان طرفي از

 وت با رو بازي اين اومد نمي بدم!کنم خورد دوستش بهترين طريق از رو عسل شدم وسوسه لحظه

 ...کنم شروع

 مين فکر بهش که چيزي تنها موقع اون ولي نداشتي قضيه اين توي دخالتي هيچ تو که درسته

 مي وجدان عذاب بکنم باهات ميخواستم که کاري از خودمم ها وقت بعضي!بود تو احساس کردم

 قطف ها فکر اون خب ولي...شه خراب لجبازي يه بخاطر زندگيت که نداشتي تقصيري تو...گرفتم

 عذاب احساس دوباره مت وقتيديد...خواستگاري اومديم شب اون وقتي!....بود دقيقه چند براي

 ناو که هايي محلي بي با ولي نداشتم رو قبل ي رابطه عسل با که درسته...داد دست بهم وجدان

 بهت حسي هيچ بفهمي ميخواستم!...بيارم خودت به رو تو خواستم مي فقط کردم بهت شب

 ...کنم نابود رو زندگيت خواستم نمي...ندارم

 هيچي دوستش بهترين بخاطر ولي ناراحته ببينم تونستم مي.ديدم مي رو عسل ي قيافه شب اون

 برات رو سوالي هيچ جاي که بود اين براي فقط هم نشستم کنارش که اين دليل!گه نمي

 بودم گذاشته رو انتخاب و ديدم مي رو ها اين ي همه...فهميدي رو چيز همه دونستم مي...نزارم

 !خودت پاي

 باهات عسل کردن له بخاطر بيشتر ولي بود هام دليل از يکي درسته هم اتاق توي حرفاي اون

 !کردم ازدواج

 والس يه تنها!دونستم نمي خودمم ؟ داشتم حسي چه. زد زل چشمام توي,شد تموم حرفاش وقتي

 يعني ؟ نگفت بهم ارسالن با رابطش به راجع هيچي عسل چرا ؟ چرا...بود کرده مشغول ذهنمو

 يه اقتلي حتي...گفتم مي بهش چيو همه که من...؟ نبودم دوستش بهترين ؟مگه بود دور ازم اينقدر

 ؟ کردم خراب رو زندگيم گونه بچه لجبازي يه بخاطر...؟ ؟ نداشتم هم رو ساده دل درد

 تيدونس نمي مگه.بشه اينجوري خواستي خودت!...شده خيانت بهش که داشتم رو کسي احساس

 هيچي ولي گفت...چرا ؟ داره دوست رو عسل نگفت خودش ؟مگه نداره بهت حسي هيچ ارسالن

 داشته رابطه عسل با گفت ؟مي چي گفت مي اگه! ...نگفت داشت عسل با که اي رابطه به راجع
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 هن کردي ازدواج باهاش بابات بخاطر فقط تو نره يادت ؟ کرد مي تغيير ؟نظرت شد مي عوض چي

 !کردي مي ازدواج باهاش هم گفت مي اگه حتي!...اي ديگه چيز

 !  ؟ خوبه حالت سارينا-

 کس هيچ نگران مغرور ارسالن اين نه ؟ بود شده نگرانم...دوختم بهش رو نگاهم گيجي با

 کهاين بدون! کنه حفظش داره سعي هميشه که مسخره غرور يه فقط!...نداره دل حتي اون...نميشه

 بآ کمي و کردم باز رو آب شير...کردم حرکت دستشويي طرف به و شدم بلند جام از کنم نگاهش

 ليو بود دراومده حالي بي اون از قيافم...دوختم خودم به آينه توي از رو نگاهم.پاشيدم صورتم به

 هب رو نگاهم...شدم خارج دستشويي از و بستم آبو شير!زد مي ذوق توي هنوز کردم ورم ي گونه

 مکث کمي خورد بهم که نگاهش.دوختم زد مي حرف گوشيش با داشت دورتر کمي که ارسالن

 :گفت آروم و شد نزديک بهم...کرد قطع رو گوشي کلمه چند از بعد و کرد

 ؟ خوبي-

 :گفتم و دادم جلوه خونسرد رو قيافم

 ؟ باشم بد بود قرار مگه-

 :گفت ثانيه چند از بعد و کرد اخمي حرفم اين با

 .رم مي خودم بعد رسونم مي تورو اول...اومده پيش برام کاري يه من-

 ...افتادم راه سرش پشت حرفي هيچ بدون

 به!...اون نه زدم حرفي من نه ماشين توي

 قيقهد چند از بعد! بستم رو چشمام آروم و دادم تکيه شيشه به رو سرم.داشتم احتياج سکوت اين

 رو در و شدم پياده ماشين از بندازم بهش نگاهي اينکه بدون.کرد پارک خونه در جلوي رو ماشين

 کردم باز رو در و برداشتم کيفم توي از رو خونه کليد. بستم

 منم ناخودآگاه! بود شده خيره بهم اخم با... انداختم بود وايستاده همونجا که بهش نگاهي نيم

 نشد کشيده صداي موقع همون! بکشه هم توي ابروهاشو بلده فقط اه. بستم رو در و کردم اخمي

 خونه وارد و کردم طي رو باغ عرض حوصله بي...شنيدم رو شدنش دور و هاش الستيک

 :فتگ و اومد نزديکم سريع من ديدن با...شد سالن وارد سراسيمه خاتون, در بلند باصداي...شدم
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 ....کجا ؟آقا ؟ خانوم سارينا شمايين -

 :گفت ترس با و زد صورتش به چنگي افتاد بهم که نگاهش

 ...آقا به برم من...؟ ؟ شده چي صورتتون بده مرگم خدا -

 :گفتم و کشيدم رو دستش که شد مي دور داشت

 اتاقمم توي من...باال بيار سرد آب کيسه يه ميشه اگه!...زمين خوردم خاتون نيست چيزيم -

 پله از و آوردم در سرم از رو شالم.شد دور ازم سريع حرفي هيچ بدون ولي نکرده باور بود معلوم

 روف بالشت توي رو سرم.شدم ولو تخت روي و رسوندم اتاقم به رو خودم حوصله بي...رفتم باال ها

 بستم رو چشمام و بردم

 گونم روي و گرفتم ازش رو کيسه.شدم خيره خاتون به و کردم باز رو چشمام آروم در صداي با

 .گذاشتم

 ...بيارم براتون چيزي يه ايد گرسنه اگه خانوم سارينا -:خاتون

 ! سيرم سير...شد صرف بيرون ممنون نه-

 :گفت ترديد با.بود شده متوجه انگار...بود شده تلخ ناخودآگاه لحنم

 اتاق حتي...حتي شدم ها اتاق ي همه وارد هم همين بخاطر...کجاست شما اتاق دونستم نمي من-

 ...آقا

 کم همينو اه... جداست ارسالن و من اتاق بود فهميده انگار...دادم سوتي چه فهميدم تازه

 :گفتم آروم کنم نگاهش اينکه بدون!داشتم

 بري ميتوني ممنون-

 کشمب عميقي نفس شد باعث در شدن بسته صداي ثانيه چند از بعد.نشنيدم ازش صدايي هيچ

 گونم روي بيشتر رو کيسه! کنه فکر بهم راجع هرجور داره حق گفتم که دروغي اون با...

 بود شده کمتر سوزشش.فشردم

 گذاشتم بالشت روي دوباره رو سرم حوصله بي...دوختم داد مي نشون رو5 که ساعت به رو نگاهم

 ......بستم چشمامو و
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 دش تعجبم باعث که مهربوني لحن با...بود خاتون.کردم باز رو چشمام در شدن بسته صداي با

 :گفت

 ...باشي خواب کردم نمي فکر دخترم شرمنده-

 :گفتم بود قاطيش خجالت که لحني با

 ؟ داشتين کاري... نبودم خواب -

 :گفت مهربونش لبخند همون با

 داره کارت کنم فکر...منتظرته پايين آقا -

 خجالت فهميد ؟ نکرده عوض بهم راجع رو ذهنيتش دروغم اون يعني.بود خوب زن اين چقدر

 :گفت مهربوني لحن با و شد نزديک بهم آروم...کشيدم

 دخترم بکشي خجالت خواد نمي...زدم مي حدس اول همون از -

 :گفتم آروم

 ميکني درکم که ممنون -

 مي دخترم مثل بعد به اين از...کني حساب روم ميتوني گرفته دلت کردي احساس هروقت-

 نشده عصباني آقا تا پايين برو هم حاال...دونمت

  ظريفي اخم حرفش اين با

 :گفتم و کردم

 !دارم استراحت به احتياج... خستم بگو بهش-

 :گفت و کرد نگاهم نگراني با

 ندي دستش بهونه بهتره...عصبانيه االن آقا دخترم-

 :گفتم اخم همون با

 !!نميشه چيزي خاتون نترس-

 :گفت لب زير کرد مي حرکت در طرف به که همونجوري و گفت استغفراللهي حرفم اين با
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 ...بدتر يکي از يکي!لجبازين دوتاتون هر-

 ونا لجبازي پاي به باشه چي هر...نشست لبم روي کوچيکي لبخند حرفش از.شد خارج اتاق از و

 ديدن با...شد باز بدي صداي با در که بود نگذشته رفتنش از دقيقه چند هنوز!  رسم نمي که

 :گفتم حرص با و کردم اخمي بود شده خيره بهم عصبانيت با که ارسالن

 به توجه نبدو و شد خيره بهم عصبانيت با! تو مياي پايين انداختي سرتو که نيست طويله اينجا -

 :گفت و شد نزديک بهم حرفم

 ؟ ؟ اي خسته هنوزم کپيدي اتاقت توي ساعت همه اين-

 ! ؟ بدم پس جواب بهت بايد هم بودنم خسته بخاطر نکنه-

 :گفت مکث کمي از بعد و داد بيرون عميق رو نفسش...خوره مي حرص داره بود معلوم

 !کن درست چيزي يه پاشو...گرسنمه من-

 :گفتم و شدم خيره بهش تعجب با

 بخور چيزي يه برو خودت چه من به-

 :گفت حرص با و برداشت سمتم به قدم يه

 ؟ کنم بلندت خودم يا ميشي بلند-

 :گفتم بلندي صداي با و شدم تر حرصي حرفش اين با

 ...ميخواي چيکار ببينم کن بلند!...نميره کتم تو زور حرف من-

 کشيدم اي خفه جيغ...شدم معلق هوا توي کردم احساس لحظه يه که بود نشده تموم حرفم هنوز

 :گفتم و

 :گفتم و کشيدم اي خفه جيغ

 ديوونه کن ولم-

 : گفت و گذاشت کولش روي منو کرد مي حرکت در سمت به که همونطور

 کنم مي پرتت باال همين از بزني زيادي زر-
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 !نکرد حس چيزي اصال کنم فکر که زدم اش شونه به مشتي حرص با

 ...کن ولم کنم درست چيزي برات نميخوام زوره مگه بابا اي -

 :گفتم جيغ با اينبار...نداد نشون العملي عکس

 کن کمکم خاتون... خاتون -

 حرص شدت از...شد خالي بادم حرفش اين با...رفت فرستادم رو خاتون! بگير خون خفه بابا اي-

 آشپزخونه داخل و گذاشت زمين روي منو حرکت يه با همونموقع!!کنم چيکار دونستم نمي

 سري صدقه از پختم مي که هم هايي غذا همون کنم درست چيزي نبودم بلد اصال من...کشوند

 !بود آشپزي کتاب

 :گفتم و شدم دور ازش سريع فکر اين با

 !ميکنم درست بزوري هم نيمرو همون نيستم بلد هيچي اصال من-

 :گفت و گرفت مچمو حرکت يه با که برم در خواستم

 !کنم مي کمکت خودم نداره اشکال-

 کردم نگاهش سينه به دست و نگفتم هيچي ديگه بياد کوتاه نيست قرار ديدم وقتي

 :گفت و زد پيروزي روي از لبخندي

 ؟ کني درست بلدي چي خب-

 :گفتم و زدم نيشخندي

 اب انتخاب حال هر به.کنم سرخ برات سيب بدم افتخار بهت ميتونم البته...؟ خوري مي نيمرو-

 !!خودته

 : فتگ بود نشسته پيشونيش روي اي گنده اخم بودم کرده مسخرش اينکه خاطر به که حالي در

  ؟ شدي راضي...نخواستم هيچي اصال-

 شد خارج اشپزخونه از عصبانيت با و

 زيادي براش هم نيمرو همون خب ولي...سوخت براش دلم يکم راستش
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 کردن ريز از بعد و برداشتم يخچال توي از ماهي تن يه و مرغ تخم تا دو هم همين بخاطر! بود

 .....ريختم ماهيتابه توي رو همشون زميني سيب

 نديلبخ بعد ي دقيقه چند به فکر با... کردم مکث در پشت و کردم جا جابه دستم توي رو سيني

 يزيچ نبودن کم از اينکه از بعد.انداختم سيني توي غذاي به نگاهي! نشست لبم روي شيطاني

 در هي لياقت... بيشعور اه نيومد صدايي...زدم در به اي تقه و کشيدم عميقي نفس, شدم مطمئن

 شدم وارد و کشيدم رو دستگيره فکر اين با! نداري هم زدنو

 بخاطر نه يا خوابه بفهمم تونستم نمي و بود چشماش روي ساعدش...دوختم بهش رو نگاهم

 کردم حرکت طرفش به هم همين

 !تو بياي باشم داده اجازه بهت نميکنم فکر -

 پوزخند با که بازش چشماي به رو نگاهم ؟ بود بيدار...رفتم تر عقب قدم چند و کشيدم هيني

 :کردم اخمي دوختمناخودآگاه کرد مي نگاهم

 !بکنم اينکارو بينم نمي دليلي منم نيستي بلد زدن در خودت وقتي-

 :گفت و شد خيز نيم جاش توي

 !بگو کارتو -

 :گفتم حرص با و کردم زدنش حرف لحن به اخمي

 !نيست گرسنت ديگه اينکه مثل ولي بودم آورده غذا -

 ييعن...شدم مي ناميد داشتم کم کم... بگه چيزي يه کردم مي خدا خدا...کردم حرکت در طرف به و

 زا خواستم و کردم نثارش بود فحش چي هر ؟ گه نمي هيچي چرا پس نبود گرسنش ؟مگه ؟ چي

 :شد بلند صداش که شم خارج اتاق

 ...کن صبر-

 :فتگ و کرد نگاهم طلبکار. برگشتم طرفش به اخم با و بستم بود کندني جون هر به رو نيشم

 !برو بعد بده غذامو -

 ! پرروييش همه اين کف تو موندم من يعني
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 وفتک چيزي ميزاشتم اگه عمرا وگرنه نگيره نقشم بود ممکن کردم مي ريسک دوباره اگه که حيف

 البد.بود شده خيره بهم تعجب با...گذاشتم تختش روي رو سيني و رفتم طرفش به حرص با! کنه

 همه از ام نقشه فعال...دادم مي رو جوابت ميتونستم اگه باش مطمئن. ندم رو جوابش کرد نمي فکر

 يول ببينم خوره مي رو ها غذا اون وقتي رو اش قيافه و بمونم همونجا داشتم دوست! تره مهم چيز

 زدم اتاقش از اي اضافه حرف بدون هم همين بخاطر کنه شک بزارم تونستم نمي ديگه

 از الخوشح...زدم بشکن خودم براي سرخوشي با و کردم باز رو نيشم بستم رو در که همين.بيرون

 هب رو نگاهم.رسوندم اتاقم به رو خودم و کردم اي خنده, هوا ميره دادش بعد ي دقيقه چند تا اينکه

 روي رو خودم کردم خاموش چراغارو اينکه از بعد و دوختم ميداد نشون رو شب 33 که ساعت

 از ورممنظ حاال! بيفته اتفاقي باالخره تا موندم منتظر و دادم تکيه تخت پشت به. کردم ولو تخت

 دونستي مي اگه جون ارسالن...شد مي بلند غذا خوردن از بعد که بود دادش و جيغ همون اتفاق

 هب چشمم آشپزخونه توي وقتي حقيقتش!...زدي مي دست بهش اگه عمرا ريختم غذات توي چي

 !رسيد ذهنم به نقشه اين, افتاد بود تويشيشه که اي تارونه عرق

 بود رسيده ذهنم به حاال و داشت هم بدي بوي اون بر عالوه...بودم متنفر تلخيش از هميشه

 متخ توي عرقارو اون از کم خيلي کنيد دقت...کم خيلي هم همين بخاطر بچشه مزشو هم ارسالن

 يم چي اه...بودم ريخته فلفل اش نوشابه توي و بودم کرده هم رو بعدش فکر حتي! ريختم مرغش

 دبلن صداش بود قرار کي...دوختم ساعت به رو نگاهم حوصلگي بي با ؟ بودم اونجا االن اگه شد

 روي از و دادم بيرون حرص با رو نفسم فکر اين با ؟ باشه خورده غذا معلوم کجا از ؟اصال شه

 هفهميد نکنه!نبود خبري هيچ...کردم بازش آروم و رسوندم اتاق در به رو خودم. شدم بلند تختم

 حرص با ؟ نمياد ازش صدايي چرا بابا اي.شدم خيره اتاقش در به و بردم بيرون رو سرم ؟ ؟ باشه

 رکيس خواستم...کردم تيز رو هام گوش کنجکاوي با. شنيدم صدايي که که ببندم رو در خواستم

 خودم عسري. افتاد رفت مي پايين داشت که درش ي دستگيره به چشمم دفعه يه که بکشم بيرون

 خواب به رو خودم و کردم خفه رو آخم صداي...کردم پرت تخت روي رو خودم و کشيدم عقب رو

 ي يافهق ميتونستم...کردم فرو بالشت توي بيشتر رو خودم خورد هم به که در بلند صداي با... زدم

 :غريد بود عصبانيتش از حاکي که بلندي صداي با! کنم تصور رو عصبانيش

 !بيشعور ي دختره نزن خواب به خودتو -

 ...ببينه ور قيافم تونست نمي بود بهش پشتم چون. نشه بلند خندم صداي تا فشردم بهم رو لبام

 :گفت و کشيد پووفي حرص با
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  ؟ هان؟ بودي ريخته غذا اون توي چي -

 :گفت و زد تخت ي گوشه به لگدي حرص با, ندارم رو چشمام کردن باز قصد من ديد وقتي

 !!نگيرم حالتو اگه نيستم ارسالن -

 اينکه از. آورم بيرون پتو توي از رو سرم و کردم ريزي ي خنده. شد خارج اتاق از عصبانيت با و

 اين بايد پس ميگيره حالمو گفت! شکوندم مي گردو دمم با بودم گرفته رو حالش

 بستم رو چشمام و زدم نيشخندي بيخيالي با... باشم خودم مواظب روز چند

 کيه ديگه اين اه...شدم نيمخيز جام توي و کردم باز نيمه رو چشمام غرغر با گوشيم زنگ صداي با

 بندازم صفحش به نگاهي اينکه بدون و کردم دراز دستمو حرص با! ؟ سرصبحي

 از اينکه خيال با...بردم فرو بالشت توي رو سرم آرامش با شد قطع که صداش...قطعشکردم

 چه آخيششش...کردم تر نرم رو جام و کردم جابجا بالشت روي رو سرم شدم راحت دستش

 !! ميکنه حال باهاش آدم اصال...نرمي بالشت

 کن ول بياد دهنت تو اي...شد بلند مسخرش صداي دوياره که ميفتاد هم روي کم کم داشت پلکام

 گوشي ,کنم باز رو چشمام اينکه بدون و کوبوندم بالشت به به رو سرم! اه سيريشيه عجب! ديگه

 رو صداش که داشتم خواب اونقدر ولي پيچيد گوشم توي آشنايي صداي...بردم گوشم نزديک رو

 :نشناختم

 ؟ ؟ چطوري خره سالم -

 :گفت مشکوکي حالت با باشه کرده کشف جديدي چيز انگار و کرد کوتاهي سکوت

 بردارين دست يکه ساعت...زشت چه واي واي واي ؟ نشدم مزاحم که موقع ؟بد ؟ پيشته ارسالن-

 ...! توروخدا

 هخند صداي با, بودن کرده کپي حياييش بي همه اين از که من... خنده زير زد بلندي صداي با و

 :گفتم عصبي و اومدم خودم به اش

 اين با بزرگترم خواهر که من ؟ منحرفن خودت مثل همه کردي فکر بيشعور ي دختره گمشو-

 ...شو آدم بار يه خدا رضاي محض که واقعا ميشم آب صدبار حرفات
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 بزنه حرفا اين از سن اين توي دختر يه ميده معني چه خب ولي بودما تر منحرف ازش خودم حاال

 :گفت خنده مي ريز داره بود معلوم که صدايي با! ؟

 شيم شاد بخنديم دورهمي خواستم بزرگ مامان بيخيال -

 :گفتم و کردم کج دهنمو

 ...بخوابم برم ميخوام ندارم حوصلتو بگو کارتو...بود بامزه چقدرم هه هه هه -

 ؟ ؟ داري جونتو ارسالن ي حوصله اونوقت -

 :گفتم جيغ با

 !!سروناااااز-

 :گفت زد مي موج توش خنده که صدايي با

 !بخورم چوبشو بايد بيچاره من کنه مي حالشو ديگه يکي...چه من به اصال بابا خب خيله -

 :داد ادامه بده بهم رو زدن حرف مهلت اينکه بدون

 لقمشت وقتي اونو البته که داره هم مناسبت دعوتيم جون آقا ي خونه عصر امروز...کن ول اينارو -

 !ميگم بهت دادي

 مهموني اين مناسبت تا آوردم فشار ذهنم به چي هر. ضعفم نقطه روي بود گذاشته دست درست

 :گفتم حرص با. نداد قد جايي مغزم بفهمم رو

 ؟ ميخواي چقدر -

 !کافيه تومن صد قانعيم بسيار انسان هم من و خواهرمي که. اونجايي از -

 :گفتم داد با

 ؟ ؟ چيي -

 ميفهمي اونجا اومدي وقتي هم تو برم من نداري کاري اگه هيچي -

 !!ميدم تومن 51...ببينم کن صبر -

 ببيني خيرشو تومن 71 -
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 ...ديگه بنال خب -

 منو دراينق بزنمش ميخوره تا ميخواست دلم. کشيد طول برام يکسال ي اندازه به که کرد سکوتي

 !!بيشعور ي دختره نده حرص

 ...برگشششته ماهان -

 اومده لبم روي سروناز کردن ضايع بخاطر که اي خنده با. اومد يادم ماهان ديروز هاي حرف تازه

 :گفتم بيخيال بود

 ؟ چي که خب -

 ؟ ؟ نکردي تعجب يعني -

 پووولسرخوش بي پول پس...بود تکراري خبرت بگم بايد خوشبختانه...کنم تعجب چرا نه -

 :گفت حرص با که خنديدم

 !!ميکنم پولت اونجا ؟بياي ؟ خودته دست مگه کردي غلط -

 :گفتم خنده با

 ادامه هب برم نداري کاري اگه حاال بکني توني نمي غلطي هيچ هم تو خودمه دست بيني مي که فعال

 !!برسم حالم و عشق ي

 مي تلفن پشت حرص با که اي ناموسي هاي فحش به اينکه بدون...خنده زير زدم خودش مثل و

 تر حيا بي داره روز به روز!!تربيت بي ي دختره اه اه. کردم قطع رو گوشي کنم توجهي داد

 .شدم بلند جام از و گذاشتم عسلي روي رو گوشي...ميشه

 با رو  موهام... اومدم بيرون دستشويي از صورتم و دست شستن از بعد و رفتم روشويي طرف به

 تقريبا آخري روي کردم يکي تا دو رو ها پله که اين از بعد. شدم خارج اتاق از و بستم کليپس

 وارد مضاعفي انرژي با, آشپزخونه توي ارسالن و خاتون ديدن با!! پايين کردم پرت رو خودم

 ناي ولي داد رو جوابم خوشرويي با خاتون...دادم سالم بهشون بلندي صداي با و شدم آشپزخونه

 رو و نشستم روبروش صندلي روي...بگيره باال رو سرش نداد زحمت خودش به حتي يابو ارسالن

 !پيچيد هم تو رودم و دل که بيار منو ي صبحانه خاتون -:گفتم خاتون به

 :گفت و انداخت بهم نگاهي خنده با
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 شدنه؟؟ بيدار وقت االن آخه...بنداز ساعت به نگاه يه دختر -

 :گفتم مظلومي لحن با ميخاروندم رو سرم که حالي در

 !شدم خسته کلي ديشب خاتوني کنم چيکار خو -

 :گفت نشنوه خاتون که آرومي صداي با...شدم ارسالن پوزخند ي متوجه

 !!شدم مي خسته معلومه,شاهکارم اون با بودم تو جاي منم -

  موفق اصال کنم فکر که گرفتم رو شد مي باز خود به خود داشت که نيشي جلوي سختي به

 : گفتم اي زده تعجب مثال لحن با...نشدم

 ؟ شاهکار کدوم...وا -

 کمي حرص با. بره هم توي عميق هاش اخم شد باعث پرسيدم که اي مسخره سوال و بازم نيش

 :گفت و شد خم طرفم به

 !!کوچولو باش هم جوابت منتظر پس ؟ ؟ اينجوريه ا -

 کارچي ميخواست مثال...بگيره ازم خوشمو حال شد نمي باعث اين ولي داد مي تهديد بوي لحنش

 هالبت...لباسم توي مينداخت چيزي سوسکي هم يا کرد مي ضايعم جمع جلوي يا فوقش کنه؟

 اشتد که خاتون به نگاهم همونموقع!کنم خوش دلمو اولي به و نکنم فکر دومي به دادم مي ترجيح

 :گفت مهربوني با و گذاشت ميز روي رو سيني. افتاد اومد مي طرفمون به دست به سيني

 ...دخترم جونت نوش -

 هطعن پر صداي... انداختم روبروم وارنگ و رنگ ي صبحانه به رو نگاهم و دادم رو جوابش لبخند با

 :شد بلند ارسالن ي

 !زحمت بي بيار هم منو ناهار خاتون -

 بار يه خدا اي کرد؟ مي مسخره منو... دوختم پوزخندش به رو مشکوکم نگاه و بردم باال رو سرم

 دستم تا ودب من طرف از بهونه يه منتظر کال که ارسالن البته! کنن؟ مي چيکار ببين,شدما بيدار دير

 !بندازه

 :بيام بيرون افکارم از شد باعث خاتون صداي نبود؟ بود؟!نبود دير هم خيلي يک ساعت وگرنه
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 ...ميشه آماده االن آقا چشم-

 اي لقمه کردن درست به مشغول رو خودم و شدم کنش خورد اعصاب پوزخندهاي اون بيخيال

 به رو لقمه. شدم خيره شاهکارم به ذوق با شد کامل نونم داخل مواد اين از بعد. کردم خودم براي

 نم خالي دست بعد ي لحظه و اومد جلو دستي, شه دهنم وارد اينکه از قبل ولي بردم نزديک دهنم

 !بود مونده معلق هوا توي که بود

 تا هک خاليم دست به رو نگاهم...شدم خيره کرد مي نگاهم کجي لبخند با که ارسالن به شوک با

 شتمدا سراغ خودم از که حرصي تمام با...دوختم بود داشته نگه رو نازنينم غذاي پيش ثانيه چند

 :گفتم و کردم نگاهش

 ...پس بده ؟غذامو ؟ کني مي چيکار-

 :گفت زد مي موج توش شيطنت که لحني با و برد باال رو ابروهاش

 ؟ ؟ ندم اگه و-

 ور خودم خونسردي...کنه مي تالفي داره بود معلوم بيشعور! ! بکشم جيغ همونجا بود مونده کم

 العمل عکس بيشتر چي هر داد مي نشون تجربه...ندم نشون رو حرصم کردم سعي و کردم حفظ

 نون يکهت يه و گرفتم ازش رو نگاهم بيخيالي با...دربياره رو حرصم کرد مي سعي بيشتر,بدم نشون

 ولي دمکر نزديک دهنم به رو لقمه احتياط با اينبار...گرفتم خودم براي اي ديگه ي لقمه و برداشتم

 و حرص عالمه يه با موندم من اينبار و شد خالي هام دست دوباره که شد چي دونم نمي

 !!عصبانيت

 :گفتم و کوبوندم ميز به محکم رو مشتم حرص با

 ؟ دزدي مي منو غذاي چرا ؟ ؟ چته هست معلوم-

 :گفت, خورد مي منو ي لقمه آرامش با که درحالي و داد تکيه صندليش به دراري حرص لبخند با

 رد خونه در از زور به که فردا پس ؟فردا ميگيرم تو چاقي جلوي دارم بده...کوچولو نخور حرص -

 ...نمياد خوشم چاق زن از ؟منم بکني خواي مي چيکار شدي

 ...شدم خيره بهش شده قرمز عصبانيت بخاطر بودم مطمئن که هايي چشم با

 !!بيشعور درار حرص ي پسره... چاقه کجام ؟من ؟ کرد مسخره منو االن اين
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 ؟ ميخورم حرص چرا من اصال...نشدم چاق ولي شدم تنبل و ميخوابم خيلي تازگيا که درسته

 با و زدم افکارم به نيشخندي!!...ببينه نقصمو بي و ظريف اندام تونه نمي البد کور ؟چشمش

 :گفتم تمام خونسردي

 !بخور آبشو کوزه دم بزار نظرتو هم شما... ميکنم باهاش بخواد دلم کار هر خودمه اندام -

 تدس باشي تو تا...بود شده خنک دلم آي...شد خيره بهم بود زده بيرون تعجب از که چشمايي با

 ميمحک لگد با که کنم درست ديگه ي لقمه يه اومدم سوم بار براي! نزاري من ضعفاي نقطه روي

 به رو نگاهم حرص با!!نيومده ما به خوردن انگار جون خدا...بستم رو چشمام درد از شد زده پام به

 ومدمي حساب به حروم مال االن و بود دزديده که منو پنير نون داشت مرموزش لبخند با که ارسالن

 خاتون به رو نگاهم!! قراره چي از قضيه فهمم نمي اصال و نبودم من يعني اين...دوختم خورد مي

 به حواسش و بود خودش هواي و حال توي خداروشکر...دوختم بود ناهار کردن درست مشغول که

 دبو کي هر گفتم که آخي اين با خب ولي نبود هم بلند خيلي صدامون که هرچند نبود ما بحث

 ما شده ريز چشماي با و برگشتم  ارسالن طرف به حرص با...شد مي معطوف اينطرف به حواسس

 :غريدم

 !؟ ؟ نباشن پا و دست توي کني جمع درازتو لنگاي اين توني نمي-

 :گفت و شد خيره بهم طلبکار

 که داديهخدا نعمت يه باالخره نميشم بلنديم قد منکر منم...پايي و دست توي که تويي اين فعال-

 !!نميشه کسي هر نصيب

  يگهد اينبار!!دراز لنگ ي خودشيفته ي پسره... کوتاهم قد من گفت مي داشت زبوني بي زبون با

 اين به آخرش موندم مي بيشتر يکم اگه مطمئنا...کنم کنترل خودمو عصبانيت و حرص نتونستم

 !دارم تشريف الخلقه ناقص من که رسيد مي نتيجه

 :گفتم خاتون به رو حرص با

 !!شدم سير خاتون مرسي-

 ي دهز تعجب نگاه و نيشخندش به توجه بي و کردم پرتاب ارسالن سمت به رو ترکشم از پر نگاه

 حرص با شدم خارج اونجا از که همين...کردم ترک رو آشپزخونه شد مي بدل و رد ما بين خاتونکه

 به رو خودم خورد اعصابي با...وجودشکردم نثار بودم بلد فحش چي هر و کشيدم اي خفه جيغ
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. شتدا تشريف نردبون زيادي نبودم قدکوتاه اصالنم...دوختم آيينه به رو نگاهم...رسوندم اتاقم

 با کردم سعي و کردم حرکت لباسيم کمد طرف به...شدم آروم کمي فکر اين با و کشيدم پووفي

 زونکهآوي لباسهايي به رو نگاهم. کنم سرگرم رو خودم امشب مهموني براي مناسب لباس انتخاب

 پشت رو موهام.کردم پرت تخت روي و آوردم بيرون لباس دست چند و انداختم بودن رختي چوب

 اصال...کنم انتخاب کدومو دونستم نمي...شدم خيره ها لباس به سردرگرمي با و فرستادم گوشم

 اين اب پس هميه دور يه گفت فقط هم ماهان امشبه مهمونيه پسند مورد لباسي چه دونستم نمي

 رو خودم تا پوشه مي چي ارسالن بفهمم داشتم دوست خيلي.پوشيدم مي ساده بايد حساب

 به و گرفتم تخت روي هاي لباس از رو نگاهم رسيد ذهنم به که اي نقشه با.کنم ست باهاش

 راهرو توي کسي.کردم نگاه رو اطرافم يواشکي و کردم باز آروم رو در...کردم حرکت در سمت

 عميقي نفس.کردم پرت داخل رو خودم و رسوندم اتاقش در به رو خودم آني حرکت يه با. نبود

 ضايع و ميومد يا ؟ برم راه يواشکي ميکنم سعي دزدا مثل منچرا بابا اي...دادم تکيه در به و کشيدم

 ! ديگه اومد نمي هم يا شدم مي

 و انواع...کشيدم توش سرکي و کردم نزديک کمدش به رو خودم.شد جمع اطراف به حواسم تازه

 تا تداش کم آرايشي ست چندتا فقط.بدتره هم دخترا از که اين...ميشد پيدا توش لباسي اقسام

 رو نگاهم باسردرگمي... بودم نديده باهم جا يه رو لباس همه اين بحال تا...شه ثابت بودنش دختر

 مخواست سرخوردگي با...بپوشه ميخواد چي بفهمم کجا از من االن بابا اي...دوختم هاش لباس به

 سلبا به و برگشتم رو رفته راه. افتاد تخت ي گوشه به چشمم ناخوداگاه که بيرون برم اتاق از

 بهشون رو نگاهم موشکافانه! بودن خودشون...شدم خيره بودن  پهن تخت روي که هايي

 اي سرسري نگاه برسه سر اينکه از قبل...مشکي شلوار يهکت همراه رنگ بلوطي پيراهن...دوختم

 .بيرون زدم اتاق از و دوختم اطراف به

 ست باهاش رو ام مشکي شال و شلوار و کردم جدا بقيه از رو رو کالهدارم رنگ بلوطي مانتوي

 رو کيممش بلند پاشنه هاي کفش. شد مي جالب کل در ولي بود تيره زيادي تيپش اينکه با...کردم

 اش خيره نگاه به توجه بي. اومد باال ها پله از ارسالن همونموقع.بيرون زدم اتاق از و پوشيدم هم

 ي بهانه به ميتونم و شدم آماده زودتر من شد خوب...رفتم پايين رو ها پله و شدم رد کنارش از

 از کيي روي.نشست لبم روي کجي لبخند فکر اين با..بندازم دستش کلي هامون لباس شدن ست

 کمي رژمو نداشت آرايشي صورتم چون. برداشتم کيفم توي از رو قرمزم رژ و نشستم ها کاناپه

 شرف باالخره انتظار دقيقه چند از بعد...دربياد رنگي بي حالت از ام قيافه تا زدم معمول از پررنگتر
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 رو ناشآستي.نشست لبم روي کوچيکي لبخند ناخوداگاه تنش توي ها لباس اون ديدن با...شد فرما

 خيلي...بود دستش توي هم کتش بود گذاشته باز رو اولش ي دکمه تا دو و بود زده باال آرنج تا

 لحن با و دادم قورت لبخندمو. بيان بهش اينقدر ها لباس اين کردم نمي فکر.بود شده جذاب

 :گفتم طلبکاري

 ؟ کردي ست من با چرا -

 و ننداخت تا و تک از رو خودش ولي بود شده گيج هم ارسالن.بگه خودم به اينو نبود يکي حاال

 :گفت

 باشي نکرده ست من با تو معلوم کجا از -

 :گفتم و کردم اي مصنوعي اخم

 !؟ بدي جلوه من مثل خودتو داري دوست خيلي معلومه شدم آماده شما از زودتر من اونجايي از -

 :گفت جدي خيلي و کرد اخمي.موندم زدم که حرفي کف توي خودمم

 يپت و کجا تو تيپ. کنم نمي بيجايي همچين باشه هم عمرم روز اخرين اگه حتي باش مطمئن-

 ...!کجا من

 :گفتم باشه خونسرد کردم مي سعي که لحني با.شدم حرصي واقعا حرفش اين با

  ؟ مينويسن "ت" کدوم با رو تيپ ميدوني مگه تو هه -

 پرتي و چرت هر هم من...نميارن هم کم که لجباز هاي بچه مثل بوديم شده. بود داري خنده وضع

 باعث خاتون صداي که بگه چيزي خواست عصبانيت با.دادم مي تحويلش ميومد در دهنم از که

 .شه قطع بحثمون شد

  کنم دود براتون اسفند بايد...مياين بهم خيلي ماشاال ماشاال -:خاتون

 :گفت ارسالن که رفت مي جدي جدي داشت

 !ديگه وقت يه براي باشه...شده ديرمون خاتون مرسي -

. دش خيره بهمون لبخند با و موند همونجا خواسته خدا از بود زده تعارف يه فقط انگار که هم خاتون

 ولي بودم شده گيج اينکه با. زد برام چشمکي خنده با که کردم مي نگاهش داشتم تعجب با
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 سوار. بيرون زديم خونه از کرديم خداحافظي باهاش اينکه از بعد. دادم لبخند يه با رو جوابش

 نظرم مورد دي سي دنبال و داشبورت توي کردم رو سرم, بهش توجه بي و شدم ماشين

 صداي. زدم جلو ترک تا چند و گذاشتم دستگاه توي رو دي کردمسي پيداش وقتي...گشتم

 رو چشمام و دادم تکيه صندلي به زو سرم منم پيچيد ماشين توي که اميري خواجه احـسان

 شدم يم مجبور هم همين بخاطر گرفتم مي افسردگي شدم مي ماشين اين سوار وقتي کال...بستم

 کناريم مغرور آدم اين بخاطر همشم نپوکم حوصلگي بي فرط از تا بزارم چيزي آهنگي يه

 تو يناروا بفهمه اگه حاال! ايييش کنه مي نگاه بقيه به باال از و گيره مي باال رو دماغش که بس!...بود

 آهنگ هب ادم ديگه گفتم مي داشتم آها بودم؟ کجا خب...ها بره مي گيوتين با سرمو گفتم بهش دلم

 صداش که کردم مي زمزمه لب زير رو آهنگ داشتم دقيقه چند دونم نمي...ميشه قانع دادنم گوش

 :شم خيره بهش و کنم باز رو چشمام شد باعث

 !بدرنگه خيلي رژت -

 ...تنيس توپ تا دو ي اندازه بود شده چشمام ناگهانيش و ربط بي حرف اين از ميگي منو

 بدرنگه؟؟ کجاش -

 شدم خيره خودم به آينه توي از تعجب کمي و حرص با و گفتم اينو

 !!چه من به اصال -:ارسالن

 !!رفت شد خل چشه؟ اين واا...دوخت روبرو به رو جديش نگاه حرف اين گفتن با

 ...نشد زده بينمون حرفي هيچ جون آقا ي خونه به رسيدن تا

 روي محوي لبخند جون خانوم و جون آقا يادآوري با. انداختم روبروم رنگ مشکي در به رو نگاهم

 همه زا بيشتر... بودمشون نديده ديگه هم عروسي از بعد بود شده تنگ براشون دلم. نشست لبم

 بودم نديده رو بچگيام همبازي که بود سال دو... بود شده تنگ ماهان براي دلم

 !ديگه بيفت راه برده ماتت چرا -

 بزنه؟؟ حرف درست بگيره ياد ميخواست کي آدم اين...رفتم زدنش حرف لحن به اي غره چشم

 شدنبال ناچارا منم...کرد حرکت تر جلو ام غره چشم به توجه بي...ميزنه حرف نوکرش با داره انگار

 شدم کشيده
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 فتادما راه ازش جلوتر...شد باز تيکي صداي با در ثانيه چند از بعد. موند منتظر و زد رو آيفون زنگ

 کنار و خونه اين توي هام بچگي ي خاطره...بودم گلهاش با خونه اين عاشق...شدم باغ وارد و

 نشست لبم روي محوي لبخند...شد مي زنده آدماش

 يزيچ اي پشه گوسفندي گاوي گفتين مي کردين؟؟ گم راه...دشمن امسال دوست پارسال به به -

 !!کرديم مي قربوني جلوتون

 :دمش مچاله يکي بغل توي کردم احساس لحظه يه, بدم تشخيص آشناشو صداي اينکه از قبل

 

 ماحت...بغليه چقدر آوردي گير کجا از رو تيکه اين ارسالن... هلويي چه...نرمي تو چقدر جونم اي -

 داره رو خودش هواي و حال هم بوسيدنش

 و کرد غنچه رو لباش...کرد نمي ترک رو بازياش مسخره اين هيچوقت. شناختم رو صداش تازه

 :شد بلند ارسالن عصبي صداي اوردکه جلو رو سرش

 :شد بلند ارسالن عصبي صداي

 !ماهان -

 :گفت و کرد دور خودش از منو سريع

 منو داره کن جدا ازم روتو و چشم بي زن اين بيا ارسالن!...عفت بي! حيا بي کن ولم واي اي -

 ميخوره

 :گفتم و رفتم بهش اي غره چشم حرفش اين با

 !سقف؟ به اعتماد بخورمت که اي خوشمزه خيلي بعدشم نشدي؟؟ آدم هنوز تو -

 :گفت و زد کمرش به رو دستاش حرفم اين با

 !کن امتحان داري شک -

 محکم صداي متعاقبش و شد حلقه کمرم دور دستي که بدم شعوريشو بي اين جواب خواستم

 :شد بلند ارسالن

 داخل؟ بريم نيست بهتر _
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 تحرک يه با و زد نيشخندي حرفش اين با ماهان...ماهان با صحبتش طرف ولي بود من به نگاهش

 نارسال به رو نازکي صداي با. کرد شوت طرف يه منو و کشيد بيرون کمرم دور از رو ارسالن دست

 :گفت

 !بديم انجام کارمونو نميشه اينجا داخل بريم...عشقم آره -

 بهش زيادي اونجا معلومه شده؟ شعور بي اينقدر چرا اين...گرفتم گاز رو لبم آروم خجالت از

 :گفت و کرد جدا ازش رو خودش حرص با ارسالن! ساخته

 !زدي بهم حالمو ديگه باش آدم ماهان اه -

 :گفت داري بغض لحن با ماهان حرفش اين با

 عيس اي بهونه هر به که قبال نامرد؟؟ ميزنم بهم حالتو من...چي همه زير آخرشميزني ميدونستم -

 !خان؟ ارسالن رسمش اينه کني نزديک بهم رو خودت کردي مي

 اين از اونقدر!! کرد پاک رو نداشتش دماغ آب شالم ي گوشه با و آورد نزديکم رو سرش ناخوداگاه

 و نداختما شالم به نگاهي گيجي با...بدم نشون العملي عکس نتونستم کهحتي شدم شوکه کارش

 کردم نگاه بود شده خيره بهم نيشخند با که ماهان به دوباره

 کامل تيپت خداييش االن...بموني همينجوري بزارم نيومد دلم بودي رسيده خودت به خيلي -:ماهان

 !مادر قربونت به ارسالن...خودت واسه شدي جيگري شد تر

 وساطت با آخرش که کردم خالي روش رو حرصم اونقدر ميدونم ولي زدمش چقدر دونم نمي

 با دراينق کسي حاال تا گفت مي نيشخند با اونم!! کنم ولش مالين و خونين شدم راضي ارسالن

