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 استرس رو تحمل کنم...   نیا دیهربار با  ؟یعنی شهیم یاسترس گرفتم  چ ی..وازی.. اونم کجا؟ خونه عزیدوباره مهمون شهیخدا باورم نم یوا

 بگذرونه.... ری..... خدا به خهیجمع شدنمون چ لیدل میتا تازه بفهم میریبگ یاللمون دیاونجا با میریم یوقت

 اومدم.... رونیب الیمامانم از فکر و خ یصدا با

 هانا!   -  

 ؟یدیجواب نم کنمیصدات م یچرا هرچ دهیگفت:دختره ورپر تیداشت خودشو کنترل کنه با عصبان یکه سع یدر اتاق  باز شد .مامان در حال هوی

 اعصاب نداره( ادیز گهی)مامانمه د ؟یکنیم یمعلوم هست چ غلط

 .نجامیمامان؟ هم یزنیاد مچرا د-

 ...یستیتو هنوز آماده ن میریم میزهرمار و مامان...پاشو آماده شو.. دار-

  ?یهول نقدی.چرا اشمیخب االن آماده م-

 هدیم حیداره وگرنه اون ترح یمنظور هی کنهیکل بچه هاشو دعوت م یوقت زیعز یدونیگفت:مگه نم دادینشون م شویکه ناراحت یا افهیبا ق مامان

 بده. یبره تا مهمون  یمهمون

 ..گهید نهی...حتما همیواال شما عروسش-

 راجب ارث و میراثش حرف بزنه ... یلبخند گشاد ادامه دادم:فقط خداکنه مثل اون سر هیبا  بعد

که  میکم دار یدختر مگه ما چ ها...اخه صهیحر زادیآدم گنی؟ راس م ادیبدت نم زایچ نیکه از پول و ا نیاخم.با نمک جواب داد:مثل ا هیبا  مامان

 ؟ زهیچشمت به اموال عز

 ...ستیوسوسه کنندس...چشمش نکنم کم ن یلیگذشته اموالش خ یاز شوخ یبابا...ول کنمیم یگفتم:شوخ خندمیم زیر زیکه ر یحال در

باباتو  نییپا ایو پاشو زود اماده شو بحرفشو خورد و با هول وال  گقت:پاش کردیبابا که داشت صدامون م یجواب بده که با صدا خواستیم مامان

لباس خوب  هیدوس داره...بعدشم  زویکه چقدر عز یدونی....مکنهیم چارتیب ادیاون روش باال م هوی ایحرفارم.جلوش نزن نینکن.ا یعصبان
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بابات قشقرق به پا کنه  یناجور نپوش لباس هیبد باشه... مثل اونروز  دینبا نایهمه امروز اونجان لباست و رفتارت و ا گمیم یچ نیبب هانابپوش..

 ... ادینکن...هزار دفعه گفتم بابات بدش م یشوخ ادیهم ز نایا لیکه.... با سه شیشناسیها...م

 داره! ؟ یبابا خب پسر عممه چه اشکال -

 هانا!-

 رفت.... رونیشده بدوبدو از اتاقم ب رید دیچشم اروم گفتم...مامان هم که د هیلب  ریز نوییسرزنش گر مامانم سرمو انداختم پا یصدا با

نفره که به قول مامانم  هی دیو سف کیش یتخت چوب هیداشتم... یکیتا آماده شم.... گوشه گوشه اتاقمو از نظر گذروندم...اتاق قشنگ و ش پاشدم

تخت روبروت  یشدیبود که تا وارد م یمطالعه که گوشه اتاقم گذاشته بودم...اتاقم جور زیم نطوریستش و هم شیارا زیانگار تخت عروسه با م

 مطالعه سمت چپ...و البته کمد لباسام که اونم کنار تختم جا داشت.... زیسمت راست و م شیارا زیو م دبو

 زیکس جز عز چیکه ه یفرد مستبد وخود را هینداره...بابام... یگ*ن*ا*هکه  چارهی...البته اون بکنهیشد االن مامانم پوستمو م رید گمیم یچ یوا

 رو حرفش حرف بزنه... تونهینم

رفتم... اخه اتاقم طبقه باال بود... من که تک فرزند بودم تنها اتاق طبقه باال رو داشتم و دو سه  نییدل کندم و پا نهیدفعه از آ نیبابام ا یصدا با

 مهمون نداشت.... یجز برا یاستفاده ا چیبود که الحمدا...ه نییهم طبقه پا گهیاتاق د

رفت  رونی....سرشو تکون داد و از خونه بومدنیم شدیشب م زاشتنیم گنیم نایوقت اومدنه ؟حاال داداشم ا نیکرد و گفت: ا یاخم دنمیبا د بابام

... 