 که گفت پرت و چرت راه توي اونقدر خالصه...آورد مي در رو حرصم و بود نکرده نازش خشونت

 وابر و چشم هم براي فقط خونه در به رسيدن تا و نگفتيم هيچي ديگه هم ما اومد در ارسالن داد

 !اومديم

 مهه اين يعني. دوختم ماهان به رو نگاهم زده شگفت بودن سالن توي که جمعيتي سيل ديدن با

 :گفت و زد چشمکي خنده با ديد رو نگاهم که ماهان بودن؟ اومده ماهان بخاطر آدم

 دارن؟؟ دوستم چقدر بيني مي -

 :گفت بقيه به رو بلندي صداي با بمونه جوابم منتظر اينکه بدون
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 کنين حالم شامل لطفتونو اينقدر نيستم راضي اصال!تروخدا نشيد بلند...ياال...ياال-

 از ترم ميلي نيم حتي و بودن شده خيره ماهان بازياي مسخره به خنده با که بقيه به نيشخند با

 هب دقت با رو نگاهم کرديم سالم بقيه با که اين از بعد. شدم خيره بودن نخورده تکون جاشون

 بهش رو خودم خوشحالي با ارسالن به توجه بدون و شد باز نيشم ديدنش با. چرخوندم اطراف

 :گفتم بازم نيش همون با...رسوندم

 ســـالم -

 :گفت و کرد ريزي اخم

 !کنم مي ناقص معرفتتو بي شوهر اون يا تورو ميزنم يا که نيفته بهت چشمم برو -

 :گفتم مظلومي خيلي لحن با و ورچيدم رو هام لب

 !جون آقا -

 ازم ور نگاهش و گفت استغفراللهي لب زير چون نداشت فرقي شرک ي گربه با قيافم کنم فکر

 :گفتم و نشستم کنارش خوشحالي با. گرفت

 !ميدما طالقتون کنين قهر-

 مي حرص و دونست مي خودش منوهووي جون خانوم جون آقا به زيادم نزديکي بخاطر هميشه

 گيرش زن دوتا اينکه از که هم جون آقا. خنديدم مي خوردناش حرص اين به چقدر منم. خورد

 ماندن ناگفته البته کرد مي نگاه هووها تا دو ما دعواي به سرخوشي با اومد نمي بدش خيليم اومده

 ازس کار تهديدم کنم فکر! کنه مي ضايعم کلي ها وقت بعضي و داره رو جون خانوم هواي چقدر که

 :گفت و برگشت طرفم به خنده با چون بود

 کجاست؟ شوهرت وروجک نکن زبوني بلبل اينقدر-

 !!شــوهر آقاي...پرسين مي بازم نشستين کنارم خودتون خوبه -

 آقا ديدن با... شد نزديک بهمون ارسالن همونموقع. داد تکون تاسف روي از رو سرش خنده با

 :گفت و نشست لبش روي محوي لبخند جون

 چطوره؟ حالش خودم جونِ آقا به به -
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 :گفت و رفت بهش اي غره چشم هم جون آقا

 !نيستم بد شما پرسياي احوال از -

 :گفت خنده با و نشست کنارم ارسالن

 شده؟ دعواتون جون رها با شدين؟ تلخ گوشت باز شما شده چي-

 خانوم با باز که بود اين دليلش شد مي تلخ جون آقا وقتي هم هميشه. بود جون خانوم اسم رها

 کرده قهر جون

 ونمنميد من! ديوار به بکوبم محکم رو سرم ميزنه سرم به وقتا بعضي زن اين دست از -: جون آقا

 حرفا ينا خانوم ميگم بخر برام اينو داري دوستم هنوز اگه ميگه من پيش مياد که ميکنه پرش کي

 مي لقبو چرا و چون بي رو ميگفتم چي هر وگرنه نيستي عاشقم قديما مثل ديگه تو گه مي چيه

 !کردي

 اين حرص خوب هم جون خانوم...بودم خوردناش حرص اين عاشق...شدم خيره بهش خنده با

 !مياورد در رو پيرمرد

 نميبينمش کجاست؟ االن -:ارسالن

 :گفت و شد حرصي دوباره جون آقا گفت اينو تا

 !ديگه هست جايي يه...ميدونم چه من -

 النارس به رو نگاهم. شد بسته نيشم رفت بهم که اي غره چشم با که خنديدم ريز حرفش اين با

 ديدن با...شدم خيره بود زده زل که جايي به تعجب با. دوختم بود شده خيره جايي به اخم با که

 زرگمب عموي پسرِ شايان...باال پريد ابروهام ناخوداگاه کرد مي نگاه رو اينور پوزخند با که شايان

 يادم يادم که هم اونجايي تا بودم نديده ازش خطايي تابحال من يعني نبود بدي پسر. بود سعيد

 ناي چرا که بود اين از تعجبم. کرد ردش اول همون عسل ولي بود عسل سمج خواستگاراي از يکي

. دبو شده تشنم...گرفتم شايان از رو نگاهم فکر همه اين از کالفه...زدن زل هم به اينجوري تا دو

 دوختم روبروم پارچ به رو نگاهم... کرد مي ام کالفه بيشتر اين و بود شده گرم دوباره هم هوا

 شين؟ کار به دست خواين نمي دوتا شما -:جون آقا
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 آقا به رو نگاهم...بردم دهنم طرف به ميزدم باد رو خودم که همونجوري و کردم آب پر رو ليواني

 :گفتم تعجب با و دوختم جون

 چيه؟ منظورتون -

 !بمونيم؟ منتظر بايد چقدر...نشده نتيجتون از خبري وهنوز گذشته ازدواجتون از ماه سه -

 دهنم از رو آب ليوان. بيرون زد دماغم از و پريد گلوم توي آب کردم احساس لحظه يه ميگي منو

 يم کمرم به آروم که همينطور و برداشت رو ليوان دوباره نگراني با...گذاشتم ميز روي و کردم جدا

 :گفت و کرد نزديک دهنم به رو ليوان زد

 بياد جا نفست بخور اينو بيا...دختر شد چت-

 رو سرم خجالت با و اومدم خودم به تازه اومد بند هام سرفه که اين از بعد و خوردم رو آب از کمي

 :شد بلند جون آقا مشکوک صداي. انداختم پايين

 گفتم؟؟ بدي چيز -

 خيره بهم اخم کمي و سرزنش با که ارسالن به رو نگاهم. شد حلقه کمرم دور دستي همونموقع

 اه شوک تو رفتم که منه تقصير مگه خب کنه؟ مي نگاه اينجوري چرا اين وا. دوختم بود شده

 قورت رو اش خنده کرد سعي که خوند چي چشمام توي از دونم نمي!!خرفت اخالق بد اخموي

 :گفت جون آقا روبه و گرفت ازم رو نگاهش...بده

 شه اذيت درساش وسط خوام نمي...اس بچه خودش هنوز سارينا -

 :گفتم و دادم تکون حرفاش تاييد براي رو سرم باشم گفته چيزي اينکه براي منم

 !شمائين ميگم بهش که کسي اولين شد خبري اگه باشيد مطمئن -

 آقا. مکرد جمع رو نيشم و گفتم ايشي ارسالن ي غره چشم با که کردم باز رو نيشم بندش پشت

 رو يهبق داشتم بيکار دقيقه چند دونم نمي... نگفت هيچي ديگه چون شد قانع کنم فکر هم جون

 خيره بهش و اومدم خودم به بود کرده خطاب رو بقيه که ماهان بلند صداي با که زدم مي ديد

 :شدم

 و گذاشتيد چشممون تخم رو قدم اينکه بخاطر ميخوام همه از اول آقايون و خانوما خـــب -

 !کنم تشکر همتون از اومديد اينجا تا حقير ي بنده بخاطر
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 :گفت خنده با( ماهان پدر)حسام عمه شوهر.شد بلند همه ي خنده حرفش اين با

 شديم جمع هم دور جون آقا حرف خاطر به فقط ما نگو چرت جون بچه -

 :گفت و خاريد رو پيشونيش شده ضايع بدجور بود معلوم که ماهان

 کنم فراموش چيو همه و گذاشتيم که شرطي اون زير بزنم نزار من پدر اِ-

 :گفت خنده با عمه شوهر. زد پيروزي روي از لبخندي حرفش از بعد

 کن استفاده سو خوب هم تو دادم دستت ضعفي يه من حاال-

 :اومد حرف به جون آقا اينبار

 زنين؟ مي حرف چي به راجع پسر و پدر شما -

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش از يکي ماهان کنه اعتراضي عمه شوهر اينکه از قبل

 اهر ويغ و جيغ کلي هم مامان کرده فراموش مامانو تولد روز ما باباي اينکه مثل...جون آقا هيچي -

 !برن مي سر به قهـر توي هم االن. انداخت

. دمش خيره شده قرمز حرص از بود معلوم که عمه به و زدم لبخندي. شد بلند بقيه ي خنده صداي

 .نگفت هيچي و داد تکون تاسف روي از رو سرش خنده با جون آقا! بود رک و پررو پسر اين چقدر

 روز قضا از که سال دو از بعد...ميدونيد که رو هم دور شدنمون جمع دليل دوستان خب -:ماهان

 رکتپرب بازگشت ميخوايم امروز و برگشتم وطنم به مملکت مهندس عنوان به بود هم سختي هاي

 ...بگيريم جشن منو

 :گفت هيجان با دفعه يه و کرد مکثي

 !!هووورا جيـــغ دســــت دســـت همـــه حاال -

 بازياش مسخره به خنده با هم ها بزرگتر...زدن سوت و دست به کردن شروع جوونا حرفش اين با

 کردن مي نگاه

 هم رهت باز فضاش هم بيرون...بندازيم راه برقص و بزن تونيم نمي که اينجا! کنيد صبر -:ماهان

 ه؟؟چي نظرتون...کنه مي اجرا زنده کنسرت خوانندمون اينکه هم و کنيم روشن آتيش تونيم مي
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 تشويق رو ارسالن دست و جيغ با هم بقيه...دوختم ارسالن به رو نگاهم ناخوداگاه حرفش اين با

 :گفت ماهان به رو اعتراض با ارسالن. کردن مي

 نپرسيا منو نظر وقت يه-

 !بخوني بايد شده که هم من خاطر به امروز -

 اب ماهان... شه بلند بقيه و دخترا سوت و جيغ باره.د شد باعث اين و نگفت چيزي ديگه ارسالن

 :گفت اعتراض

 ارسالن نه بينين مي دوسال بعد منو خوبه حاال! بســه ديگه خب -

 آقا به رو و شد بلند جاش از ارسالن...خنده زير زدم آروم که بود بامزه اونقدر زدنش حرف لحن

 :گفت جون

 نمياين؟ شما...بقيه پيش ميريم ما -

 !کشه مي طول کنم راضي مادربزرگتونو تا منم برين شما نه -

 با داشت که ماهان ديدن با. شديم دور ازش اي اجازه با گفتن از بعد و شدم بلند جام از خنده با

 جلوگيري احتمالي خطرات از تا کردم دور ارسالن از رو خودم سريع ميومد طرفمون به سرعت

 :گفت ارسالن به رو و رفت من به اي غره چشم رسيد که بهمون.کنم

 !عزيزم بريم -

 به حرص با...شد دور اونجا از و کشيد رو ارسالن دست بگه چيزي ارسالن بزاره اينکه بدون و

 ور افکارم! اس اونکاره ميکردم فکر شناختم نمي رو ماهان اگه خداييش. شدم خيره رفتنشون

 احوال مهشيد با...رفتم زد مي حرف عموهام دختر از يکي مهشيد با که سروناز طرف به و زدم پس

 :گفتم کرد مي نگاهم حرص با که سروناز به رو و کردم پرسي

 تو؟ چته -

 :گفت عصبي کشيد مي رو دستم که حالي در و کرد خواهي عذر مهشيد از

 هم واهرخ يه گي نمي تو چي؟؟االغ که نشستي پيري اون دل ور رفتي ساعته يه بيشعور ساريناي-

 هان؟؟؟ داري
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 :نشه حالم شامل اين از بيشتر لطفش تا گذاشتم دهنش جلوي رو دستم خنده با

 !خودتي هم پيري...زنيا مي حرف اينجوري شــويم درمورد باشه آخرت بار -

 :گفت جيغ با و برداشت دهنش روي از رو دستم حرص با گفتم اينو تا

 !بيشوور کثافت پيره کجام من -

 :گفت جويد مي رو هاش ناخون حرص با که حالي در

 ميگه اومده پيرت آقاجون اون-

 :داد ادامه و کرد کلفت رو صداش بعد

 تا يبکن خودت واسه فکري يه بهتره برداشته رو جا همه ترشيت بوي کني؟؟ شوهر خواي تونمي -

 !!نکردي خفمون اين از بيشتر

 :گفت شد مي آب براش هم سنگ دل که لحني با

 پيرم؟؟ من سارينا -

 :گفتم و کلش پس کوبيدم يکي خنده با

 چيه؟؟ حرفا اين ها سالته 37 سروناز سرت تو خاک -

 :گفت لحن ترين مظلوم با و ورچيد رو هاش لب

 ...ميدونم چه -

 :گفتم خنده با

 بکن سنشو رعايت تو الاقل!! هم جونِ به نپرين اينقدر هم تا دو شما -

 هب داشتم حوصلگي بي با...اخير اتفاقات کردن تعريف به کرد شروع و نگفت چيزي هم سروناز

 :کشيد سوت گوشام کردم احساس لحظه يه زد که حرفي با که دادم مي گوش هاش حرف

 گرده؟؟ مي بر داره عسل داري خبر راستي -

 :گفتم و شدم خيره بهش بهت با
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 عســل؟؟ -

 !زده سرش به برگشت فکر خانوم نرفته هنوز کاري کجاي بابا آره -

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش سرخوشي با

 پروازشه مهر اول گفت مي عمه که اونجور -

 .شدم خيره کرد مي منتظرنگاهم که سروناز به تعجب با

 زود؟؟ اينقدر چرا -

 !آوردمش زبونم به و رسيد ذهنم به اونموقع که سوالي تنها

 :گفت و کرد آروم رو صداش. نشست لبش روي مرموزي لبخند

 که انداخته راه داد و جيغ هم عمه! ساختن نمي هم با.شده جدا ازشوهرش توافقي اينکه مثل -

 اب کرده مجبورش( عسل پدر)محسن آقا هم همين واسه کنه مي غلطي چه داره اونور نيست معلوم

 مي رب داره نگفتن کسي به هنوز. درنياورده رو گندش اين از تر بيش تا ايران برگرده پرواز اولين

 ...خورد حرص خيلي عمه طفلي!! بفهمم تونستم مامان از اصرار کلي با اينارو منم گرده

 :گفتم باريد مي ازش گيجي که نگاهي با

 ساختن؟ نمي هم با واقعا يا داشته دليلي شده جدا شوهرش از عسل چرا بنظرت -

 :گفت و انداخت باال را اش شونه بيخيالي با

 رفتن همه بريم پاشو ها کرده گل بازيت کاراگاه توام مثال؟ دليلي چه نميدونم -

 يلدل کنم باور تونستم نمي چرا دونم نمي...کرديم حرکت باغ طرف به دوتامون هر حرفش اين با

 لنديب پووف ؟!ارسالن مثال...باشه داشته اي ديگه دليل اگه...اگه! باشه همين فقط عسل برگشت

 حوصله و حال امروز...نه امروز حداقل... کنم دور ذهنم از مزخرفو افکار اين کردم سعي و کشيدم

 !!نداشتم رو تکراري افکار اين ي

! اومدم وجد به بودن زده دورش که اي حلقه و بودن کرده درست جوونا که بزگي آتيش ديدن با

 هآورد بوجود رو خاصي جو ولي ميومد بنظر مزحک خيلي آتيش اين سال از اونموقع توي راستش

 شن؟؟ نمي خفه گرما از اينا نميدونم من! بود
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 از ناخوداگاه بود شده احاطه شايان خواهر و عموم دختر شرمين و ماهان بين که ارسالن ديدن با

 اشتد سعي که بود شده زنايي عين دقيقا ماهان. نشست لبم روي کوچيکي لبخند موقعيتشون

 ي غره چشم يه بگه ارسالن به چيزي ميومد شرمين تا! بده نجات رقيبش چنگ از رو شوهرش

 واقعا که کردم مي شک لحظه يه بودم نشسته شرمين جاي اگه منم که رفت مي بهش بدي

 متوجهشون هم سروناز که درآورد بازي کولي ماهان اين اينقدر خالصه! نه؟ يا شوهرشه ارسالن

 عهدف يه ارسالن که کردم مي نگاهشون داشتم هنوز خيره...کرد مي نگاهشون خنده با و بود شده

 ونازسر با...گرفتم ازش رو نگاهم و کردم اخمي. شدم موقعيتم متوجه تازه. کرد غافلگير رو نگاهم

 با هک بود گذشته دقيقه چند دونم نمي. شديم خيره بقيه به و نشستيم آتيش دور زمين روي

 :گفت خنده با ديد خودش روي که رو نگاهم. دوختم بهش رو نگاهم کنارم شايان نشستن

 !گيري؟ نمي تحويل کردي ازدواج! گرام عموي دختر احوال -

 با يليخ ازدواجم از قبل مثال حاال انگار گيري نمي تحويل ميگه جور يه... رفت باال تعجب با ابروهام

 !شه کم ارتباطمون شده باعث ارسالن اومدن و بوديم صميمي هم

 باشيم ارتباط در زياد نميزاره زندگي ي مشغله و کار ديگه شرمنده -

 با فتهگ غيرتيه زيادي يکم ارسالن عزيزم ببخش بگم بگم؟؟مثال چي خب ولي!ها شده باورم منم

 با ديگه بار يه عمو برو!سنّنّه؟ رو تو گيرم نمي که گيرم نمي تحويل مثال يا نشم دمخور زياد پسرا

 گرخهب يارو وقت يه بود ممکن بود ضايع زيادي هردوتاش... ميگم ارسالن به ميرم بگيري گرم من

 ...و اس ديوانه دختره کنه فکر خودش با يا

 ...شرمنده دشمنت -:شايان

 :داد ادامه من به رو دوباره و انداخت جايي به کنجکاوي نگاه

 شيني؟؟ نمي شوهرت پيش چرا ميگم -

 :گفتم جدي کردم اخمي

 !باشه داشته ربط کسي به کنم نمي فکر -

 :گفت و کرد جور و جمع رو خودش چون شد خيط يکم انگار حرفم اين با

 !همين...پرسيدم کنجکاوي محظ فقط خب...امم -
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 ليو باشه؟؟ چيزي جاسوسي نکنه! ميزننا مشکوک امروز دوتا اين ميگم...ضايعت خودِ جونه آره

 !!يارمم در سر که باالخره...دارن چيزي دعوايي يه هم با البد کنه نمي کار مافيا گروه تو که ارسالنم

 :دادم جواب آرومتري لحن با

 ...باشم خواهرم کنار خواست دلم امروز نميدونم -

 النارس که بابا صداي. گرفتم ازش رو نگاهم و نگفتم هيچي ديگه منم...کرد سکوت و گفت آهاني

 :شه جمع بهش حواسم شد باعث بود داده قرار مخاطب رو

 !بخوره هم ما حال به که بخون چيزي يه پسرم -

 مه ها اون روي رمانتيک جو انگار!! گرفت ام خنده موقعيتشون ديدن با...کرد اشاره خودشون به و

 مرک دور رو دستش که هم بابا بود گذاشته بابا ي شونه روي رو سرش مامان...بود گذاشته تاثير

 تفادهاس سو موقعيت از چجوري ببين ميشي غافل ازشون ثانيه يه ديگه بله!بود کرده حلقه مامان

 شوندل ممکنه مردم و هست مجرد اينجا انگار نه انگار که بقيه بودن خوبش که اينا حاال! ميکنن

 که النارس به و گرفتم نشسته هم جيک تو جيک که بقيه از رو نگاهم خنده با! استغفراهلل...بخواد

 وقتي اونم بودم شنيده هم ديگه بار يه رو صداش. شدم خيره داد تکون بابا حرف براي رو سرش

 صداش تن...بود قشنگ خيلي صداش...بودم زده ديدش خونشون باغ توي آالچيق توي يواشکي

 ميومد پيش کم خيلي! کنه حسش وجود تموم با آدم شد مي باعث که بود خاص خيلي جور يه

 توي !زد مي خودش دل براي اينکه يا ميومد پيش خاصي مناسبت اينکه مگه بخونه کسي جلوي

 داشت زيادي طرفداراي هم همين بخاطر بود ارسالن بود قشنگ صداش که کسي تنها هم خانواده

 بخونه بقيه براي خانوادگي هاي جمع بعضي توي شد مي مجبور و

 همونموقع...دوخت آتيش به رو نگاهش.بود گيتارش کردن کوک مشغول...دوختم بهش رو نگاهم

 :پيچيد باغ سکوت توي اش مردونه و بم صداي و لغزيد ها سيم روي هاش دست

 نکردم شک شکستم من

 نکردم شک نکردم ترک باز و ميرم مي و مردم بار هزار

 يادم از چيزي نرفت و رفتي تو يادم از ميري بري کردم خيال

 من شدم بدتر بود که هم اوني از شدم تر عاشق تازه و رفتي تو
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 ببارم چشات واسه که کارم شده اين شب تا صبح

 کارم کسو تموم تو عاشقايي خداي تو

 ديدي رو ام تنهايي وقتي رسيدي من داد به تو

 هست هنوز هم چيزي مگه دست از برم نذاشتي تو

 بينم نمي کسي تو جز به من شيرينم اميد نازنينم

 گهدي اينبار بود؟ چي منظورش...شدم خيره آتيش به بغض با و کردم جمع شکمم توي رو هام زانو

 اي معني چه آهنگ اين پس نداره؟ دوست رو عسل که کنم توجيه رو خودم تونستم مي چجوري

 کليفت خدايا... کنه نمي فکر عسل به ديگه گفت خودش باشه؟ولي داشته تونست مي اين از غير

 آخرش ميگم خودم با چي هر بسمه!!کشم نمي ديگه کن مشخص کوفتي زندگي اين توي منو

 بدم؟؟هـــآن؟؟ دلداري خودمو بايد چقدر...ميشه تموم ها ترس اين ي همه!ميشه درست

 هخير بهم محوي لبخند با که ارسالن ديدن با... آوردم باال رو سرم نگاهي سنگيني احساس با

 اين...ميخنده من ناراحتي با که رسيده کجا به ببين...نشست لبام روي تلخي پوزخند بود شده

 هم ما دارن شوهر همه...گرفتم ازش رو نگاهم اخم با و دادم قورت رو بغضم حرص با انصافه؟؟

 !بهتره اين از آدم دشمن واال...داريم يکيشو

 :گرفت ضرب گيتارش روي تر محکم

 نديدم خوش روز يه رفتي که روزي اون از -

 نديدم پشت و پناه گرمت دستاي جز به

 يادم از ره نمي رو روزا اون دادم تو پاي به زندگيمو

 ...فريادم به برس نازنينم

 هيري اون توي...شکست رو فضا سکوت که بود بقيه سوت و جيغ صداي آهنگ شدن تموم با

 با مکرد دنبال که رو نگاهش. افتاد بود شايان لب روي که مرموزي لبخند به نگاهم ناخوداگاه ويري

 دارم؟ن قضيه اين به خوبي حس چرا امروز؟ ميزنن مشکوک اينقدر نفر دو اين چرا! رسيدم ارسالن

 :دوختم بهش رو نگاهم کرد مي اعتراض داشت که ماهان صداي با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

247 

 

 !!گرفتيم افسردگي...آهنگت اين با گندزدي بابا اي -

 :گفت و رفت بهش اي غره چشم ارسالن

 !بود زياد سرت از خوندم همينم! نداريا لياقت -

 بازياي مسخره داشتم خنده با. برگردوند رو روش دلخوري با و کرد غنچه رو هاش لب هم ماهان

 :حالم و حس تمام به بود پارازيتي شرمين لوس صداي که کردم مي نگاه رو ماهان

 !عزيزم اس العاده فوق صدات...بود قشنگ خيليم-

 خيره بهش باز دهن با اونا از بدتر منم...برگشت طرفش به همه متعجب هاي نگاه حرفش اين با

 ودب چي "عزيزمــش" اين اصال بشه؟؟ صميمي اينقدر کرد وقت کي دختره اين غيــرتا وا...شدم

 رو بقيه نگاه وقتي! کشيدم خجالت متعجب و تيز نگاه همه اين از اون جاي به من وسط؟؟ اين

 :گفت دستپاچگي با ديد خودش روي

 اممم...خب -

 :کرد عوض رو بحث سريع و کرد مکثي

 بخوني؟ برامون ديگه آهنگ يه ميشه -

 تيپيشدس ماهان که بگه چيزي خواست اخم با بود نيومده خوشش زياد شرمين لحن از که ارسالن

 :گفت خنده با و کرد

 !!نگيره گريمون اينبار اقل ال که بخون چيزي يه...گرفت رو حالمون که اولت آهنگ -

 :بگه بهتري لحن با اينبار و بکشه پووفي ارسالن شد باعث حرفش اين

 !بدين پيشنهاد آهنگ يه خودتون -

 يم مفهومي نا چيزاي جيغ با که سروناز به رو نگاهم خنده با...داد مي پيشنهاد چيزي يه هرکي

 :رفت بهم بدي ي غره چشم و اومد خودش به زدم پهلوش به که اي سقلمه با...دوختم گفت

 بيشعور؟؟ ميزني چرا -

 !سرت؟ رو انداختي اتو نکره صداي چرا تو -
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 :گفت حسرت با و کشيد آهي

 ميزاره؟؟ اينا داد و جيغ مگه...ميدم پيشنهاد آهنگ دارم سرم خير-

 شنيدم مي رو صداش زور به هم من که بود زياد صدا و سر اونقدر...گفت مي راست

 من؟؟ جـــونه بخونه؟ بزنو قدم من با آهنگ کني کاري يه ميشه ساري -

 ي فهکال ي قيلفه به رو نگاهم...دادم تکون رو سرم و انداختم مظلومش ي قيافه به نگاهي خنده با

 :گفت و خاروند رو سرش اي مزه با حالت با. دوختم ارسالن

 !يکي يکي...که نميشه اينجوري -

 :گفت ارسالن ودوست عموم پسر کيا

 !بزن رو...  آهنگ -

 :مپهلو کردن سوراخ به کرد شروع سروناز همونموقع. دادن رو خودشون نظراي ترتيب به هم بقيه

 شدي؟؟ الل چرا!!ديگه بگو ساري هـــوي -

 :گفتم و کشيدم کنار کمي رو خودم حرص با

 !دقيقه يه کن صبر اه -

 :گفت خنده با بود سروناز من هاي درگيري خود شاهد که ماهان

 ندارين؟ نظري دوتا شما -

 :گفتم ارسالن به رو و رفتم سروناز به اي غره چشم

 !بخون رو بزن قدم من با آهنگ ميشه اگه... چرا -

 خب ولي! بخونه رو آهنگ اين اگه عمرا شده که هم ديشبم کار تالفي بخاطر بودم مطمئن خودمم

... بدم پيشنهاد اهنگو اين و دريا به و بزنم دلمو شدم مجبور شده که هم سروناز غرغراي خاطر به

 و نداختا بهم نگاهي کرد مي خودنمايي لبش ي گوشه که کوچيکي نيشخند و رفته باال ابروهاي با

 :گفت جمع به رو کوتاهي مکث از بعد

 !!خانومم افتخار به هم آهنگ آخرين -
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! مکن نثارش بيشعوري لب زير حرص با شد باعث که داد تحوبلم کجي لبخند بندش پشت و

 رو نگاهم حرص با! هوا رفت ها وسوت جيغ ي همه و نشد قضيه اين ي متوجه کسي خداروشکر

 کثم از بعد...شدم خيره کردن مي نگاه رو ارسالن منو خاصي لبخند با که بقيه به و گرفتم ازش

 :کرد دعوت سکوت به رو بقيه صداي کوتاهي

  مني با که حاال بزن قدم من با

 سهممي که حاال ام بغضي حاال

 وپام دست لرزه مي بزن قدم من با

 بيام کجا تو بي برم کجا تو بي

 توام عاشق من بشين من کنار بگير منو دست

 پرم خستگي از نگو دلهره از ببين منو حال

  ميشمورم رو روزا ميشينمو تو بي

 قرار بي دلگرمو ميام بري جا هر

 نزار ديگه تنهام نرو سفر من بي

 بامنه تو عطر هنوز مني با تو

 ميزنه لبخند ما به داره فردا

 غمه پراز فردا من براي تو بي

 جهنمه دنيا پسه هوا تو بي

 اضطراب اوج تو بگير منو دست

 خواب به اي بوسه با ببـــــــــر منو بازم

 رو پياده اين تو بزن قدم من با

 نرو من پيش از شدم عاشقت من

 قرار بي دلگرمو ميام بري جا هر
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 نزار ديگه تنهام نرو سفر من بي

 بامنه تو عطر هنوز مني با تو

 ...ميزنه لبخند ما به داره فردا

 قشنگ خيلي. کردم همراهيشون منم اينبار! زدن دست به کردن شروع همه شد تموم که آهنگ

 ازشب نيش همون با که سروناز به و کردم کنترل بشينه لبم روي ميومد که محوي لبخند...خوند

 ويت کي کنم مي فکر چي هر...کمه تختش يه واقعا دختر اين. شدم خيره کرد مي تشويق داشت

 وير که رو نگاهم! رسم نمي اي نتيجه هيچ به باشه رفته بهش اين که بود اينجوري ما ي خانواده

 :گفت و کرد جمع رو اش خنده ديد خودش

 شدي؟؟ عاشقم نکنه بهم؟؟ ميزني زل ميشم غافل ازت وقت هر چرا تو -

 انزجاري حالت با و دادم چيني دماغم به ناخوداگاه حرفش اين با! باال برد رو ابروهاش بار چند و

 :گفتم

 فاميلي ازدواج که بابامون مامان کردم مي فکر اين به داشتم! تو و نه هيشکي اونم...عووق -

 نه؟ عجــيبه خيلي!رفتي کي به تو موندم! نداشتيم؟ مونده عقب که هم خانوادمون توي...نداشتن

 :گفت گيجي و تعجب با

 ...عجيب چي! هــا؟ -

 :گفت زد مي موج لحنش توي که حرصي با و کشيد اي خفه جيغ

 ...خــيلي که واقعا! ام؟ مونده عقب من...گاوي خيــلي-

 چيه؟ سر بحثتون بپرسم ميشه حرفتون وسط پريدم خانوما ببخشيد -

 !نخنديديم اش مزه بي لحن به هيچکدوممون سروناز نه و من نه. کرد اي خنده تک خودش و

 :گفتم و زدم اي مصنوعي لبخند

 !بگيم چيزي باشه الزم کنم نمي فکر شنيدي همشو که شما -
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 مي سعي چقدر هر چرا دونم نمي!! درک به...هم توي بره شديد هاشش اخم شد باعث حرفم اين

 نه لحن اب! لنگيد مي پسر اين کار جاي يه...تونستم نمي اصال خوبيه آدم کنم توجيه رو خودم کردم

 :گفت داد مي نشون رو بودنش عصبي که خوشايندي چندان

 دجورب بوده بانيش و باعث که هم کسي مسلما! خورده؟ اعصابت خيلي امروز اينکه مثل واقعا نه -

 !!حالت توي زده

 بود؟ چي حرفش اين از منظورش گفت؟ چي اين...کردم کپ. کرد اشاره ارسالن به محسوس نا و

 با النارس که هم رفتاري با! بدونه؟ بايد کجا از سارينا ميگي چي اه ميدونه؟؟ چيزو همه نکنه...نکنه

 بنظر اي مسخره چيز خيلي گفته بهش رو چيز همه ارسالن اينکه به کردن فکر داشت شايان

 :گفتم بود معلوم صورتم از که اي کالفگ با! ميومد

 داره؟؟ قضيه اين به ربطي چه شوهرم بدونم ميشه -

 !ببينه اينجوري منو بود تفريح يه براش انگار!  زد ام کالفه صورت به نيشخندي

 !بدوني؟ بهتر بايد که خودت...نيست شوهرت به ربط بي هم خيلي اتفاقا -

 ميزد حرف مهشيد با داشت ما از دورتر کمي که سروناز به رو نگاهم...بود کرده عرق دستام

 اون ثلم فضولي يه جواب دونستم نمي وگرنه بزاره تنها رو ما کشيد عقلش که خداروشکر...دوختم

 :گفتم شايان به رو غليظي اخم با و کردم حفظ رو خونسرديم! بدم چي رو

 هر ليو داري ارسالن با اي کشتگي پدر چه دونم نمي من! کني تمومش رو بحث اين بهتره ببين -

 !!ببري پيش از کاري حرفات با توني نمي باش مطمئن هست که چي

 !باشه؟ داشته ربط هم عسل به چيز اون اگه حتي -

 داشت عميقي اخم با که ارسالن به رو نگاهم... افتاد روم نفر يه ي سايه کردم احساس لحظه يه

 چي زد؟اصال مي حرف کننده گيج اينقدر چرا!! بودم شده گيج. دوختم کرد مي نگاه رو شايان

 که شايان... داشتم بدي حس چرا دونستم نمي باشه؟؟ داشته ربط عسل و ارسالن به ميتونست

 :گفت زد مي موج توش طعنه که لحني با و برد جلو رو دستش بود افتاده ارسالن به نگاهش

 ارافتخ خودت که شما...ببينيم خانومت همراه رو شما ما اينکه مگه! عــزيز ي عمه پسر...به به -

 !کنيم زيارتت دي نمي
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 که انشاي دست به توجهي اينکه بدون...انداختم بود پيشونيش بين که عميقي اخم به رو نگاهم

 :گفت و انداخت من ي پريده رنگ ي قيافه به رو نگاهش بکنه بود شده خشک هوا توي

 !!دارم کارت بيا لحظه يه -

 بقيه از وقتي. افتادم راه تر جلو بندازم شايان به نگاهي اينکه بدون و شدم بلند جام از ميلي بي با

 :گفت و انداخت اطراف به نگاهي نيم حرص با شديم دور

 گفت؟ مي داشت چي -

 :گفتم و انداختم باال رو ام شونه

 !هيچي -

 :گفت و کشيد پووفي بگم چيزي نيست قرار ديد وقتي. انداخت بهم عميقي نگاه

 !نشي کالم هم باهاش بعد به اين از بهتره نيست درستي آدم شايان ببين -

 :گفتم و شدم خيره بهش تعجب با

 کنم؟ کاري همچين بايد چرا بپرسم ميشه اونوقت -

 :تگف تحکم با و شد خيره بهم دوباره کوتاهي مکث از بعد. دوخت اطرفا به رو نگاهش کالفگي با

 نزديک بهت داره همينجوري شايان کردي فکر...بنداز کار به کوچيکتو مغز اون! سارينا -

 !شده؟ عجيب يکم اخيرش رفتاراي نکردي فکر خودت با لحظه يه...ميشه؟؟

 :گفتم طلبکار

 چيه؟؟ حرفا اين از منظورت-

 !ميزنه حرف سرتق بچه يه با داره انگار کرد نگاهم جوري يه

 بينه مي بد وسط اين که کسي وگرنه برداري بازي بچه از دست بهتره. زدم رو حرفام من -

 !!خودتي

 :گفتم و کردم آخرش حرف بخاطر اخمي

 !شکاکي خيلي تو...نيست اينطوري هم اصال ثانيا نداره ربطي من به تا دو شما خصومت اوال -
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!!... تداش ربط عسل به بود که هم چي هر! افتاده نفر دو اين بين اتفاقي يه بودم شده مطمئن ديگه

 نارک رو عصبيش صداي که بيارم در نفر دو اين کار از سر چجوري که کردم مي فکر اين به داشتم

 :شنيدم گوشم

 فهمي؟؟ نمي چرا نيست بودن شکاک سر بحث لجباز ي دختره دِ -

 :گفتم و شدم خيره بهش کنجکاوي و ترديد با زد برقي چشمام

 داره؟؟ دليل شايان عجيب رفتاراي يعني پس -

 :شد محو سريع ولي اومد لبش روي محوي لبخند که ديد صورتم توي چي دونم نمي

 !بريم کن جمع وسايلتو برو خانوم فوضول -

 :گفتم طلبکار و کردم نگرفتنم جواب بخاطر اخمي

 !بريم؟ کجا...اومديم تازه که ما -

 :گفت اش شده ريز چشماي با و انداخت ساعتش به نگاهي

 !دارم بيمارستان توي کار کلي فردا!! شبه 2 ساعت -

 :بگيرم اش سوتي بخاطر رو ام خنده جلوي کردم سعي

 !!خان باهوش اس جمعه فردا -

 :گفت و شد خم طرفم به حرصي

 !!ميکني جمع وسايلتو ميري االن همين...ام خسته بچه نکن دو به يکي من با -

 بودم شده خسته خودمم...انداختم باال رو ام شونه و گفتم خودخواهيش بخاطر لب زير ايشي

 !موند نمي باقي کردن بحث واسه چيزي هم همين بخاطر

 بيفتي؟؟ راه خواي نمي -

. شنيدم مي سرم پشت رو هاش قدم صداي...افتادم راه بقيه طرف به حرف بي و اومدم خودم به

 :گفت جون آقا به رو بلندي صداي با ارسالن رسيديم که جمع نزديک

 !کنيم مي زحمت رفع کم کم ديگه ما جون آقا -
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 :گفت و کرد اخمي جون آقا حرفش اين با

 !شبه سر که هنوز پسرم؟ کجا -

 بريم بهتره...اس خسته يکم سارينا ديگه نه -

 :گفت و کرد من به ظريفي اخم جون آقا ميزاره؟؟ مايه من از چجوري تروخدا ببين اِ  اِ  اِ

 سالمت به برين -

 :گفت ارسالن به رو لبخند با کرد مي نگاهمون حرف بي موقع اون تا که مامان

 !باشين خودتون مواظب...پسرم برو-

 و بوسيدم آروم رو اش گونه...رفتم جون آقا طرف به و کردم خداحافظي همه به رو بلند صداي با

 :گفتم

 شوهرم؟؟ نداري کاري من با -

 :گفت و زد محوي لبخند

 !برو نياوردي در پدرمو تا...وروجک نه-

 جون؟؟ آقا دارم شما پدر به چيکار من!... وا -

 :گفت ارومتر و داد نشون بود شده خيره بهش حرص با که رو جون خانوم سرش با

 !خندم مي و ميگم تو با ببينه اينکه بحال واي شکاره دستم از همينجوريشم -

 :رفتم بود من به نگاهش که جون خانوم طرف به باهاش خداحافظي از بعد و کردم اي خنده آروم

 !ميشيا زشت کن باز اخماتو جون رهـا -

 :پرسيد مشکوکي لحن با و رفت بهم اي غره چشم

 گفتي؟؟ مي گنده مرد اون به داشتي چي -

 کردين؟؟ قهر الکي هاي بحث سر باز تا دو شما -

 :گفت حرصي
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 ...بشم خر حرفش چهارتا با عمرا ديکه اينبار! نبود الکي همچينم -

 جون آقا ميشد دعواشون هم با وقتي! بود همينطوري هميشه...خنده زير زدم پقي حرفش اين با

 عاوضا مطمئنا االن ولي کرد مي خر عبارتي به رو جون خانوم برم قربونت عزيزم کلي با که بود

 :گفتم و انداختم باال براش ابرويي...بود اينا از بدتر

 به...دزدمش مي ازتون رو شوهرتون ميدونين خوب خودتون وگرنه کنين صلح هم با زودتر بهتره -

 !ديگه ميام حساب به هووتون حال هر

 :اومد بند نفسم کردم احساس لحظه يه که پهلوم به کوبوند محکم رو بازوش حرفم اين با

 !ورپريده اورده در دم من واسه!! حيا بي ي دختره نريز نمک اينقدر برو -

 :گفت و شد نزديک بهمون ارسالن که بگم چيزي خواستم زد مي دو دو حرفاش از چشام که من

 نداري؟؟ کاري جون خانوم! ديگه بريم باش زود -

 !نشه من عذاب ي مايه اينقدر که ببر خودت با رو عفريته ي دختره ايين فقط پسرم نه -

 :گذاشتم دهنم روي و کردم مشت رو دستم تعجب با

 رسمش؟؟؟ اينه جون رها اِ -

 بخورم حرص اي بهانه به بايد اينجا مياي بار هر هست که بله -

 :گفت و بحثمون بين پريد خنده با ارسالن

 دزديدن فکر به ديگه ي دفعه تا برمش مي رو خانوم اين منم نخور حرص شما جون رها چشم -

 !نباشه مردم شوهر

 مردم واال شدي؟؟ دختره اين عاشق شدي خر چرا تو موندم من اصال...پسرم باالت و قد قربون-

 شانس اولم همون از! مردمه ناموس دنبال چشمش که ميگيري يکي ميري هم تو ميگيرن زن

 برات بميرم...نداشتي

 مبه خودم روي جلوي هم با ديدن مظلوم غريبو منه تروخدا ببين...بزنم جيغ همونجا بود نزديک

 !ميزنن انگ

 : گفت ارسالن به رو خنده با که ديد صورتم توي چي جون خانوم نميدونم
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 باشين خودتونم مواظب سالمت به برين...شد آدم کنم فکر -

 افتادم راه ارسالن از جلوتر و کردم خداحافظي ازش حرص با

 کوچولو؟؟ شدي ناراحت -: ارسالن

 :گفتم حرص با و انداختم بود لبش روي که لبخندي به رو نگاهم

 بشم؟؟ ناراحت چرا اصال نه -

 :گفتم و شدم تر جري ديدم که رو خندونش نگاه

 شدم که دزدم شوهر ميکنين؟؟ مسخره منو و کنين مي يکي به دست هم با من روي جلوي -

 باشين؟؟ نزده بهم که بود مونده ديگه تهمت اصال! ماشاال

 همينه من شانس يعني...کرد مي نگاه بهم لذت با هم ارسالن خوردم مي حرص من وسط اين حاال

 !چينه مي هم توطئه سرم پشت بدتر...بده دلداريمون بياد نداريم هم شوهري يه! ديگه

 :گفت گوشم کنار... شد خم طرفم به و انداخت صورتم اجزاي تمام به رو شيطونش نگاه

 !ميشي تر بامزه ميخوري حرص کوچولو خانوم -

 شدم تر دور ازش قدم يه و گرفتم گاز رو لبم نزديکي همه اين از خجالت با

 ندارم رو جمع اون ي حوصله اصال راستش...برسونين؟ خونمون تا منم ميشه ارسالن آقا -

 زا ديگه تو ويري هيري اين تو پررو ي دختره اه...دوختم شرمين به رو نگاهم و بردم باال رو سرم

  نيم...چيه جوابش ببينم تا دوختم ارسالن به رو تيزم نگاه! شد؟ پيدات کجا

 :گفت شرمين به رو حوصلگي بي با و انداخت بهم نگاهي

 !ميشه نگران نيستي ببينه اگه عمو زن...بري بقيه با بهتره -

 داد اجازه خودش...داره خبر مامان -

 نمببي اصال...بود گفته هم مامانش به پررو ي دختره...بود شده گرد پرروئيش همه اين از چشمام

   دوختي؟؟ و بريدي خودت براي که بياي ما با داد اجازه بهت کي

 :گفت من به رو مظلومي لحن با کنه نمي توجهي بهش ارسالن ديدي وقتي شرمين

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

257 

 

  ميره سر حوصلم اينجا ديگه بيام جون؟؟بزارين ســارينا -

 حرص با! سوخت براش دلم لحظه يه فقط لحظه يه که بود کرده مظلوم رو چشماش همچين

 :گفتم زور به و کردم لوچ براش رو چشمام

 !ندارم حرفي من -

 :گفت و باال پريد خوشحالي با

 !بريم پس -

 خاک...بود پررويي آدم ذاتا و نداشت گناهي بيچاره خب ولي بزنمش ميتونستم تا خواست مي دلم

 ي غره چشم به توجه بدون! کنه مي باد دلسوزيم رگ بدجور اوقات بعضي که خر منه سر بر

 سرعت با و رسوند ماشين به رو خودش شرمين همونموقع... رسوندم ماشين به رو خودم ارسالن

 خودم به...واال! بشينه جلو نکرد اصرار خانوم باز خوبه...کرد پرت عقب به جلو از رو خودش جت

 به رو حوصلگي بي با. شد ماشين سوار ثانيه چند از بعد هم ارسالن. شدم ماشين سوار و اومدم

  دو بين از رو خودش که شرمين

 :گفت کرد مي برانداز رو ماشين و بود آورده جلو صندلي

 !ديگه؟ ميري خونه -

 سي برداشتن از بعد و انداختم داشبورت توي رو نگاهم... داد ادامه زدنش ديد به و گفت اوهومي

 و زدم کوچيکي لبخند ام عالقه مورد آهنگ شنيدن با...گذاشتمش دستگاه توي نظرم مورد دي

 شکمم توي رو پاهام شرمين و ارسالن تيز نگاه به توجه بي. کردم زياد حد آخرين تا رو صداش

 دادم گوش آهنگ به و کردم جمع

 ميشم دلسرد همه از ميکنم فک تو به وقتي

 ميشم سرد دارم تو از خيابونام توي تنهام

 نميزنه قدم من با تو خيال بجز هيچکس

 شونمه رو سرت هنوز کنارمي ميکنم حس

 همه شکل تو بدون روزا اينجا
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 جهنمه دنيام نميدونه هيچکي

 مبهمه حس يه من به تو احساس

 مسلمه من مرگ تو بي

 هميشه بزنم حرف باهات راحت نميتونم

 ميزنم حرف همه با تو از

 حالمه و حس تنها تو حس

 مسلمه من مرگ تو بي

 کردم دوره تورو با بودن ي لحظه به لحظه

 کردم خسته هم رو خدا من

 کردم گريه غرق تو عکس و نشستم تنها

 مرگم به رو ديگه

 ميگردم بر بگو گردم برمي بگو

 ميکوبم مشت بالش به ميخوابم گريه با شبا

 خوبم بگم مجبورم که سخته چقد دوني نمي

 ميده تورو بوي تنم بازم بگذره سال هزار

 ....هرگز هيچکسي دروغه

 حتي...بود رفته سر سکوت اين از حوصلم. دوختم بيرون به رو نگاهم وايستاد که قرمز چراغ پشت

 که قرمزي جنسيس به رو نگاهم و و کشيدم پووفي. بود گرفته اللموني هم پرحرف شرمين

 ليو بود اينطرف نگاهشون. بودن پسرجوون تا دو هاش سرنيشن...دوختم بود وايستاده کنارمون

 نمي! باشن شيطون خيلي خورد مي بهشون!ديدن نمي چيزي ماشين دودي هاي شيشه بخاطر

 دماوم خودم به آهنگ شدن کم صداي با که کردم مي نگاه رو اونطرف خيره داشتم ثانيه چند دونم

 :شدم خيره ارسالن ي رفته هم توي هاي اخم به و
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 !کنم مي صدات دارم ساعته يه کنـدي؟؟ دل باالخره -

 داشتي؟؟ کاري...نشنيدم -

 :رفت هم توي بيشتر هاش اخم حرفم اين با

 !!شنيدم نمي هيچي بود اي ديگه جاي حواسم اگه منم -

 داخ...دوختم شرمين به آينه توي از رو نگاهم و نشست پيشونيم روي اخمي زدنش حرف لحن از

 ارسالن به رو نگاهم دوباره! کرد نمي سير دنيا اين توي و بود گوشش توي هندزفري روشکر

 :گفتم و دوختم

 شده؟؟ چي مگه حاال -

 ودب پسرا همون از يکي...دوختم بيرون به رو نگاهم تعجب با...خورد شيشه به اي تقه همونموقع

 پسره هب رو و کشيدم پايين رو شيشه تعجب همون با! بود گرفته ضرب شيشه روي باز نيش با که

 :گفتم

 اومده؟؟ پيش مشکلي -

 اشلب روي نيشخند همون ثانيه چند از بعد ولي شد خيره بهم تعجب با اول افتاد بهم که نگاهش

 :نشست

 ...خاله خوبن؟عمه خانواده شما؟ خوبين خانوم سالم -

 :بمونه تموم نيمه حرفش شد باعث ارسالن محکم صداي

 !سنَنَه؟ رو تو باشن خوب که گيرم -

 رو يا ساختگي دستپاچگي با. دوخت بود شده خيره بهش عميقي اخم با که ارسالن به رو نگاهش

 :گفت ارسالن به

 مثل ولي بزاريم کورس دور يه ميتونيم داري دوست اگه بگم خواستم مي فقط خودم جانه به عاغا -

 ميزني؟؟ ديگه چرا...نيستي مايل زياد اينکه

 و من هب اي اشاره کجي لبخند با ارسالن...خنده زير زدم پقي ناخوداگاه که گفت بامزه اينارو اونقدر

 :گفت و کرد شرمين
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 !!کنن سکته موقع يه ترس شدت از ترسم مي...تونم نمي که ميبيني شرمنده-

 ميگي منو! خوردم بدي تکون هوا بي که خنده زير زدن آنچنان يارو تا دو اين زد که حرفو اين

 !!نداشت حد که بود گرفته حرصم حرفش اين از اونقدر

 :گفتم و زدم حرص روي از پوزخندي

 هپايــــ که من! خانوما ما پاي ميزارتش نيست بلد رانندگي خودش آقا...اس بهونه همش اينا -

 !!ام

 !خنده زير زد ميخنده ديوار الي جرز به بود معلوم که پسرا از يکي دوباره

 :گفت ارسالن به رو خنده با رانندهه پسر

 بندي؟ مي شرط چي سر...کرد قبول که دخترتم دوست -

 که لحني با و برد باال رو ابروهاش از يکي...انداخت بهم نگاهي نيم کجي لبخند با ارسالن

 :گفت زد مي داد توش مسخرگي

 ...ميشـه الزمت بعدا!! ببندي شرط خواد نمي نبازي باش مواظب تو جون بچه -

 خندش ارسالن نفس به اعتماد همه اين از بود معلوم که پسره! بخندم ريز که بود من نوبت حاال

 :گفت گرفته

 ...آقاي ميشمرن پائيز آخر رو جوجه -

 :داد ادامه و کرد مکثي

 !!کاذب بنفس اعــتماد -

 ميداد نشون رو 9 که شمار ثانيه چراغ به رو نگاهش ارسالن کردن مشخص رو مسير اينکه از بعد

 :گفت و زد بهم کجي لبخند...دوخت

 !کوچولو ببند کمربندتو -

 :شد بلند شرمين کن خورد اعصاب صداي

 بدي؟؟ مسابقه باهاشون خواي نمي جدي جدي که تو-
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 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش از يکي ارسالن

 باشم؟؟ داشته شوخي خوره مي من ي قيافه به -

 :گفت لوسي صداي با شرمين

 !ترسم مي سرعت از من-

 با و دوختم کرد مي نگاهم پوزخند با که ارسالن به نگاهي نيم بستم مي کمربندمو که حالي در

 :گفتم شرمين به رو حرص

 ببند کمبندتو! کني اعالم بلند رو ترست نبود الزم حاال-

 زترم حرکت يه با وارسالن شد سبز چراغ همونموقع.بست رو کمربندش و گفت ايشي حرص با

 با نماشي تا دو الستيکاي جيغ صداي...داد فشار گاز پدال روي رو پاش و کشيد پايين رو دستي

 از مک منم! شد بلند شرمين ي خفه جيغ صداي که بود ناگهاني حرکتش اين اونقدر! شد بلند هم

 !دمب تکيه صندلي به دادم ترجيح و نزدم جيغ لوس ي دختره اون مثل خب ولي نداشتم ترس اون

 رمونف دست... انداختم بزنه جلو ازمون داشت سعي طريق هر به که جنسيسي ماشين به رو نگاهم

 و ارسالن خيال بي و خونسرد ي چهره داشتن هم با که فرقي تنها ولي بود اي حرفه دوتاشون هر

 هم اي مسخره لبخند...بود مطمئن خودش از خيلي ارسالن جورايي يه! بود پسره اون جدي نگاه

 حرص مرگ حد تا خياليش بي همه اين از شد مي باعث بود کرده خوش جا لبش ي گوشه که

 صبيع صداي با و جويدم رو لبم پوست حرص با گرفت ازمون کناري ماشين که سبقتي با! بخورم

 :گفتم اي

 !نباشي؟؟ بيخيال اينقدر ميشه -

 :دوخت روبروش به رو نگاهش دوباره و انداخت بهم نگاهي نيم ذاتيش خونسردي همون با

 کنم؟ چيکار ميگي! ميکنم رانندگيمو کامل احتياط با دارم -

 :گفتم بهش رو حرص با آخه؟؟ شوخيه وقت االن اه...لبم پوست کندن به کردم شروع حرص با

 !بزاري؟ کورس باهاشون کردي چراقبول مياري کم ميدونستي که تو -
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 برداره روبروش از رو نگاهش اينکه بدون. نشست پيشونيش روي کمرنگي اخم حرفم اين با

 :گفت محکم

 !نياوردم کم من -

 آوردي کم چرا -

 :گفت و رفت بهم بدي ي غره چشم

 !نياودرم کم ميگم -

 !زدي جا االن همين از...معلومه -

 و حرص با...بفهمم کنه مي وارد فرمون به که فشاري از ميتونست اينو.بودم کرده عصبانيش

 :توپيد بهم عصبانيت

 !!آورده کم کي کنم مي حاليت -

 هب چسبيدم ناخوداگاه که بود ناگهاني حرکتش اين اونقدر...داد فشار گاز پدال روي پاشو محکم و

 روي ور پاش بيشتري حرص با. شدم خيره کشيد مي ها ماشين بين که هايي اليي به ترس با! در

 بين رو نگاهش تعجب با پسره...رسوند پسرا همون قرمز جنسيس به رو خودش و داد فشار گاز

 با و داد باال رو ابروهاش ثانيه چند از بعد. کرد بدل و رد ارسالن عصباني و من ي ترسيده ي قيافه

 رکتح يه با و نيومد کوتاه ارسالن اينبار ولي کرد بيشتر رو سرعتش اش مسخره نيشخند همون

 سعي و بودن پشتمون حاال که بهشون رو نگاهم...گرفت قرار ماشينشون جلوي و پيچيد راست به

 و چيدپي مي جلوشون ارسالن دادن مي اونا که مسيري تغيير هر با. دوختم بزنن جلو ازمون داشتن

 اخوداگاهن گرفت جلويي ماشين دو بين از ارسالن که سبقتي با. شد مي گرفتنشون سبقت مانع

 حاال هک جنسيسي به آينه توي از رو نگاهم! ببندمش کردم سعي حداالمکان تا ولي شد شل نيشم

 نبودم من راننده خداروشکر...داشتن ادعا قدرم چه ها ضايع هه هه...انداختم بود دور ما از خيلي

 بز ارسالنِ  اين ولي کردم مي پار و لت ماشينو يا خودمو ميزدم يا مطمئنا هيجان همه اين با وگرنه

 !! نمياره خودش روي به ها داره فرموني دست عجب هم

 !آورده؟ کم کي بفرمائيد ميشه حاال خانوم -:ارسالن

 از !کنه مي مسخره چجوري ببين پررو ي پسره...دوختم بود لباش روي که پوزخندي به رو نگاهم

 :گفتم نفس به اعتماد با و نيومدم کوتاه موضعم
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 !بودي باخته حاال تا که نبودم اينجا من اگه -

 بود کي ميگم دروغ مگه خب! نياوردم خودم روي به اصال ولي شدم اش زده تعجب نگاه متوجه

 :شد بلند شرمين حال بي صداي که بگه چيزي خواست داد؟؟ مي پارازيت هيجان هي وسط اون

 خونه؟ برسوني منو ميشه ارسالن -

 الح وقتي. انداخت بهش نگاهي آينه توي از ارسالن...دوختم اش پريده رنگ ي قيافه به رو نگاهم

 داشبورت توي از رو آبي بطري... زد دور رو بريدگي اولين و  داد تکون رو سرش ديد رو بدش

 :گفتم بهش رو و برداشتم

 !بده خيلي حالت...بگيرش -

 :گفت حالي بي با. کرد ام حواله هم تشکر شبيه چيزي يه و گرفتم دستم از رو بطري

 رت تند کردي مي تشويق رو ارسالن تو کردم مي سکته ترس از داشتم اينجا من جون سارينا -

 ..ميفتاد اتفاقي نکرده خدايي اگه بره؟؟

 :گفتم و حرفش وسط پريدم

 بره؟؟ آهسته بگم نداشتي که انتظار بود مسابقه ولي ببخشيدا -

 مين اتفاقي برات حاالها حاال بدبختانه که هستي جوني سگ چيز يه نباش خودت نگران ضمن در

 !!افته

 با...دميوم نازنينم موهاي سر باليي چه نبود معلوم وگرنه گفتم دلم توي رو دومش قسمت البته

 :گفت خنده با و کرد درميوني پا ارسالن که بگه چيزي اومد حرص

 نيست؟ گرسنتون خانوما -

 :گفتم غره چشم با بودم حرصي اونقدر که من

 !نه -

 :گفت ذوق با سريع دختره اين ولي

 گرسنمه خيلي که من وااي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

264 

 

 :گفتم ارسالن روبه شدنشه ضايع براي مناسبي وقت االن ديدم که منم

 !اس خسته خيلي هم االن داره کار کلي فردا ارسالن -

 اروندخ مي رو سرش خنده با که حالي در. کنه تاييد حرفمو تا انداختم ارسالن به بدي نگاه همزمان

 :گفت اي مزه با لحن با

 !نبود يادم...ميگه راست آهـا -

 چيزي گهدي شرمين خداروشکر ولي باشه؟؟ داشته کار ميتونه کي جمعه روز آخه نه بگه نيست يکي

 وشگ آهنگ به و بستم رو چشمام خيالي بي با منم... دوخت شيشه به رو نگاهش کرده بغ و نگفت

 ...دادم

 چراغاشون...انداختم عمو ي خونه به رو نگاهم و کردم باز رو چشمام ماشين شدن متوقف با

 ! بودن برنگشته هنوز پس...بود خاموش

 اليح در اونم کنه زحمت رفع خانوم تا دادم جلو رو صندلي و شدم پياده ازماشين حوصلگي بي با

 با و زد مصنوعي لبخند شد پياده ماشين از اينکه از بعد...شد پياده ماشين از کرد مي غر غر که

 :گفت ارسالن به رو لوسي لحن

 !گذشت خوش خيلي ارسالن مـرسـي -

 ابحس خيلي من از بيچاره کنم فکر...شد مي چندشش ادم ناخوداگاه که بود لوس اونقدر لحنش

 شيرينم توهمات به نيشخندي! چسبوند مي اسمش تنگ هم جون يه مطمئنا وگرنه بره مي

 ...واال! چييش.ببرن حساب ازمون يکم مردم الاقل نداريم ارسالن اين مثل هم اي جذبه يه...زدم

 :گفتم شرمين به رو

 ...خداحافظ گذشت خوش خيلي منم به -

 ريبهت لحن با اينبار چون شدم هم موفق کنم فکر بگم اي عادي لحن با اينو کردم سعي البته

 :گفت

 !عزيزم باي -

 شدم ماشين سوار! نداشتم توقعي ازش که من وگرنه داد رو جوابم کرد همت خيلي هم همينو

 ...بيرون زد اشون کوچه از و کرد روشن رو ماشين هم ارسالن
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 :گفتم خستگي با

 دادم دست از انرژي کلي چسبه مي اساسي خواب يه االن -

 :گفت و شد خيره بهم تعجب با

 !دادي؟ هم دستش از تو حاال که ميخواد انرژي نشستن جا يه مگه -

 :گفتم و کردم حرفش خاطر به اخمي

 و خوشحال االن تو که کردم نمي تشويقت و نبودم من اگه...ننشستم جا يه فقط من اولندش -

  با منظورم دومندش! نبودي اينجا خندون

 رفت دست از ايشون خاطر به هم انرژيم بود خانوم شرمين

 با. ردک پر رو ماشين سکوت که بود بلندش ي خنده ثانيه چند از بعد ولي کرد سکوت و گفت آهاني

 :گفت هاش خنده بين که شدم خيره بهش تعجب

 !بود همين زدي عمرت توي که مفيدي حرف تنها...خداييش-

 :گفتم تلخ و کردم غليظي اخم...نگو که شد خالي بادم همچين

 نبود دار خنده هم اصال هه هه -

 مه شعور جو يه!کنه ضايع آدمو بلده فقط اه اه...برگردوندم شيشه طرف به رو سرم اخمم همون با

 هگري موقع...بخند خان ارسالن بخند!! اه زنن نمي حرف اينطوري محترم خانوم يه با بفهمه نداره

 !ميرسه هم ات

 ساري -

 ارسالن بود مونده کم همينم! کرد گرفتار رو همه مرضت که سروناز نکنه چيکارت بگم خدا اي

 پيشونيم روي رو اش اشاره و شست انگشت که شدم خيره بهش اخم با...کنه صدام اينجوري

 مگيج نگاه وقتي...بشم خيره بهش زده شوک و شه محو اخمم شد باعث که داد فشار اخمم باالي

 :گفت و زد محوي لبخند ديد رو

 !نمياد بهت نکن اخم -

 :گفتم طلبکار و گرفتم خودم به اي دفاعي حالت حرفش اين با
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 يا هم ساعت يه اون همه تو اخمات روز شبانه ساعت 21 کال که بگه خودت به اينو نيست يکي -

 !طرفه کردن مسخره واسه کال يا مصنوعيه

 نماو تصورم برخالف!! بخندم که بود من نوبت اينبار حاال...دوختم اش مونده باز دهن به رو نگاهم

 ... خنديدن به کرد شروع همراهم و انداخت بهم نگاهي

 ديگه ساعت سه...دوختم روبروم ي شده تزئين نيمه سالن به رو ام حوصله بي و عصبي نگاه

 پيش کند اينقدر چي همه چرا پووف! بوديم نکرده رو کارها بيشتر هنوز ما و رسيدن مي مهمونا

 ميره؟

 دم روي رو خودم و کشيدم ام کرده عرق پيشوني روي رو دستم حرصي دوباره سردرد احساس با

 شبي شدم گرفتارشون صبح از که هايي تهوع حالت و ها سردرد اين...کردم ولو مبل ترين دستي

 !!نميدونم دليلشو حتي من و ميکنن عصبيم تر

 !دختر؟ شد چت بده مرگم خدا -

 :بزنم لبخند نيمچه يه شده حتي کردم سعي و انداختم خاتون نگران ي چهره به رو نگاهم

 شدم خسته يکم فقط خاتون نيست چيزي -

 !؟رفت در کجا باز خواهرت اين کني؟ کار گفت تو به کي ببينم اصال...مادر نمونده روت به رنگ -

 :گفتم و خنديدم ريز حرفش اين با

 !موند کجا باز ببينم برم -

 نگاهش منتظر...وايستم سرجامم دوباره شد باعث صداش که شدم مي خارج سالن از داشتم

 :گفت مهربوني با که کردم

 !ميشه آماده موقع به چي همه...دختر باش نداشته استرس اينقدر -

 کردم مي حرکت خونه در طرف به داشتم...بيرون زدم سالن از و زدم مهربونيش اين به لبخندي

 روي از رو گوشي.کردم حرکت آشپزخونه طرف به و کردم کج رو راهم. شد بلند گوشيم صداي که

 :دادم جواب شه قطع که اين از قبل و برداشتم اپن

 الو -
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 سالم -

 تعجب شا معده کنم فکر گوشيم بيچاره...نشده اشتباهي ببينم تا شدم خيره گوشي به تعجب با

 !کرده

 ارسالنم -

 :دادم جواب مکث کمي با

 داشتي؟ کاري -

 :گفـت ثانيه چند از بعد و کرد سکوتي

 اي؟ چيکاره امروز -

 :گفتم و انداختم داد مي نشون رو 35,: که ساعت به نگاهي تعجب با

 مگه؟ چطور هيچي -

 ...بزنيم بيرون دور يه بيکاري اگه گفتم -

 همچين هيچوقت نمياد يادم بيرون؟؟ ببره منو ميخواد يعني ارسالنه؟؟ کنم باور الخالق جــل

 !ميومدم در خجالتش از خوب وگرنه تولدشه امروز که حيف...باشه داده پيشنهادي

 نه؟ يا مياي شد چي -

 ديگه وقت يه براي باشه ام خسته يکم امروز -

 ميک توش که لحني با ثانيه چند از بعد و کرد سکوت ثانيه چند که بود چجوري لحنم دونم نمي

 :گفت بود مشهود دلخوري

 نداري؟ کاري پس اوکي -

 ولي...نه -

 خداحافظ -

 يرو رو گوشي کالفه کرد؟؟ اينجوري چرا...شدم خيره بود شده قطع حاال که گوشي به گيجي با

 فکارما از نتيجه بي! ميزدما حرف گفتم؟؟داشتم چي من مگه اصال...شدم بلند جام از و انداختم اپن
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 بودن معلوم و بود نشسته درختا از يکي زير...دوختم اطراف به رو نگاهم و رسوندم باغ به رو خودم

 بلندي صداي با...بزنه جيم بلده فقط نميره کار به دستش بيشعور ي دختره!کنه مي غلطي چه داره

 هي ي خنده همون با ميومد طرفم به که درحالي و زد نيشخندي. چرخيد طرفم به که کردم صداش

 :گفت وريش

 ملوسه کجاش اين بابا بود؟لوس؟ملوس؟؟ چي اسمش...داري باحالي خرگوش چه ساري واي-

 !!بيشعور گيره مي گاز خر عين

 :گفت و رسيد بهم که کردم مي نگاهش داشتم کمر به دست

 عين ميديش که هم غذا ميخواد غذا کنه مي عر عر داره هي صبحي از...هست که رژيمم ماشاال -

 ...بده غذاشو بيا خودت اصال! ميکنه فرار ها زده جن

 مي وول دستش توي که اي زنده هاي کرم ديدن با! آورد صورتم نزديک و کرد باز رو دستش و

 :گفتم و زدم پس رو دستش حرص با خوردن

 !اونور ببرشون زدي بهم حالمو بيشعور -

 :گفت و آورد تر جلو رو دستش شيطاني اي خنده با

 !نازن چه ببين کني؟؟ مي اينجوري چرا وا اِ -

... سراغم اومد تهوع حالت و شد جمع هم توي صورتم لحظه يه خورد ها کرم به دوباره که چشمم

 زدم عق اختيار بي و گذاشتم دهنم روي رو دستم

 سارينا؟ شدي چي سرم به خاک -

 هي نفهم ي دختره اين ديگه طرف از شم دور هاش کرم اون و سروناز از داشتم سعي طرف يه از

 :داد مي تکونم و ميومد تر نزديک

  ســاري؟؟...کردم غلطي عجب اه شد چت ساري؟ -

 روم افتادي بختک عين اونر گمشو! ساري و زهرمار -

 :شد بلند روم از و گفت ايـشي شده بهتر حالم ديد وقتي

 ترسه مي کرم از!ترسو بدبختِ  ميدي جون داري کردم فکر...سوخت واست دلم بگو منو -
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 :کردم رهاش زمين روي و گرفتم ازش رو خرگوش حرص با. خنده زير زد هر هر و

 !احمق شد بد حالم لحظه يه نترسيدم -

 :دادم ادامه رفتم مي خونه داخل حالي در و رفتم بهش اي غره چشم

 در يکن حال و بچرخي خودت براي که اينجا نياوردمت...کمک بيا بشور هم رو کثيفت دستاي اون -

 !داري رو کنيز يه نقش تو حاضر حال

 :گفت بود افتاده راه سرم پشت که همونجوري و کرد ريز حرص از رو چشماش

 بکنم؟؟ نوکريشو بايد من توئه شوهر تولد -

 :گفتم و گشتم بر طرفش به کمر به دست

 يزنه؟؟م کله و سر حيوونا با اينجا اومده کنکوريش دختر بگم مامان به خواي نمي که تو ببينم -

 ها پايه چهار از يکي روي که کمند طرف به کشان آزير و کوبيد زمين روي پاشو عصبانيت با

 رضايت روي از لبخندي...رفت چسبوند مي ديوار به رو ها بادکنک داشت و بود وايستاده

! نخاتو به بودم سپرده هم رو اونا که کيک و غذا بود مونده فقط بود شده آماده چي همه تقريبا.زدم

. گرفت عهده به کارو اين خودش خاتون بودم تجربه بي پختن غذا توي من که هم اونجايي از

 اهمنگ ذوق با کردم کمک سروناز و کمند به اينکه از بعد! شه آماده موقع به چي همه کنه خدا فقط

 با...مشي آماده که بود مونده فقط و رسيدن مي مهمونا ديگه ساعت يک تقريبا...دوختم اطراف به رو

 خشک خودشون تا گذاشتم باز رو موهام.زدم بيرون حموم از و گرفتم ساعتي ربع دوش يه عجله

 پيراهن يه...آوردم بيرون کمد از بودم کرده آماده مهموني براي که رو نظرم مورد لباس...شن

 اي سورمه پاپيون پشتش و بود هام زانو باالي وجب يه که قايقي يقه ي ربعه سه اي فيروزه

 ملخت پاهاي ديدن با. انداختم آينه به نگاهي پوشيدم رو لباس اينکه از بعد... خورد مي بزرگي

 باز ميک ولي بود شيک و ساده اينکه با لباسش...خاروندم رو سرم کالفه و کشيدم بلندي پووف

 يها کشو از يکي طرف به خوشحالي با و زدم هوا توي بشکني رسيد ذهنم به که فکري با...بود

 با تمداش. بود شده بهتر االن...پوشيدمش سريع و برداشتم رو ام مشکي شلواري جوراب.رفتم کمد

 اش شده ريز هاي چشم با آورد داخل در از رو سرش سروناز که رفتم مي کلنجار کفش سر خودم

 :گفت

 !رسيدن مهمونا ديگه باش زود تو؟؟ اين کني مي چيکار -
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 اينو؟ يا بپوشم اينو ببين بيا سرو -

 با و اومد طرفم به بست مي سرش پشت رو در که درحالي. شدم خيره بهش سوال عالمت با و

 :گفت اي موشکافانه حالت

 پس شي مي گم کال ديگه بياي عروسکيا اون با بخواي اگه قدکوتاهي همينجوريشم که تو خب -

 بپوشي رو بلندا پاشنه همون بهتره

 :گفتم و کردم نگاهش شده منقبض فکي با. شد خيره بهم نيشخند با و

 !خوني مي کري همه اين و کوتاهتري من از خودت تو خوبه حاال -

 بچه يه با کنه مي فکر بينه مي رو تو کي هر ولي کنه مي مطابقت قدم با سنم...کنم مي فرق من -

 !طرفه اي مدرسه

 :گفتم و دادم تکون طرفش به تهديد با دستمو

 وگرنه شي خفه همينجا بهتره ندارما حسابي درست اعصاب امروز من پررو ي دختره ببين -

 !بيرون بفرستمت سالم در اين از کنم نمي تضمين

 برس که حالي در و رفت آرايشيم ميز طرف به زنم مي حرف باهاش دارم که انگار نه انگار سروناز

 :گفت داشت مي بر رو

 کني؟ چيکار ميخواي موهاتو -

 :گفتم زاري حالت با بود خوابيده حرصم تمام حرفش اين با که من

 !نه؟ يا کني درستشون ميتوني ببين دونم ني -

 مسخره با موهام کار که اين از بعد...موهام کردن شونه به کرده شروع و اومد طرفم به حرف بي

 ايترض با شد تموم من خوردناي حرص و ظرفشويي سيم يا موئه اينا گفت مي که سروناز بازياي

 :گفت

 !کنم باز خودم واسه آرايشي يه کنم تحصيل ترک برم بايد من اصال! کردم چيکار ببين -
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 يهبق و بود کرده گيس تل يه مثل رو موهام...کردم حرکت آينه طرف به کنجکاوي با و زدم کنارش

 نکرده شاقي کار کرد مي تعريف خودش از که هم ها اونقدر...بود کرده رها سرم پشت رو اشون

 !!بود هيچي از بهتر الاقل...بود شده قشنگ ولي بود

 !هميش حاليش اينا از بيشتر دوساله ي بچه...کردي القمر شق کردم فکر گفتي همچين اووه -

 :گفتم اي شده ريز چشماي با بده نشون العملي عکس بزارم که اين از قبل

 پايين؟؟ بري اينا با ميخواي نکنه -

 :گفت گفت جانبي به حق لحن با کمر به دست

 !چشه؟ مگه آره -

 بپوش ديگه چيزي برويه نميشه وجبم يه که اين -

 شوهرمي؟؟ مگه تو ببينم اصال...آوردم خونه از همينو فقط من خوام نمي -

 !!اکني مي توهين غيرتم به داري نکن دو به يکي من با سليطه ببين...باالتر اون از چيز يه -

 :گفت و کرد فرو پهلوم تو رو آرنجش حرص با ديد بازمو نيش وقتي. شد خيره بهم باز دهن با

 !ميگي جدي کردم فکر...کثافت اه -

 پايين وجب يه تا و بود لخت هاش سرشونه که بود سوخته اي قهوه اندامي پيراهن يه لباسش

 هکرد سوراخ خودش رو اين موندم من که بود پوشيده هم سوراخي سوراخ نازک ساق.بود باسنش

 کرده نتوهي ساپورت و جوراب به کارش اين با...بود تر سنگين پوشيدش نمي اصال!مدلشه؟ کال يا

 کفش و نگفتم چيزي ديگه هم همين خاطر به نبودم شوهرش که من خودش قول به! واال...بود

 :گفت تعجب با...برداشتم رو ام عروسکي هاي

 بپوشي؟ ميخواي رو اينا -

 مگه؟ چطور اوهوم -

 تا شونکفشا ي پاشنه که هم دختراش ريخته بلند قد و خوشتيپ پسر مشت يه پايين اون بابا -

 !رسه مي سقف
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 آخر ات شکمت تو کوبونم مي همچين ميام کوتاه قد بگي بهم زبوني بي زبون با ديگه بار يه -

 !بخوري تکون نتوني مهموني

 از که حالي در و شد نزديک بهم خنده با. کردم حرکت در طرف به و پوشيدم هارو کفش حرص با

 :گفت زديم مي بيرون اتاق

 !!همين بدوني که گفتم فقط گيري مي پاچه چرا بابا خبه -

. داختمان سالن به اي سرسري نگاه...بدم رو جوابش نتونستم و رسيديم ها پله پايين همونموقع

 رفح به تازه شدن؟؟ بلند قد اينقدر کي اينا بودم مونده من و بودن اومده مهمونا بيشتر تقريبا

 چشمش ماهان کنم گرد عقب خواستم که همونموقع هم بدم شانس از! بودم رسيده سروناز

 سمبنف اعتماد لحظه يه رسيد که بهمون. اومد طرفمون به و زد بيرن جمع از خنده با...فتادا بهمون

 ديالق اينقدر که پيش هفته چند! کنه؟ رشد سريع اينقدر کرد وقت کي اين خدا اي!صفر زير رسيد

 !نبود

 زا ما!شد سبز علف پامون زير ميزبان؟؟ ميگن هم شما به...ساعته يه کجائين خانوما سالم -

 !بده؟هان؟ بابامونو ننه جواب مياد کي شيم تلف گرسنگي

 :گفتم خنده با

 !شي سير ميچريدي علفارو همون بود ات گشنه خيلي که شما -

 بهم نگاهي نيم رفت سروناز به اي غره چشم ماهان...خنده زير زد پقي يهو سروناز حرفم اين با

 :گفت دراري حرص لحن با و انداخت

 !رفته آب خانوم نگو. نيستي چرا ميگم. اصال سارينا؟؟نديدمت اينجايي هم تو اِ -

 که مزد پاش به لگدي و دوختم شد مي باز داشت رفته رفته که سروناز نيش به رو نگاهم حرص با

 :ببنده رو چشماش درد از شد باعث

 !شيم رد ما بده تکون هيکلو اون ميشه اگه هم حاال نداريش جنابعالي که ميخواد بينا چشم تا دو -

 طرف به و کشيدم رو سروناز دست بود کرده خوش جا لباش روي که خندي نيش به توجه بي و

 :کردم حرکت آشپزخونه

 !خنده زير بزني کرکر برداره ترک ديوار کافيه فقط هم تو -
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 تيکه کلي کني عوضشون بري اگه هم االن نکردي قبول خودت نپوش رو کفشا اين گفتم که من -

 !کنه مي بارت

 :داد ادامه سرخوشي با

 !!ميشيا باحال خيلي خوري مي حرص هم تو خداييش ولي -

 :گفتم و گرفتم پهلوش از نيشگوني

 ...دراد خشک حالت اين از جو بزار آهنگ يه برو نکوب سرم توي رو قدم اين اينقدر حاال-

 :گفتم خاتون به رو و شدم آشپزخونه وارد

 که؟؟ شده پذيرايي همه ديگه؟؟از اس آماده چي همه خاتون -

 رسه؟؟ مي کي ارسالن آقا...باش نداشته استرس قدر اين دختر آره -

 :گفتم و انداختم ساعت به نگاهي

 که چي همه مواظب ديگه باشه راحت خيالم من جونم خاتون فقط شه پيداش بايد ديگه االنا -

 هستين؟

 :گفت داد مي هلم سالن طرف به که حالي در

 !نباشه غمت اوکيه اوکيِ  چي همه خانوم سروناز قول به که گفتم...تو هولي چقدر بابا اي -

 :گفتم رفتم مي بيرون آشپزخونه از که درحالي و کردم آرومي ي خنده

 کنين عوض هوايي و حال يه بيرون بياين نمونين تو اون هم شما خاتون -

 برس مهمونات به برو تو دخترم باشه -

 رفتم من مرسي -

 هک هم سروناز اين...شد بلند بکس ام تي آهنگ صداي گذاشتم سالن توي رو پام که همونموقع

 يه منتظر فقط که هم پسرا دختر.اومده زلزله کرد مي احساس آدم بود کرده زياد ته تا رو آهنگ

 و خوش هم با که ياشار و ارسالن ي خاله دختر نازنين ديدن با...وسط ريختن همگي بودن بهونه

 :گفتم و رفتم طرفشون به کردن مي بش
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 ! بيشعور نازنين بر سالم -

 :کرد ام مچاله بغلش توي و آورد هجوم طرفم به دفعه يه افتاد بهم نگاهش وقتي

 بود شده تنگ برات دلم دختر تو بودي کجا سارينا واي -

 !زدي مي زنگ بهم بار ده روزي همينه واسه آره -

 !نداشتم ازت اي شماره که من معرفت بي نگرفتي ازم خبري چرا خودت -

 زنگ بهش رفت يادم ديگه منم بود داده بهم رو اش شماره بار آخرين نازنين اومد يادم تازه

 :کنم ماسماليش کردم سعي هم همين واسه شم مي ضايع دارم ديدم...بزنم

 !تو؟ شدي دراز چقدر!ديدمت االن که اينه مهم...حاال بيخيال -

 ...کنم قايم حرف اين زدن موقع رو حرصم کردم سعي و

 ...ديگه کفشاست اين اثرات از -

 رازد طرفش به رو دستم...بود شده خيره بهم لبخند با که ياشار نگاه توي افتاد نگاهم همونموقع

 :گفتم و کردم

 شد پرت حواسم ديدم نازيو اين ببخشيد...ياشار سالم -

 : گفت ذاتيش مهربوني با و فشرد دستم توي رو دستش

 خوبي؟؟ خودت... بيخيال -

 ...نيستم بد -

 :گفتم تري آروم صداي با

 ...خانوم هم خوشگله هم کرديا تور رو اي تيکه خوب ميگم -

 نگفت هيچي و انداخت کنجکاو نازنين به نگاهي خنده با...کردم اشاره غزاله به و

 :گفتم غزاله به رو و دادم تحويلش چشمکي

 پذيرايي خودتون از شما...رسه مي ارسالن ديگه هم االن بزنم سر بقيه به برم من ديگه خب -

 کنين
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 مي بايد ديگه االن و بود هفت...دوختم ساعت به رو نگاهم و شدم دور ازشون ببخشيدي يه با

 :رفتم سروناز طرف به عجله با! رسيد

 !سروناز اه سري!! سروو...سروي هووي...سروناز -

 :گفتم حرص با...نشنوه متري يه ي فاصله از بيشعور اين که اونقدر نه ولي بود بلند آهنگ

 جان؟؟ ســروناز -

 :گفتم و رفتم بهش اي غره چشم...برگشت طرفم به اکراه با

 ايشاال؟؟ شدي کر -

 ...ديگه نشنيدم صداتو البد زنم؟ مي حرف جون کمند با دارم بيني نمي -

 فکر چي هر نه سروناز؟؟ و ادب؟؟ادب و سروناز...سوال عالمت شبيه بود شده من ي قيافه يعني

 :گفتم خودش مثل منم ناخوداگاه...نمياد در جور بينم مي کنم مي

 بدي؟ قرض بهم رو سروناز لحظه يه ميشه جون کمند ببخشيد...نشدم متوجه عزيزم نه -

 برسم مهمونا به برم منم عزيزم حرفيه چه اين -

 :گفتم سروناز به رو و کردم ريز رو چشمام شد دور ازمون وقتي

 کردي؟ تغيير درجه 321يهو کردي؟؟چرا مصرف چيزي ببينم -

 !نه؟ يا ميزاري ببينم کنم رفتار آدم مثل اومدم بار يه -

 يه بايد رسه مي االن ارسالن کن ول اينارو حاال...نمياد در جور ات قيافه با ادب اصال گم مي -

 نداري؟ دستت دم چيزي ميروفوني کنيم سورپرايزش رسيد وقتي بفهمونيم جمعيت اين به جوري

 :گفت غرغر با

 ميام االن کن صبر...نميدونم -

 :گفت و داد دستم گويي بلند برگشت وقتي

 باهاش؟؟ ميفته راه کارت...کردم پيدا زور به هم همينو -

 :گفتم رفتم مي ور باهاش که حالي در و دادم فشار رو آن ي دکمه
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 کن قطع آهنگو برو هم تو...کنم فکر -

 ديد ويت که جايي سالن وسط گذاشتمش دقيقا و برداشتم رو خونه آشپز توي هاي صندلي از يکي

 اي بودن رقصيدن مشغول يا همه. گذروندم نظر از رو اطرافم و وايستادم روش حرکت يه با. باشم

 خاطرب بخوره بر تيريپشون به ممکنه ديدم که آقايون و خانوما بگم خواستم! زدن حرف مشغول هم

 :گفتم هم همين

 بدين؟ گوش من به ميشه لحظه يه...پسرا آقا و خانوما دختر -

 قطع اب! بود اينور حواسشون حتي نه ميشنيدن صدامو نه که اينا به برسه چه نزاشت محلم سگ

 :گفت و کشيد دستم از رو بلندگو.دوختم ميومد طرفم به که سروناز به رو نگاهم آهنگ صداي شدن

 !خودم دست بسپرش کنار برو تو-

 :گفت جيغوش جيغ صداي با دفعه يه

 من به ديقه دو مردمو دختر کن ول من برادرِ...آقا! هم از بکنين دل لحظه يه آقايون و خانوما -

 ...تواما با يارو هـــوي!بده گوش

. بود ما بازي ديوونه پي حواسشون همه حاال...قاپيدم ازش رو بلندگو سريع و کلش پس زدم يکي

 :گفتم ضايعي لبخند با

 احوالن ناخوش يکم امروز ايشون شرمنده -

 :دادم ادامه کنم توجهي سروناز نيشگون به اينکه بدون

 شخود البته...چيديم براش هايي برنامه يه هم ما ارسالنه تولد امروز ميدونين که همونطور خب -

 ...موقع اون تا خواستم منم و ميرسه ديگه ي دقيقه چند تا که

 نهادمپيش از انگار که هم بقيه کنن چيکار اومد ارسالن وقتي دادم توضيح براشون خالصه طور به

 و مدماو پايين صندلي روي از نيشخند با...هوا رفت هوراشون و جيغ صداي بود نيومده بدشون زياد

 :گفتم سروناز به رو

 هماهنگيو؟ کردي حال -

 :گفت و کرد غليظي اخم
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 زدي حرف ور ور دقيقه دو دادي زحمت خودت به فقط تو کردم ساکتشون مثال؟؟من کردي چيکار-

 !ايـــشش نيست هنر که اين

 صداي! اس ديوونه دختره.بگيرم رو ام خنده جلوي کردم سعي...شد دور ازم اخمش همون با و

 به ات کشيدم عميق نفس تا چند...گرفت فرا رو بدنم تمام استرس لحظه يه شد بلند که ايفون

 جمع گوشه يه هم همه و خاموشن چراغا ديدم اومدم که خودم به...شدم مسلط خودم

 منتظر و وايستاديم جمع کنار گوشه يه سروناز با. کردم باز رو در و اومدم خودم به سريع.شدن

 هبقي به نگاهي يه هي بودم آورده گير وقت من موقعيت اون توي حاال...داخل برسه ارسالن شديم

 و مرغ بين که داشتم رو کوچولويي ي جوجه يه احساس خودم قد به هم نگاهي يه انداختم مي

 خيره در به استرس با و اومدم خودم به خونه در شدن باز صداي با! افتاده غريب و تنها خروسا

 ... ببينم رو العملش عکس تونستم نمي و بود خاموش چراغا...شدم

 :گفت بود مشهود توش تعجب که صدايي با. کرد مکث لحظه يه و شد خونه وارد

 سارينا؟؟ -

 اههمر بقيه دست و جيغ صداي و همانا چراغ شدن روشن...رفت ها لوستر کليد سمت به دستش و

 !همانا تولد آهنگ خوندن با

 ...مبارک تولدت تولــــد تــولد -

 هب که ثانيه چند از بعد! شد خيره بودن خونه توي که جمعيتي ايل به ها زده جن عين ناباوري با

 اومد جمع طرف به خنده و گيجي با اومد خودش

 !اومده وت عشق به فقط خورده شکست لشکر اين...نترس بيا پسرم بيا!...کوچولو آقا سالم -:ماهان

 :گفت ماهان به رو خنده و گيجي همون با

 خبره؟ چه جا اين -

 !يم؟خون مي آهنگ ديوار براي داريم ساعته يه! ديگه بنداز کار به آکبندتو مخ اون خب...منه تولد -

 ي پاشنه روي نامحسوس...چرخوند جمع توي کنجکاوي با رو نگاهش ماهان به توجه بي ارسالن

 نم حاال!خنده زير زد آروم بيشعور سروناز اين که شم ديده وسط اون کردم سعي و وايستادم پام
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 دمق چند با افتاد اينطرف به نگاهش که ارسالن...خنديد مي بدتر اونم دادم مي فحشش لب زير