 نیو با خودش به سمت ماش دیدستمو کش دیکشیکه داشت برام خط و نشون م یتو بازوم به خودم اومدم ..مامانم در حال یاحساس سوزش با

بود...اصفهان  یدیشد کیبود حرکت کرد...ماشاال تراف  جیکه تو مرداو زمیبابا به سمت خونه عز میکه هرسه مون سوار شد نیابرد....بعد از 

 ...ننیشیلحظه هم تو خونه نم هیمردم  هی...از بس که شهر قشنگگهید نطورهیهم شهیهم

 .....میتا برس  میکردیم یرو ط یمسافت دیما هم که تو ابشاره و با خونه

 ....لیسراغ خانواده و فک و فام میبر خب

 بگم ؟ یاز چ یییییییه
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 خوبه ..... یلیدوس دارم ...عمومم خ یلیعمه دارم...عمم و خ هیعمو و   هی 

 ..میدیرس باالخره

 ه؟یاتفاق مهم یعنی...هیقض یواقعا جد نکهیا مثل

 لون خان پسر عمو  کامران... گرفته تا جناب تف یعمه کت  یو ساناز بچه ها لیکه جمعند... از سه همه

 یییی...هگسید زیچ هی نی) اعتماد به نفسم تو حلقم( اما اخه ای... هر چند برا منم کم نذاشت?یدیم کلویو ه افهیق نیا ایبه ک ای...خداهه

 اخه کجاش جذابه؟ شیاخالق سگ نیبا ا نیهانا؟ ا یشد وونهید

 رفتم یبه سمت عمه کت رونیفکر اومدم ب از

 مه جونسالم ع-

  ؟یعمه دورت بگرده.خوب یسالم ...اله-

 ممنون عمه جون -

 افتاده لیچشمم افتاد به اون ساناز نچسب...دختره از دماغ ف هوی

 سالم ساناز جون -

 ؟ی:  سالم هانا خوبیلحن سرد با

 ممنون . -

 

مبل لم  یکه در دستش بود رو شیقهوه ا یا اون عصاکه ب زیکردم و به طرف عر یبود با اونم احوالپرس نیافتاد. چون جو سنگ لیبه  سه چشمم

 داده بود رفتم.

 به بزرگتر سالم کنه؟ دیاول با ینداد ادیکامبخش به دخترت  -

 جمع ساکت شدو  بابام  از اون هوی زیحرف عز نیا با
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ور از ادب بود بدون سالم از کنارشون بگذرم زود اومدن جلوم و د هیاخه بق زیگفتم: عز زیخودمو.حفظ کردم و رو به عز یبهم انداخت...ول نگاها

 و... 

 .نی... بشیالزم نکرده جواب منو بد هیکاف -

 نگفتم.. یچیمامانم زود نشستم و ه یاشاره چشم و ابرو با

 ...انیصدا کن زود ب نارمیروبه خدمتکار خونش محبوبه انداخت و گفت:  محبوبه برو کامران ا زیعز

 چشم خانم. -

 و رفتن به طبقه باال.. دنیشروع کرد به دو شیگوشت کلیبعد با اون ه و

و عمو کامران به  زیعز ادیز یوابستگ لیهم به دل نیالبته طبقه باال بودند...و ا کردنیم یزندگ زیکامرانم و زنش منصوره و اون نچسب با عز عمو

 هم بود...

 ؟یگفتیکه م هیبر از اون کالس اشپزجان چه خ دیرو به مامانم  گفت: ناه نیشکستن اون سکوت سنگ یبرا عمه

 کشی...به خاطر حرف مامان نزدنطوریهم هم لی....سهرفتیور م شیوسط سانازم داشت با گوش نیباهم مشغول حرف زدن شدند......ا نطوریا و

عمو کامران و زنش اومدن و بعد مشغول کردم.که باالخره    یخونه اجداد نیتنها نشستم و خودمو با نگاه به جز به جز ا نینرفتم... به خاطر هم

 با همه نشستن.... یحوالپرسا هی

 : کامران پس ارسالن کجاست؟ زیعز

 .ادیم گهیچند لحظه د رهیگیداره دوش م - عمو

بود ساناز  کینزد دیکرد به ساناز که رس یبا همه احوالپرس دیب*و*سو  زیآوردن و به محض ورود رفت  و صورت عر فیبعد آقا تشر قهیدق چند

و چشم و ابرو  یشرق افهیبا ق ی....ارسالن پسرزنهیدختر اخرش حال منو به هم م نیودشو بندازه تو بغلش..بس که براش عشوه اومد اه اخ