 رسوند بهمون رو خودش ديگه

 خانوما سالم -:ارسالن

 رتونزو که وگرنه خونتون کنين دعوت مارو باشه تولدتون که اين مگه! ارسالن آقا سالم -:سروناز

 !خودمون ساريناي به رحمت صد بازم... کنين خرج دوزار مياد

 :داد جواب خودش مثل بود کرده تعجب سروناز ي بزرگونه لحن از من مثل که هم ارسالن

 رنهوگ نبودم جشن اين جريان در منم ميشناسي مارو بهتر که شما!جان سروناز حرفارو اين نزن -

 اين مثل ولي بدم سارينا به رو شدنم دکتر خبر خواستم مي هم امروز ميومدم در خجالتتون از خوب

 ...داشتن کار خيلي که

 پزشکي يعني شد دکتر راحتي همين به که چي يعني...خبر بي چه واي...انداخت بهم نگاه يه و

 نترلک رو خودش نتونست ديگه...انداخت ارسالن به تعجب با نگاه يه سروناز! گرفت؟ رو عموميش

 :ترکيد و کنه

 ي بهونه به ديگه االن دادي رو خبرش امروز کردي غلط اصال بگي؟؟ زودتر مردي مي کثافت اِ -

 !!نيست قبول...کني مي يکي تولدت کيک با شيرينشو تولدت

 :وگفت شد خيره بهش خنده با ارسالن

 !کني مين ول نکشي بيرون حلقومم از شيرينيشو تا تو دونم مي که من! نريز مزه اينقدر بروبچه -

 :گفت خنده با هم سروناز

 ...ميشناسيم که خوبه -

 :گفت و انداخت بهم عميقي نگاه رفت که سروناز...شد دور ازم زد بهم که چشمکي با و

 ...وگرنه ريختي اي برنامه همچين دونستم نمي -

 :گفت اومده کجا از نبود معلوم که شيطنتي با و کرد عوض رو حرفش

 شدي؟؟ کوچولو اينقدر امروز چرا تو-

 :کنم خالي حرص با رو پيشم دقيقه چند هاي عقده تا بود کافي حرفش همين
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 اي ودهمحد و حد يه بابا خوبه؟؟ بلندي قد گفته کي ببينم اصال...شدي ديالق خيلي تو عوضش -

 !زرافه دست رو زدي که تو گفتن

 طرفم به که حالي در و برد فرو جيبش توي رو هاش دست...رفت باال تعجب با ابروهاش از يکي

 :گفت بشه قدم هم تا شد مي خم

 !منو بخور بيا حاال -

 يحال در! ها جوريه يه روز هر کنه؟ مي اينجوري چرا اين...رفتم تر عقب قدم يه و گرفتم گاز رو لبم

 :گفتم باشه جدي لحنم کردم مي سعي که

 !ببريم کيکو بايد ديگه االن کن عوض لباستو برو ام تو...خوردمت کجا من -

 بلند آهنگ صداي شکر رو خدا...خنده زير زد بلند که بود دار خنده حرفم قسمت کدوم دونم نمي

 صاف که شدم خيره بهش اخم با! کمه تختش يه کردن مي فکر خودشون با بقيه وگرنه بود

 :گذروند پام تا ازسر رو نگاهش و وايستاد

 !رفتم من پس اوکي -

 :گفت شيطنت با و چرخيد طرفم به دفعه يه که کردم مي اش بدرقه داشتم نگاهم با

 ...خانوم ننر کن باز هم رو اخمات اون -

 شد دور چشمام جلوي از بيام خودم به که اين از قبل و

 ...ي مرتيکه آبادته و جد هفت ننر -

 آدم مثل نداره لياقت...اين از اينم. شدم خيره خاليش جاي به و دادم بيرون رو نفسم حرص با

 !کنم رفتار باهاش

 و شايان به و اومدم خودم به اشنايي صداي با که کشيدم مي نشون و خط براش وسط اون داشتم

 ويت اگه.نشست پيشونيم روي اخمي ناخوداگاه...شدم خيره بود وايستاده کنارش که شرمين

 هب ريگي چه نيست معلوم دورو ي پسره...کردم مي دعوتش اگه عمرا کردم نمي گير رودروايسي

 !کنه مي نگاه اينجوري کفششه

 تو؟؟ کجايي عمو دختر...سالم -
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 :کنم مراعات شرمين جلوي اقل ال کردم سعي

 رسيدين؟ کي نديدمتون...سالم -

 گشتيم مي دنبالت داشتيم منتهي االن همين -

 !گردن مي دنبالم ساعته يه و رسيدن االن همين خوبه حاال...آها

 کجاست؟ ارسالن پس جون سارينا -

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم شرمين صداي با

 برسه بايد ديگه االن کنه عوض رو هاش لباس رفت -

 !باشين خوش...دنبالش ميرم من پس -

 ايميخو نکنه کنه عوض رو هاش لباس رفته گفتم خوبه چي؟ گفت؟يعني چي االن چــــي؟؟اين

 !شدن حيا بي چه مردم واه کني؟ نگاه رو کردنش عوض لباس

 !کنين پذيرايي خودتون از... نمونين پا سر هم شما برسه بايد ديگه االن عزيزم -

 مه رو و چشم بي شرمين اين...اومد پايين ها پله از ارسالن همونموقع خوبم يا و گندم شانس از

 دهش گرد هاي چشم با هم شايان حتي! رفتم عقب قدم چند ناخوداگاه که رفت در فنر عين همچين

 که من! شد کينه از پر نگاهش لحظه يه...شد خيره رفت مي ارسالن طرف به که خواهرش به اش

 گرفتم ازش رو نگاهم و اومدم خودم به بودم شده خيره بهش گيج و تعجب با

 دي؟ مي رقصو دور يه افتخار...جان سارينا -:شايان

 هب رو برسه اينکه از قبل و دوختم ميومد اينطرف شرمين به توجه بي که ارسالن به رو نگاهم

 :گفتم بود گرفته رو پيشم ثانيه چند نگاه رد موشکافانه که شايان

 ...االن...پسرعمو شرمنده -

 دعوتي؟ دونستم نمي!عزيز خان شايان سالم -
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 رهخي شايان به اخم با و بود وايستاده کنارم. شدم خيره بهش و خوردم رو حرفم ارسالن صداي با

 :گفت فشرد مي رو ارسالن دست که حالي در و زد پوزخندي شايان. بود شده

 !نباشم؟ دعوت شد مي مگه خانه اردالن ي دردونه تولد باالخره!پسرعمو حرفو اين نزن -

 :گفت و کشيد لبش روي رو شستش پوزخند با ارسالن

 !نداشتي؟ لطف ما به اينقدر شدي؟قبال عوض اينقدر تازگيا چرا نميدونم آخه...نه -

 کينه اين لدلي بودم کنجکاو خيلي اينکه با!موقعيت اين توي اونم...بياد پيش دعوايي خواستم نمي

 :نبود مناسبي وقت اصال االن ولي بدونم رو بود شايان چشماي توي که اي

 ...آقايون ببخشيد -

 :گفتم بهشون رو ضايعي لبخند با. بود شده جمع اطرافشون به حواسشون تازه انگار

 برم من...کنيم باز رو کادوها که اونور بياين تر زود ميشه اگه چيزه...امم -

 اجد بقيه از رو خودم کادوي که بود حواسم... کردم ترک رو نفرشون سه جمع ببخشيدي يه با و

 معج جا يه همه که اين از بعد!کنم ضايع رو پسره اين بايد که باالخره...کنم قايمش جا يه و کنم

 .شدن ملحق جمع به باهم هم ماهان و ارسالن شدن

 !مرتب کف يه داماد آقا افتخار به همه عزيز پسراي و دخترا -: ماهان

 مي همراهيش هم بقيه! زدن دست به کرد شروع خودش ارسالن ي غره چشم به توجه بدون و

 ازب براش رو نيششون شتري عشوه با هم جمع دختراي از بعضي زدن مي دست که پسرا...کردن

 ارک توي من يعني...زد مي چشمکي هرکدومشون براي چشمي زير هم حيا بي ماهان اين کردن مي

 وايستادم ارسالن کنار خنده با!! کاهه زير آب که بس موندم بشر اين

 :گفت خنده با بزرگ کادوي يه به بود افتاده چشمش که ماهان

 !ارسالن واست کرده کادو خودشو نفر يه کنم فکر -

 به تنسب فقط نبود بزرگ هم اونقدرا...شدم خيره بهشون اخم با...کرد تاييدش خنده با هم ارسالن

 :رسيد مي بنظر بزرگ بقيه

 نگرفته؟؟ تولد برات کسي کال يا ببيني جا يه کادورو همه اين مياد زورت -
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 هست؟ کي مال حاال نيستيم بخيل که ما واال نه -

 :گفت و انداخت بهم قدرداني نگاه نيم شرمين

 !ارسالن بياد خوشت اميدوارم...منه مال -

 شده داده جا قشنگي و بزرگ ي جعبه توي که بود چرم کفش و کمربند و کيف ست يه کادوش

 ترتيب همين به. داد رو جوابش کنمي مي خواهش با هم شرمين و کرد تشکري ازش ارسالن...بود

 !برگشت طرفم به دفعه يه ها نگاه ي همه شد تموم که ها کادو...رسيد بعدي هاي کادو به نوبت

 کو؟؟ تو کادوي پس -:ماهان

 :گفتم مرموزي لبخند با و انداختم کرد مي نگاهم منتظر که ارسالن به نگاهي

 !بدم نشونش خودم شب آخر قراره يعني...خصوصيه يکم من کادوي ولي شرمنده -

 ترهدخ نگن که بگم اينو شدم مجبور ولي بدم نشون کادومو خواستم نمي...گفتما مي دروغ حاال

 گيج بود نشسته بعضيا لب روي که داري معنا لبخند ديدن با! نگرفت هيچي شوهرش واسه

 و ندهخ با و زد پهلوم به اي سقلمه سروناز که بودم شده خيره هاشون رفتار اين به خنگي با...شدم

 ...شد خيره بهم استفهام

 بهتر که خودتون ديگه آره...  و اتاق توي تنها و شمع و شب آخر همون جان سارينا منظور -:ماهان

 !ميدونيد

 ...گرفتم گاز رو لبم خجالت با...شد همراه من بلند گفتن هين با جمع ي خنده انفجار صداي

 !بودم نکرده فکر بهش حاال تا ميشه متفاوتي و جالب کادوي -

 يعني...شدم خيره کجش لبخند به حرص بزارم؟؟پر دلم کجاي ديگه اينو عجيب اخالق خدايا

 زدم؟؟ من بود مزخرفي حرف چه اين خودمم من از تر خنگ

 :دوختم سروناز به و گرفتم ازش حرصمو پر نگاه بود کرده خطاب رو ارسالن که سروناز صداي با

 !خان ارسالن نشد بد که شما براي -

 !نيمبي مي خواب تخت توي رو چي همه مردا ما کنيد مي فکر که اينه خانوما شما مشکل دوني مي -

 اينه؟ از غير مگه گيم نمي که دروغ -
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 وبحث حرف يه تروخدا ببين...گرفتم ازشون رو نگاهم و دادم تکون تاسف روي از رو سرم خنده با

 !رفتن مي پيش هم جزئياتش تا دادن مي ادامه بيشتر اگه مطمئنا! کشوند کجا به

 :گفتم جمع به رو و کردم اي مصلحتي ي سرفه اخم با

 کرد اشاره بهش ماهان که نبود چيزي اون منظورم نخير -

 :دادم ادامه و انداختم ماهان به اي جدي نگاه

 !نگيرين جدي رو حرفاش...ميزنه شيرين يکم امروز هم ماهان -

 :گفت طلبکاري لحن با کمر به دست ماهان

 ما گوشاي يا کردي فرض خر رو ما ببينم شب؟؟ نصف اونم باشه تونست مي چي منظورت پس -

 !مخمليه؟

 حرص با و گزيدم رو لبم! ندارم تقصيري من...ميکنه شروع داره کي که بيني مي خودت خدايا

 :گفتم

 گي؟؟ مي چي اينجا تو اصال...داشت ربطي چه -

 :گفت ارسالن که بگه چيزي خواست

 سر هيچ بدون...ببينمش قراره شب نصف اونم که...منه مال نيست که تو کادوي...جان ماهان -

 !!خر

 شده خوشبحالت خيلي که اين مثل هم شما!...ميکننا هم از دفاعي چه شوهر و زن ببين اِ اِ اِ -

 خان ارسالن

 معج جلوي حيائه؟؟حتي بي اينقدر چرا پسر اين...دوختم ماهان به رو نگاهم شده گرد چشمايي با

 وزر يه حاال...دوختم بودن شده خيره ما بحث به خنده با که بقيه به رو نگاهم! کنه نمي مراعات هم

 !ميزارن؟ مگه ندما بهش رو کادوش بگيرم ارسالنو اين حال اومدم

 کنين صبر لحظه يه -
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 به ,برداشتم بودم کرده قايمش ها کمد از يکي توي که آشپزخونه توي از رو کادوم که اين از بعد

 دستم توي ي شده کادو کوچولوي ي جعبه کنجکاوي با که ماهان به رو. کردم حرکت سالن طرف

 :گفت کرد مي نگاه رو

 شدي؟ راحت...من کادوي اينم -

 :گفت من به رو پوزخندي با کرد مي نگاهمون ساکت اول از که رزانا...شدم خيره بهش حرص با و

 نميشد روت... بده نشون جمع توي رو کادوش خواست نمي جون سارينا چرا شد معلوم حاال -

 عزيزم؟؟

 :فتمگ بيخيالي با! کردم مي شک سکوتش اين به کم کم داشتم زد رو اش طعنه خانوم باالخره اوه

 !بدم توضيح تو به بينم نمي دليلي -

 ديگه بود آور تعجب اصرارت همه اون ولي نشو ناراحت -

 :گفت اخم با ارسالن کنم بارش تا چند و کنم باز رو دهنم که اين لز قبل

 چي کادوش که اين نکنم فکرهم و! داره ارزش همه از بيشتر برام باشه چي هر کادوش سارينا -

 !باشه داشته ربط کسي به هست

 رو ارزان جواب بحال تا نمياد يادم...شدم خيره ارسالن به باريد مي ازشون تعجب که هايي چشم با

 ...بود کرده کپ ارسالن محکم لحن از هم رزانا خود حتي!باشه داده اينجوري

 :گفت شيطنت با کنه عوض رو بحث که اين براي ماهان

 !بگردونيم رو رومون ما بگو گرفتي زير لباس اگه سارينا -

 !بياد دستش کار حساب تا برم بهش ريزي ي غره چشم تونستم فقط و دادم قورت رو ام خنده

 لبخند! دوخت بهم رو متعجبش نگاه و زد برقي هاش چشم... کرد باز رو کادو ارسالن همونموقع

 ..دوختم بود دستش توي که اي اهلل زنجير به رو نگاهم و زدم کوچيکي

 برق و زرق و بود ساده مدلش که اين با! کنم پيدا رو زنجير اين تونستم تا گشتم سروناز با کلي

! زد برق چشماش ديدنش با هم پسند سخت سروناز حتي...بود شيک ولي نداشت آنچناني

 با تمداش دقيقه چند دونم نمي...کرد مي خودنمايي وسطش کوچيکي اهلل و بود سفيد طال جنسش
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 اين منشا به و اومدم خودم به بقيه سوت و دست صداي با که پاييدمش مي شده ريز چشماي

 عکس کردن آناليز خيال بي کيک شدن بريده با!! دارن خوشي دل چه هم اينا...شدم خيره صداها

 سالن ي گوشه هاي مبل از يکي روي خستگي با کردن توجه جلب بدون...شدم ارسالن العمل

 دتول کاراي کردم نمي فکر, االن تا بودم شده بيدار که صبح از. شدم خيره بهشون و نشستم

 تا ندچ فقط و اون اينو به دادن دستور بود شده کارم صبح از که مني اونم!!بگيره انرژيمرو بيشتر

 وبارهد که پسرايي دختر به رو نگاهم آهنگ صداي شدن بلند با. بود افتاده دوشم روي کوچيک کار

 و تولد انبي نکردن قبول بزرگترا خوبه حاال...شناختم نمي رو ترشون بيش! دوختم ريختن مي وسط

 اضافه اب دونستم مي بعيد وگرنه ببريم حالشو و باشيم تر راحت جوونا ما خودشون قول به گذاشتن

 وسط انگار که پسري دختر به افتاد نگاهم! داشت رو آدم همه اون ظرفيت خونه اين اونا شدن

 ندهمو يکي من که داد مي تاب و پيچ مار عين خودشو همچين دختره...رقصيدن مي و بودن ديسکو

 ولي! رقص تا بود شبيه ژيمناستيک به تر بيش هم حرکاتش! مياد؟ کجا از انعطاف همه اين بودم

 هم پسره. بود جالب و قشنگ,  عشوه همه اون وجود با رقصش که شدم نمي اين منکر خداييش

 رفتن پايين با! کرد نمي دريغ نزديکي هر از و بود اومده خوشش قر و عشوه همه اين از انگار که

 هک سروناز به و گرفتم صحنه اون از رو نگاهم کيک حاوي پيشدستي اومدن جلو و مبل ي گوشه

 فتمگر ازش رو پيشدستي...شدم خيره کرد مي نگاهشون خنده با و بود کرده دنبال رو نگاهم اونم

 :گفت که

 !برقص يکم پاشو نشستي؟ گوشه يه ها خورده شکست مثل چرا -

 ...بيخيال -

 :گفت ثانيه چند از بعد و کرد سکوتي

 !ميده قريم چه کثافت -

 :گفتم حواسي بي با

 اپسر اين قول به ولي نداره ميافه قيافه...داراست شاسي اون از! باسنش اون با مخصوصا آره -

 ...ســ

 ابرو و چشم سروناز به بلندي ي سرفه با و خوردم رو حرفم ناخوداگاه بود روبروم که کسي ديدن با

 !کرد مي وجب رو دختره باسن چشماش با داشت و نبود فضا اين توي انگار اون ولي اومدم
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 چرا دونم نمي!!ها مخمه رو عجيب باسنه اين ولي ديگه يه..سک خب خوردي حرفتو چرا -:سروناز

 رهبرميخو غيرتم به داره...مرتيکه نديده دختر تاحاال انگار!رو پسره...پايين اون ميره هي نگاهم

 !!نکشتم هردوتاشونو نرفتم تا بگير جلومو بيا ساري

 !دارين چشم هم خودتون جنس به دونستم نمي -

 تعجب از و بود اومده خودش به ياشار حرف اين با که سروناز به حرص با و گرفتم گاز رو لبم

 خب ولي نداشت منظوري حرفش اين از سروناز که درسته...شدم خيره بود شده گرد چشماش

 رو ام رسما قشنگش حرف اون با که هم ياشار! منم آشنائه کاراش و ديوونه اين با که کسي تنها

 جاش به و کنه جمع هاش لب روي از کرد مي سعي که اي خنده با سروناز...کرد فرض کاره اون

 :گفت و انداخت پايين رو سرش بکشه خجالت

 !همين داديم نظر باسنش به راجع فقط ما -

 نظر داشتي بيشعورت آخه؟؟خودِ حد چه تا پررويي...شدم خيره بهش ام شده گرد هاي چشم با

 :گفتم طلبکار چه؟؟ من به دادي مي

 !کني؟ مي جرمت شريک منو چرا دادم نظر دختره اون باسن به راجع کي من -

 ولق به و داراست شاسي اين از دختره گفت مي بود کي وسط؟؟ کشيد بحثو اين بود من ي عمه -

 ...پســ اين

 :نکنه آبرويي بي اين از بيشتر تا حرفش وسط پريدم

 !خورديش مي رو دختره چشات با داشتي که بودم تو از بهتر -

 !نيست کمتر من از جرمت ام تو حال هر به -

 :گفت و وسط پريد کرد مي نگاه رو بحثمون خنده با داشت که ياشار

 !خانوم سروناز نداشتم انتظار شما از ولي!... حاال بسه -

 اشتد انتظار من از يعني...شدم خيره بهش شده تنيس توپ ي اندازه بودم مطمئن که چشمايي با

 که ونازسر!! کنم خاليش کي سر دقيقا نميدونستم و مردم مي داشتم عصبانيت و حرص از ديگه؟؟

 :گفت ياشار به رو شد مي بلند جاش از که حالي در و گرفت گاز رو لبش خنده با ديد رو نگاهم
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 !ندارم تقصيري من...کرد اغفال منو دختره اين -

 کنارم ياشار که کردم مي دنبال رو رفتنش نگاهم با داشتم حرص با...شد دور اونجا از سريع و

 :گفت خندونش چشماي با و نشست

 نشدي؟ که ناراحت...کردم شوخي -

 :گفتم و رفتم بهش بدي ي غره چشم

 ي فاصله! رسه؟ مي نظر به مظلوم زيادي دختره اون يا کوتاهه زيادي من ديوار موندم فقط نه -

 !کن حفظ هم رو اسالمي

 ودشخ کمي تعجب با و انداخت بينمون کم چندان نه ي فاصله به نگاهي. گفتم حرص روي از اينو

 :گفت و کرد عوض رو بحث...کشيد کنار رو

 نشدي؟ ناراحت که رزانا حرفاي از -

 داره من با مشکلي چه خواهرت دونم نمي ولي نه -

 :گفت و دوخت بهم رو اش شرمزده نگاه

 ارهد سعي چرا دونم نمي ولي نيست بد هم اونقدرا نکن ظاهرش به نگاه بود غد هميشه بچگي از -

 نکردم برادري براش منم ولي کنه نمي دل و درد کسي با هيچوقت که درسته...کنه دوري همه از

 زياد کسي با رزانا نشده هيچوقت کال!گذره مي خونه از بيرون وقتشون بيشتر که هم بابا و مامان

 رعذ هم رفتارش بابت نبود اينطوري اول از رزانا ميگم اينارو برادرشم چون نکن فکر شه دمخور

 ميخوام

 نگرفتم دل به منم بيخيال...کني خواهي معذرت تو نيست الزم -

 بشکنم رو سکوت اين خواست نمي دلم زياد منم کرد سکوت

 خوبيه دختر -:ياشار

 لبخند ديدن با نازنين؟؟...گرفتم رو نگاهش رد و باالآوردم رو سرم کنجکاوي با حرفش اين با

 شيطوني لحن با و خوردم رو ام خنده...شد فعال رادارام ناخوداگاه بود لبش ي گوشه که محوي

 :گفتم
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 خوبيه؟؟ دختر نازنين که -

 :گفت و شد خيره بهم خنده با

 چيه؟ تو نظر...معماري ي رشته دانشجوي و سالشه 21 فهميدم زدم باهاش که حرفايي بين از -

 شده واقع قبول مورد که اين مثل اونم ياره نظر مهم -

 :گفت اخم با

 !دادم هدر که انرژي همه اون حيف...نبود باغ تو انگار دختره دادم نخ و چراغ چي هر ولي -

 :داد ادامه و شد خيره بهم حرص با

 همه اين اومده؟؟ دختر قحطي مگه! بود لوس و نچسب زيادي بينم مي کنم مي فکر که حاال -

 !جلو بيان تا منن طرف از اشاره يه منتظر هم همشون ريخته برم و دور دختر

 :گفتم خوردنش حرص بيخيال

 بدش هاينک مثل هم خانوم نازنين اين ولي کنم مي حالت به فکري يه نکن ولز و جلز اينقدر حاال -

 ازت نيومده

 !نديديم چيزي که ما کو؟کجا؟ -

 ...کنه مي نگاه اينورو داره نکن تابلو -

 :بوسيد رو ام گونه غافلگيرانه حرکت يه توي و چاکيد نيشش حرفم اين با

 !ماهه اينقدر که برم خودم کوچولوي خواهر قربون -

 !اومد خوشم کوچولوش خواهر لفظ اين از لحظه اون چقدر

 !دارين همو لياقت هردوتون...ياشار برات خوشحالم -

 وجدان عذاب اون ديگه تر مهم همه از بودم خوشحال براش خيلي!کردم مي سبکي احساس

 توي ور پالستيکي چنگال...دوختم کيکم به رو نگاهم!!داشت رو نازنين لياقت ياشار و نبود همراهم

 لمد دفعه يه شيرينيش چرا نميدونم...دادم جا دهنم توي رو کيک از زيادي حجم و بردم فرو کيک
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 به اخم و نگراني با که ارسالني به توجه بي و گذاشتم دهنم روي رو دستم تهوع احساس با! زد رو

 !! آوردم باال رو بودم نخورده و خورده چي هر و انداختم دستشويي توي رو خودم ميومد طرفم

 گرانن صداي سرش پشت و رفت پايين و باال دستگيره همونموقع...خوردم سر در کنار حالي بي با

 :شد بلند ارسالن

 ببينم کن باز شد؟؟درو چت ساري-

 دهپري رنگ ي قيافه به آينه توي از رو نگاهم...تکوندم رو ام شده چروک لباس و شدم بلند جام از

 ور در قفل... پاشيدم صورتم به و کردم آب پر رو مشتم و کردم باز آبو شير...دوختم حالم بي و

 و دش نزديک بهم کمرنگي اخم با افتاد حالم بي ي قيافه به که نگاهش. کردم باز رو در و چرخوندم

 :گفت

 دفعه؟ يه شدي چي -

 :نشست پيشونيم روي اخمي,کيکاست اون و مريض سرونازِ کار که اين فکر با

 !نيست چيزيم -

 به رو نگاهم...گردوند برم خودش طرف به و گرفت رو بازوم که شم رد کنارش از خواستم

 چي دنبال نگاه اين کردم فکر خودم با و دوختم بودن تر نزديک اي دفعه هر از حاال که چشماش

 :گرده مي چشمام توي دقت با اينقدر

 گفت؟ بهت چيزي ياشار -

 :کردم اخم منم ناخوداگاه و رفت درهمش اخماي سمت نگاهم

 نشدن غيبتمون متوجه اين از تر بيش تا پايين بريم بهتره! خودم که گفتم...نه -

 :گفت و آورد بازوم به فشاري اخم با که بيارم در حصارش از رو خودم خواستم

 تاقيمش اينقدر که باشه داشته خاصي چيز پايين اون نکنم هم فکر...نميري جا هيچ فعال شما -

 !بري

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

291 

 

 حرکت کرد مجبورم و آورد فشاري کمرم به دستش با بدم نشون العملي عکس که اين از قبل و

 داخل سرم پشت اونم شدم اتاق وارد مجبوري. داخل برم شد منتظر و کرد باز رو اتاقم در...کنم

 :بست رو در و شد

 شه بهتر حالت تا کن استراحت يکم همينجا -

 کني؟ مي شلوغش چرا! شدم مسموم يکم فقط...خوبه حالم گفتم که من -

 اون نميشه؟؟اگه حاليش حرف چرا...کرد نگاهم بيخيالي با و برد فرو جيبش توي رو هاش دست

 نشيمميزبا هردومون که جشني وسط درست کنه؟اونم مي فکري چه شه ما نبود متوجه يکي پايين

 !ضروريه بودنمون و

 !ارسالن -

 :گفت خيره و نشست لبش روي محوي لبخند!کفتم حرص و اخم با اينو

 هووم؟ -

 ...نيستيم فهمن مي االن!!خوبه حالم من فهمي؟ نمي چرا -

 :گفت داشت مي بر قدم طرفم به که حالي در

 !نکنن حس رو ما وجود که هستن خودشون سرگرم اونقدر پايين اون -

 :داد ادامه کنه مي خر بچه انگار که طوري و داد هلم تخت طرف به دستش با

 !پايين بري داري اجازه اونوقت شه بهتر حالت تا کني مي استراحت اينجا هم شما -

 رد و انداخت بهم نگاهي نيم...خورد در به اي تقه که گرفت؟ اجازه تو از کي بگم خواستم حرص با

 :گفت کرد مي حرکت در طرف به که حالي

 !!باال بيارمت کنم بلندت همونجا ميشم مجبور وگرنه پايين اومدي سرخود نبينم -

 :شدم خيره بسته در به و زدم کمرم به رو دستم حرص با...بيرون زد اتاق از و

 ! ترسيدم نگو واي...باال بيارمت ميشم مجبور -

 :شد بلند در پشت از ياشار صداي
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 خوبه؟ حالش -

 داشتي؟ کاريش کنه مي استراحت داره فعال...آره -:ارسالن

 اشداد شرمنده ميريم رزانا و من شده بد دوباره بابا حال ارسالن...شدم نگرانش فقط نه -: ياشار

 مونديم مي مهموني آخر تا شد مي اگه

 !نيست چيزي که انشااهلل...تره مهم بابات برو حرفيه چه اين _: ارسالن

 هک اين با... شدم باباش حال نگران راستش...گفتن چي نفهميدم ديگه من و شد دور صداشون

 و بشينه دلم به که بود مهربون اونقدري ولي شدم آشنا باهاش شمال توي بار يک همون فقط

 که درسته...کردم تخت آويزون رو پاهام و زدم کنار رو مالفه کالفه و حوصله بي! شم نگرانش

 راچ و چون بي داد دستور چي هر که نميشه دليل اين ولي کنم استراحت و بمونم جا همين گفت

 که رفتم مي در طرف به داشتم...شدم بلند جام از و کردم پام دوباره رو هام کفش! کنم قبول

 ام قيافه...کردم حرکت آرايشيم ميز طرف به و کردم کج رو راهم...خورد آينه به نگاهم ناخوداگاه

 نهرژگو سمت دستم. نشستم صندلي روي حرص با!بود شده پاک که هم آرايشم و زد مي حال بي

 تنها...شد بلند شدنش بسته متعاقبش و در صداي که بمالم هام گونه روي کمي خواستم و رفت

 هم نارسال! بود رئيسش اتاق درِ در اون اگه حتي بود سروناز نبود آشنا زدن در ي کلمه با که کسي

 و ودب سروناز رسيد مي ذهنم به که کسي تنها پس!  زد نمي در بود عصبي که مواردي در فقط که

 !:بس

 !آره؟ ديگه گزه نمي ککتم ريزي مي مواد کيک تو ميري -

 و يشهم خسته آخرش ندم محلشم ديگه دادم جيح تر! ميکنه نمايي مظلوم داره البد...نيومد صدايي

 داشتم! شهک مي قتلمو ي نقشه مياد همينجوري قانونه بي مملکت کرده فکر بيشعور ي دختره! ميره

 راونقد...کردم حس گوشم کنار رو کسي هاي نفس که کشيدم مي ام گونه روي رو براش حرص با

 . شدم بلند جام از و کشيدم کوتاهي جيغ که بود ناگهاني

 کنه؟ مي چيکار اينجا!شايانه اينکه اه

 :گفتم حرص با

 !کني؟ مي چيکار اينجا تو -

 !بزنم بهت سر يه گفتم شد بد حالت ديدم...بپرسم؟؟ عمومو دختر حال اومدم بده -
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 !بري ميتوني حاال خوبم که ميبيني -

 که مرد اين بودن. شدم خيره بهش اخم با...شد مشت هاش دست و رفت هم توي هاش اخم

! ليدلي هر به حاال! نداشت خوبي ي جلوه اصال اتاق توي تنها اونم نداشتم بهش خوبي حس اصال

 يکنزد که همونجوري و زد پوزخندي. چسبيدم ديوار به و رفتم عقب برداشت طرفم به که قدمي با

 :گفت ميومد

 کوچولو؟؟ خانوم تــرســيدي -

 ات کردم مشت رو دستام.بخونه چشمام توي از اينو خواستم نمي ولي بودم ترسيده چرا؟ دروغ

 :شه کمتر لرزششون

 !کنار برو...رسه مي ارسالن االن -

 :غريد چشمام توي نفرت با و کرد طي هم رو مونده باقي ي فاصله

 !بشنوم آشغالو اون اسم بايد رم مي جا هر! ارسالن! ارسالن! ارسالن -

 از انزجار با ام قيافه داد بيرون که رو نفسش...چسبوند ديوار به و کرد رد سرم کنار از رو دستش

 !شد جمع شد پخش صورتم توي که الکلي بوي

 !شدي خوشگل -

 اش سينه توي رو هام مشت حرص با! شه مورم مور انزجار از شد باعث گوشم کنار صداش

 :گفتم و کوبيدم

 !زني مي بهم حالمو داري کنار گمشو -

 :گفت نشنيده رو حرفم اصال که انگار و آورد تر نزديک رو سرش

 !نيومده هم زبونش نوک حتي چيزي همچين بحال تا فطرتت پست شوهر اون بندم مي شرط-

 چرا دشگن اخالق اين با موندم چيه؟؟ دوني مي ولي! ديگه خانه ارسالن باالخره نيست بعيدم البته

 دوني؟ مي دليلشو تو! زيادن؟ اينقدر هواداراش

 :زد داد حرص با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

293 

 

 همون از تا موند مجنونش منتظر و کرد ردم...کرد رد منو تو کثافتِ  شوهر بخاطر هم عوضي اون -

 !برگرده بود که گورستوني

 رو هاش دست شده عصبي روزا اون يادآوري از که انگار و داد بيرون رو هاش نفسس عصبي

 :داد ادامه مکث با و کرد مشت

 ونيميد...گفت آخرش که رفتم دنبالش اونقدر...سراغش رفتم بازم و نيومدم کوتاه خر منه ولي -

 !گفت چي هرزه اون که بدوني بايد کجا از تو...نه گفت؟؟ چي

 فهميدم مي نه...فهميدم نمي رو هاش حرف از هيچي لحظه اون توي...شدم خيره بهش بغض با

 از دارم کردم مي احساس بره؟؟چرا و کرد نمي تمومش ديوونه اين چرا! بفهمم که ميخواستم نه

 ميارم؟؟ باال الکلش گند بوي

 گوشم ي الله کنار صداش...خورد بهم زندگي از حالم من و پيچيد کمرم دور اش ديگه دست

 شد بد حالم نزديکي همه اين از من و بلندشد

 خوب ميخوام همينجا...امشب فقط دم نمي طولش زياد نترس شدي؟؟ خسته کوچولو آخي -

 اب و نامرد اون صورت توي کنم مي تف!ميشه چي بعدش نباشه خيالم و ببرم ازت هامو استفاده

 تيوق اشو قيافه ميتونم شود؟؟ چه اوه... تخت همين روي..همينجا ناموسشو زنشو ميگم افتخار

 زن اب معاشقه حال در من که نکنيم فرض اينجوري چرا اصال!...کنم تصور ميشنوه چيزيو همچين

 ...و ميشه باز در دفعه يه! صدر ارسالن

 :گفتم جيغ با

 !!کثافت کن ولم حيووني يه تو...بخوري توني نمي گوهي هيچ آشغال شو خفه -

 :کشيد عميقي نفس و برد فرو موهام توي رو سرش خنده با

 !خانوم سارينا ميشي اذيت خودت وگرنه بياي راه حيوون اين با بهتره -

 متري ميلي يه توي و اومد نزديک صورتش...موند ثابت لبام روي نگاهش و برد عقب رو سرش

 لب شد باعث که چرخوندم رو صورتم برسه هدفش به بزارم که اين از قبل...گرفت قرار صورتم

 مشتش توي رو ام چونه...شدم خيره قرمزش چشماي توي انزجار با...بره نشونه رو ام گونه هاش

 :غريد و فشرد
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 !سرتق ي دختره بگير آروم -

 مي سعي قدرتم تمام با! شد خفه گلوم توي صدام...شد بسته چشماش و اومد جلو کامل صورتش

 وجهج يه حتي اون مقابل در من و چسبيد مي بهم بيشتر ولي بيام بيرون هاش دست زير از کردم

 با...داد مي ادامه کارش به اون و کرد مي ام خفه داشت تهوع حالت! اومدم نمي حساب به هم

 زا نزار خدايا نمياد؟ داخل کوفتي در اين از کسي چرا. شدم خيره اتاق ي بسته در به عجزم تمام

 جاتمن راه تنها از اميد نا! نکن آبروم بي...نکن جهنم زندگيمو خدايا..شم تر بدبخت هست که ايني

 لمه تخت طرف به کي نفهميدم...اومد پايين چشمم ي گوشه از اشکي ي قطره و بستم رو چشمام

 مچش به ننگو اين تا شد بسته چشمام من و زد خيمه روم!فهميدم نمي هيچي من لحظه اون..داد

 و دش برداشته روم از سنگينيش کردم احساس لحظه يه شد مماس هام لب با که هاش لب! نبينم

 ...دادن بهم رو دنيا انگار لحظه اون

 ور هاش مشت عصبانيت و حرص تمام با که نجاتم ي فرشته به هق هق با و کردم باز رو چشمام

 ودب جوني بي جسم ديدم مي که چيزي تنها بودم منگ...شدم خيره کوبيد مي شايان صورت توي

 عصبانيت از که صدايي با و گرفت مشتش توي رو اش يقه! شد مي له ارسالن هاي دست زير که

 :زد داد لرزيد مي

 دست گفتمن ديوس ي مرتيکه آخه دِ! نگفتم؟ يا گفتم بيني مي بد وگرنه نشو نزديک زنم به گفتم -

 مي اهسي روزگارتو بخوره بهش انگشتت نوک ميکشمت؟؟نگفتم وگرنه نزار من ضعفاي نقطه رو

 !بري بيرون اتاق اين از زنده کن دعا فقط عوضي کنم مي پشيمونت کنم؟؟

 :گفت کرد مي پاک آستينش با رو لبش ي گوشه خون که حالي در و زد پوزخندي

 ...برسـ سر موقع اين نبود ام برنامه توي فقط!...عمو پسر نيستم پشيمون-

 الهن صداي با شد همراه بعدي مشت...موند دهنش توي حرف شد کوبيده دهنش توي که مشتي با

 نمي! اومد مي فرود صورتش توي هم سر پشت که بودم شده خيره هايي مشت به من و شايان ي

 ريختن عموم پسر کيوان و ماهان و شد باز در که بودم شده خيره صحنه اون به ثانيه چند دونم

 اولين...شدن خيره نبود جلودارش هيچي که اي ديوونه ارسالن به زده شوک دوتاشون هر...داخل

 شايان از کرد سعي و رفت ارسالن طرف به سرعت با که بود ماهان اومد خودش به که کسي

 ي صحنه از رو نگاهم هق هق و ترس با بودم اومده خودم به تازه انگار که من...کنه جداش

 ازش تابحال که رکيکش هاي فحش صداي...کردم قايم زانوهام توي رو سرم و گرفتم روبروم
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 قايم هام زانو توي بيشتر رو سرم و گذاشتم گوشام روي رو دستم...ميومد بودم نشنيده

 هام نفس کردم مي احساس چرا ميومد؟؟ هنوز صداشون چرا کردن؟؟ نمي تمومش چرا...کردم

 هيني ترس با...رفتم فرو کسي آغوش توي کي و شد خاموش صداها کي دونم نمي نمياد؟؟ باال

 داج ازش کردم مي سعي و کشيدم مي نفس تند تند...دربيام آغوشش از کردم سعي و کشيدم

 زا چقدر من و ريخت مي ام گونه روي اشکام! رفتم مي فرو خشنش آغوش توي بيشتر ولي شم

 :ميخورد بهم حالم ضعف اين

 !بردار سرم از دست...آشغال کن ولم -

 ...اش سينه به چسبيد پيشونيم و رفت فرو موهام توي دستش

 ..سارينا منم نکن گريه هيش...منم آروم -

 :زدم هق آغوشش توي حرکت بي و شد شل هام دست شد بلند گوشم کنار که آشناش صداي

 بيفته اتفاق اين نميزارم ديگه شد تموم...هيش -

 :گفت لرزوني صداي با اون و شد بيشتر من هق هق

 نکن گريه...خانومي کردم غلط-

 ...ميخواست اون...اون نيومدي؟ تر زود چرا -

 :شد بلند گوشم کنار عصبيش صداي و شد بيشتر کمرم دور دستش ي حلقه

 رد هم کيلومتريت دو حتي عوضي اون زارم نمي ديگه! بگي چيزي نميخواد...شد تموم هيش -

 !!خانوم اشکارو اين نريز...شه

 ي دقيقه چند تا که شاياني خالي جاي به افتاد نگاهم...شدم جدا ازش و کردم پاک رو هام اشک

 :گفتم اي گرفته صداي با کنم نگاه بهش اينکه بدون و خورد مي کتک مرد اين از پيش

 ...کنم استراحت ميخوام -

 و لودگي ازاون خبري ديگه که افتاد غمگينش چشماي به نگاهم من و شد بلند ماهان صداي

 :نبود بازياش مسخره

 !برن کنم سر به دست مردمو اون جوري يه ميرم من -
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 با و کشيد باال روم رو مالفه. گذاشتم بالشت روي رو سرم و کردم بهش پشت...کرد ترک اتاقو و

 :گفت گوشم کنار اش خسته و مهربون صداي

 کنارت؟ بمونم -

 !نه -

 چون کرد مي درک رو حالم اون انگار و...باشم تنها خواست مي دلم فقط لحظه اون توي و! همين

 :گفت گوشم کنار

 بخوابي خوب -

 با...رهمي داره داد مي نشون تخت خوردن تکون صداي ثانيه چند از بعد و کرد مکثي...نگفتم هيچي

 خاموش رو چراغ!  دادم فشار هم روي محکم رو پلکام و خوردم آرومي تکون پيشونيم شدن داغ

 الفهم توي رو سرم بغض با...رفته که داد مي نشون در شدن بسته صداي ثانيه چند از بعد و کرد

 اغيشد و رفت ام گونه طرف به دستم! نشه مرور ذهنم توي پيش دقيقه چند اتفاقات تا کردم قايم

 حق نه کنم؟؟ ثبت ذهنم توي ندارم حق هم رو يکي چي؟؟اين اين...کردم مي حس هنوز رو

 روي محکم رو دستم!...همينطور هم دلم دلسوزيه روي از اينا ي همه زد نهيب بهم عقلم...نداشتم

 بستم رو چشمام حرص و بغض با و کشيدم ام گونه

 مومت مهموني بگي بياي يهويي بايد چرا خبره؟ چه جا اين! کن ولم ميگم بهت...کن ولم -:سروناز

 کجاست؟؟ سارينا ببينم اصال شده؟

 !شي بيخيال بهتره خوابه سارينا...سروناز -: ماهان

 :که شد بلند کوچولوم خواهر جيغوي جيغ صداي

 ببينم کنار برو چيکارشي؟هان؟ تو اصال -

 کنين؟ مي بيدا و داد چرا...اينجا خبره چه -:ارسالن

 نهک خواب بي مردمو صداش اين با بايد حتما! نميشه حاليش خوابه سارينا ميگم چي هر -: ماهان

 !!بفهمه تا

 !بهتره نمونه تنها هم سارينا خواهرشه...داخل بره بزار -:ارسالن
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 !...کنار خوردي؟؟برو -: سروناز

 :گفت و اومد تخت طرف به آرومي هاي قدم با...شد بلند در شدن بسته و باز صداي

 ساري؟؟ -

 توي رو سرش و کشيد خودش روي رو مالفه ي گوشه.  خزيد کنارم صدا بي...نشنيد ازم جوابي

 کردم حلقه کمرش دور آروم رو دستم...کرد قايم ام سينه

 خوبي؟ -: سروناز

 اوهوم -

 بخوابم؟ پيشت من -

 عزيزم بخواب -

 ...رفتم فرو خبري بي توي و شد بسته چشمام ثانيه چند از بعد

*** 

 زا حتي من و شد مي تر پريده رنگ و افسرده عجيب روزا اين که دختري به و آينه توي شدم خيره

 تمتونس حدودي تا منم و گذره مي کذايي روز اون از هفته يه! ترسيدم مي هم دليلش به کردن فکر

 زارو اين مثل هم من و شده باز دانشگاه و درس که ميشه روزي سه حدود. بسپرمش فراموشي به

 اصرار بخاطر که اينه اونم!تفاوت يه با ولي روزا اون از يکي هم امروز...شم مي قبل از تر کسل

 انعمم ترس اما رسيده فکرم به روز چند اين که جايي برم گرفتم تصميم دوستام از يکي راحله

 لد اينه از که اين از بعد. دربياد حالي بي اين از صورتم تا کشيدم لبم روي رو قرمزم رژلب! شده

 يل و بود هام زانو روي تا که اندامي اي سورمه مانتوي با رو هام لباس و رفتم کمدم طرف به کندم

 اينکه از بعد...دوختم آينه به رو آخرم نگاه و کردم سرم هم رو ام مقنعه. کردم عوض ايم سورمه

 و انداختم داد مي نشون رو : که مچيم ساعت به رو نگاهم...بيرون زدم اتاق از برداشتم رو ام کوله

 که روزام!وايستادم جام سر تعجب با رسمي ها لباس با اونم ارسالن ديدن با...رفتم پايين ها پله از

 :گفت خورد بهم که نگاهش داشت؟؟ نداشت کالس

 !شد دير ديگه باش زود -
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 بايد چجوري داره؟؟حاال کالس امروز نبود حواسم چطور کردم فکر خودم با حرفش به توجه بي

 !کردم؟ مي سرش به دست

 داري؟ کالس مگه امروز -

 :گفت مشکوکي لحن با...پريد باال تعجب با ابروهاش

 مگه؟؟ چطور...آره -

 :گفتم تفاوتي بي با و گرفتم ازش رو نگاهم

 !ميرم اون با دنبالم مياد دوستم امروز...پرسيدم فقط هيچي -

 :گفت داشت مي بر ميز روي از رو سوئيچش که حالي در و کرد اخمي

 !رسونمت مي يکيه مسيرمون...بياد نکرده الزم بگو دوستت به -

 :گفتم و شدم خيره ساعت به کالفه

 ديگه برو خودت هم تو...برم دوستم با ميخوام امروز من خب -

 !بري باهاش توني نمي امروزو يه بگو بهش بزن زنگ! ندارم حوصله امروز سارينا -

 :گفتم اي نشده کنترل صداي با

 تو با روز هر هي شدم خسته! خودتو ي حوصله نه دارم هاتو نهي و امر ي حوصله نه امروز منم -

 !!دانشگاه برم

 :گفت اي طوالني سکوت از بعد...شد منقبض فکش و رفت هم توي شديد هاش اخم

 !تدنبال بيام رسم نمي دارم کار جايي من.. خونه بيا بگير آژانس خودت شد تموم که کالسات -

 رمهسو استار آل هاي کفش...رفتم در سمت به خراب اعصابي با و گفتم گفتم بهتري چه لب زير

 نگاهم رفتم بيرون که باغ در از! بيرون زدم خونه از نگاهش سنگيني به توجه بي و کردم پام رو ايم

 حرکت طرفش به و کردم جابجا ام شونه روي رو ام کوله...افتاد راحيل مدادي نوک ماشين به

 :گفت بهم رو و گفت سگي لب زير...دادم سالم بهش لب زير و شدم ماشين سوار. کردم
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 تيح کنه نمي رغبت هيشکي گرفتي خودت به که اي قيافه اين با! کنا وا اخماتو خانوم سالم -

 !شه نزديکت

 !خرابه واقعا اعصابم...لطفا خيال بي امروزو راحيل -

 :گفت گذاشت مي چشماش روي رو دوديش عينک که حالي در و کرد نچي نچ

 هم؟؟ تاپ و تيپ به زدين خودت از تر داغون شوهر اون و تو بازم -

 !نه -

 چند از بعد...کرد روشن رو ماشين و نگفت هيچي ديگه نيستم خوب زياد امروز فهميد که اونم

 رومروب بزرگ ساختمان به و کردم مشت رو هام دست استرس با. بوديم بيمارستان جلوي دقيقه

 شدم خيره

 !سارينا -

 :گفت و گرفت دستش توي رو ام شده مشت دست که دوختم بهش رو نگاهم

 !چيته؟ واسه استرس همه اين...ميشه همون بخواد خدا که چي هر -

 يشب که غزالي به حتي بود راحيل داشت خبر زندگيم از که کسي تنها...شدم خيره بهش حرف بي

 رو راحيل نگاه آرامش اون غزال چون شايد!بودم نگفته براش زندگيم از هم شناختمش مي تر

 !کرد مي درک آدمو خوب و بود تر مهربون چون هم شايد و نداشت

 !خوبم من... بريم -

 مياورد در بازي مسخره هي راه بين اون...کنه قفل رو ها در تا شدم منتظر و شدم پياده ماشين از

 ...بخندم هاش حرف به که بود اوني از تر مشغول فکرم من ولي

 دوختم رفت مي جووني منشي طرف به که راحيل به رو نگاهم

 !بوديم گرفته وقت امروز براي ما خانوم ببخشيد -: راحيل

 فاميليتون؟ -

 :گفتم استرسي پر صداس با
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 صدر سارينا...صدر -

 ...لطفا بمونيد منتظر دقيقه چند...نشده نوبتتون هنوز -

 چند نمدو نمي...گرفتم بغلم توي رو ام کوله و نشستم ها صندلي از يکي روي راحيل کنار حرف بي

 مي نگاه کردن مي پچ پچ هم گوش کنار آروم خنده با که رو جووني مرد و زن داشتم خيره دقيقه

 :شدم خيره بهش و اومدم خودم به راحيل صداي با که کردم

 !شد نوبتت...بريم پاشو -

 :باشم آروم کردم سعي و کشيدم عميقي نفس

 !راحيل بمون همينجا تو -

 زارم؟ مي تنهات من مگه دختر حرفيه چه اين وا -

 بمون همينجا تو...برم تنها خوام مي -

 :گفت ميل بي و انداخت بهم نگاهي

 !منتظرتم جا همين پس -

 انيکي ناهيد اسم که اتاقي وارد راحيل نگران و خيره نگاه مقامل در و شدم بلند جام از استرس با

 .شدم بود، شده حک روش

 گر نظاره مهربوني لبخند با که ميانسالي زن به رو نگاهم و بستم رو در ام کرده عرق هاي دست با

 :دوختم بود حرکاتم

 !دخترم بشين -

 :گفت و برداشت هاش چشم روي از رو عينکش که نشستم روبروش چرم مبل روي

 چيه؟ مشکلت! خدمتتم در کامال من بفرما خب -

 فکر هي روزه چند که بگم بگم؟؟ چي! کنم شروع کجا از دونستم نمي اصال...نگم يا بگم بودم دودل

 ترسم؟ مي هم فکرش از حتي من و جونم به افتاده خوره مثل
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 رو امه کننده مراجعه حرفاي بخوام که نيستم آدمي! دکترم يه من...دختر کنم راحت خيالتو بزار -

 مقياف نکنم هم فکر...باشي روراست باهام که دارم انتطار ازت عوض در ولي بزنم جار جايي بلند

 باشه؟ اومده بند زبونت بخاطرش که باشه ترسناک اونقدر

 :گفتم من من با و زدم آخرش حرف به استرسي پر لبخند

 ...که کنم مي احساس...کنم مي احساس که روزه چند دکتر خانوم...راستش...خب -

 :گفتم تند و بستم رو چشمام ديدم رو منتظرش نگاه وقتي

 !باشم حامله که ترسم مي -

 ترسي؟؟ مي -

 جايي که حالي در و زد لبخندي.  دادم تکون رو سرم و کشيدم ام کرده عرق پيشوني روي دستي

 :گفت داد مي نشون رو

 !بيام من تا بشين اونجا شما خب -

 دقيقه چند از بعد...نشستم مخصوصي صندلي روي و رفتم بود داده نشون که جايي طرف به

 :پرسيد کرد مي دستش رو دستکشي که حالي در و برگشت

 !انداختي؟ عقب وقته چند -

 :گفتم بردارم هاش دست از رو نگاهم که اين بدون

 ميشه اي هفته اي هفته يه -

 که مانيتور از رو نگاهم ترس با...ماليد شکمم روي رو مانندي ژله مايع و کرد باز رو مانتوم ي دکمه

 باز رو چشمام زد که حرفي با. بستم رو چشمام و گرفتم داد مي نشون رو نامشخصي چيزهاي

 :زدم زل بهش اميدم آخرين با و کردم

 شي؟ دار بچه نداري دوست -

 ونمد نمي دادم تکون منفي ي نشونه به رو سرم...بود اومده بند زبونم که داشتم استرس اونقدر

 :داد تکون رو سرش تاسف با که کرد برداشتي چه

 !ده مي نشون ميلت خالف چي همه اينکه مثل ولي دختر بگم چي دونم نمي -
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 کني؟؟ مي بازي زندگيم با چرا خـدايا! نداشت امکان...شد خالي دلم ته کردم احساس لحظه يه

 معلوم حتي آخرش که اي زندگي؟زندگي اين وسط آوردي رو ديگه موجود يه که نبودم کم خودم

 روزا اين چرا...توام با خـدا دنيا؟ اين تو آورديش چرا ديگه گناهو بي ميشه؟؟اين چي نيست

 شنوي؟هان؟؟ نمي صدامو

 کنه؟؟ مي قبولش کجاست؟ باباش -

 :گفت دلسوزي با که خوند نگاهم توي چي دونم نمي...دوختم بهش رو نگاهم گيجي با

 تونم مي ولي کارم اين مخالف اينکه با!...هست سقطش براي زيادي هاي راه دخترم ببين -

 !گرفت جلوشو نشه که نکرده رشد اونقدري هنوز هم بچه اين کنم کمکت

 :سيدر گوشم به در پشت از بلندي بيداد و داد صداي که بگم چيزي خواستم و دادم بيرون رو نفسم

 هان؟؟ آورديش گورستوني کجاست؟کدوم زنم ميگم بهت -

 خودش اگه گفتم هم بار يه ولي قائلم سارينا به که احترامي تمام با صدر جناب ببينيد -: راحيل

 !باشه داشته ربطي شما به نکنم فکر پس گفت مي دونست مي صالح

 :شد بلند عصبيش داد صداي

 رنهوگ خبرم بي ازش من که باشه نيفتاده اتفاقي کن دعا برو تر؟؟ باال اين از! شوهرشم..زنمه -

 !افتاد؟ تويي بينم مي ازش که کسي اولين

 :حرفشون بين پريد منشي ي زده وحشت صداي

 !تر پايين ببرين صداتونو مطبه نيست گردنه سر جا اين محترم آقاي -

 !شو ساکت يکي تو -

 !صدر آقاي...ميزنم حرف شما با دارم ميري؟ کجا -: راحيل

 و رفتگ طرفم به دستمالي...گرفتم دکتر کنجکاو چشماي رو نگاهم و کندم رو لبم پوست ترس با

 :گفت

 !چيه واسه صدا و سر همه اين ببينم من تا کن پاک باهاش شکمتو بگير اينو -
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 اشتد! نياد پيش اين از بيشتر اي آبروريزي کردم دعا و کشيدم شکمم روي رو دستمال حرف بي

 ...شد داخل عصبي ارسالن و شد باز بدي صداي با در که رفت مي در طرف به

 ...هم چي هر سرش روي گذاشته و مطب آقا اين دکتر -: منشي

 !نده راه داخل هم رو کسي ببند سرت پشت رو در کن لطف نداره اشکال -

 از رو منگاه اخم با شد بسته که در...گفت چشمي ترس با و کرد نگاه ارسالن به چشمي زير منشي

 شدم بلند جام از و گرفتم قرمزش و خيره چشماي

 پسرم؟ اومده پيش مشکلي -: دکتر

 :گفت اخم با و گرفت ازم رو نگاهش عصبي بود شده دکتر متوجه تازه که ارسالن

 !جا؟ اين اومده من قبلي اطالع بدون زنم که خبره چه شده خراب اين تو بدونم ميخوام -

 !نيست؟ درست بگي اينارو ميتونستي هم تر آروم بندازي راه هوار و داد که نميشه دليل اين -

 :گفت و کرد مشت رو هاش دست

 ...منم داد مي جواب جواب آدم مثل نفهمش دوست اون اگه -

 :شد خيره چشمام توي عميق و داد بيرون حرص با رو نفسش

 اينجا؟هوم؟ بياي که زدي دور منو -

 :گفتم و بستم رو مانتوم ي دکمه حرص با

 بدم؟ پس جواب هم تو به بايد مگه -

 هب نگراني با که حالي در و شد باز هاش اخم... افتاد سرم پشت به نگاهش که بگه چيزي خواست

 :گفت ميومد طرفم

 خوبي؟؟...اينجا اومدي چرا بپرسم رفت يادم که شدم عصباني کارت بخاطر اونقدر سارينا؟ -

 :شدم خيره بهش ترس با بودم افتاده شکمم توي موجود اون ياد تازه که من

 !رفتم مي داشتم ديگه االنم خوبم من...آره يعني نه -

 گفتم؟ چي که فهميدي
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 :دوخت دکتر به رو نگاهش گيجي با ارسالن

 !ميگين درست شما آره...ها؟ -

 :گفت.  کرد حواسيش بي بخاطر اي خنده

 ...شد تموم خب ولي نبود من حرفاي پيش اصال حواستون ميدونم که اين با! بله که اون -

 دمش بلند جام از تاخير با و گذاشتم ام شونه روي رو ام کوله. شد بلند جاش از تشکر با ارسالن

 :دوختم بود کرده خطابم آرومي صداي با که دکتر به رو نگاهم

 تو النا تو کني درکم اميدوارم...بگيري اشتباهي تصميم خواست نمي دلم ولي خانومي شرمنده -

 !کني کاري سرخود بخواي که نيستي وضعيتي

 زديم بيرون اتاقش از کوتاهي خداحافظي با...بدم تکون رو سرم جوابش در تونستم فقط

 شد؟ چي سارينا -: راحيل

 :گفت آروم و انداخت ارسالن به رو نگاهش

 !بگيرم جلوشو نتونستم داخل اومد خودش تروخدا ببخشيد -

 :گفتم و کردم نگاهش شرمندگي با

 دادم مي دخالتت کار اين توي نبايد -

 اينجوري خان ارسالن که گفت چي دکتره ببينم بگو حاال...بود وظيفه عزيزم حرفيه چه اين -

 شده؟؟ ساکت

 :گفتم حالي بي با و انداختم بود فکر توي که ارسالن به نگاهي چشمي زير

 !بود درست حدست راحيل -

 :گفت و شد نزديک بهم شگفتي با

 ميشم؟؟ خاله دارم يعني حالم خوش برات خيلي سارينا...خدا وااي -

 :گفت و شد محو اش خنده ديد بغضمو وقتي
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 عوض وزندگيتون ميتونه بياد وقتي که باش کوچولو اون فکر به ولي سخته برات ميدونم سارينا -

 !کنه

 :گفتم و دادم قورت رو بغضم

 !شه عوض بچه اين بخاطر فقط که رو اي زندگي خوام نمي!...خوام نمي -

 !بريم سارينا -:ارسالن

 :گفتم اي مصنوعي لبخند با

 دادم زحمتت خيلي روز چند اين...چي همه بابت ممنون -

 رو خاله کوچولوي نکرده قاطي باز تا برو...حلقتا تو ميام پا جفت کني تکرار حرفو اين ديگه بار يه -

 ببوس هم

 نگاهم عميق ارسالن به رو نگاهم کردم خداحافظي ازش که اين از بعد و رفتم بهش اي غره چشم

 ...افتادم راه جلوتر و دوختم کرد مي

*** 

 :گفت شم پياده که اين از قبل و کرد پارک باغ توي رو ماشين

 دارم کارت کن صبر -

 رو هاش قدم صداي...کردم حرکت خونه طرف به و شدم پياده ماشين از حرفش به توجه بي

 شنيدم مي سرم پشت

 !سارينا -

 :گرفت رو بازوم که شم داخل خواستم و کردم باز رو خونه در

 !مياد قيافه من واسه خانوم باشم عصباني من که اين عوض...توام با -

 :گفتم و برگشتم طرفش به حرص با

 !تو به لعنت...بود تو تقصير همش!...بود تو تقصير اينا ي همه -

 :گفت و فشرد دستش توش رو بازوم عصبانيت با
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 مگه...زنمي داشتم؟ نامشروع کردم؟رابطه لعنتي؟؟خالف کوبي مي سرم توي شبو اون اينقدر چرا -

 هان؟؟ اينه از غير

 :گفتم و کردم اي عصبي ي خنده

 ؟؟خواستي مي همينو...نتيجش اينم بيا!بود حالل حاللِ هم رابطمون ديگه زنتم خالفي؟ چه نه -

 !بود کم زندگي اين وسط بچه يه فقط

 !هردوتامونه ي بچه نيست که مادر و پدر بي چشه؟ زندگي اين مگه -

 :گفت آرموتري صداي با و شد خم طرفم به

 !خانوم؟ اي ناراضي دنيا اين مياد داره کوچولو اون اينکه از ناراحتي؟ -

 :گفتم خوشرنگش چشماي توي خيره و زدم خوشخياليش همه اين به پوزخندي

 !روش مياد طالق اسم نيومده بدنيا هنوز زني مي دم ازش که اي بچه همين -

 :گفت اي رفته تحليل صداي با و شد خيره چشمام توي ناباوري با

 طالق؟ -

 طرف به و شدم جدا ازش عصبي...شد شل بازوم دور از دستش که ديد چشمام توي چي نميدونم

.  نشستم تخت روي خسته...کردم پرت تخت روي رو ام مقنعه شدم اتاقم وارد...رفتم ها پله

 :کشيدم روش دست مردد و دوختم تختم شکم به رو نگاهم

 مهست که ايني از منو و بياي خواي مي کوچولو؟ خبره چه اينور کردي خيال هوم؟..مياي داري کجا -

 دونب اونم...کنم بزرگت کنم؟چجوري سر ميتونم چجوري تنها بچه يه با من آخه کني؟؟ تر بدبخت

 !پدرت

 :گفتم و دادم بيرون رو نفسم

 ...فهمي نمي حرفامو که حيف -

 :شد بلند خاتون خوشحال صداي بندش پشت و خورد در به اي تقه

 سارينا؟؟ -
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 خاتون جانم -

 !نشده سرد تا پايين بيا...دخترم حاضره شام -

 برو شما ميام االن چشم -

 ...شنيدم رو هاش قدم شدن دور صداي

 بيرون زدم اتاق از که اين از بعد...کردم عوض رو هام لباس و شدم بلند جام از حوصلگي بي با

 سر خنده با و بود نشسته ميز پشت صندلي روي که ارسالن به افتاد نگاهم شدم که آشپزخونه وارد

 و نشست پيشونيش روي ريزي اخم...شد ساکت افتاد بهم که نگاهش...ميزاشت خاتون سر به

 برگردوند روشو

 ميز سر بيارم شامو من تا شوهرت کنار بشين...دخترم بيا -:خاتون

 روي رو برنج ديس...دوختم خاتون عجيب رفتاراي به رو نگاهم و نشستم صندلي روي حرف بي

 :گفت و گذاشت ميز

 !بخوري غذا نفر دو اندازه به بايد دوتايي ديگه تو االن!بگيري جون مادر بخور -

 هاش دست با و بده نشون تفاوت بي رو خودش کرد مي سعي که ارسالن به رو نگاهم حرص با

 :گفتم خاتون به رو و دوختم بود گرفته ضرب ميز روي

 داري؟ خبر هم شما -

 رمب ام نوه قربون...نبودم مطمئن فقط اي حامله زدم مي حدس باشم؟ نداشته خبر ميشه مگه -

 !مياد بدنيا سالم که ايشاال

 هک بزاره تنهامون خواست... نشست لبم روي آخرش حرف از کوچيکي لبخند بخوام که اين بدون

 :گفتم سريع

 !نميشه چيزي که بري دير امشبو يه...بخور شام ما با هم تو خاتون -

 :گفت ارسالن که کنه اعتراضي خواست

 !ديگه بخور ما با شماهم خاتون ميگه راست -
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 هاي خنده و ارسالن بازي مسخره با شام...نشست کنارمون حرف بي و زد آرومي لبخند خاتون

 اهنگ رو ارسالن جديد هاي رفتار اين گيج که بودم من فقط وسط اين و شد تموم خاتون شيرين

 ...شد بلند ميز سر از ببخشيدي يه با خورد زنگ که خاتون تلفن! کردم مي

 نخوردي؟ هيچي چرا -

 :شدم خيره بود شده خالي تقريبا که بشقابم به تعجب با

 !خوردم روزا بقيه از بيشتر امشب که من -

 :گفت و گرفت بشقابم از رو نگاهش اخم با

 !ها سومالي اين عين شده ات قيافه!بود؟ چي غذات روزا بقيه انگار حاال -

 همب پيش هفته چند که ارسالنيه همون اين کنم باور...شدم خيره بهش ام شده گرد هاي چشم با

 زد؟؟ مي چاقي انگ

 :گفت و شد آشپزخونه وارد کالفگي با خاتون که بدم جوابشو خواستم

 آقا؟ برم ميتونم من -

 :گفت و کرد نگاهش تعجب با ارسالن

 خاتون؟ دفعه يه شد چي -

 مونده در پشت االنم اومده شهرستان از خواهرم اينکه مثل -

 :گفتم و دوختم بهش رو نگاهم

 برسونيمت؟ ميخواي...کردي لطف خيلي موندي که هم قدر همين ممنون -

 مي بعد کردم مي جمع ميزو نميشد اينجوري اگه ام شرمنده واقعا...نيست دور زياد عزيزم نه -

 !رفتم

 :گفتم ريزي اخم با

 کنم مي رو کارا خودم من خاتون برو ام؟؟ چيکاره اينجا من مگه -

 بکني؟ رو کارا خواي مي چجوري وضعت اين با تو دختر نه -
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 ميام بر پسشون از خودم من برو شما چشه؟؟ وضعم مگه خاتون وا -

 :گفت و حرفمون وسط پريد ارسالن

 !کنم مي کمک بهش منم بري ميتوني شما جان خاتون -

 !آقا ممنونم -

 ...رفت و کرد خداحافظي باهامون باش کوچولو اون و خودت مراقب گفتن با و بوسيد رو ام گونه

 بهش پشت که چون...گذاشتمشون سينک توي و کردم جمع رو ها ظرف ارسالن به توجه بدون

 رفظ مايع که اين از بعد و شدم بيخيالش هم همين بخاطر کنه مي چيکار داره دونستم نمي بودم

 که بودم شده مشغول اونقدر...ها ظرف شستن به کردم شروع ريختم اسکاج روي رو شويي

 رفتمگ مي کشتي ها ظرف با داشتم که بود دقيقه چند نميدونم! بود شده پرت ازش کل به حواسم

 توي ور بود دستم که بشقابي ترس با...شد نزديک بهم پشت از کسي کردم احساس لحظه يه که

 :گفتم و دادم بيرون رو نفسم حرصي ارسالن ديدن با...برگشتم عقب به و کردم رها سينک

 کني؟ مي اينجوري چرا!ترسونديم پووف -

 کنم؟ مي چجوري -

 رت نزديک بهم که برگردم خواستم بدم رو جوابش که اين يهو؟؟بدون ميشه جني چرا اين بابا اي

 :گفت و دوخت شکمم به رو نگاهش...بخورم تکون نزاشت و شد

 هست؟؟ اجازه -

 ورد ازش خواستم ترس با...گذاشت شکمم روي رو دستش محوي لبخند با که کردم نگاهش منگ

 :گفت و کرد حلقه کمرم دور رو اش ديگه دست که شم

 چجورياس بچه اين ببينم ميخوام! بگير آروم -

 مبخواب برم خوام مي کنار برو ثانيا نيست نخودم ي اندازه هنوز ميگي که اي بچه اين که اوال -

 :گفت برداره شکمم از رو نگاهش که اين بدون

 !خوابين مي من پيش فسقلي اين و شما بعد به اين از -

 :شم جدا ازش کردم سعي و زدم اش سينه تخت امو کفي هاي دست حرص با
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 نک گرفتيم؟؟ولم محکم اينقدر کرده؟؟چرا وضع رو قانوني همچين کي بپرسم ميشه اونوقت -

 :گفت زدنام پا و دست به توجه بي

 ات کنم مي کاري هر بعد به اين از ضمن در وسط؟؟ اين ميگي چي تو کنم مي بغل امو بچه دارم -

 !باشم ام بچه کنار

 !کن اش خفه بغلت تو اونوقت اومد بدنيا چي؟؟بزار يعني -

 با االح! شدم نمي نزديک بهت حتي شدم نمي مجبور اگه باش مطمئن!توئه شکم توي که فعال -

 !بيام من تا ميخوابين اتاقم توي ميرين ام بچه

 :گفتم حرص با کرد که ولم! بود مونده باز پرروييش همه اين از دهنم

 !خوابم مي تو اتاق تو ميرم من کردي فکر اگه خوندي کور -

 اتاقم توي رو خودم و رفتم باال ها پله از بخوره تکون جاش از که اين از قبل حرص با و

 عوض گشاد شلوار بلوز يه با رو هام لباس باشه در کردن قفل به حواسم اينکه بدون...انداختم

 همونموقع...افتادم فردا ياد ناخوداگاه که ببندم رو چشمام خواستم... پتو زير خزيدم و کردم

 :گفت و شد داخل مرموزي لبخند با ارسالن

 !کردي مي قفل درو اقل ال خب -

 :گفتم و شدم خيز نيم جام توي حرفش به توجه بي

 !مياد فردا -

 :گفت حرفام از گيج

 کي؟؟ -

 !رفت يادم کل به...فرودگاه بريم بايد هم ما مياد فردا گفت مامان خدا وااي -

 :گفت و شد نزديکم نگراني با

 مياد؟ فردا کي ميگي چي سارينا -

 :گفتم اي جدي لحن با...گرفت بغضم ناخوداگاه افتاد چشماش توي که نگاهم
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 خونه ميريم ور اون از فرودگاه بريم بايد هم ما! ايران ميرسه 31:11 ساعت فردا عسل!...عسل -

 بيرون؟ بري ميشه دارم خواب من. عمه ي

... فشردم هم روي محکم رو چشمام و گذاشتم بالشتم روي رو سرم طوالنيش سکوت به توجه بي

 ور پتو! داد رفتنش از نشون در شدن بسته صداي که موندم حال اون توي دقيقه چند دونم نمي

 خواب کم کم دقيقه چند از بعد... برم خواب هيچي به فکر بدون کردم سعي و کشيدم سرم روي

  رفتم فرو خبري بي توي و گرفت رو چشمام

*** 

 کم کم. خوابيدم پهلو به حرص با و کردم جمع رو ام قيافه, صورتم روي هايي نفس احساس با

 مي حرکت صورتم روي مزاحم موجود اون کردم احساس اينبار که برد مي خوابم داشت

 و آوردم باال رو دستم اينبار!نبود کن ول اينکه مثل ولي کشيدم صورتم روي رو دستم عصبي..کنه

 زچي يه به خورد محکم, کنه حرکت هوا توي اينکه بجاي دستم که کنم دور خودم از اونو خواستم

 از که ارسالني به شدم خيره و کردم باز حد آخرين تا رو چشمام...شد بلند اي ناله صداي و سخت

 ساعت به رو نگاهم گيجي با! بود گذاشته اش گونه روي رو دستش و بود بسته رو چشماش درد

 :گفت حرص با کرد باز که رو چشماش..شدم خيره بهش دوباره و انداختم داد مي نشون رو 2 که

 ميزني؟؟ چرا -

 ميکني؟؟ چيکار اينجا تو اصال...زدمت کجا من بابا برو -

 که کمي ي فاصله به افتاد چشمم ناخوداگاه منم...انداخت موقعيتمون به رو نگاهش حرفم اين با

 نمي که يا گونه با و بود شده خم روم تقريبا ارسالن نبود؟؟ بدتر اين از وضعيت يعني..بود بينمون

 ي سرفه با و نشست پيشونيش روي اخمي...کرد مي نگاهم بود شده سرخ چي براي دونم

 :گفت و شد دور ازم کمي اي مصلحتي

 منتظرمونن اينا مامانت..فرودگاه بريم بخوري چيزي يه کنم بيدارت اومدم فقط هيچي -

 !ميشم خفه دارم کنار؟ بري روم از ميشه حاال باشه -

 :گفت و کرد شديدي اخم حرفم اين با

 ينم هيچي گوشت تو کردن پنبه انگار که هم شما...زنه مي زنگ داره هي صبح از گوشيت اين -

 !کنم ساکتش بيام شدم مجبور خودم همين واسه شنوي
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 هک کردم مي نگاهش داشتم تعجب با...برداشت عسلي روي از رو گوشيم و کرد دراز رو دستش و

 تعجب با که کرد مي حرکت در طرف به داشت...برد فرو جيبش توي رو گوشيم و شد بلند روم از

 :گفتم

 بري؟ مي کجا رو گوشيم -

 مي صحر داره بود معلوم...کشيد بيرون جيبش از رو گوشيم و برگشت طرفم به..وايستاد سرجاش

 :گفت حرص با آروم و انداخت آرايشم ميز روي رو گوشي! خوره

 !پخيه چه گوشيش انگار حاال -

 ببند سرت پشت هم و در -

 ترلکن خوردنش حرص بابت رو نيشخندم کردم سعي و شنيدم رو دندوناش شدن سائيده صداي

 چقدر نيست معلوم..کردم حمله گوشيم طرف به و پريدم پايين تخت روي از شد بسته که در. کنم

 پيدا با هست؟؟ هم من از تر آبرو بي يعني! شنيده رو صداش ور اون از ارسالن که خورده زنگ

 کسهيچ انگار ولي گشتم هم تماس ليست توي...شدم گيج گوشي توي ميسکالي هيچ نکردن

 طرف به و انداختم ميز روي رو گوشي حرص با! گه؟ مي دروغ داره مرض اه...بود نزده زنگ

 رفط به و رفتم بيرون اتاق از, زدم صورتم و دست به آبي اينکه از بعد..کردم حرکت دستشويي

 مي غذا داشن و بود گاز پشت خاتون معمول طبق شدم که خونه آشپز وارد...کردم حرکت ها پله

 رفمط به بزرگي سيني با که حالي در...شدم ولو صندلي روي و دادم سالم بلندي صداي با. پخت

 :گفت ميومد

 يه اگه..باشي هم بچه اون مواظب بايد ديگه االن تو نده ول صندلي روي خودتو اينجوري مادر -

 ...باليي يه نکرده خداي وقت

 :گفتم و حرفش وسط پريدم حوصله بي

 کو؟ من ي صبحونه...خاتوني بيخيال -

 :گفت و داد تکون رو سرش تاسف با

 !شي مآد تا بيفته اتفاقي يه بايد حتما ره نمي گوشت تو که حرف..گي مي چي تو گم مي چي من -

 ديگه؟؟ نيستم آدم من يعني..خاتون نکنه درد دستت -
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 !بکن ميخواد دلت کار هر اصال... نبود اين منظورم دخترم نه -

 ...صبحانم خوردن به کردم شروع و شدم کردنش اذيت بيخيال منم گذاشت جلوم رو سيني

 :دوختم بهش و گرفتم روبروم از رو نگاهم ارسالن صداي با

 خوبه؟ حالت ساري -

 :گفتم و کردم ريز رو چشمام

 نپرسي؟ اينو اينقدر ميشه ثانيا! سارينا و نه ساري اوال -

 :گفت کالفه و داد بيرون محکم رو نفسش

 شدي؟ اينجوري چرا تو -

 :گفتم شدم مي پياده ماشين از که حالي در و گرفتم ازش رو نگاهم تفاوت بي

 شدم؟ چجوري -

 ...دادم ادامه راهم به و گرفتم اش شده مشت هاي دست از رو نگاهم...نشنيدم جوابي

 :غريد گوشم کنار عصبي گرفت رو بازوم پشت از که کردم مي حرکت جلو جلو داشتم

 !ميريم هم با -

 و چرخوند اطراف رو نگاهش شديم که فرودگاه وارد...کرد حرکت جلو خودش و گرفت رو دستم و

 :گفت

 ميبينيشون؟ -

 :پرسيدم گيج نبود بهش حواسم که من

 رو؟ کيا -

 !رو شجاع آقاي پسر-

 :گفتم و رفتم بهش اي غره چشم

 بامزه هر هر -
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 :گفت و کرد نگاهم خنده با

 !ميگم رو عمو زن و عمو -

 زا ها صندلي از يکي روي مامان ديدن با...کنم پيداشون کردم سعي و دوختم اطراف به رو نگاهم

 :کردم حرکت طرفش به و شدم جدا ارسالن

 مامان -

 شصدا دوباره و رفتم تر نزديک.  نرسيد بهش صدام که بود زياد ها صدا و سر و بود شلوغ اونقدر

 کردم

 :برگشت طرفم به صدام شنيدن با

 کردين؟ دير شما؟چرا بودين کجا -

 رسيد؟ مگه -

 کجاست؟ ارسالن...داشته تاخير پروازشون اينکه مثل..هنوز نه -

 :گفتم و نشستم کنارش خالي صندلي روي

 باشه ورا همين بايد دونم نمي -

 !رفت بهم که غليظي ي غره چشم با شد مصادف حرفم اين

 !شلوغي اين تو بچم موند کجا ببين برو پاشو خنگ؟؟ ي دختره نميدونم چيو چي -

 :گفتم حرص با و کردم اخمي آخرش حرف با بود مونده باز گاراژ عين دهنم که من

 بگردين منم دنبال بايد ميشم گم خودمم برم من ديگه ميادش االن خب -

 ام دنبال شلوغي اين توي بيچاره پسر اون که اينه از بهتر شي گم تو ضمن در اي؟ بچه مگه -

 !بگرده

 :گفتم و شدم خيره بهش شده گرد هاي چشم با

 ميزني؟ سينه به اونو سنگ ميشه چي هر چرا..مامان اِ -
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 جاک ببين دنبالش برو پاشو نرسيده عمت دختر پرواز تا هم حاال نداره آفت بم بادمجون چون -

 موند

 عمو زن اينجام من -

 آمد و رفت حال در که مردمي به و گرفتم مينداخت باال ابرو برام که ارسالن از حرص با رو نگاهم

 رو هاش دست حالي در و کرد باز خودش براي مامان و من بين جايي ارسالن...شدم خيره بودن

 به مامان که هايي صدقه قربون به کردم سعي...داد رو مامان جواب بود کرده دراز صندلي پشت

 از رو باشم راهي سر ي بچه يه داره امکان که اين فکر و ندم نشون توجهي رفت مي ارسالن

 !کنم دور خودم

 ودب شده خيره بهم کنجکاوي با و بود کرده سکوت حاال که ارسالن به رو نگاهم گوشيم صداي با

 جا اون از و شدم بلند جام از ماهان اسم ديدن با...آوردم بيرون کيفم توي از رو گوشيم و دوختم

 :دادم جواب و بردم گوشم نزديک رو گوشي..شدم دور

 الو -

 سارينا؟ بدين رو گوشي ميشه خانوم ببخشيد -

 ديگه خودمم خوبي؟؟ ماهان وا -

 !زنم مي صدا جعفرو ميرم وگرنه نشو مزاحم محترم خانوم -

 کيه؟؟ خر ديگه جعفر خوردي؟ قرصاتو ماهان -

 :گفت جيغ با يهو

 رد پدرتو..کنه توهين من شوهر به بخواد که کسي نشده زاده مادر از! حيا بي ي زنيکه عمته خر -

 !سفيد چش ميارم

 :گفتم خنده با

 !بزن زنگ اومد جا حالت وقتي گمشو -

 :گفت که کنم قطع خواستم

 رسيد؟ شيرين... بينم کن صبر -
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 کيه؟ شيرين -

 !ديگه ميگم رو هاني بابا اي -

 !بوده باال موادت دُز يا آوردن فشار بهت کارا تو زيادي امروز يا ماهان -

 مامان طرف به که حالي در عجله با...کرد اعالم رو....  پرواز بلندگو توي از زني صداي همونموقع

 :گفتم کردم مي حرکت ارسالن و بابا

 نداري؟ کاري...رسيد کنم فکر..ماهان -

 !باي..باش ارسالن و دايي زن و دايي مواظب...نداشتم کاري اولم از -

 توي رفتم محکم و شد سبز جلوم نفر يه که شد چي نميدونم ولي بدم رو جوابش خواستم

 خم حرص با! شد پال و پخش زمين روي نازنينم گوشي ي جنازه درک به خودم حاال...شکمش

 :گفتم عصبي کشيدم مي بيرون گوشيم ي جنازه از رو کارتم سيم که حالي در و شدم

 بهم؟؟ بکوبوني خودتو بايد حتما ميشم رد دارم هيکل اين با بيني نمي مگه؟ کوري -

 :گفت سرم باالي خنده ي مايه ته با اي مردونه و بم صداي که کردم مي غر غر داشتم همينجوري

 خوبه؟ حالتون خانوم -

 رو گوشيم قاتل تا بردم باال رو سرم شد تموم گوشيم ي باقيمونده کردن جمع وقتي

 چيزي هي...چشماش رنگ مخصوصا بودا جيگري بد ولي! چينه ديوار..که نيست قد المصب...ببينم

 به تازه !نکبت انداخته پس ايم توله چه ماشاال ماشاال بره قربونش ننش...آبي و سبز هاي مايه تو

 ...زدم زل بهش وقته خيلي فهميدم و اومدم خودم

 :گفتم و کردم اخمي

 ...جناب ببخشيد -

 :گفت و حرفم وسط پريد باريد مي ازش شيطنت که چشمايي با

 !ملکان باراد...هستم باراد -

 :گفتم طلبکار و رفتم بهش اي غره چشم
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 هک داشت گناهي چه بنده گوشيِ اين باشم خوب که گيرم اصال..ميگفتم داشتم...چي هر حاال -

 شد؟ شما کور چشماي قربوني

 :گفت و انداخت پام سرتا به نگاهي خنده با

 چطوره؟..خرم مي نو يه براتون خودم, داشت رو من به توهين اين ارزش گوشي يه اگه -

 ديگه طرف از بودم شده زده خجالت لحنم بخاطر طرفي از طرفه؟؟ گدا با کرده فکر بابا اين

 در کنار که جمعيتي به رو نگاهم... کرده توهين شعورم به حرفش اون با کردم مي احساس

 :گفتم عجله با و انداختم بودن ها مسافر منتظر فرودگاه

 ...ملـ آقاي نيست گوشي مسئله -

 !باراد -

 آخه؟ پرروئه اينقدر چرا اين

 ديگه ي بيچاره يه به که باشه جلوتون به حواستون بعد ي دفعه که بود اين منظورم...همون -

 !نکنين برخورد

 يم بيرون رو کارتي که حالي در و برد فرو جيبش توي دستش چون دارم عجله فهميد کنم فکر

 :گفت آورد

 ؟... خانوم کنم مي جبران بشه اگه...متاسفم گوشيت بخاطر -

 :گفتم و کردم ريز رو چشمام

 !صدر -

 :گفت جذابي لبخند با و گرفت طرفم به کارتو

 ببينمت بازم ميشم خوشحال -

 خواد مي اونوقت کرده داغون و درب زده رو گوشيم کردنيه؟؟ جبران جور چه ديگه اين چي؟ يعني

 ردخو چشمم که بدم رو جوابش خواستم! ميشنا پيدا خري آدماي عجب...کنه جبران دادن شماره با

 چرا گوب پس وکيله؟ اِ...ملکان باراد...دادگستري يک پايه وکيل.. دستش توي کارت هاي نوشته به

 با و اومد جلو دستي که بگم چيزي خواستم و گرفتم کارت از رو نگاهم! ها ميزنه جنتلمن اينقدر
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 دست وحشتناکي اخم با که ارسالن به اي شده گرد چشماي با.. گرفت ازش و کارت خشونت

 رو اي عصبي صداي با.  شدم خيره کرد مي مچاله دستش توي رو کارت و بود کرده مشت رو هاش

 :غريد پسره به

 !باشه داشته وجود اي بعدي ديدار کنم نمي فکر من ولي -

 :گفت گوشم کنار و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 ...رسيد پروازشون بريم خانومي -

 با رو نفسش که دادم تکون چي ي نشونه به رو سرم تعجب با.انداخت باال برام رو ابروهاش و

 :شد بلند خوشگله پسر اون صداي...داد هلم جلو طرف به دستش با و داد بيرون حرص

 چي؟ گوشيتون شکستن جبران پس -

 نلح با گشت برمي طرفش به که حالي در و داد بيرون رو نفسش حرصي ارسالن حرفش اين با

 :گفت خوبي چندان نه

 افتاد؟؟ کني جبران من زن واسه نکرده الزم يکي تو...مرتيکه ببين -

 :گفت ارسالن به رو جديت و اخم با.. انداخت بهم نگاهي نيم...خورد جا پسره

 هادپيشن کسي زن به که ميشه سرم ناموس هم اونقدر..محترم آقاي خانومتونن دونستم نمي -

 !اجازه با...ندم

 :گفتم ارسالن به رو حرص با شد دور ازمون که وقتي

 باهاش؟؟ زدي حرف اينجوري چرا -

 :گفت کنه کنترلش کرد مي سعي که صدايي با و شد نزديک بهم عصبي حرفم اين با

 ميسوزه؟؟ براش دلت خيلي -

 ...ينهم کنه جبران خواست مي فقط بيچاره! نيستي بلد مردمو با برخورد طرز حتي تو...که واقعا -

 اينجا من ديگه؟؟حتما ميگي شوهرت جلوي داري اينارو که هست حواست!...مايند اپن چه اووه -

 هــان؟؟ ازش؟ گرفتي مي هم رو شماره نبودم
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 :گفتم وعصبي دادم تکون تاسف با رو سرم

 کدومش؟؟...اومدم عشوه براش اينکه يا خنديدم؟؟آره؟؟ و گفتم همراهش کردم؟؟ خالفي کار -

 :غريد و کرد نزديک بهم تهديد با رو دستش بود شده قرمز عصبانيت از که چشمايي با

 يا شماره بفهمم اگه علي والي به! نکردم خورد دهنت تو دندوناتو تا شو خفه...سارينا شو خفه -

 !!زارم نمي ات زنده داري يارو اين از

 :گفتم پوزخند با

 !داري شک هم زنتم که مني به حتي تو...  داره خنده خيلي -

 هاي قدم با.. نبود ارسالن پيش حواسم ديگه عسل؟...بود بابا بغل توي که دختري به خورد نگاهم

 :شنيدم رو صداش شدم که نزديکشون...کردم حرکت طرفش به و شدم دور ازش کوتاهي

 نيومدن؟؟ چرا بابام مامان دايي -

 من و خورد من به نگاهش همونموقع...بياره بيرون آغوشش از رو سرش شد باعث بابا سکوت

 چيزش همه و نگاهش که عسلي همون...گشت مي قديمي عسل اون دنبال صورتش توي نگاهم

 !بود نشده تتو االن مثل ابروهاش و نداشت آرايش خرمن يه صورتش که هموني...بود ساده

 :گفتم شک با و آروم

 ...عسل -

 راچ نميدونم! ميديدم رو نفرت و..بغض..حسرت نگاهش توي...شد خيره بهم و شد جدا بابا از کامل

 نداد دست بهم خوبي احساسس ولي

 !دايي دختر شدي عوض خيلي -:عسل

 :داد ادامه که شدم خيره بود شده دراز طرفم به که دستش به عصبي و گنگ

 نساخته؟ بهت زياد زندگي اينکه مثل..شدي الغر -

 :داشت فرق دوست اون با آسمون تا زمين عسل اين...شدم عصبي...شدم تلخ

 !ساخته زيادي بهت آب اونور زندگي اينکه مثل تو ولي -
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 :گفت تلخ و نشست لبش روي پوزخند مثل چيزي يه

 دتم يه بعد هم چيزا بهترين حتي ديگه...نبوده ميخواي تو که اونجور زندگيت وقتي فايده چه -

 کجاست؟ ارسالن...ميزنه دلتو

 :گفتم طعنه با آخرش حرف جواب در و دادم باال رو ابروهام از يکي

 !شدي؟ دلتنگ بقيه از بيشتر ارسالن براي اينکه مثل -

 :دادم ادامه تفاوف بي و ديدم صورتش توي رو بهت و تعجب

 !ميشه پيداش ديگه االن مطمئنا ولي دونم نمي -

 :شد بلند سرم پشت از ارسالن صداي موقع همون

 خير به رسيدن!خانوم عسل سالم -

 عجبمت نگاه حتي..کنن بش و خوش هم با عمه دختر و دايي پسر گذاشتم و کشيدم کنار رو خودم

 هب فقط بهش توجه بي ولي کردم حس خودم روي ناگهانيم حرکت اين بخاطر رو ارسالن عصبي و

 شد قفل هم توي که هاشون دست! شدم خيره خورد مي چرخ ارسالن روي فقط نگاهش که عسل

 قفل ارسالن نگاه توي نگاهم که بردم باال رو سرم. نشست لبم روي اي عصبي پوزخند بازم

 يزياد انگار که بنداز خانومت عسل به نگاه ميکني؟؟يه نگاه منو چرا بگم ميخواست دلم...شد

 ور دستش و کرد اخمي که خوند نگاهم توي از چي دونم نمي! داره برنمي ازت رو نگاهش و دلتنگته

 :گفت بابا به رو..کشيد بيرون عسل دست

 شد دير! جان عمو بريم -

 اونور بياين ديگه هم شما مياد ما با عسل...پسرم بريم -:بابا

 سوار و افتادم راه ارسالن کنار منم...افتاد راه بابا و مامان دنبال حرف بي ولي بود ميل بي عسل نگاه

 شدم ماشين

 و بود گرفته ضرب فرمون روي عصبي که ارسالن به حتي که بود مشغول فکرم اونقدر راه توي

 خورد نگاهم شديم که عمه ي خونه حيات وارد! نکردم توجهي ميکرد نگاهم کالفگي با هرازگاهي

 دست بهم تهوع حالت لحظه يک براي و بود شده جاري زمين روي که اي بيچاره گوسفند خون به

 بودن زياد که اين با مهمونا... شدم خونه وارد ارسالن به توجه بي و شدم رد روش از سريع...داد
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 حساسا و بود خالي سالن فضاي بيشتر نصف گفت شد مي تقريبا عمه بزرگ ي خونه بخاطر ولي

 خودش وارسالن کرديم سالم همه با رسيد بهم هم ارسالن که اين از بعد! کردي نمي خفگي

 موالمع چون آشپزخونه توي برم بهتره ديدم منم...شد فاميل پسراي با کردن بش و خوش مشغول

 ...بود آشپزخونه تو فاميل زناي غيبت پاتوق ها مهموني اين توي

 و هرهر و بودن نشسته صندلي روي که مهشيد و سروناز،رها،مهتاب جمله از دخترا گروه ديدن با

 سالم بهشون و انداختم سروناز کنار ها صندلي از يکي روي رو خودم بود هوا کرکرشون

 !بودم کرده تکرار رو کلمه اين که بس بود درآورده مو زبونم يعني..دادم

 :گفت و انداخت بهم نگاهي خنده با عموم دختر رها

 !ديم نمي راه رو متاهال شرمنده...مجرداست جمع جا اين خانوم -

 :گفتم و زدم نيشخندي

 کردم ترشي هوس عجيب تازگيا عزيزم؟ کجاست از دوني مي...مياد ترشي بوي رها -

 :گفت خنده با هم رها که خنديدن حرفم اين با بقيه

 بشه؟ چي که کنم بدبخت خودمو حالمه و عشق وقت هنوز من...عمته ترشي -

 ليلي؟ بشکست مرا ظرف چرا..ميلي هيچ نبودش من با اگر ميگه که هست المثل ظرب يه -

 داشت؟ ربطي چه -

 :گفتم خنده با

 دونم نمي -

 !زنه مي توهم داره شده عاشق کنين ول اينو -:مهشيد

 :گفتم لحني يه با و ام چونه زير گذاشتم دستمو عاشقا اين مثل

 تمومه چي همه خالصه..داشتنيه دوست..نجــيبه...آرره -

 :گفت داد با يهو سروناز شد تموم که حرفم

 چـــــــي؟؟ -
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 :مگفت غره چشم با و انداختم بود شده جمع ما به حواسشون سروناز داد با که بقيه به رو نگاهم

 !بردي و آبرومون چته -

 !روشن ارسالن شي؟چشم مي عاشق ميري سرخود ديگه حاال باشه خوشم -

 :گفت و گرفت رو حرفش ي دنباله مهتاب

 نيست؟؟ اسب يارو مطمئني...بود حيوون يه مشخصات که اينا -

 :گفتم حرص با و انداختم بازشون نيش به رو نگاهم

 بازم؟ حيوون مگه اه! کثافتا کنين مسخره خودتونو برين-

 :گفت دراري حرص نيشخند با مهتاب

 !نداري ها عرضه اين از تو ميگم -

 !ها روم بياد خيانتکار اسم نکن کاري يه -

 کنم ساقطش هستي از همينجا تا بگين کنه؟ خيانت ميخواد کي چــي؟ -:ماهان

 کوچولو؟ آقا واينستي فالگوش ندادن ياد شما به ببينم -:سروناز

 !بده ياد هم ما به دادن ياد که شما به بزرگ ننه -:ماهان

 ميشه؟ حاليشون چيزي هم نفهما زبون مگه -:سروناز

 يم سروناز هرچي...کرديم مي نگاهشون داشتيم خنده با هم ما و گرفت مي باال داشت اينا دعواي

 هم آخرش! بخوره حرص سروناز شد مي باعث اين و داشت آستينش توي جواب يه ماهان گفت

 :گفت ماهان

 شترشي بوي راحته خيالش آدم الاقل! ترشيدنه از بهتر بودن نفهم زبون چيه؟ دوني مي اصال -

 !کنه نمي اذيت ديگرانو

 يفرنگ گوجه شبيه اش قيافه چقدر کردم فکر خودم با و دوختم سروناز سرخ صورت به رو نگاهم

 يه اب و برداشت اپن کنار پر نيمه ليوان مرموزي لبخند با ديد رو سروناز ي قيافه که ماهان...شده

 :کرد خاليش سروناز سر روي حرکت
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 !کنم خاموشت خودم گفتم نبود نشاني آتش -

 خنده صداي با بوديم شده خيره کشيده آب سروناز به زده شوک که ماها...خنده زير زد خودش و

 شديم خيره بهش حرصي و اومديم خودمون به ماهان ي

 مسخره؟ کردي بود کاري چه اين -:رها

 !ماهان کردي مسخره گندشو که واقعا -:مهشيد

 ميزنه آدمو دل داره شيرينيتم همين!ميزنيا شيرين زيادي امروز -:مهتاب

 :گفت و انداخت بهم نگاهي ماهان

 کن خالي خودتو باش راحت بگي؟ چيزي خواي نمي تو -

 روي بپره و بياد در شوک از االناست بودم مطمئن که سروناز به رو نگاهم خنده با و نگفتم هيچي

 ماهان،دوختم سر

 :غريدم لب زير و گذاشتم هام گوش روي رو دستم حرص با که کشيد بلندي جيغ

 ...داشتيم کم همينو!ماهان روحت تو اي -

 از رو پاش نمک کردن، مي نگاهش زده بهت که خانوما به توجه بي و کشيد اي ديگه ناجور حيغ

 که بود مامان اومد خودش به که نفري اولين...کرد خاليش ماهان سر روي و برداشت ميز روي

 :صورتش به زد ترس با و کشيد هيني

 کردي؟ رم چرا سروناز...بده مرگم خدا واي -

 به حاال که رو سروناز کرد مي سعي و کرد مي بيداد و داد هم بيچاره ماهان شنيد؟ مي مگه ولي

 ناي کسي و نميشه بلند جمع اين از بخاري هيچ ديدم! کنه جدا خودش از بود افتاده موهاش جون

 که حالي در و شدم کار به دست خودم هم همين بخاطر کنه نمي جدا هم از رو وحشي تا دو

 :کنم جدا ماهان از رو سروناز کردم مي سعي بودم وايستاده بينشون

 اه شين بيخيال بردين آبرومونو بابا...ديگه بسه ها بچه -

 ريزي؟؟ مي آب من روي ديگه حاال ريقو ي پسره -:سروناز
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 رياينجو گفتم حقيقتو خوبه حاال اونور برو! موني مي گاو عين وحش ي دختره عمته ريقو -:ماهان

 !!رفت دست از پسرت مامــان! گرفت گازم کنه دور ازم و سگ اين يکي...جونم به افتادي

 :گفت ماهان حرف اين با کرد مي نگاه رو دعواشون داشت بيخيال که عمه

 زنب ميخوره تا دخترم آفرين!بگيره پس تقاصمو زادم برادز الاقل بزار ندادي حرصم کم... بهتر -

 !پشتتم من..بگير انتقاممو گفت بهم که هم ريقويي اون بخاطر

 پشت ترس از ماهان که بپرونه لگد خر عين خواست بود شده شير عمه حرف اين با که سروناز

 از بگم يعني...شد سَقَط بچم نــنه آي! من شکم توي خورد هوا بي هم سروناز پاي و شد قايم من

 ور دستم درد با...بيرون بريزه رودم و دل که االنه کردم مي احساس! نگفتم دروغ شدم ناقص درد

 کردم اي ناله و گذاشتم شکمم روي

 :گفت هول با سروناز

 نبود عمد از بخدا شد؟ چي سارينا واي -

 :گفت ماهان اينبار که آوردم در خودم از نامعلومي اصوات

 کنه؟ آزادت بزاره سند ميخواد کي حاال کشتيش سرت بر خاک -

 نمي که حيف ولي کردما مي جبران رو سروناز ثمر بي لگد شدم مي پا همونجا داشت راه يعني

 :گفت و زد زانو کنارم ماهان حرف به توجه بي سروناز... مزه بي مزخرف ي پسره!شد

 خوبي؟؟...خرچسونه اين به بزنم خواستم مي بخدا ساري -

 :گفتم حالي بي صداي با تيکه تيکه

 !بخشمتون نمي...بود...شما...تقصير -

 بيمارستان بريم شو بلند خوردم شکر کردم غلط خواهري واي -

 سروناز؟...ديره...ديگه...نه -

 :گفت ترس با

 جونم؟ -
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 بودم؟ حرفت اين منتظر چقدر دوني مي -

 آبدارش هاي فحش اون از خواست مي مطمئنا..انداخت بهم نگاهي شده جمع اي قيافه با سروناز

 :گفت بجاش ولي کنه نثارم

 بيمارستان بريم پاشو خواهرتم عزيزم نيستم ارسالن من...نيست خوب حالت االن تو ساري -

 ماهان؟...ـه نــ -

 کنم توجه جلب اينکه بدون و انداختم کرد مي نگاهم شده گرد چشماي با که مامان به نگاهي

 زدم بهش نامحسوسي چشمک

 :گفت آروم شد مي نگران کم کم داشت که ماهان

 ها؟ -

 :گفتم ادبيش بي اين به توجه بي

 !نگو نه...فقط ميخوام ازت...چيزي يه -

 :گفت شک با

 چي؟ -

 کشن مي نشون و خط هم واسه دارن ديدم..گذاشتم ماهان دست توي و گرفتم رو سروناز دست

 :گفتم سروناز به رو و رفتم بهشون اي غره چشم همين واسه

 و مکري قرآن جلد يک و شمعدان آينه يک معلوم ي مهريه با را شما وکيلم بنده آيا خانوم عروس -

 وکيلم؟ بنده آيا دراورم رستگار ماهان آقاي دائم و نکاح عقد به ديگه پرت و خرت تا چند

 :گفت خنده با مهشيد

 !بچينه گل رفته عروس -

 با ماهان يهو! خنده زير بزنن بودن آشپزخونه توي که کسايي ي همه شد باعث حرفش همين

 :زد داد بلندي صداي

 !اَه بازيارو مسخره اين کنين جمع -
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 زا که دودي به و گرفتم خاليش جاي رواز نگاهم بهت با... کرد ترک رو آشپزخونه عصبانيت با و

 :گفتم ترس با...انداختم ميومد بيرون سروناز دماغ

 ببرين؟ها؟ خودتون با هم رو سروناز سالن توي برين هم شما چيه نظرتون ميگم ها بچه -

 :فتگ کشوند مي خودش دنبال رو بقيه که حالي در و بود مهتاب گرفت رو منظورم که نفري اولين

 !بيا خواستي اگه هم تو..ميريم ما آره -

 که حالي در و دادم بيرون رو نفسم...برد بيرون رو بود شده کبود حرص از که سرونازي خودش و

 نشستم بقيه کنار بودم گرفته رو شکمم

 کردي؟ بود کاري چه اين اي بچه خيلي -:مامان

 !شم کار به دست خودم گفتم همين واسه کردين مي نگاه فقط که شماها...مامان بيخيال -

 :گفت خنده با عمه

 !کردم حال کلي دستت قربون -

 :گفت هول که کرديم مي نگاهش داشتيم تعجب با

 بيعص اونجوري ديدم شد خنک دلم کنه مي اذيت رو بقيه بچه اين که بس از کنم چيکار خب...اِ -

 !رفت و شد

 ييعن خودشون بحث سر رفتن دوباره و شدن خوردم،بيخيالم فحش مامان از کلي که اين از بعد

 !غيبت

 دنش آروم وقتي بخواد خدا اگه حاال...نبودم پشيمون اصال ولي بودم برده پي کارم اشتباه به منم

 يگهد بگن بيان فردا پس فردا..کردن ناکارم زدن بود حقشون خدايي ولي!کشم مي نازشونو ميرم

 ميشه؟ جوابگو مياد بگيرم؟؟کي سرم به گلي چه من نميشي مادر

 شد تموم هاشون حرف که اين از بعد خودشون و بهم سپرد ساالدارو بيکارم زيادي ديد که مامان

 بيعص دخترا دفعه يه که کندم مي پوست رو خيارا داشتم...بخورن رو اونا مخ تا مردا پيش رفتن

 :گفت حرص با مهشيد و داخل ريختن
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 يريميگ ميوه و شيريني...اه ميگه ميکني تعارف چايي کيه؟ کرده فکر..بيشعور ي دختره اه اه -

 :گفتم بهش برداشتم شدم عصبي آخرشم اه ميگه جلوش

 جون؟ عسل رژيمي -

 :ميگه چشمام توي زنه مي زل صاف صاف

 !جون مهشيد باشي فکرش تو بايد تو کنم فکر ولي نه که من -

 که هم و اخالقش اس ديگه يکي کردم فکر لحظه يه ديدمش که من...شده عوض خيلي -:مهتاب

 !!پايين شدن پرت تلپي خانوم شده وا آسمون انگار.. نگو

 تاتي اعصابم روي داره هي اومده که وقتي از...بگو بهش چي يه توئه دوست سارينا -: مهشيد

 !ميکنه تاتي

 زده؟ حرفي همچين عسل واقعا کردم فکر خودم با و انداختم مهشيد تپلي اندام به رو نگاهم

 چون...بود نزده حرفي همچين بهش تابحال هيچکس...يود حساس اندامش روي خيلي مهشيد

 آدم شد مي باعث که داشت اي برجسته هاي گونه و بود تپل صورتش فقط! نبود چاق هم واقعا

 ...زنه مي تپل يکم کنه فکر

 :شدم خيره بهش و اومدم خودم به رها صداي با

 انگار هک مياد کالسيم همچين ارسالن به چسبيده کنه مثل دختره اين...خيالي بي خيلي سارينا -

 بدتر هيچ نمياره که کم ده نمي هم محلش اصال ارسالن که درسته...موزمار ي دختره! اليزابته ملکه

 بگي؟؟ چيزي خواي نمي بابا اي!...ميشه هم

 :دادم فشار دستم توي رو کارد عصبي

 !کنه خالي رو هاش عقده بزار کنم چيکارش -

 :عصبيه دستم از هنوز بود معلوم...کرد نگاهم حرصي سروناز

 گلم؟؟ خواهر داري آشنائي غيرت بنام چيزي با اصال تو -

 :گفتم و زدم پوزخندي بود مشهود صدام توي که حرصي با

 !بخورم؟ جوش و حرص الکي چرا ديگه من خب...نميده محلش ارسالن گين نمي مگه -
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 هم قدراون دنيا شه حاليش اين تا کنه کاري يه دختره حتما بايد! بخارو بي اين کنين ول -:مهشيد

 !!نپره شوهرش بترسه هم بايد آدم داره افريته اين که اي قيافه با! نيست الکي

 :گفتم بودم شده عصبي منطقش بي حرف اين از که من

 مرد گن نمي بهش!خوشگلتر يکي سراغ رفت نمي عشوه تا چند با که بود آدم اگه شوهر اون -

 !کنه کنترل خودشو تونه نمي و نيست وجودش تو اراده جو يه حتي که حيوون ميگن

 :گفت رها که دوختم ميکردن نگاهم تعجب با که بهشون حرص با رو نگاهم

 !نيست آدمي همچين ارسالن -

 رو وجدانشون و خودشون دادن فحش با که اين از بعد...شدم خيره بهش سکوت توي فقط من و

 روي از بود شده تموم ها ساالد کار ديگه که منم بيرون زدن آشپزخونه از دوباره کردن خالي

 ظرف عماي کردم آبش پر نصفه تا اينکه از بعد و بستم رو سينک راه...ها ظرف سراغ رفتم بيکاري

 شست مي ظرفارو سروناز وقتي جديد ايده يه اينم.. ريختم توش هم شويي

 مي در بازيا کولي اين از ميرفت سر زيادي حوصلم هروقت و بودم گرفته ياد اون از منم

 ...کردم شروع رو کارم شد معلوم کفهاش وقتي و انداختم سينک توي رو ها ظرف ي همه...آوردم

 !ليز زمين هم بود شده خيس هام لباس هم...نداشت حد که بودم آورده در بازي کثيف اونقدر

 رو ها کف از زيادي حجم و اومد جلوم دستي دفعه يه که شستم مي ظرفو آخرين داشتم

 مردونه ي خنده صداي! شدم يکي ها کف با لحظه همون که برگردم خواستم زده شوک...برداشت

 و کردم پاک رو ام کفي صورت آستينم با...ديدم نمي هيچي ولي برگشتم ترس با شنيدم که رو اي

 !بود صورتم ميليمتري دو که خندوني عسلي هاي چشم به و شدم خيره

 ودب کنه؟نزديک مي همچين چرا...ارسالنه که اين اوووف..کنار رفتم سريع و کشيدم بلندي هين

 :گفتم و شدم خيره بهش عصبي صورتم پوست شدن چسبناک احساس با!...شم زهرترک

 داري؟؟ مرض -

 :گفت و شد نزديک بهم مرموزي لبخند با

 !!جـورشم چه اوهووم -
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 منم عهدف يه که شد چي دونم نمي! بود گرفته حرصم هاش لبخند اين از خيلي...ايشاال ميشي خوب

 ونمالوندمش سريع بده نشون العملي عکس بخواد اينکه از قبل و ها کف توي بردم فرو رو دستم

 !صورتش به

 ش برا که ريشي اون با مخصوصا بود شده خوشگلتر االن...شدم خيره کفيش صورت به رضايت با

 رفمط به و زد شيطوني لبخند تصورم برخالف ولي ميشه عصبي االن کردم فکر! بودم گذاشته

 به ولي بکنه تونه مي بخواد کاري هر اون که چي يعني!ها نداره جنبه بابا اي...ترسيدم يکم...اومد

 !ميخوره بر بهش رسه مي که من

 :گفتم اخم با و رفتم تر عقب قدم يه

 !نداري؟ قبول هم اينو ديگه هويِ هاي جواب...اي جنبه بي خيلي -

 :گفت بود انداخته گيرم حصارش توي که حالي در و زد پليدي لبخند

 !بگير جوابتم بمون پس -

 در و گرفت رو مانتوم ي گوشه دفعه يک که کنه چيکار ميخواد مثال کردم مي فکر خودم با داشتم

 حرص با...شد جمع صورتم! کرد پاک باهاش رو کفيش صورت بود، کرده خم رو خودش که حالي

 در...ودب شده کفي هيکلم تمام...شدم خيره بود چي دليلش فهميدم حاال که پليدش ي خنده اون به

 :گفتم عصبي بشورم رو صورتم تا رفتم مي سينک طرف به که حالي

 آبروي داخل مياد نفر يه االن...ترسيدم يا آوردم کم دم نمي رو کارت جواب چون نکن فکر -

 !ميره هردوتامون

 هک کردم مي تميز هم رو مانتوم داشتم...پاشيدم چسبناکم صورت به و کردم آب پر رو مشتم

 :شنيدم سرم پشت رو جديش صداي

 سالن؟ توي نيومدي چرا -

 !ترم راحت جا اين -

 :گفت و کرد اخمي

 اينو بفهم! کنه مي فرق وضعت االن تو سارينا -
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 :داد ادامه و کرد مکثي

 اي؟ حامله نداره خبر عمو زن نکنه ببينم -

 :گرفتم سريع و کردم اخمي

 شه؟ خبردار بايد چي براي نه -

 :غريد و شد خيره چشمام توي عصبي

 زن ي فهوظي که هايي کار نيان اينکه يا بشوره؟ ظرفارو بياد نشه جوگير خانوم باالتر اين از دليل -

 ؟ميشن؟ دار نوه دارن بفهمن نبايد تو باباي مامان ببينم دستش؟؟اصال بسپرن نيست من

 :مگفت اش کالفه و عصبي هاي چشم جواب در و دادم بيرون رو نفسم...شدم حرصي جوابيم بي از

 !ندارم رو آدمادگيش هنوز خودم من...بخوام من که وقتي تا نه -

 :گفت و زد اي عصبي پوزخند

 با...نک نگاه منو ساري...کنن؟؟ مي پيدا رو بچه يه داشتن آمادگي کي خانوم بدونم ميشه اونوقت -

 !ام تو

 :گفتم بلندي تقريبا صداي با..برگشتم طرفش به و دادم دست از رو کنترلم

 رو بچه همين نره يادت هم اينو! ندارم رو آمادگيش منم منه شکم توي بچه اين که فعال-

 !نخواستيم هيچکدوممون

 رو و زير رو نگاهم بود نشسته خون به که هايي چشم با و گرفت هاش دست بين رو بازوم

 اخم که خوند چشمام توي چي دونم نمي...هاش چشم توي شدم خيره منم و نياوردم کم...کرد

 :زيدغ گوشم کنار فشرد مي هاش دست بين رو بازوم که حالي در و نشست ابروهاش بين غليظي

 اون تو خوب اينو! زارم نمي زندت زده سر ازت غلطي بفهمم اگه پرستي مي که خدايي همون به -

 ...کن فرو گوشات

 يمن...شدم خيره کرد مي نگاهمون ريزي لبخند با که عسل به و اومدم خودم به اي سرفه صداي با

 شدم جدا ازش حرص با و کردم ارسالن درهم هاي اخم به نگاهي

 بدي؟ من به آب ليوان يه ميشه جان سارينا...اينجايين شما دونستم نمي ببخشيد -:عسل
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 :گفت بهش رو اخم با ارسالن که سياه غالم بابات نوکر بگم خواستم

 !عزيز ي عمه دختر نيست کارا اين مسئول سارينا -

 ازم ور نگاهش حرص با...نشست لبم روي داد مي پوزخند به شباهت بيشتر که کوچيکي لبخند

 برگشت طرفم به دفعه يه که کردم مي نگاهش همينجوري داشتم...رفت يخچال طرف به و گرفت

 :گفت مرموزي لبخند با و

 اي؟ حامله تو سارينا -

 هم ارسالن صداي ولي بود؟ شنيده رو هامون حرف يعني...شدم خيره بهش عصبي...کردم کپ

 دادم البا رو ابروهام از يکي! بود وايستاده فالگوش خانوم يعني پس.. بشنوه کسي که نبود جوري

 :گفتم و

 !باشه خوبي کار وايستادن فالگوش کنم نمي فکر -

 !نشنوم رو صداتون تا ميگيرم رو گوشام بعد ي دفعه...شرمنده -

 :دوختم بهش رو نگاهم ارسالن صداي با! ميگي راست که تو آره

 خوردي؟ آبتو -

 :گفت اخم با عسل

 !آره -

 !بري توني مي حاال -

 عصبي وقتي هميشه يادمه...پريد عسل هاي پلک...مزاحمي گفت مي داشت زبوني بي زبون با

 !شد مي ميشد،اينجوري

 اون ديگه عسل اين! حقشه زدم نهيب خودم به زود ولي سوخت براش دلم لحظه يه چرا دونم نمي

 رد و دوخت من به رو نگاهش دوباره عسل! نداشتم خوبي حس بهش اصال منم...نبود قديم عسل

 :گفت مشکوکي لحن با کنه کنترل رو حرصش کرد مي سعي که حالي

 اي؟ حامله ميدونه هيچکي -

 !باشه داشته ربطي تو به کنم نمي فکر -
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 ...بيرون زد آشپزخونه از حرص با و شد خفه واقعا ديگه بار اين

 سالن توي ثانيه چند از بعد...داد هلم جلو طرف به وآروم گذاشت کمرم پشت رو دستش ارسالن

 اونجا انگار حواسم ولي بود زد مي حرف مامان با داشت که ارسالن به گيجم نگاهم...بوديم

 رچقد دونم نمي و اومد طرفم به خوشحالي با مامان و شد تموم هاشون حرف کي دونم نمي!...نبود

 خيره نبيرو به سکوت توي و بودم ماشين توي االن دونم مي فقط بود گذشته بقيه شدن خبر با از

 ...بودم شده

 حرکت خونه طرف به و شدم پياده ماشين از ارسالن به توجه بي باغ توي ماشين شدن پارک با

 کج آشپزخونه طرف به رو راهم و دادم فشار رو ام شقيقه عصبي...کرد مي درد خيلي سرم...کردم

 ها پله طرف به و زدم بيرون آشپزخونه از برداشتم کشو توي از مسکني که اين از بعد..کردم

 طرف به و گرفتم ازش رو نگاهم شد مي اتاقش وارد داشت که ارسالن ديدن با...کردم حرکت

 :شنيدم سرم پشت از رو اش خسته صداي که شدم مي داخل داشتم...رفتم اتاقم

 سارينا -

 :برگشتم طرفش به حرف بي

 گي؟ نمي هيچي دادم رو خبر اون که اونموقعي از چرا ساکتي؟ چرا -

 :گفت نشنوم که جوري آرومي صداي با که کردم اخمي

 !کنه مي داغونم همه از تر بيش سکوتت همين دونستي مي کاش -

 :گفتم و نشست لبم روي پوزخندي...شنيدم من ولي

 جبورم تو زور هاي حرف مقابل در منم و گفتي جنابعالي که رو گفتنيا...گفتن براي ندارم حرفي -

 !!خان ارسالن سکوت اين به کردم عادت..کنم سکوت شم مي

 :گفت کالفه و گرفت رو بازوم پشت از که شم اتاق وارد خواستم

 افتاده؟؟ اتفاق اين ناراحتي...سارينا -

 :داد ادامه که نگفتم هيچي

 نيست؟ اي عالقه هيچ وسط اين کنم مي احساس حرفات برخالف وقتا بعضي چرا -
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 !نکنن آبروم بي اين از تر بيش چشمام تا گرفتم ازش رو نگاهم و دادم قورت رو بغضم

 خزيدم و دراوردم رو مانتوم بود اونجا هنوز که ارسالن با توجه بي...کردم حرکت تختم طرف به

 ...پتو زير

 و االب صداي با که ببندم رو چشمام بود وايستاده در کنار هنوز که کسي به توجه بي کردم سعي

 کشيد مي دراز کنارم بهم توجه بي که ارسالن به تعجب با و اومدم خودم به تخت رفتن پايين

 شدم خيره

 کني؟ مي داري چيکار -

 :گفت داد مي خودش و خودم روي رو پتو حالي در و کرد نگاهم خيال بي

 !خوابم مي زنم کنار دارم -

 تاحاال؟ کي از بپرسم ميشه اونوقت بعد...آها -

 :گفت و دوخت بهم رو جديش نگاه

 ...مياد خوابم که بخواب بگير هم حاال! حاال همين از -

 با و کشيد خودش طرف به رو بالشت تر پررو ولي بره رو از شايد که دوختم بهش رو حرصيم نگاه

 عجيب که محکم آغوش اون از رو نگاهم عصبي! کنارش افتادم که کشيد رو دستم حرکت يه

 :گفتم و گرفتم بودم کرده رو هواش

 فهمي؟ نمي چرا بخوابي اينجا تو خوام نمي من! کن ولم -

 :گفـت گوشم زير و کرد قفل کمرم دور رو دستش حرفم به توجه بي

 !نخور تکون اينقدر -

 بهش پشت و گرفتم آروم منوگرفته محکم ديدم وقتي ولي کردم تقال هم ديگه بار چند

 رومشآ صداي که شد مي بسته داشت کم کم چشمام و بود گذشته دقيقه چند نميدونم...خوابيدم

 :شد بلند گوشم کنار

 ساري؟ -

 :گفتم آروم نباشه خوابالو کردم مي سعي که صدايي با
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 هـوم؟ -

 يرونب رو نفسش که ببندم رو چشمام خواستم توجه بي که ميومد خوابم اونقدر منم...کرد سکوت

 :گفت آرومش صداي همون با و داد

 شنوي؟ مي...بگم برات داستان يه ميخوام -

 بستم رو چشمام و گفتم اي ديگه هوم بفهمم رو هاش حرف از هيچي که اين بدون

 ارشب نعمت و ناز توي اونقدر ولي بود بقيه مثل اونم! لجباز و مغرور خيلي...بود پسره يه روز يه -

 هم دخترا از و ديد نمي خودش حد در رو هيچکس! کرد مي نگاه باال از رو چي همه که بودن آورده

! سب و خورن مي بدرد سرگرمي براي فقط اونا که بود اين نظرش هميشه...اومد نمي خوشش اصال

 صميمي باهاش که نبود دختري هم اش خانواده توي و بود فرزند تک خودش..بود هم طبيعي خب

 خوشگل دختره...بود اعصابش روي زيادي هاش رفتار و نگاهاش که بود دختر يه وسط اون...باشه

 که دختر همين کم کم! بود همين داد نمي اهميت بهش که چيزي تنها پسر اون ولي بود هم

 اون شد؟ چي ميدوني...بود شده فاميل هاي پسر زبون نقل کرد نمي هم نگاهش حتي هيچوقت

 دوست دختر اون با و کرد استفاده بقيه هاي حسرت و ها حرف از... شد ه*وس*س*و هم پسر

 پسر اون به جوري رو خودش روز هر دختر اون ولي نکرد پيدا دختر اون به حسي هيچوقت...شد

 !بکنه بهش نگاه يه پسر اون تا کرد مي کاري هر..داد مي نشون

 تازگي براش! بود نديده هم مادرش خود از حتي رو ها محبت اون هيچوقت...ديگه بود پسر

 خترد اون هيچوقت... شده وابسته دختر اون به کرد فکر که وقتي تا شد نرم دلش کم کم... داشت

 !داره بهش حسايي يه کرد مي فکر..فهميد نمي رو چيزا اين پسر ولي نرفت حتي قلبش توي

 از هيچي نه که بودم خواب گيج اونقدر...شد نزديک بهم و کرد حلقه شکمم دور آروم رو دستش

 :کاراش از هيچي نه فهميدم مي هاش حرف

 ...وسط اومد ديگه يکي پاي که وقتي تا شدن جدا هم از دوتا اون و گذشت قضيه اون -

 :گفت آرومتري صداي با چندثانيه از بعد...کرد پر اتاقو اي طوالني سکوت

 سنگين! نبود باهاش قياس قابل حتي هيچوقت عسل...نبود عسل مثل...داشت فرق دختر اون -

 اشبر هيچي...ديد نمي چيزارو اين پسر اون ولي! بود نبرده ازش بويي عسل حتي که چيزي...بود

 دختر اون! کنه تغيير چي همه کرد نمي هم رو فکرش حتي...نداشت بهش هم اي عالقه نبود، مهم
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 آروم....داد مي حرص...بود پسر خود خواست به بود چي هر اما زوري زندگيش،شايد توي اومد

 خترد نتونست هيچوقت هم پسره...زد مي نيش بد هم موقعش به و اومد مي کوتاه موقعش به...بود

 خودش کنار رو دختر انگار پسره اون ولي کردن مي زندگي خونه يه توي! بشناسه رو

 و خودش به داشت کم کم...شد مي کالفه همين از پسر و داشتن فاصله هم با خيلي...نداشت

 مي عصبيش بود چي هر ولي اومده سرش باليي چه دونست نمي! کرد مي شک سرسختيش

 حتي...شد مي عصبي...شد مي داغون و ديد مي زنش به رو دوستش هاي عالقه اظهار... کرد

 رو حس اين هم عسل به حتي هيچوقت...بکنه غلطي چه دونست نمي! زد مي داد هم وقتا بعضي

 ...نداشت

 زندگيش ديد و اومد خودش به پسره کم کم! نبود انگار و بود چشماش جلوي هميشه هم دختر اون

 !بود افتاده اتفاق براش کرد نمي خطور هم ذهنش تو حتي که چيزي..شده رو و زير

 و بود خوابم مخل عجيب که هايي پچ پچ اون از راحت خيال با شد باعث نيومد ازش که صدايي

 ...برم عميقي خواب به و بيفتن هم روي هام پلک آوردم،آروم نمي سردر ازشون چيزي حتي

*** 

 براي دقيقا رو داستان اون کرد فکر خودش با و دوخت سارينا ي بسته هاي چشم به رو نگاهش

 قغر که رو زيباش و مظلوم صورت و شد خم آروم...نشست لبش روي محوي لبخند گفت؟ مي کي

 :بوسيد طوالني بود، خواب

 !من داشتنيِ  دوست کوچولوي بخير شب -

 ... فشرد بغلش توي آروم رو سرش و

 ...شدم ولو مبل روي و رسوندم سالن به رو خودم کنان هن هن

*** 

 ام برآمده شکم به رو نگاهم...بود حاملگيم آخر روزاي تقريبا و گذشت مي ماهي هشت

 دتعا بچه اين بودن به...بودم کرده عادت! نه که کنار يعني...بودم اومده کنار باهاش ديگه..دوختم

 مي باعث بود که چي هر ولي بود چي اسمش دونم نمي..داشتم بهش عجيبي حس! بودم کرده

 !بشينه لبام روي محوي لبخند خوره مي که تکوني هر با شد
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 تهديدش و کشيدم مي نشون و خط براش...نداشت حد که کرد لگدمالم اونقدر ماه چند اين توي

 مي من خوردناي حرص به فقط هم ارسالن...اومد مي در صدا داشت ديگه کم کم..کردم مي

 !رفت مي دختره بوديم فهميده حاال که کوچولويي ي صدقه قربون و خنديد

 از...ترسيدم مي..بود شده عوض خيلي رفتاراش! کردم تکرار رو اسمش لب زير بار چند... ارسالن

 اب بمونم من و بره بين از روز يه اينا ي همه يهو نکنه که.. داشت مي برم ترس تغيير همه اين

 کردم مي احساس بود وقتي چند ولي...چي هر يا بودم شکاک! شه نمي درمون هيچوقت که دردي

 مامت دلشوره و کردم مي حس خودم روي وقتا بعضي رو اش خيره و خسته نگاه...افتاده اتفاقي يه

 من ولي زد مي محوي لبخند کردم مي غافلگير رو نگاهش گيج که هم وقتي...گرفت مي وجودمو

... بودم شده خسته! گفتم نمي هيچي و ديدم مي تظاهر همه اون روپشت نگران و خسته نگاه اون

 هاي نگاه اون از... موقعش بي هاي بيداد و داد از...هاش شدن عصبي و مشکوک هاي تلفن اون از

 !بفهمم که کردم مي سعي نه و فهميدم مي رو معنيش نه که گاهي به گاه

 غولمش فکرم اونقدر!بکشم بيرون زبونش زير از کردم نمي سعي هم من گفت نمي هيچي خودش

 ...کنم دل و درد يکي با خودم داشتم احتياج که بود

 :گفتم لب زير و کشيدم شکمم روي دستي

 !کوچولو کردي مي فکر که نيست اوني دنيا فهمي مي و مياي بيرون تو اون از روزا همين -

 !کردن خلوت هم با خوب دختر و مادر -

 :مداد سوق ميومد بهش عجيب روزا اين که ريشي ته به و گرفتم رسميش هاي لباس از رو نگاهم

 بيمارستان؟ ميري -

 :گفت ميومد طرفم به که حالي در و انداخت ساعتش به نگاهي

 چي هر هم تو بمونه گفتم خاتون به...دانشگاه رم مي اونور از زنم مي بيمارستان به سر يه -

 !ها کني اعتصاب لواشک يه بخاطر قبل ي دفعه مثل نبينم!بگو بهش خواستي

 :شد مماس ام گونه با لبش و شد خم طرفم به

 !باش کوچولوش و کوچولوم مواظب -

 ...بيرون زد خونه از خداحافظي از بعد و زد اي خسته لبخند که کردم نگاهش گيجي لبخند با
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 و شدم بلند جام از رسيد ذهنم به که فکري با...شدم خيره تلويزيون سياه ي صفحه به حوصله بي

 ولهه هله سري يه و کردم حرکت خونه آشپز طرف به دستگاه، توي فيلمي دي سي گذاشتن از بعد

 کمد توي از بودم، کرده قايم خودم براي خاتون چشم از دور که کرن پاپ و چيپس مثل

 لمب روي.  بيرون زدم آشپزخونه از و کردم خالي توش رو همه بزرگي ظرف برداشتن با...برداشتم

 ...کردم پلي رو فيلم و نشستم

 زا متر سه خاتون صداي با يهو که رسيد مي حساسش جاهاي به داشت و بود گذشته دقيقه چند

 شدم خيره کرد مي نگاهم گيرانه مچ که خاتون به ترس با...پريدم جام

 کني؟ مي نگاه فيلم -:خاتون

 :گفتم رفتم مي غره چشم رفته دست از ي صحنه اون و تلويزيون به که حالي در

 !نديدما رو صحنه اَه...خاتون شدم ترک زهر -

 :گفت و انداخت باال رو ابروهاش

 چيه يني؟ب مي دار صحنه فيلم نشستي بدي تکو هيکلتو بدي زحمت خوت به يکم که اين جاي به -

 ميبيني؟ که معني بي منکراتي چيزاي اين

 :گفتم خنده با و کشيدم کنار رو خودم

 !تو جونِ  نميده حال تنهايي خودم دل ور بشين بيا! خاتون آموزشيه فيلماي اينا -

 :کرد چپ برام رو چشاشو و کرد نچي نچ..دادم جا دهنم توي کرن پاپ مشت يه و

 !کني نمي رحم هم پيرزن منه به ديگه شدي؟ حيا بي اينقدر کي از تو مادر واا -

 کرد حرکت در طرف به و گفت چيزي لب زير غرغر با کنم مي نگاهش خنده با ديد وقتي

 ي؟ش نمي اذيت که تنهايي...بيام بگيرم پرت و خرت سري يه بيرون ميرم من سارينا -:خاتون

 !باش راحت تو بينم مي فيلممو ي ادامه منم چيه اذيت خاتون بابا نه -

 پاش و ريخت که اين براي تهديد و سفارش کلي با اينکه از بعد و رفت بهم بدي ي غره چشم

 ...ديدم فيلممو ي ادامه نشستم دوباره منم.بيرون زد خونه از شد، راحت خيالش نکنم
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 تصادف و جاده به زد ماشينش با عصبانيت شدت از هم دختره بود کرده خيانت دختره به يارو

 دلش دوباره داشت سعي پشيمون و نادم هم پسره! بود داده دست از رو اش حافظه هم حاال...کرد

 ملتح هرچيو آدم...يارو شکم تو پريدم مي پا جفت بودم دختر جاي من اگه يعني! بياره بدست رو

 !نه يا شه با پشيمون پسره ميخواد حاال! کنه تحمل تونه نمي ديگه خيانتو کنه

 فرستادمشون جا يه و کردم چيپس پشت رو ام ديگه مشت حرص با... شد خورد اعصابم اَه اَه

 ...حلقم توي

 غر ودمخ با و کشيدم پووفي حرصي...شد بلند آيفون صداي که بودم رفته فرو فيلم توي چي عين

 بودن کسي...دوختم بيرون به آيفون توي از رو نگاهم زدي؟ مي زنگ تر دير ثانيه چند شد نمي زدم

 :گفتم و بردم گوشم نزديک رو گوشي

 کيه؟ -

 !خانوم کنم چک برقو کنتور اومدم -

 سرجام و فشردم رو دکمه... بابا اي! ببينمت درست آيفون جلوي نمياي چرا خب

 بودم ريخته زمين روي که هايي آشغال و ها پوست تمام و کردم خاموش رو تلويزيون...برگشتم

 انداختم شويي ظرف روتوي ها پياله و ها کاسه در زنگ صداي با...بردم آشپزخونه به و کردم جمع

 مي سرم که درحالي و برداشتم در کنار ديواري جالباسي از رو چادر...رفتم سالن طرف به و

 ...کردم باز رو در کردمش

 گهب چيزي که اين از قبل خواست؟ مي چي اينجا اين! شدم شوکه بود در پشت که کسي ديدن با

 با.. داد هل جلو سمت به رو در و گذاشت در الي رو پاش حرکت يه با که ببندم رو در خواستم

 :گفتم نداشت جيغ از کم دست که صدايي

 !کني؟ مي غلطي چه اينجا تو -

 :شد خيره چشمام توي و گذروند خونه از رو نگاهش آروم و بيخيال

 باهات دارم حرف -

 :گفتم بلندي صداي با و شدم عصبي

 نشدي؟ آدم دفعه اون رويي؟؟ چه با آخه! بابا؟ نه -
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 :گفتم محکمي صداي با

 !ببري رو تشريفت اومدي که همونجايي از بهتره محترم آقاي ندارم حرفي شما با من -

 :گفت و انداخت ام برامده شکم به چادر روي از رو نگاهش...بود شده حرصي

 دارم باهات ناگفته حرف سري يه...فقط ندارم روز اون به هم کاري...نيومدم حرفا اين براي من -

 !بدوني؟ بياد بدت نکنم فکر که

 منتظرش چشماي و باالرفته ابروهاي به رو نگاهم...شد ريز چشمام ناخوداگاه حرفش اين با

 :گفتم بود مشهود توش عصبانيت و شک که صدايي با و دوختم

 !شايان نزدم زنگ ارسالن به تا بري جا اين از بهتره -

 :گفت مرموزي لحن با و زد پوزخندي

 نيست دسترس در فعال جونت ارسالن -

 چيه؟ منظورت -

 بشينيم؟ جا يه نيست بهتر..گيرم نمي رو وقتت تر بيش دقيقه چند -

 ينع که کنجکاوي اين بابت رو خودم و دوختم لبش ي گوشه مرموز لبخند اون به رو نگاهم کالفه

 رفت مي ها مبل سمت به که بهش رو نگاهم ترديد با! فرستادم لعنت بود افتاده جونم به خوره

 :گفتم و کردم اخمي پوزخندش به توجه بي.. نشستم مبل دورترين روي آروم و انداختم

 !دارم کار بزن رو حرفت سريع -

 رسيم مي هم اونجاش به عمو دختر کن صبر -

 :گفت که کردم نگاهش منتظر

 ينا توي...کنم روشن برات رو ها حقيقت ميخوام فقط کنم خراب رو زندگيت نيومدم من ببين -

 ...اون نشد حاليت حتي که برف تو بودي کرده سرتو کبک مثل اونقدر ماه چند

 :کرد نگاه عصبيم ي قيافه به حرصي و کشيد پووفي

 کجاست؟ شوهرت -
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 :گفتم ناگهانيش سوال اين از زده شوک

 ها؟ -

 ميدوني؟؟ رو اينا کيه؟ کنه؟با مي کجاست؟چيکار شوهرت االن دوني مي -

 !باشه؟ خواست مي کجا...دانشگاهه االن ارسالن چيه؟ بازيا مسخره اين -

 "گفت و زد دراري حرص پوزخند

 !ديگه همينه خبره، چه برت و دور نيست حاليت و برف تو کردي سرتو گم مي وقتي دِ نه دِ -

 بود که چي هر تحقير؟ يا دلسوزي..بود نگاهش توي چي دونم نمي... انداخت بهم عميقي نگاه

 :بشه تر آروم لحنش شد باعث

 ...که وقتي ولي بود چيزم همه...داشتم دوست رو عسل -

 :گفت عصبي بود کرده مشت رو هاش دست که حالي در ثانيه چند از بعد و کرد سکوت

 !س.ا.ه.ز.ر.ه يه فهميدم که وقتي تا نه -

 :غريد بود عصبانيتش از نشون که بلندي صداي با

! زمينه روي دختر ترين پاک کردم مي فکر من و بود معنا تمام به ي ه.ش.حـ.ا.فـ يه عوضي اون -

 هب هاشو تيکه تونن نمي شن جمع هو آدم و عالم ي همه اگه حتي ديگه بشکنه مرد يه غرور وقتي

 ...يه..يه پاي الکي عمرم تمام فهميدم وقتي شکستم...شد خورد غرورم...کنن وصل هم

 :بهم شد خيره اش نشسته خون به چشماي با و کشيد پووفي

 ايناست از کمتر لياقتش اون! بموني کارت خيانت شوهر اون پاي من مثل هم تو خوام نمي -

 ترس ولي بگه خواد مي چي دونستم نمي...داشتم دلشوره...شنيدم مي رو قلبم ضربان صداي

 :بود گرفته وجودمو تمام ناخوداگاه

 داره؟ من به ربطي چه حرفا اين گي؟ مي داري چي...چـ -
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 رو اش تکيه...آورد بيرون رو اي برگه و برد فرو جيبش توي رو دستش...رفت هم توي هاش اخم

 با و داد تکون دستش توي رو برگه ميومد طرفم به که درحالي..شد بلند جاش از و برداشت مبل از

 :گفت نفرت و پوزخند

 انداختن پس توله! خانوم عسل با عوضيت شوهر اون خيانت سند...عمو دختر اينه ربطش -

 ...انگار

 :گفت داد با و کرد مچاله هاش دست توي رو برگه

 يعني فهمي مي! اس حامله جونت از تر عزيز شوهر از ميگه من روي تو اومده آشغال ي دختره -

 هست؟؟ زندگيت به حواست چلفتي؟تو پا و دست ي دختره چي

 :گفت دلسوزانه و تر آروم افتاد ام پريده رنگ صورت به نگاهش

 عشق هواي هم داره زن وقتي حتي که چيزته همه بي شوهر اون تقصير... نيست تو تقصير-

 کنه سواستفاده ازت اون مثل يکي نزار! پاکي تو سارينا! کنه مي رو قديميش

 :زدم داد بود اومده کجا از دونم نمي که بغضي با و وايستادم لرزونم پاهاي روي

 منيست احمق هم اونقدر و دارم اعتماد شوهرم به من..من..نداره ربطي تو به من زندگي چه؟ تو به -

 حرمتارو تا خونه اين از بيرون برو هم حاال! کنم خراب زندگيمو خودمو غريبه يه حرف بخاطر

 !!نشکوندم

 :زدم داد تر بلند...شد خيره چشمام توي عصبانيت و بهت با

 !بيرون گمشوو.. بيرون خونم از گمشو گفتم نشنيدي؟ -

 :کردم باز رو در و رفتم در طرف به تندم هاي قدم با.. نبود خودم دست حالم...بودم عصبي

 بيروون گمشووو...بيرون من ي خونه از گمشو برو -

 :انداخت پام کنار رو کاغز و شد نزديک بهم درهمش هاي اخم با

 !شه تر گوه هست که هميني از زندگيت تا بزن خريت به خودتو ها احمق مثل اونقدر -
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 شده مچاله کاغز اون به عجز با.. بهش دادم تکيه و بستم رو در...بيرون زد خونه از حرص با و

 کنه صدق رو شايان حرفاي برگه همين اگه چي؟ بود راس هاش حرف ي همه اگه...شدم خيره

 .ميزارم دلت به داغمو که بخدا بخشمت نمي...بخشتم نمي باشي کرده کاري اگه ارسالن چي؟؟

 ام کرده عرق هاي دست با رو کاغز... افتادن راه ام گونه روي و گرفتن رو خودشون راه هام اشک

 غدرو انگار که رو خيانتي کنه رد کردم مي دعا که هايي نوشته و شدم خيره ترديد با و کردم باز

 :کردم زمزمه لب زير. نداشت رو وزنم تحمل پاهام... افتاد دستم از کاغز! نبود تهمت...نبود

 !نميبخشمت...کردي بد -

 حس دلم زير که عجيبي درد بفهمم که اين از قبل و افتادم زانوهام روي پاهام لرزش احساس با

 ...رفتم فرو خبري بي توي و رفت سياهي چشمام کردم،چيه

 زا کمي ي فاصله توي که بود ارسالن خندون نگاه ديدم که چيزي اولين کردم باز که رو چشمام

 :داشت قرار صورتم

 خوابالو؟ شدي بيدار -

 همه مکرد سعي بودم؟ بيمارستان...سفيد اتاق...سفيد هاي پرده...دوختم اطرافم به رو نگاهم گيج

 کردم فکر خودم با و ارسالن مهربون اما خسته چشماي به دوختم رو نگاهم..بيارم ياد به رو چي

 شوهرم خيانت!...خيانت..برگه اون..هاش حرف..شايان..آيفون صداي...خوشحاله اينقدر چي براي

 م؟بين نمي خيانت گردم مي ها چشم اين توي هرچي چرا! داشتم؟ اعتماد بهش که دوستي تنها با

 خوشحاله؟ اينقدر چرا

 گي؟ نمي چيزي خوبي؟چرا سارينا -

 :گفتم سردي لحن با کنم نگاهش اينکه بدون و دادم قورت رو بغضم

 کجاست؟ بچم -

 نکردم باور...نکردم باور منم! رو سردي اين کرد نمي باور حتما...کرد نگاهم ترديد و بهت با

 يه؟چ زندگي اين توي من جاي! ديدم خودم چشماي با رو خيانتش سند که وقتي تا نه..خيانتشو

 ذاشتم؟گ کم چي مگه کرد؟ اينکارو چرا...شد بيشتر بغضم ام؟ چيکاره ته و سر بي زندگي اين توي

 بود شده باعث کارش با اون...دونستم نمي رو خودم حال هم خودم شد؟ اينجوري چرا خدايا

 !!بود ديده زخم که بود غرورم بيشتر همه از...بره پايين خيلي بنفسم اعتماد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

343 

 

 :گفت گوشم کنار مهربوني اما اروم صداي با

 پيششن االن اينا مامانت...خوبه اونم -

 :گفت و برد فرو موهام توي نوازشگونه رو دستش

 !خودمه رنگ چشماش اما...ميره خانومش مامان به دخترم -

 شل موهام بين از دستش...بردم تر عقب رو سرم هاش حرف به توجه بي و دادم بيرون رو نفسم

 :شد خيره بهم زده شوک و شد

 سارينا؟ -

 :گفتم لحن همون با پيچيد دلم زير که دردي به توجه بي و شدم خيز نيم جام توي

 ببينمش ميخوام..بيارتش بگو مامان به -

 :گفت حرص با و کرد اخمي

 !چيه؟ رفتارات اين دليل بگي خواي نمي -

 با! شد مشت هاش دست و کرد نفوذ استخونش تا سرديم که جوري...کردم نگاهش خشگ

 !وت ريختن همراه بابا و مامان سرش پشت و سروناز و شد باز در که بگه چيزي خواست کالفگي

 اومدي؟ بهوش کي تو وا عه-:سروناز

 :گفت من به رو مهربوني با و رفت بهش اي غره چشم بابا

 نداري؟ که درد خوبه؟ حالت دخترم -

 لبخند با و دلم توي ريختمشون بازم اما دنيا تمام اندازه به داشتم درد...نبود خوب حالم اصال

 :گفتم اي مصنوعي

 بابا خوبم مرسي -

 !مادر هکوچولوئ خيلي برم قربونش..رفته پسرم به چشماش...ببيني دخترتو بايد سارينا -:مامان

 :گفتم مشتاقي لحن با و نشست لبم روي محوي لبخند

 ببينمش؟ بيارين ميشه -
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 !ميگم پرستارت به االن دخترم آره -

 جمع رو صورتش ماهان. زد بيرون اتاق از سرش پشت که هم بابا. رفت بيرون اتاق از خودش و

 :گفت و کرد

 بي هم خيلي بچت وگرنه نشي ناراحت وقت يه گفت اينارو نگير جدي رو دايي زن هاي حرف -

 !ريخته

 :گفت حرص با و گرفت بل سروناز

 يرنگ جدي عزيزم سارينا رفته؟؟ ننش ي عمه پسر به جيگريه چه وااي گفت مي بود من ي عمه -

 !ميگه اينارو داره حرصش از

 :گفت ماهان به رو خنده با ارسالن

 !آدم تا بود قورباغه شبيه بيشتر االن رفت مي تو به اگه که من ي بچه -

 !نه..باشن زده بيرون چشماش اينکه نه...کرد مي اشاره ماهان چشماي به داشت مستقيم غير

 و دادن مي قورباغه لقب بهش داشت عجيبي سبزي خانواده تو ماهان چشماي رنگ چون هميشه

 !لفظ اين از ميومد بدش چقدر ماهان

 يشداي به حاللزاده گفتن قديم از! باشه رفته من به فيلت چس ي بچه اون باشه خداتم از -:ماهان

 ربهگ اسحال به بيشتر که هم چشماش! رفته تو به مجبوري نداره که دايي بيچاره اين حاال ميره

 !شبيهه

 :حرفشون بين پريد حرص با سروناز که بده جوابشو خواست ارسالن

 !بهم پريدين اينجوري دوتا شما نميره کسي به که روزه يه ي بچه بابا اي -

 بين که موجودي به کنجکاو و هيجانزده رو نگاهم...شد داخل پرستاري همراه مامان موقع همون

 رو تمپش که درحالي و گذاشت بغلم توي رو بچه پرستار...دوختم بود شده پيچ بقچه مالفه همه اون

 :گفت مهربوني با کرد مي درست

 خوابش بعد ي دقيقه چند تا که بده رو شيرش بهش االن ميخواي اگه...کوچولوت خانوم از اينم -

 ...مرخصي ديگه ساعت چند تا و نداري مشکلي گفت هم دکتر! نشه گرسنش برد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

345 

 

 اتاق از لبخند با هم پرستار و کرد ازش تشکري کوچولوئه موجود اون پي حواسم ديد که مامان

 ...شد خارج

 صورت...کاويدم رو صورتش اجزاي دقت با و بردم صورتش نزديک رو سرم ناشناخته ذوقي با

 رو ام گونه آروم...بود گريه ي آماده بود مونده باز زور به که چشمايي با و بود شده قرمز کوچولوش

 لمس وجودم تموم با رو بود کرده رخنه وجودم توي که شيريني حس و کردم مماس گونش با

 با که ارسالن به رو نگاهم کوچولوم دختر دست کردن نوازش نرم و دستي اومدن جلو با... کردم

 تانگش محکم حاال که کوچولويي به و گرفتم ازش رو نگاهم...دوختم کرد مي نگاهم محوي لبخند

 با...بوسيدم و کوچولوش پيشوني ذوق با و زدم لبخندي ناخوداگاه...دوختم بود گرفته رو ارسالن

 ويت آروم رو بچه و کرد نگاهم کوچولويي لبخند با ارسالن..کردم هول اش گريه صداي شدن بلند

 ردک مي گريه و بود گرفته رو ارسالن انگشت محکم هنوز که دخترم به رو نگاهم..گرفت بغلش

 کردم نگاهش نگراني با و دوختم

 دکترش اب برو پسرم ارسالن...بدي شيرشو راحت تو تا بيرون ميريم ما گرسنشه کنم فکر -:مامان

 ميشه مرخص کي ببين کن صحبت

 :گفت گوشم کنار آروم زاشت مي بغلم توي رو دخترم که درحالي و کرد نگاهم ميل بي ارسالن

 گردم برمي االن -

 همش هم سروناز دادم شير بهش سروناز کمک به...بيرون زد اتاق از ماهان و مامان همراه و

 رفت مي اش صدقه قربون

 ...برد خوابش و شد بسته چشماش ثانيه چند از بعد

 !باحاله خيلي -

 :گفت و کرد نگاهم تعجب با

 ميگي؟ رو بچه -

 :گفتم و کردم دور خودم از رو دخترم ميلي بي با کنم نگاهش اينکه بدون

 اوهوم -

 جلوش؟ بري مي بکار تو چيه الفاظ اين آخه؟ شد باحال هم بچه..ايشاال ميده شفات خدا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

346 

 

 :گفتم گيج

 گفتم؟ چي مگه داشت؟ ربطي چه -

 :گفت ذوق با حرفم، بيخيال

  .کنين تحمل خونتون توي رو ديگه اضافي موجود يه کوچولو اون بر عالوه بايد بعد به اين از -

 *** 

 خداحافظي باهاشون آروم و انداختم شدن مي بابا ماشين سوار که سروناز و مامان به رو نگاهم

 :گفت گوشم کنار ارسالن... شد دور ازمون زد بابا که بوقي تک با. کردم

 !خانوم شو سوار -

 زمال ولي برگردم خونه اون به ديگه نبود قرار...شدم ماشين سوار و دوختم بهش رو ام خالي نگاه

 دخترم! کنه قبول بود مجبور يعني...کرد مي قبول مطمئنا هم ارسالن!! کنم روشن رو چيزايي يه بود

 خنده با کرد مي روشن رو ماشين که حالي در...شد سوار من از بعد خودش و گذاشت بغلم توي رو

 :گفت مهربوني و

 مامان بر عالوه بايد بعد به اين از... اومدي خوش ما ي دونفره جمع به کوچولو خانوم خب -

 باشم هم تو مواظب کوچولوت

 ور نگاهم...بود خنده نيومد لبم روي که چيزي تنها...شد خيره بهم شيطنتش از پر چشماي با و

 :داد ادامه که دوختم هويتم بي دختر به ساکت

 کردي؟ انتخاب براش اسم خانوم مامان راستي -

 نه -

 هب که بود گذشته دقيقه چند دونم نمي...نگفت هيچي و دوخت بهم کالفگي و اخم با رو نگاهش

 :اومدم حرف

 آوا -

 :گفتم که شد خيره بهم تعجب با

 آوا بزارم اسمشو ميخوام -
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 :گفت مصنوعي اخم و شيطنت با

 آره؟...ديگه بوق که ميزاري؟باباشم اسم بچم براي سرخود ضعيفه ببينم -

 شدم خيره روبروم به سکوت توي و نگفتم هيچي

 !مامانش مثل..قشنگه...آوا -

 !بود بهتر نامرد اين براي سکوت...نگفتم هيچي بازم و زدم پوزخندي

 :گفت گم نمي هيچي ديد وقتي

 ساکتي؟ اينقدر امروز مامانش،چرا -

 کردن ساکتم -

 :غريد و فشرد هاش مشت توي رو فرمون عصبي...ماسيد لبش روي از لبخند

 !نه؟ يا چته ميگي سارينا -

 اخمي..کنه بيدار خواب از رو بچه که نبود جوري ولي بود عصبي و محکم خيلي صداي که اين با

 :گفتم و کردم

 !بزنم داد بلدم منم نکش رخم به زورگوييتو ديگه اينجا خوابه؟ بيني نمي! آرومتر -

 :گفت خشن اما آرومتر و برد فرو موهاش توي رو دستش کالفه

 کني؟ مي لج چرا...شده چت بگو خب لعنتي دِ -

 گاهمن ناشناس اسم ديدن با...شد کشيده سمتش به هردومون نگاه ناخوداگاه گوشيش صداي با

 :گفتم بود تلخ که لحني با.. دوختم کرد مي نگاه رو گوشيش عصبي که ارسالن به رو

 بدي؟ جواب خواي نمي -

 اون کرد مي سعي چرا کيه؟ گفت نمي چرا گفت؟ نمي هيچي چرا...دوخت بهم رو اش خسته نگاه

 که خورد زنگ هم ديگه بار چند گوشيش تونست؟ نمي اما کنه مخفي رو اش کالفه و خسته نگاه

 يگهد منم.. کرد پرتش عقب صندلي روي و کرد پرتش عقب صندلي روي و گذاشتش سايلنت روز

 نگفتم چيزي خونه به رسيدن تا
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 هب رو غمگينم نگاه و کردم باز رو در اومد مي سمتم به که بهش توجه بي کرد پارک که باغ توي

 رايب داشتم دوست.. داشتم مي بر قدم آهسته...دوختم ببينمش نبود قرار ديگه شايد که باغ اون

 کنم ثبت ذهنم توي رو چي همه شده که هم بار آخرين

 و شنيدم رو ميخواي زندگيم جون از چي گفت مي که بيرون از رو دادش صداي شدم که خونه وارد

 ماه هشت اون توي که آخري اتاق وارد...دلکندن خونه اين از بود سخت...شدم خونه وارد توجه بي

 کمدش توي از و گذاشتم کوچولوش تخت روي رو دخترم...شدم بوديم چيده توش رو آوا وسايل

 دادم جا ساکش توي رو لباس...برداشتم رو شد الزمش که وسايلي و لباس تا چند

 کالفه که ارسالن به رو نگاهم...گذاشتم کيفم توي هم عروسک تا چند در شدن باز به توجه

 شدم بلند جام از و دوختم چرخوند مي ساک اون و من بين رو نگاهش

 رو پيشونيش آروم و زد محوي لبخند...فشرد بغلش توي و کرد بلند تخت روي از آروم رو آوا

 باشه اش بچه با رو لحظاتش آخرين گذاشتم و نگفتم هيچي...بوسيد

 و هيچي حتي! کنم مي آرامش احساس کنارمن بچم و زنم بينم مي وقتي...دارم خوبي حس -

 !بگيره خوشيمو اين تونه نمي هيچکس

 به هاينک از بعد و برداشتم کيفم توي از رو گوشيم...بيرون زدم اتاق از جواب بدون و زدم پوزخندي

 چرخيم ساک توي رو هام لباس...شدم اتاقم واردم و دادم رو خونه آدرس زدم زنگ آژانس

 زيپمو حرص با...گرفت بغضم ناخوداگاه...دادم جا توش هم ديگه پرت و خرت سري يه و گذاشتم

 المش! باشم قوي بايد چيزي هر از تر بيش االن...نبود گريه وقت االن...شدم بلند جام از و بستم

 داخل اخم با ارسالن که شم خارج اتاق از خواستم و کردم درست بود افتاده سرم از که رو

 سواستفاده موقعيت اين از...کرد نگاهم زده بهت افتاد دستم توي هاي ساک به که نگاهش...شد

 سد و اومد خودش به که شم خارج اتاق از خواستم.  آوردم بيرون بغلش توي از رو آوا و کردم

 مگوش کنار کنه کنترلش کرد مي سعي که صدايي با و شد خيره چشمام توي برزخي...شد راهم

 :غريد

 بيمعص اين از بيشتر تا سارينا... بري ميخواي خونه اين از...کني مي جمع ساک شدي؟ سرخود -

 !چيه؟ بازيا مسخره اين دليل بگو نکردي

 :گفتم محکمي صداي با و شدم خيره چشماش توي نفرت با
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 !کنار برو -

 دش چي دونم نمي...شد خيره چشمام توي بود مشهود کالمم توي که نفرتي همه اين از متعجب

 دمش کوبيده محکم کي حتي دونم نمي و گذاشت تخت روي و کشيد بيرون بغلم توي از رو آوا که

 به ترس با...زد زل چشمام توي خونش از پر چشماي با و آورد صورتم نزديک رو سرش...ديوار به

 :شدم خيره روبروم ي ديوونه ارسالن

 زندگي؟؟ اين از شدي خسته بري؟ ميخواي بازم شد؟ چي -

 :غريد چشمام توي لرزيد مي عصبانيت زور از که صدايي با

 ..گــر ديگه جاي سرت البد -

 اب...آوردم فرود اش گونه روي رو دستم داشتم که تواني تمام با شه تموم حرفش که اين از قبل

 لمد! بودم عصبي اي لحظه هر از بيشتر...بودم داغون.. شد خيره عصبانيم چشماي توي ناباوري

 نزدم دم و موندم ساکت که بس بودم شده خسته...بزنم داد ميتونم که جايي تا ميخواست

 :گفتم عصبي و بردم باال تهديد ي نشونه به رو دستم

 !نکني ديگرون بار و نياري زبون به خودته اليق چي هر که اين براي اين -

 :کردم خالي صورتش روي رو سال يک اين ي عقده و حرص تموم اينبار و بردم باال رو دستم

 توي خواد نمي دلم حتي ديگه... کردم نگات فقط و زدي بهم که هايي سيلي اون براي اينم -

 وت مردونگي يکم اگه! کنم تحملت خونه اين توي هرروز اينکه به برسه چه کنم نگاه چشمات

 ليخي لطف که اين با! گم نمي خيانتت از چيزي و کنم مي لطف منم نگير رو سراغم مونده جودت

 !!ارزه مي نحست روي اون نديدن به ولي بزرگيه

 ارسالن به توجه بدون و برداشتم تخت روي از کرد مي گريه و بود شده بيدار تازه که رو دخترم

 ...رفتم در طرف به شوکه

 :کوبيدم صورتش توي رو کلمات نفرت با و دوختم بهش رو آخرم نگاه

 !صدر جناب باش طالق خواست داد منتظر -

 ...بيرون زدم اتاق از بشکنه بغضم که اين از قبل و
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 زرد ايدپر به رو نگاهم زدم بيرون که خونه از...رفتم پايين ها پله از و گرفتم کار به رو سرعتم تمام

 ..شدم سوار حرف بي و دوختم خونه جلوي رنگ

 دوباره که آوا به رو نگاهم...فشردم رو زنگ لرزونم هاي دست با و کردم جابجا دستم توي رو ساک

 پشت از سروناز صداي.. نشوندم لبم روي محوي لبخند خستگي با و دوختم بود برده خوابش

 :شد بلند آيفون

 کيه؟ -

 منم -

 !اينجا شدي مي تلپ بعد بگذره دقيقه چند ميزاشتي -

 تظرمن خنده با در کنار که سروناز به رو نگاهم...شدم خونه وارد خستگي با اومد که در تيک صداي

 توي ساک به رو نگاهش سروناز گفتم؟ مي بهشون چجوري...گرفت شدت بغضم و دوختم بود

 :گفت نگراني با اومدم تنها ديد وقتي و انداخت دستم

 اومدي؟ تنها چرا کجاست؟ شده؟ارسالن چيزي ساري -

 يرهخ بابا به لرزيد مي بغض از که صدايي با...شدن ظاهر در جلوي هم بابا و مامان بلندش صداي با

 :گفتم و شدم

 کنين؟ مي قبول خونتون توي هم رو ما -

 :گفت و زد صورتش به هول مامان

 !نده دقم دختر بگو چيزي يه سارينا شده؟ چي بده مرگم خدا -

 :گفت اطميناني چر و مهربون لحن با و اومد خودش به که بودم خيره بابا به حرف بي

 نخورده سرما ام نوه تا تو بيا...دخترم خودته ي خونه -

 دختر و شدم قبليم اتاق وارد...گذشتم نگرانشون هاي نگاه کنار از و کردم کوتاهش تشکر

 گذاشتم تخت روي آروم بود خواب غرق که رو کوچولوم

 ور اومده پيش اتفاقات کرد مي کمکم موقع اون توي که چيزي تنها...داشتم تنهايي به احتياج

 به رو سرگردونم نگاه... کردم قفل رو در آروم و رفت در پشت کليد سمت به دستم! کنم هضم
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 دونم نمي...دوختم خالي ي کوچه به پنجره از رو نگاهم...کردم حرکت طرفش به و دوختم پنجره

 لبمق ضربان..شد کوچه وارد که سياهي ماشين به خورد نگاهم که کردم مي فکر داشتم دقيقه چند

 شد پياده ماشين از آشفته ها لباس همون با که بهش رو نگاهم بغض با...باال رفت ناخوداگاه

 وجدان عذاب که اوني تويي؟ راحته خيالش که اوني کنم فکر زاري نمي چرا اومدي؟ چرا...دوختم

 ...شم متنفر ازت زاري نمي چرا! تويي؟ نداره

 کتحر در طرف به لرزونم پاهاي با و زدم کنار دستم با رو چکيد چشمم ي گوشه از که اشکي قطره

 ومدها اگه! کرد مي ام کالفه اين و ميگن چي بفهمم که نبود بلند اونقدر..اومد مي هايي صدا...کردم

 با خورد در به که اي تقه صداي با...گرفتم و وجودم تمام ترس ناخوداگاه چي؟ ببره رو دخترم

 :شد بلند در پشت از اش کالفه صداي...رفتم عقب ترس

 کني؟ نمي باز و در...خانومم ساري؟ -

 بودم شده کي از کردم فکر خودم با و گذاشتم زد مي وار گنجشک که قلبم روي رو دستم

 خانومش؟

 بزنيم حرف هم با.. کن باز و در من جونِ...کن باز رو در خانوم...سارينا -

 نشستم زمين روي در کنار و نياوردم طاقت

 !داد قسم رو جونش که وقتي حتي نه...شه پيروز بهم قلم ته حس اون نزاشتم

 بگو...بزن حرف فقط گوشم تو بزن و بيا نشدي خالي هنوز اگه...کني مي داغونم چرا لعنتي آخه دِ -

 رد سارينا کردم؟ خيانت..شدي؟ خسته...زندگيمون؟ به زدي پا پشت چرا شدي؟ اينجوري يهو چرا

 کردم؟؟ غلطي چه بفهمم کني نمي باز و

 نداشتم؟ رو لرزونش صداي اين طاقت هنوزم چرا بودم؟ زده توهم من يا داشت بغض صداش

 چرا؟ دارم؟ دوستش...هنوزم همه اين با چرا خدايا

 به در کنار عصبيش و کالفه صداي و خورد در به بدي مشت که بود گذشته ثانيه چند نميدونم

 :رسيد گوشم

 !!شي خسته خودت تا ميرم و ميام اونقدر...شدم پشيمون نکن فکر -
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 ور سرم...کنم کنترل خودمو نتونستم ديگه...داد مي رفتنش از نشون هاش قدم شدن دور صداي

 ... بيان پايين خودشون اشکام گذاشتم و گذاشتم زانوهام روي

*** 

 بحثم ارسالن با بودن فهميده بقيه حاال و بود گذشته بابا ي خونه به اومدنم از اي هفته سه

 نمي...دبو پشتم بابا ولي زندگيم خونه سر برگردم زد مي غر بهم نصيحت با همش که مامان...شده

 جايي مامان غرغراي نميزاشت که بود بابا حال هر به! چي هر يا بود وجدانش عذاب براي دونم

 نهات منم و اينجا ميومد روز هر تقريبا گفت که همونجوري ارسالن هفته چند اين توي...بره پيش

 التماس يا که حرفايي به دادم مي گوش و کردم مي حبس اتاق توي و خودم کردم مي که کاري

 که مني براي حداقل نه! نلرزونه رو دلم ته هيچکدومشون کردم مي سعي و بيداد و داد يا و بود

 دومهيچک که بود گفته چي فاميل ي بقيه به مامان دونم نمي! بودم ديده زخم وقتي هر از بيشتر

 با...بود بهتر هم خودم براي اين حال هر به!! بودن نکرده صدر امير ي نوه ديدن براي اعتراضي

 :گفتم و شدم خم روش خنده با کوچولوم دختر نق نق صداي

 خانوم؟ تنبل شدي بيدار -

 بابا...بيرون زدم اتاق از و گرفتمش بغلم توي کردن، گريه به کنه شروع معمول طبق اينکه از قبل

 :گفت خنده با افتاد بهمون چشمش تا ميخوند روزنامه داشت داشت که

 .سوخته پدر ببينم اينجا بيا! خواب خوش خانوم آوا به به -

 5:11 که ساعت به رو نگاهم..کردم حرکت آشپزخونه طرف به خودم و سپردم بابا به رو آوا خنده با

 :کردگفتم مي پاک سبزي که مامان به رو و دوختم داد مي نشون عصر

 مياد؟ کي سروناز -

 مدرسه ميکشونن شب تا آموزو دانش که هم ها مدرسه اين...کالسه هفت ساعت تا بيچاره اون -

 !کنن ثابت ميخوان چيو نميدونم حاال که

 ...کنه پاک رو ها سبزي کردم کمکش حرف بي و زدم کوچيکي لبخند

 هخون اينجوري دختر نيست درست شده؟ طوالني خيلي دعواتون کني نمي فکر مادر سارينا -

 شدي هم دار بچه حاال که تو مخصوصا! کنه ول زندگيشو
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 :گفتم جدي کنم نگاهش اينکه بدون

 مامان؟ چيه منظورت -

 !بکشه خانومو ناز اينجا بياد پاشه بايد روز هر که باش بيچاره اون فکر به يکم الاقل -

 :گفتم عصبي

 ارتونمسرب که هم اگه...باشم داشته نازکش به احتياجي که نکردم ناز منم! بياد نکردن مجبورش -

 !نشم مزاحمتون اين از تر بيش تا بگين

 :گفت جديت و اخم با

 خوام يم خوبيتو فقط من! دخترمه سارينا اسم به کسيه ميره يادم بزني حرفو اين ديگه بار يه -

 فهمي؟ نمي چرا

 :گفتم آرومتري لحن با

 .کنم مي چيکار دارم نفهمم که نيستم بچه قدر اون لطفا شو من بيخيال جان مامان -

 :گفتم شدم مي بلند جام از که حالي در و بوسيدم رو اش گونه

 نخور منو حرص انقدر هم شما -

 :گفت که انداختم مامان به نگاهي آيفون صداي شدن بلند با

 !سرونازه -

 کنم مي باز درو من -

 :شد بلند سروناز غرغراي صداي کردم باز که درو

 مسگ...گاه شکنجه اون ميکشونن شب وقت اين تا مردمو دختراي که شن گور به گور الهي اي -

 مامان وااي! بود داده جون ديگه االن تا بود

 :گفت و روم انداخت خودشو ديد که منو

 اتاقم توي ببر منو -

 :گفتم و کردم گرد تعجب با چشمامو
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 !نيست؟ اي ديگه امر -

 !نميبره خوابم اون بدون من پيشم بيار زادمم خواهر...آره -

 :گفتم شدم مي دور که حالي در و دادم هلش حرص با

 توئه؟ خرسي عروسک من ي بچه مگه-

 :شد بلند بابا صداي که بگه چيزي خواست

 !منو کشت بوش...کرد چيکار دخترت ببين بيا سارينا -

 :گفتم گرفتم مي ازش رو آوا که حالي در و رفتم طرفش به خنده با

 !کرد خرابکاري ديد ســرونازو تا دخترم -

 هک رفتم مي کلنجار خودم با داشتم...رفتم اتاقم طرف به سروناز حرصي نگاه به توجه بدون و

 :گفت و انداخت بهم نگاهي نيم..شد داخل پالستيکي دستکش جفد يه با سروناز

 !کردم نمي لياقت بي توئه براي کاري هم مردم مي وگرنه دارم دوست فنقليو اين که حيف -

 :گفت که کردم نگاهش قدرداني با

 کن عوض پوشکشو تو بارم يه... بگير اينارو ديگه خب -

 :گفتم و کردم نگاهش طلبکار

 ــورگ به من..ميده بو پيف پيف که ميومد فس و چس کلي بود من ي عمه قبل هاي دفعه ببينم -

 !ببينم کنار برو نکرده الزم!...بزنم؟ دست اين به خنديدم ننم

 پوشک کردم تنش هاشو لباس اينکه از بعد... پوشکش کردن عوض به کردم شروع خودم و

 :گفتم و انداختم سروناز بغل توي رو قبليش

 !کنم استراحت ميخوام کن گم گورتو خودتم جايي يه بنداز ببر اينو -

 :گرفتم سريع.شد بلند دوباره آيفون صداي که شه خارج اتاق از خواست کردو اي کجي دهن

 کيه؟ ديگه اين-

 :گفت اي بامزه و حرصي لحن با
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 ميگه چي عشقم ببينم برم!من ي دلخسته و عــاشق شوهر -

 ...کردم نثارش بيراهي و بد لب زير و کشيدم پووفي...شد خارج اتاق از و

 يدند با...شدم کشيده در سمت به و شد تيز گوشام ناخوداگاه آشنايي و ظريف صداي شنيدن با

 مهنوز اما بود شده پوشونده آرايش با هرچند که هايي کبودي به زده ،بهت وضعيت اون توي عسل

 توي و شد بسته خودبخود شه خارج ازش صدايي بود شده باز که دهنم! شدم خيره ميشد ديده

 ...شدم خيره کرد مي نگاهم اي خسته و دردناک لبخند با حاال که عسلي به سکوت

 بپوشونه صورتمو ناخواسته اخمي و بيام خودم به شد باعث شد بلند که بابا صداي

 !همينجاست هم سارينا تو بيا وايستادي؟ در دم چرا دخترم سالم -:بابا

 :گفت لرزوني صداي با بود روش که کنجکاوي هاي نگاه مقابل در و زد لبخندي نيمچه

 !بزنم حرف سارينا با اومدم...دايي مرسي -

 :گفتم نباشه توش خصومتي کردم مي سعي که لحني با

 بعد براي بزارش ميشه اگه ام خسته خيلي االن من -

 :وايستم سرجام شد باعث عصبانيش و بغض پر صداي که شم اتاقم وارد خواستم

 کن گوش حرفام به و وايستا داره حرمتي دوستيمون هنورم اگه! دايي دختر نداره وجود بعدي -

 هموني دوستي؟ کدوم اصال! عزيز دوست شکستي خودت رو حرمتا بگم خواستم...زدم پوزخندي

 بهترين به ميکنه خيانت و دوستي اين به ميزنه پا پشت خودش و زنه مي حرمت از دم که

 دوستي؟؟ رسم اينه دوستش؟

 :گفتم ناچارا و موند فکر همون حد در هام حرف

 !زنيم مي حرف اونجا اتاق توي بيا -

 :گفتم بود ميليم بي از نشون که اخمي با...شدم اتاق وارد خودم و دادم سروناز به رو آوا

 خب؟ -
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 ي شده کبود ي دايره اون...کردم کپ لحظه يه برداشت چشماش روي از که رو آفتابيش عينک

 لمد لحظه يه...باشه؟ تونه مي کي کار کردم فکر خودم با من و ميومد چشم به زيادي چشمش دور

 سوخت براش

 دايي؟؟ دختر ميام بنظر انگيز رقت زيادي قيافه اين با شايدم يا نه؟ مگه کردي تعجب -

 رقت همون نمياد بنظر که چيزي تنها که زرنگه و دورو اونقدر ميشناسم من که اي عمه دختر -

 مکدو کار حاال...بسوزه بحالت آدم دل بايدم کردي پيدا تو که وضعي اين با االن چند هر! انگيزه

 بود؟ خدايي بنده

 :گفت لرزونش صداي با

 ...بخاطر اومدم فقط من...من...بشنوم رو هات کنايه و نيش تا اينجا نيومدم من -

 :زد لب کنه پنهانش تونست نمي که بغضي با

 !کردم بد -

 :گفتم هيستيريکي ي خنده با

 خراب ديگرونو زندگي که اين از بعد رسيدي؟ نتيجه اين به کي بپرسم ميشه بعد جـدي؟؟ -

 متقي به يا کني؟ زندگي جونت ارسالن با خرم و خوش اينکه قيمت به ها؟ قيمتي چه به کردي؟

 شدي؟؟ حامله ازش که اين

 :گفتم داري بغض صداي با.. رفت مي تحليل داشت صدام

! نک خوشحالي برو! کردي آواره بچه اين با منو ببين...ببين نريختي؟؟ زهرتو مگه اومدي؟ چرا -

 ونهردوتات اما...برو!! داره نگه خيانتکارشو شوهر نتونست عرضه بي ساريناي بزن جار جا همه برو

 ون از زندگيمو خودم بتونم که گرفتم درس اومده سرم که هايي بال اين از اونقدر بدونيد اينو

 !ديگران زندگي ي خرابه روي نه ولي... بسازم

 :گفت عجز با و زد پس دست با بود شده جاري اش گونه روي که رو هايي اشک

 زن ترين خوشبخت ميشم من! ميشه تموم چي همه برسم که بهش کردم مي فکر...نبود حاليم -

 کردم بد هردوتون به که بخدا! دنيا
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 دادم قورت بود کرده گير گلوم توي سيب مثل که رو بغضي و شدم خيره بهش عصبي

 کرد مي وادارم حسي ولي چرا دونم نمي...زدم زنگ بهش بار يه بزارم اينجا پامو که اين از قبل -

 حسادت... شد سرد منم فهميد که بعد ولي نشناخت منو اولش! چجوريه زندگيتون بفهمم

 نمي !شناسه نمي منو انگار که کرد مي رفتار جوري حاال که ارسالني به! زندگيت به! تو به...کردم

 گفتم! گيرم مي طالق دارم و دارم دوستش هنوزم گفتم و اومد بيرون زبونم از که شد چي دونم

 هنشذ ي گوشه حتي ديگه ارسالن شايد نرسيد فکرم به که بودم خر اونقدر و مونم مي منتظرش

 بهم دراومد دهنش از چي هر... شد عصبي شنيد حرفامو وقتي! کنه نمي خطور من اسم هم

 شبي من حرفاش اين با نکرد فکر و گفت! داره دوست زنشو و راضيه زندگيش از که گفت..گفت

 گفتم و کردم تهديدش!! سوزم مي بودم کرده درست خودم که حسادتي آتيش توي هميشه از تر

 زندگي که کنم مي کاري گفتم...ايران گردم مي بر و ميشم جدا شوهرم از گفتم...گردم مي بر

!! کرد قطع و نگرفت جدي حرفامو از هيچکدوم اون ولي بودم حرفم روي! شه زهر بهتون هردوتون

 اونقدر من ولي کنم کاري همچين رسيد نمي هم ذهنش به حتي...کرد نمي باور رو حرفام شايد

 !!برگشتم بود شده جور هر که بودم عصبي

 :شد خيره اشکيم چشماي توي حرصي و بيرون بغض با رو نفسش

 دهش جدا شوهرم از تازه اونموقع! کردم تهديدش..سراغش رفتم...ايران برگشتم پرواز اولين با -

 رايان هم همين بخاطر اومد کنار باهاش نشه که نبود چيزي طالق هم اونجا...بودم حامله و بودم

 !بهم داد حضانتشو و کرد قبول راحت

 به نزندگيتو که کنم مي کاري وگرنه شه جدا ازت گفتم بهش و کردم استفاده سو موضوع همين از

 !!بپاشه هم از نحو بدترين

 محل از آشغال تيکه يه مثل و کرد بارم نبود اليقم چي هر که بود شده عصبي حرفام از اونقدر

 مي هرکار که آدمي اون شدم من...شد شروع زدنام زنگ بعد به روز اون از! بيرون کرد پرتم کارش

 خوردش شوهرت همون که غروري مهمتر همه از و ارسالن آوردن دست به قيمت به! کرد

 آخرش که زدم زنگ اونقدر...کرد مي مصمم تر بيش اين و گرفت نمي جدي رو حرفام اوايل...کرد

 باز لشد زخم تازه ديد منو وقتي.. گذاشتم قرار جا يه باهاش منم ببينه منو کرد قبول بيداد و داد با

 همب کسي اينکه به برسه چه بودم نشنيده هم عمر توي بحال تا من که کرد بارم چيزايي و شد

 پدر منميدونست هم خودم که بودم خوابيده نفر چند با من ام؟؟ جايي هر من سارينا! بده نسبتشون
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 وجودم از تيکه هر روي گذاشت پا... کرد خورد منو روز اون شوهرت! شدم؟ کثيف انقدر کيه؟؟ بچم

 !!کنه مي ترم جري هاش حرف اين با نکرد هم فکر حتي و

 :ناليد زد مي برق اشک زور از که سبزي چشماي با

 هاينک به برسه چه بود نرسيده هم مورچه يه به آزارم حتي من! خيلي...کردم بد بهت خيلي من -

 رخيدچ مي ذهنم توي که چيزي تنها...نبود حاليم هيچي! کنم خراب دوستمو بهترين زندگي بخوام

 !!بس و بود انتقـام

 :گفت هق هق با و زد زانو پام جلوي

 نازک مبه هم بابا حتي که مني بيني؟ مي شوهرتو گل دست قيافمو؟؟ بيني مي...وضعم شد اين -

 به تهبيف لگد و مشت با و بياد که بود؟ حـقم افتادم؟؟ روزي چه به ميبيني بود نگفته گل از تر

 !!نبود حقم که بخدا جونم؟؟

 !کن خالي خودتو و بزن...بزن بيا خواي مي اگه هم تو...نمونده بدنم تو سالم جاي يه

 :گفت عجز و داد با

 !هستي؟ چي منتظر ديگه بزن بيـا -

 تا ور عسل...شدم خيره بهش بگيرم رو ميومدن پايين صورتم از که اشکايي جلوي اينکه بدون

 :گفتم آروم و گذاشتم اش شونه روي رو دستم...بودم نديده شده حقير اينقدر بحال

 کنم مي سعي اما کنم نمي فراموش اينکه با! برو و شو بلند!...شناسم نمي و عسل اين...شو بلند -

 ...برو فقط!! ببخشمت

 زد اتاق از برداره رو آفتابيش عينک اينکه بدون و برداشت زمين روي از رو کيفش هق هق با

 ؟ناراحت يا بودم خوشحال...زدم زار دلم ته از و نشستم زمين روي شد بسته در که همين...بيرون

 صميميم؟؟ دوست تنها از ناراحت يا بودم خوشحال نکرده خيانت شوهرم بودم فهميده اينکه از

 مي!! بود نکرده خيانت خدايا! بود نکرده خيانت...نشست لبم روي محوي لبخند گريه ميون

 گاهين اينکه بدون... بيرون زدم اتاق از و شدم بلند جام از بودم گرفته که جوني تموم با شنوي؟؟

 !فشردمش خودم به و آوردم بيرون سروناز بغل از رو بندازم،آوا بابا و مامان نگران هاي قيافه به

 ...ميدم قول!! شه درست چي همه اومد که بعد ي دفعه دم مي قول دخترم
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 .... زدم موش بي تقريبا سر به اي بوسه آروم و انداختم متعجبش و گيج ي قيافه به نگاهي

 ...بيرون زدم اتاق از برداشتم رو کيفم اينکه از بعد و انداختم آينه به رو آخرم نگاه

 دمش خيره بخندونه رو آوا کرد مي سعي مزحکي ي قيافه با که بوزينه سروناز به شدم که هال وارد

 :گفتم تاسف با و

 بخنده؟ اينجوري دلقکي حيوون کدوم به من دختر وگرنه!! نگير ما از دلقـکارو...خدايا -

 :گفت و برگشت طرفم به حرص با

 يفخرک چه ميبيني ميدم نشون و مامانش اصلي ي قيافه دارم ثانيا خورده تو تن به تنم اوال -

 ...بخند آفرين! خاله بره قربونت ننت الهي شده؟

 :گفت کردم مي پام رو هام کفش که حالي در و گذاشتم ام شونه روي رو کيفم

 هسکت البد بيچاره ميدادي نشون که خودتو...کرده ذوق اينجوري دادي نشونش منو خوبه حاال -

 !کرد مي

 :گفتم سريع و انداختم ساعتم به نگاهي

 !رفتم من شد ديرم -

 !ببر بچتو ميري؟؟الاقل کجا..بينم کن صبر هووي -

 ...بيرون زدم خونه از و دادم تکون دست براش خنده با

 بدم ممن بود مامان خود از فکر اين البته...بدم روم و سر به تغييري يه آرايشگاه برم امروز بود قرار

 زامرو براي آرايشگرش دوست فرناز از هم مامان. بکنم تغييري يه و بيام در وضع اين از نيومد

 به... دمش آرايشگاه وارد و شدم پياده تاکسي از رسيدم آرايشگاه به اينکه از بعد...بود گرفته وقت

 کمي هم رو ابروهام کرد هاياليت رو موهام فقط و نکردم کوتاه رو موهام خانوم فرناز پيشنهاد

 :گفت و انداخت بهم نگاهي رضايت با شد تموم کارش اينکه از بعد...کرد تميز رو زيرشون

 !ببيني آينه توي خودتو ميتوني...شد تموم کارت خانوم خوشگل -

 مي ديده توشون عسلي هاي هاياليت که موهام رنگ با مخصوصا...بودم کرده تغيير خيلي

 ...بيرون زدم آرايشگاه از خداحافظي و تشکر از بعد و زدم جديدم ي قيافه به لبخندي...شد
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 دقيقه چند دونم نمي...موندم تاکسي منتظر و انداختم داد مي نشون رو 5 که ساعت به نگاهي

 فشقيا که پسري به و برگشتم صدايي با که کردم مي متر رو آسفالت خودم براي داشتم اونجا

 ...شدم خيره زد مي آشنا عجيب

 :برداشت چشماش روي از رو آفتابيش عينک و شد نزديک بهم مهربوني لبخند با

 نشناختين؟...سالم -

 ناخوداگاه! زمردي هاي تيله اون مخصوصا زد مي آشنا خيلي قيافش...کردم نگاهش موشکافانه

 :گفتم کردم کشف رو جديدي چيز که انگار ذوق با و زدم بشکني

 شکوندين؟؟ گوشيمو زدين فرودگاه توي که نيستين هموني شما...اومد يادم آها -

 :اومد نمي در جور شيطونش چشماي اون با اصال که زد اي شرمنده لبخند

 !هستم شرمنده روز اون بابت کافي ي اندازه به...ندين خجالتم ديگه خب -

 !کنم خواهي معذرت ازتون شوهرم روز اون رفتار بابت بايد من -

 :گفت و زد رو جذابش هاي لبخند همون از يکي

 !کردم نمي بهتري برخورد بودم ايشون جاي منم اگه شايد! خانوم نفرمائيد -

 :گفت و فهميد انگار که کنم کم و شر زودتر خواستم و انداختم ساعتم به نگاهي

 رفتين؟ مي جايي -

 ام تاکسي منتظر -

 برسونمتون دين مي افتخار اگه -

 :گفتم و نشوندم پيشونيم روي محسوسي نا اخم

 !ندازم نمي زحمت توي هم رو شما...مونم مي منتظر منم نشده دير هنوز ممنون -

 رسونمتون مي بفرمائين... حرفيه چه اين -

 راه دنبالش آني تصميم يک توي و انداختم داد مي نشون رو نيم و پنج که ساعت به رو آخرم نگاه

 :گفت و کرد کوچيکي اخم که بشينم خواستم و کردم باز عقبو در منم شد که ماشين سوار...افتادم
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 خوره؟ مي ها راننده به من کجاي -

 :نشستم عقب همون و زدم بنفس اعتماد همه اين به پوزخندي

 !ترم راحت اينجوري نکردم جسارتي همچين من -

 در و زد لبخندي بازم! پرروئيه دختر عجب نگه خودش با تا زدم بندش پشت هم کوچيکي لبخند

 :گفت انداخت مي راه رو ماشين که حالي

 چيه؟ اسمتون نفهميدم آخرش من راستي -

 يزيچ قصدي نمياد بهش کردم فکر خودم با و انداختم بخشش اطمينان لبخند اون به نگاهي نيم

 باشه داشته

 هستم صدر سارينا -

 !جوان خانوم خوشبختم -

 ماشين...شدم خيره خيابون به سکوت توي دادم رو خونه آدرس اينکه از بعد و زدم محوي لبخند

 : شدم خم شيشه طرف به و شدم پياده کرد پارک سرکوچه که رو

 ديگه؟ گفتم درست..ملکان جناب...دادم زحمت حسابي ممنون-

 :گفت لبخند با

 نمياد بهتون کردن تعارف -

 يرهخ بهش و وايستادم سرجام صداش با که برم خواستم خداحافظي از بعد و زدم کوچيکي لبخند

 :شدم

 !نمتببي بازم ميشم خوشحال...کرد تيکه تيکه رو نوا بي کاغز اون شوهرت که اوندفعه...راستي -

 :گفت که بگم چيزي اخم با خواستم...کرد دراز طرفم به رو کاغزي و

 افتاد هم به گذرمون دوباره شايد! ساده دوست يه عنوان به فقط -

 کردم تشکر ازش دوباره که اين از بعد...انداختمش کيفم توي خيال بي و گرفتم ازش رو کاغز

 دور از رو نگاهم! داشتم دلشوره الکي چرا دونم نمي...کردم حرکت خونه طرف به و گرفتم رو راهم
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 هک خونه به...باشم مسلط خودم به کردم سعي و فشردم مشتم توي رو کيفم...انداختم خونه به

 ولي...کردن مي بحث بلندي صداي با تقريبا که پسري و سروناز به خورد نگاهم شدم نزديک

 در و ستنش پيشونيم روي اخمي ناخوداگاه...کيه بفهمم دقيق تونستم نمي بود بهم پشتش چون

 رسوندم بهشون رو خودم دادم مي سرعت هام قدم به که حالي

 پات هب ديگه چقدر لعنتي...نبودي سنگدل اينقدر که تو! پشيمونم بخدا عزيزم...سروناز -:پسره

 !ببخشيم؟ تا بيفتم

 راه هوار و داد همينجا نکن کاري دارم آبرو همسايه و در تو من محترم آقاي ببين -:سروناز

 از گورتو رزودت بهتره پس کنم مي اينکارو که ميدوني و باشي شناخته منو االن تا کنم فکر...بندازم

 !کني گم اينجا

 :گفتم بلندي صداي با عصبي! برخورد غيرتم به لحظه يه که بگيره بازوشو خواست پسره

 !!شي پشيمون اززندگي که کنم مي کاري بخوره بهش دستت داداش هــووو -

 سخرهم لحن با. برگشت طرفم به پوزخند و تعجب با پسره و ترس با سروناز ناگهانيم داد اين با

 :گفت اي

 !زندون بندازنت بزرگترا کار تو فوضولي جرم به ميدم وگرنه کارت رد برو...جوجه سَنَنَه رو تو -

 نيزبو بي زبون با يارو اين که اينقدري کردن مي توهين اينجوري قدمم به حتي اگه ميگي منو

 !!کرد حساب بزرگترا اون جزو رو سروناز وقتي مخصوصا..خورد نمي بر بهم کوچولو، کرد اشاره

 :گفتم سروناز به رو اخم با

 !ميام من تو برو تو-

 يا جدي لحن با...شد خونه وارد ناچار و کردم ساکتش شديدتري اخم با که کنه اعتراضي خواست

 :گفتم کرد مي نگاهم اخم با که پسره به رو

 دندوناي اون باد باشي مواظب برداري دهنت از تر گنده ي لقمه که اين بجاي بهتره هم تو -

 هک سالمنداني ي خونه همون بري کنن جمعت ميدم بعد ي دفعه چون! جون پدر نبره و مصنوعيت

 !!بودي

 :گفت و شد نزديک بهم عصبي
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 !کوچولو؟ کرده کتک هوس دلت خيلي -

 النارس به ترس با رو نگاهم! پيچوند رو مچش و اومد جلو دستي ، بخوره بهم دستش اينکه از قبل

 :گفت خشني صداي با که انداختم بود زده زل يارو اون به عصبي که

 !بکني؟ خواستي مي غلطي چه کن تکرار ديگه بار يه -

 :غريد و بست رو چشماش درد از پسره

 شد؟ پيدات گوري کدوم از ديگه تو -

 :شد بلند دادش صداي که پيچوند بيشتر رو دستش ارسالن

 گفتي؟ چي نشنيدم -

 آخ..رواني شکوندي دستمو...کن ولم آي -

 :داد هلش طرفم به و پيچوند هم رو اش ديگه دست اخم با ارسالن

 !کن خواهي معذرت ازش -

 زمين روي پسره که زد پاش به لگدي اينبار ارسالن که نگفت هيچي و کرد اخمي درد از پسره

 :گفت چيزي لب زير و افتاد

 !کن خواهي معذرت ازش ياال دِ -

 :گفت حرص با و ناچار پسره

 ببـ... بابا باشه -

 :گفتم اخم با شدم مي خم پاش جلوي که درحالي و بده ادامه حرفشو و نزاشتم

 برو هم حاال! بري در زارم نمي راحتي همين به وگرنه ميشي خواهرم مزاحم باشه آخرت ي دفعه -

 گمشو

 اب و انداختم پيشونيش روي اخم به رو نگاهم...شد جمع ارسالن به حواسم تازه پسره رفتن با

 با که کردم تشکري لب زير!...بود شده تنگ اخم اين براي حتي دلم چقدر کردم اعتراف خودم

 :گفت جديت
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 !بزنيم حرف بايد -

 لعس که وقتي مخصوصا! دادم مي پايان جدل و بحث اين به بايد ديگه...خواستم مي همينو منم

 اونم و شدم خونه وارد حرف بي...بودم اي ديگه وقت هر از تر مطمئن االن من و زد حرفارو اون

 دجوي مي رو ناخوناش و داد مي تکون پاشو عصبي که سروناز به رو نگاهم...شد وارد سرم پشت

 :گفتم و انداختم

 سروناز -

 :گفت و برگشت طرفم به ترس با

 شد؟؟ چي -

 بود؟ کي يارو اين...هيچي -

 :گفت عصبي داد مي تکون بغلش توي رو آوا که حالي در

 !ميخواد؟ ازم چي ماه چند بعد نميدونم! بود خودش -

 !نميشه آفتابي اينجا مطمئنا ديگه ي دفعه...بيخيال حاال خب -

 :گفت تعجب با...شد جمع ارسالن به حواسش تازه که بگه چيزي خواست

 اومدي؟ کي تو ارسالن سالم -

 لبش روي محوي لبخند و انداخت بود سروناز بغل توي که آوا به رو اش خسته نگاه ارسالن

 :نشست

 االن همين -

 اين...داييم ي خونه رفتن هم اينا مامان شرمنده! بيارم چيزي يه من تا بسين همينجا پس خب -

 !نميشه حاليش چيزا اين که هم سارينا

 که رفت مي آشپزخونه طرف به داشت...انداختم باال رو هام شونه که رفت بهم اي غره چشم

 :گفت ارسالن

 !برم زود و بزنم حرف سارينا با اومدم فقط ممنون -
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 :گفتم حرفش اين با

 !اتاق توي بريم -

 :گفت و انداخت سروناز به نگاهي ارسالن

 کنم؟ بغل و دخترم ميشه -

 آوا هخواست خدا از هم سروناز...نشست لبم روي محوي لبخند ناخوداگاه که گفت مظلوم اينو اونقدر

 آوا گردن توي رو سرش که ارسالن به رو نگاهم...اتاقش توي رفت خودش و داد ارسالن به رو

 واآ و داد بيرون عميق رو نفسش...انداختم بود گذاشته گردنش روي آروم رو لبش و بود برده فرو

 :زد لب آرومي صداي با و نشست پيشونيش روي اخمي خوداگاه نا..فشرد خودش به رو

 کنم؟ سر شما بدون و روز چند اين تونستم چجوري من -

 نمياي؟ -

 لبخند و دوخت اطراف به رو نگاهش...شد اتاق وارد سرم پشت و دوخت بهم حسرت با رو نگاهش

 ولي بود شده غرق خاطراتش توي که بود اومده يادش چي دونم نمي...نشست لبش روي محوي

 مانند غجي صداي با که بود گذشته دقيقه چند نميدونم! نشدم اومده پيش سکوت براي مانعي هيچ

 خودش از صداهايي و کشيد مي ارسالن ريش ته روي رو دستش که بهش رو نگاهم ترس با آوا

 لذت با که ارسالن به دوختم چشم و دادم بيرون آسودگي سر از رو نفسم...دوختم آورد مي در

 :کرد مي نگاهش

 خـب؟ -

 لحن با و نشست پيشونيش روي اخمي...دوخت بهم رو نگاهش و اومد خودش به حرفم اين با

 :گفت اي جدي

 ارمز نمي بدون اينو ولي بدي ادامه رو بازي مسخره اين ميخواي کي تا تو دونم نمي من سارينا -

 !!کني دور ازم رو دخترم الاقل

 اخمي...گرفت فرا رو وجودم تمام ترس ناخوداگاه آخرش حرف با بگم چيزي خواستم مي که من

 :گفتم ترديد با و کردم

 چيه؟ منظورت -
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 :گفت جديت همون با نبره باال رو صداش کرد مي سعي که حالي در

 زارم نمي ولي! شدم خسته ديگه که دادي عذابم اونقدر هفته چند اين توي...واضحه منظورم -

 !ودمخ پيش برمش مي بعد به اين از...بمونه بالتکليف اينجوري الکي دعواي قهرو اين توي دخترم

 :گفتم ندم نشون دستامو لرزش کردم مي سعي که حالي در حرص با

 ادعات حاال چطور نزاشتي برام خوش روز يه زندگي اين توي که تويي تو؟؟ يا دادم عذاب من -

 من از عنوان هيچ به زني مي دم ازش که هم دختري اين! شدي؟ خسته و کشيدي عذاب ميشه

 !!کن فرو گوشات اون توي اينو نميشه جدا

 وسط که رو دخترم پاي ولي شه زده حرفا اين نبود قرار...بودم کرده داغ اينجوري چرا دونم نمي

 رو سرش ترس از که کشيدم بيرون بغلش توي از رو آوا عصبي... شدم عصباني لحظه يه کشيد

 :گفت شد مي بيشتر شدتش لحظه هر که اخمي با ارسالن...زد نق و کرد قايم ام سينه توي

 آخرته؟ حرف -

 :گفتم و شدم خيره بهش حرص با

 شخو برو ميگم و ميدم تحويلت دستي دو دخترمو راحت خيال با کردي فکر کردي؟ فکر چي تو -

 !شي پشيمون کنم مي کاري کني جدا ازم دخترمو اگه که بخدا! باش؟

 محکم که آوا دست روي نوازشگر رو دستش و داد بيرون رو نفسش...شد نزديک بهم عصبي

 باشن ردهک وصل بهم برق جريان که انگار دستم به دستش برخورد با...کشيد بود گرفته انگشتمو

 مين...شد خيره بهم کالفه و تعجب با و موند هوا توي دستش ناگهانيم حرکت اين با..رفتم عقب

 :گفت آميزي تهديد لحن با و رفتن هم توي هاش اخم که ديد نگاهم توي چي دونم

 پدرش به رو بچه حضانت دادگاه که دوني مي شي؟؟ نمي پشيمون خودت بجاش که مظمئني -

 !!کني اعتراضي هيچ توني نمي هم تو خودم پيش برم مي رو دخترم باش مطمئن!! ميده

 کالفگي هاش حرف برخالف که چشماش توي بهت با...شد خالي دلم ته کردم احساس لحظه يه

 معني چرا ندارن؟؟ همخوني آميز التماس نگاه اين با هاش حرف چرا...شدم خيره باريد مي ازشون

 جرئت بودن شده رديف ذهنم توي که هايي چرا به توجه بدون فهمم؟؟ نمي و فهمم مي و نگاه اين

 :گفتم بلندي تقريبا صداي با فشردم مي خودم به تر بيش رو آوا که درحالي و گرفتم
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 !!دم مي بهت دخترمو ببيني خواب توي -

 کرد مشت رو هاش دست...شه خيره جديم و عصبي هاي چشم توي بهت با که بود اون نوبت حاال

 :گفت لرزوند بدنمو تمام که پوزخندي با و

 !خانوم سارينا باش طالق دادخواست منتظر پس -

 کرد مي گريه که رو آوا موهاي...شد روون صورتم روي اشکام شد، بسته بدي صداي با که در

 :گفتم آرومي صداي با و کردم نوازش

 اينجا از حتي شده! زارم نمي...برسه بهت دستش زارم نمي! دخترم باش آروم...ماماني هيــش -

 !!کنه جدا ازم تورو زارم نمي ولي ميريم

 الح بي! بگيره ازم رو دخترم که بود نشده پست اونقدر ارسالن...نداشتم اعتماد حرفم به خودمم

 خدايا نگفتم؟ چرا...دوختم دخترم خوابالوي و گريون چشماي به رو نگاهم و نشستم تخت روي

 ارنز...آوائه اميدم تنها...بگيره ازم رو دخترم نزار خدايا شه؟؟ جدا خواد مي يعني شد؟ اينجوري چرا

 !ميرم مي وگرنه کنه جداش ازم

 ارسالن داشتم اميد هنوز دلم ته...کشيدم دراز کنارش آروم خودم و گذاشتم تخت روي رو دخترم

 شپي ذهنياتم برخالف چي همه که مصممه و عصبي اونقدر که اين از خبر بي کنه نمي کارو اين

 ... ميره

*** 

 کار باالخره"...کنم کم دستامو لرزش کردم سعي و شدم خيره دستم توي ي برگه به بهت با

 ور مبهوتم نگاه بار چندمين براي!! رفت مي رژه ذهنم توي اونموقع که چيزي تنها "!کرد خودشو

 بود؟؟ کي تاريخش...صدر سارينا و صدر ارسالن...طالق دادخواست...چرخوندم هاش نوشته روي

 که ودمب عصبي و شوکه اونقدر! کنم حالجي ذهنم توي رو شنبه تونستم فقط کلمه همه اون ميون از

 نمي چرا!! دونم نمي هيچي... دونم نمي بود؟ مونده روز چند شنبه تا! فهميدم نمي خودمو حال

 ديدم هک چي هر کردم سعي و لبام جون به افتادم اي عصبي حالت با کنم؟؟ متمرکز ذهنمو تونستم

 کردن مي کجي دهن بهم که هايي نوشته اون از رو نگاهم مامان نگران صداي با...کنم هضم رو

 :دوختم بهش رو نگاهم و گرفتم

 در؟؟ دم بود کي دستت؟ چيه دختر؟؟اون برد ماتت چرا سارينا -
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 :گفتم گيج

 ها؟ -

 ي لحظه فقط بود چي العملش عکس دونم نمي...شد خيره بهش و گرفت ازم رو برگه حرص با

 ودب خوابيده معصومانه که آوا به رو نگاهم...شدم اتاقم وارد و شنيدم رو کشيدنش هين صداي آخر

 يرو رو محتوياتش تمام حرص با...رفتم کيفم طرف به گلوم توي بغض به توجه بي و انداختم

 کردم شروع و کردم پخش همشونو! گردم مي چي دنبال دونستم نمي خودمم...کردم خالي تخت

 هب خورد نگاهم که ريختم مي بهم رو چي همه عصبي همونجوري دقيقه چند دونم نمي...گشتن به

 و رفت طرفش به دستم اختيار بي...کرد مي خودنمايي وسيله همه اون بين که کوچولويي کارت

 فکري اب!! وکيل...کردم تکرار لب زير بار چند! دادگستري يک پايه ملکان،وکيل باراد...داشتم برش

 احساس اميد از اي روزنه دلم ته و شد رد چشمام جلوي از برقي ناخودآگاه رسيد ذهنم به که

 استرس اب...گرفتم رو شماره و برداشتم رو گوشيم آني تصميم يه توي که شد چي دونم نمي! کردم

 :پيچيد گوشي توي صداش خورد که بوق چند.. بردم گوشم نزديک رو موبايل

 الو -

 ملکان؟ آقاي...سالم -

 !هستم خودم بفرمائيد -

 :باشم مسلط خودم به کردم سعي

 شناختين؟...هستم صدر -

 :پيچيد گوشي توي خندونش صداي سکوت لحظه چند از بعد

 داتونوص دوباره شه نصيبم بزرگ افتخار اين شده باعث چيزي چه بگين ميشه! خانوم سارينا اوه -

 بشنوم؟

 !بزنم حرف باهاتون بايد ملکان آقاي -

 :گفت و شد جدي شنيد که رو لرزونم و خسته صداي

 کجا؟ و کي فقط..باشه -
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 !کنيم صحبت االن همين ميشه اگه بگم ميخواستم مهمه خيلي راستش -

 :شنيدم رو دري شدن بسته صداي ثانيه چند از بعد و شد قطع صداش لحظه يه گفتن با

 !خدمتم در من بفرما -

 :گفتم و انداختم آوا به نگاهي استرس با

 ... ميخواستم من...من راستش...خب -

 !بينيمب همو حضوري که روز يه براي ميزاريمش بزني حرف توني نمي بيني مي اگه سارينا ببين -

 خوندم بودين داده بهم که رو کارتي يهويي امروز ملکان آقاي ببخشيد! ميگم نه..نه -

 هکن کاري و کنه دفاع ازم دادگاه توي بتونه که گردم مي وکيل يه دنبال من راستش...راستش

 پدرش به نه! بده من به بچمو حضانت دادگاه

 :گفت بود مشهود توش تعجب که صدايي با

 داري؟؟ بچه تو مگه شم؟ نمي منظورت متوجه من -

 شوهرم از دارم من ببينيد -

 :دادم ادامه بغض با و کردم مکثي

 بده؟؟ من به دخترمو حضانت داداگاه کنين کاري تونين مي شما! ميشم جدا -

 :گفت و کرد صاف رو صداش...بياد خودش به که کشيد طول ثانيه چند

 هيچ بدون گفت ميشه و ميشه تر آسون کار باشه راضي بچه پدر اگه! داره مادر و پدر به بستگي -

 مي نگاه مادر و پدر هاي صالحيت به اينبار خواستن رو بچه دو هر اگه ولي! ميره پيش دردسري

 حضانت معموال دادگاه اينا از جدا اما..فراهمه والدين از يکي کدوم پيش رفاه سنجن مي و کنن

 مياد؟ بر دستم از کاري چه خب...ميده پدر به رو بچه

 :گفتم آروم بغض با

 کاري چه درسته کاري چه دونم نمي کردم گير گل توي...گيره مي ازم رو دخترم کرده تهديدم -

 !غلط؟
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 :گفت آرومي لحن با و داد بيرون رو نفسش

 درپ صالحيت عدم صورت اون در... بيارم گير شوهرت از چيزي ضعفي نقطه تونم مي بخواي اگه -

 !ميدن تو به رو بچه و ميشه مشخص

 :گفتم آروم زنم مي حرف خودم با دارم انگار که جوري حرفش به توجه بي

 !برم اينجا از دخترم با خوام مي -

 :گفت اي جدي لحن با چون شنيد رو صدام که انگار

 ميخواي رو زندگيت و دخترت اگه سارينا هاست ترسو مال زدن جا!! نميشه درست چيزي فرار با -

 !بجنگ بخاطرش و بمون

 حتي و...باقيموندم خوشي تنها دادن دست از ترس...دخترم دادن دست از ترس...ام ترسو من آره

 !!شوهرم از طالق ترس

 :گفتم اي گرفته صداي و بغض با

 مونه؟؟ مي خودم پيش دخترم داد احتمال ميشه درصد چند -

 به آرومش صداي که کردم جابجا دستم توي رو گوشي استرس با...شد ايجاد بينمون بدي سکوت

 :رسيد گوشم

 کمتر شايدم...درصد ده -

 :داد ادامه

 کشور يا شهر از شدن خارج جرم...جا هر حاال! کني فرار بخواي نميشه دليل اين سارينا ولي -

 کنه؟؟ مي نگاه ميشينه بيخيال شوهرت کردي فکر کنار به اجازه بدون

 يچ وصله دخترم جون به جونم و مادرم که مني کني درک توني نمي...مونده برام که راهيه تنها -

 !!گم مي

 :گفتم ترديدي پر حال عين در اما اطمينان پر لحن با و دادم قورت رو بغضم

 ديگه؟ مونه مي خودمون بين حرفا اين...فقط ملکان آقاي ازتون ممنون...گرفتم رو تصميمم -
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 :گفت گرفته جا پيشونيش روي کوچيکي اخم زدم مي حدس که شوخي لحن با

 سبتن بهم نبود اي ديگه صفت ميگم ديگه؟ شدم هم چين خبر که اين مثل بودن راننده بر عالوه -

 بدي؟؟

 :گفتم تري صميمي لحن با و زدم اي خسته لبخند فقط

 شم نمي مزاحمتون ديگه من باراد آقا ممنون -

 برداري؟ خرکيت تعارف اين از دست خواي مي کي! مزاحم گفتي باز که تو دختر -

 :داد ادامه کوتاهي مکث با

 !نشي پشيمون اميدوارم فقط زارم مي احترام بگيري هم تصميمي هر...باش کوچولوت مراقب -

 شدم خيره دخترم به تلخي لبخند با.  کردم قطع رو گوشي کوتاهي خداحافظي از بعد

 "!ننداز زمين رومو فقط...گرفتم رو تصميمم خدايا"

*** 

 توي رو خودم بغض با و دوختم بود شده جاي صورتش روي مهابا بي که هايي اشک به رو نگاهم

 :زدم صداش عجز با...انداختم بغلش

 !مامان -

 ديدم نمي رو طالق دادخواست اون اگه که بخدا سارينا! عزيزم جونم تو بالت و درد...مامان جان -

 !شدم نمي دوري اين به راضي

 :گفتم لرزيد مي بغض زور از که صدايي با و کردم پاک رو هاش اشک انگشتام سر با

 دلتونور مونم مي و ميشم پشيمون رفتنم از اونوقت! ها گيره مي ام گريه منم وگرنه نکن گريه -

 !کنين مي نفرين رو تعارفاتون اين خودتونو عمر يه هم شما

 :گفتم مهربوني با شد بيشتر که اشکاش

 و گيزند تمام آخه؟؟ بمونم کجا...گردم مي بر منم بيفته آسياب از آبا بزارين فقط!! گردم مي بر -

 برم وجدان عذاب بدون بزار نکن گريه ديگه حاال...اينجان خانوادم
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 که ينا از بعد!! نداشت برگشتي ديگه شايد رفتن اين...نداشتم اطمينان زدم که حرفي به خودمم

 توستم تازه...شد جدا ازم گريه با کرد، بيشتر رو گلوم توي ي شده تلمبار بغض و بوسيد منو کلي

 :گفت و کرد نگاهم مهربوني لبخند با... ببينم رو بابا ي خسته نگاه و خميده هاي شونه

 من هب اومد پيش مشکلي هر سارينا...باشه دخترت و تو مواظب سپردم اونور دوستام از يکي به -

 !دخترم؟ دي مي خبر که

 :گفتم اي مصنوعي و تلخ ي خنده با

 ميزارين؟؟ محافظ برام اونور ام کوچولو بچه من مگه -

 :گفت گوشم زير و فشردم آغوشش توي هوا بي که ديد بغضم پر چشماي توي چي دونم نمي

 اشتمگذ کم...بدم بهش اليقشه دخترم که رو اي زندگي اون نتونستم چرا که پشيمونم عمر يه -

 !ببخشي باباتو اميدوارم برات

 :کردم قايم اش سينه توي رو سرم و زدم پس رو بغضم زور به

 !نبودم مقصر کم وسط اين منم نکنين سرزنش خودتونو نزاشتين کم هيچي شما -

 :گفتم و نگران حال عين در و خيال بي سروناز به افتاد نگاهم و شدم جدا ازش

 کني؟؟ گريه خواي نمي تو -

 بگيره؟؟ گريم کنم مي استشمام خودم دماغ با رو محض آزادي دارم که حاال شدم ديوونه مگه -

 کردم احساس...بوسيدم رو اش گونه لبخند با...شد مي تنگ هم بازياش مسخره اين واسه دلم

 :شد اشکي لحظه يه چشماش

 !!بودي بيشعور اول همون از...نداره تعجبي خب ولي زني مي مشکوک يکم امروز که اين با -

 :گفت بغض با

 !بکشم راحت نفس يه خوام مي بمير برو -

 :گفتم و آوردم بيرون بغلش توي از رو آوا

 !اه کنه خودکش رفتنم از بعد کسي نبينم...باشه رسيده هم آزانس کنم فکر برم ديگه من -
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 :گفت اخم با بابا...نخنديد کسي که بود سنگين و روح بي جو اونقدر

 !باشيم همراهت فرودگاه تا ميزاشتي الاقل -

 !کنين ترش سخت هست که ايني از خوام نمي بابا نه -

 بوق صداي شنيدن با...کردم نگاهش ام شده ريز چشماي با من و کرد تاييد حرفمو هم سروناز

 صداي با و دوختم بابا ي خسته و مامان گريون چشماي به رو نگاهم...  گرفتم ازش رو نگاهم

 :گفتم آرومي

 !کنين دعا برام...خداحافظ -

 رزونل چشماي تا نکردم نگاهشون! نشم پشيمون و نبينم رو مامان هاي گريه تا برگردوندم رومو

 !!شد مي راحت برام رفتن نبودم مطمئن چون نبينم رو سروناز پريشون ي قيافه و بابا

 سخت...بيرون زدم خونه از بغض با و شنيدم رو! کم شرت گفت که سروناز صداي فقط جوابم در

 تگذاش ماشين ي جعبه توي رو ساکم راننده اينکه از بعد! کردم مي رو فکرش که بود اوني از تر

 خوردن مي غلت پايين به پنجره روي که باروني هاي قطره به رو نگاهم و شدم ماشين سوار

 !!بود کم بارون فقط سال از موقع اين وسط و وضعيت اين توي...دوختم

 ازشب نيمه چشماي به رو نگاهم...فشردم بغلم توي بيشتر رو آوا و فشردم دستم توي رو ساکم

! کنهن اذيتش بارون تا آوردم باال چشماش تا رو اش مالفه...بوسيدم آروم رو بينيش نوک و دوختم

 منتظر ؟گشتم مي چي دنبال...دوختم سرم پشت به وار سمج رو دلتنگم نگاه و زدم بغضي پر لبخند

 وارد...کردم حرکت ميلي بي با و زدم تلخي لبخند ميرم؟؟ دارم که بود نشده باورم هنوز بودم؟ کي

 بودن فرودگاه توي که آدمي سيل به رو نگاهم گذشتم بازرسي گيت از اينکه از بعد و شدم فرودگاه

 -ايران پرواز بايد ديگه کم کم...شدم خيره ساعتم به و دادم بيرون رو نفسم بغض با... دوختم

 از جلهع با که مردمي به ماتم نگاه با دقيقه چند دونم نمي...کردن مي اعالم بلندگو توي از رو لندن

 اشک از پر چشمام کرد اعالم رو پرواز که ظريفي صداي با که بودم شده خيره گذشتن مي جلوم

! يامب بنظر ضعيف خواستم نمي بود خودم پاي چي همه بعد به اين از... بيان پايين نزاشتم...شد

 ...شدم بلند جام از و زدم پس رو بغضم

 بود شده جاري ام گونه روي که رو اشکي اولين حرص با...دادم روبروم مرد به مکث با رو بليطم

 !!باشه روبرو به فقط سرگردونم نگاه کردم سعي و زدم پس
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 طرف اين از بفرمائيد خانوم -

 ...فتمگر دستم توي رو ساکم جونيم بي تمام با و کردن مي نگاهم منتظر که مردمي به شدم خيره

 !سارينا -

 اطرافم به هيجان و بغض با! شنيدم ولي بود کمرنگ خيلي صدا! زد مي تند تند قلبم...شدم شوکه

 صداي شلوغي اين توي وگرنه بود همين حتما...آره! بودم زده توهم...نديدم رو کسي..شدم خيره

 اطرافم از پريشون و کالفه رو نگاهم!! بودم شده ديوونه...شد بيشتر بغضم! نميرسه کسي به کسي

 شدن مي رد و ميزدن بهم اي تنه هم بعضيا و گذشتن مي کنارم از که مردمي به و گرفتم

 پس ميري داري نداره خبر هم روحش حتي اون...افتادم راه و زدم پس رو درهمم افکار...دوختم

 !!نباف خيال خودت براي بيخودي

 !سارينا؟ -

 از تربيش هاش ريش ته و بود موقعي هر از تر نامرتب که ارسالني به شدم خيره و برگشتم بهت با

 چشماي به رو نگاهم شوکه...زد مي داد التماس و عجز چشماش از...کردن مي خودنمايي وقتي هر

 شطرف به و گرفتم جون کي دونم نمي...افتاد ام کرده عرق دستاي بين از ساکم و دوختم قرمزش

 متالش تمام با که بغضي!! شدم کشيده خشنش آغوش توي کي دونم نمي حتي کردم تند پا

 شارف دلتنگي و حرص با...کردم قايم اش سينه توي رو سرم هق هق با و شکست بودم زده پسش

 هاي نگاه نه...نبود مهم برام هيچي!! شدم له آغوشش توي من و کرد بيشتر رو هاش دست

 مهم برام مردم آغوش فقط االن!! بودم داده خودم به که قولي حتي نه...بود رومون که متعجبي

 :گفتم بغضي پر و جون بي صداي با...بود

 ارسالن؟ -

 :رفت فرو گردنم توي سرش و شد بيشتر هاش دست فشار

 !خانومم اشکارو اين نريز...درنياره اشکتو که بره قربونت ارسالن عزيزم؟؟ جونم -

 :گفتم هق هق با

 ميميرم اون بدون من نه؟؟ کني نمي جدا ازم دخترمو ارسالن -

 :گفت گوشم کنار لرزونش صداي با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر mina-flame girl | نگير ناديده رو عشقم رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

375 

 

 گرنهو برگردي و بياي پايين شيطون خر از تو خواستم فقط سر بر خاک منه...خانومي بکنم غلط -

 ...ميدونستم چه

 :غريد گوشم کنار عصبي و داد بيرون عميق رو نفسش

 مي سرم توي خاکي چه من رفتي مي و گفت نمي بهم سروناز اگه! نکن باهام اينکارو ديگه -

 ريختم؟؟

 !بودمن عصبي کارش از بار اولين براي ولي..گيرم مي رو سروناز حال بعدا...زدم گريه ميون لبخندي

 سارينا؟ -

 :شدم خيره دلتنگش چشماي توي و بردم باال رو سرم

 دهخن فقط تا ريزم مي پات به چيمو همه! بدم دستت از هم ديگه بار يه خوام نمي...شدم خسته -

 حتي هک کردي گيرم زمين جوري! کردي ديوونم دختر...عاشقتم سهله که داشتن دوست...ببينم تو

 !کنه مي داغونم هم دوريت لحظه يه

 با اينه؟؟ ميگن که خوشبختي خدايا!...زدم لبخندي دلم ته از گريه ميون و شد بيشتر هام اشک

 و اومدم خودم به کنه لمس رو ارسالن ريشاي ته دستش با داشت سعي تالش با که آوا صداي

 عشق با و زدم کوچيکي لبخند...شدم خيره دخترم به و گرفتم مشتاقش چشماي از رو نگاهم

 گوشم نارک شيطوني لحن با و گرفت بغلش توي رو آوا مهربوني با ارسالن...بوسيدم رو پيشونيش

 :گفت

 بگي؟؟منتظرما چيزي نرفته يادت ببينم -

 لحظه يه و کردن مي نگاهمون خنده با بعضيا تعجب با بعضيا که مردمي به افتاد نگاهم تازه

 :گفتم ارسالن به رو خجالت با و گرفتم گاز رو لبم...شد لبو رنگ صورتم کردم احساس

 کنن مي نگاهمون دارن بريم -

 :گفت و خنديد شيطنت با

 !کنن؟ حال و ببينن فيلم مجاني گذاشتيم بده -

 :کوبيدم اش سينه به رو مشتم عصبي و انداختم پايين رو سرم خجالت و حرص با
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 !ارسالن؟ -

 !خوريم نمي جم جا اين از وگرنه بگو منتظرم جـانم؟؟ -

 ي يقه به رو نگاهم دربيام وضع اين از که اين براي...شدم خيره شيطونش چشماي به ناچار

 :گفتم خجالت با و دوختم پيراهنش

 !دارم دوست -

 صداي...گذشتم کنارش از سرعت با بگه چيزي اينکه از قبل و کشيدم بيرون بغلش از رو آوا

 :شنيدم سرم پشت رو خندونش

 مي ونبير زبونت زير از رو اصليا بعد ي دفعه باشه حواست! کنم مي قبول ولي بود کم که اين با -

 !کوچولو خانوم کشم

 

 ...بعـد سـال چـهار

 ينجاا بيا گردي؟؟ مي پيراهن بدون من جلوي صاف صاف ورپريده...ببينم اينجا بيا باش زود آوا -

 گم مي بهت

 رونبي رو نفسم حرص با...کرد فرار و پريد مبل روي از و زد جيغي لخت ي تنه باال با سرخوشي با

 بلند جام از حرکت يه با!! رفته کي به خبرش نبود معلوم...شدم خيره وجبي نيم بمب اين به و دادم

 :گرفتمش پشت از بره باال ها پله از که اين از قبل و شدم

 خر مثل بايد خوري مي سرما گي نمي گردي؟؟ مي خونه تو لخت من براي ديگه حاال مرده مادر -

 باشم؟؟ مراقبت

 :گفت آروم و ريخت چشمام توي رو شرکيش ي گربه خودش قول به و مظلوم نگاه

 مــامــاني؟ -

 :گفت که بگم چيزي خواستم و کردم درشت براش رو چشمام

 !ميشي خَل زود تو گفت که خاله ولي نشدي؟؟ خَل -
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! هک نميره گوشت به نگرد حيا بي ي دختره اون با ميگم بهت هي اهلل اال اله ال...گـ خيلي خاله -

 !کن خالي رو ايت هسته انرژي برو بعد کنم تنت اينو بچه بگير آروم

 که دادم بيرون رو نفسم عصبي آوردم مي بيرون پيراهنش سوراخ توي از رو سرش که حالي در

 :گفت

 يني؟؟ خَـلي تو پس!! بود مفاوق خاله با هم ماهان عمو تازشم -

 ادمي گاوه آقا وگرنه کن تنت اينو فعال تو!! دارم تا دو اون براي من ثانيا! موافق و نه مفاوق اوال -

 چل يکم منم دختر...شد خيره چشمام توي ترس با و شد موش حرفم اين با!ميخوردت

 و شدم حرصي زد که حرفي ياد با!! ترسيد نمي روح و جن از ترسيد مي گاو از که اونقدري!...ميزد

 تا بگيرم بازي نامزد وسط رو بوزينه بيريخت تا دو اون مچ شده که بارم يه دادم قول خودم به

 و انداخت سرم پشت به رو نگاهش آوا! ندن ياد دخترم به منکراتي چيزاي سرم پشت اينقدر

 فرار جت عين کي نفهميدم و شدم خيره خاليش جاي به ترس با... زد جيغي ناخوداگاه

 به رو خودش لوسي ي گريه با...دوختم دويد مي خندون ارسالن طرف به که بهش رو نگاهم...کرد

 :گفت و چسبوند ارسالن

 !!بزنش بلو تَسـونه مي منو مامان بابايي-

 ارسالن! ودب چي دليلش حتي نفهميدم اصال من که کشيد بلندي جيـــغ غافلگيرانه حرکت يه توي

 :گفت و شد خم طرفش به خنده با

 من ات ماشين توي برو شما حاال...درآوردي رو جيغش که گفتي بهش چيزي يه البد بابا پرنسس -

 !برسم مامانت حساب به

 پرواز در طرف به بوسيد رو ارسالن ي گونه اينکه از بعد و کرد من به دراري حرص باي باي آوا

 :گفتم و شدم خيره ميومد طرفم به مهربوني ي خنده با که ارسالن به حرص با... کرد

 !کشم مي آتيش هردوتاتونو وگرنه بخوره من به دستت داري جرئت -

 :گفت و شد نزديک بهم شيطوني لبخند با

 اراشوک...کني اتو لباساشو...بپزي غذا براش عشق با هرروز که کيه بزني آتيش منو اونوقت اِ؟؟ -

 ...بکني
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 :گفتم حرص با و کردم لوچ براش رو چشمام

 !ارسالن؟؟ -

 :گفت و کرد فرو موهام توي رو سرش خنده با

 چهي بدون هم خودمون فرستيم مي تا دو اون با رو آوا بمونيم؟؟ همينجا تو و من ميخواي جونم؟؟ -

 ...راضيم من بخدا! رسيم مي زندگيمون به سرخري

 و زد اي خنده تک...بردم باال رو سرم و شدم خيره چشماش توي خنده با...کشيد عميقي نفس و

 با و بردم چپ به رو سرم کنه پيدا تماسي هام لب با هاش لب اينکه از قبل...آورد پايين رو سرش

 :زدم لب گوشش کنار شيطوني لبخند

 !نميشه...نــــه -

 صداي...شدم دور ازش و زدم طنازي لبخندي اش خورده رودست و گيج ي قيافه مقابل در خنده با

 زدم خونه از برسه بهم اينکه از قبل و کنم بيشتر رو سرعتم شد باعث خنده با همراه دادش

 رومآ زندگي و دخترم و شوهرم کنار...بودم خوشبخت! زدم خوشبختيم وسعت به لبخندي...بيرون

 ازش دل ته از که هم کسي تنها!! کردم نمي عوض هيچي با رو خوشبختي اين! عشقمون از پر اما

 ... شکرت خـدايا! بود بااليي همون بودم ممنون

 

 ...پــايان

39/5/3191 

Mina-flame girl 

 شوي ريحان و ياس خوش بوي چو/  شوي باران غرق ميکنم دعا

 شوي ايمان فصل ترين بهاري/  عشق زمستان در ميکنم دعا

http://www.negahdl.com/