 .دیرسیم 190به  تیبود که قدش به جر یمشک
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 یسالم اروم دیاومدم تا بهم رسسالم خشک گفت از فکر ببرون  هیصداش که در جواب ساناز فقط  دنیشورشو دراورده بود.با  شن گهید نیا اما

 چشه... ستیسرشو اروم تکون دا وا معلوم ن شیشونیگفتم که  با اخم رو پ

 و نشست رو مبل کنار باباش. رفت

 شد دختر؟  یدانشگات چ-

 شدم... وا با منه.. رهیبهش خ زیعز یصدا با

 ؟یگینم یچی. چرا هستمیمگه با تو ن -

 زد... یارسالن پوزخند اروم دمیچشم د ریز

 به خودم اومدم و جواب دادم:بله...تموم شد. یفور

 کرد گفت:   یا سرفه

 درست تموم شد؟  گهید یعنی  -

 خوندم و االن...  یمیش یگرفتم....مهندس سانسمویبله ل-

 .. ادی... چون به کارت نمستی...اصال هم مهم نیخوند ینگفتم چ -

 ه؟یحرفا چ نیاز ا منظورش

 راجبش بشنوم. ینظر منف نیکوچکتر یحت خوادیمن....و دلم نم یرو بگم که براتون مهمه.. االلخصوص برا یا مطلبامروز جمعتون کردم ت -

 بگه؟ خوادیم یچ یعنیسکوت کرده بودن... همه

 

 ...میشده بود رهیخ زیبا استرس به دهان عز همه

 .اریاب برام ب وانیل هیمحبوبه  -

 ....گهیده زود باش د....حاال تا ابشو بخوره که شب شاوووووو
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کنجکاو  یلیبامزه شده بود که حد نداشت....انگار اونم خ نقدی...خخخخ الویسه یکردم همه حواسشون به خانم بزرگ بود...چشما هینگاه به بق هی

 بعد از خوردنش رو به محبوبه کرد و گفت غذا حاظره؟ زیبود...باالخره محبوبه آبو اورد و عز

 بله خانم-

 زیون داد و همزمان به هممون نگاه کرد و نگاش زوم شد رو ارسالن....ارسالنم با همون اخمش که حاال توام با تعجب بود به عزتک یسر زمیعز

 سکوت و شکست: زی...باالخره عزکردینگاه م

 ارسالن تو چند سالته؟-

 کم نشده بود جواب داد:  یزیکه هنوز از تعجبش چ ارسالن

  ?زیچطور عز-

 ..نهیارسالن تنها  وارث خانواده  تاج الد نکهیبه ارسالن داشت اونم به خاطر ا شهیکه هم ینادرش زد و با همون محبت یاز لبخندا زیعز

 .. گفت:بگو پسرم

 سال 28: ارسالن

  ?دهیسن ازدواجت رس یدونیم-

 گفت:بله  زیکرد و روبه عز یپوف ارسالن

 رو هم برات در نظر گرفتم.  یو بعد برم ... دختر نمیبب جموینت خوامی.ممیروز نیوقته منتظر همچ یلیمن خ-

 ... تونمیگفت:من اگه بخوام  خودم م یچون با لحن نسبتا محکم کردیشد و سخت خودشو کنترل م یعصب یلیحرف انگار  ارسالن خ نیا با

 

 ؟منیخونواده کن نیل و نسب رو وارد ااص یب هی یخوای؟میکنیکه باهاشون شبو صبح م ییهمونا نیحرفشو قطع کرد و گفت: اره البد از ب زیعز

 باشه... ه*ر*ز*هاصل و  یمن از مادر ب جهینت ذارمینم
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 به خودم مربوطه نی:استادیا تیاز حرص و عصبان ارسالن

 کامران با تشر رو به ارسالن گفت:ارسالن مودب باش... عمو

 ؟ گهیم یچ زیعز ینیبیبابا م-

 ...مگه دروغه؟ گهیدرست م زیعز-

 کس...  چینه ه کنمیکه من انتخاب م هیکنه اون یکه بخواد باهام زندگ ی...اون دختر شمیو نم ستمین یزندگ چیه بندیمن پا -

 شد  یعصبان نباریا زیعز

 که گفتم. نیهم-

عمو  میخوایرو متو  ی.ما خوشبختیبردار ی..تو هم بهتره دست از لجبازهیدختر خوب دیشا هیاز جاش بلند شد و مداخله کرد و گفت:ارسالن کاف بابا

 جان.

 .نیازدواج کنم عمو.هم خوامیگفت: من نم تیبا عصبان ارسالن

 

 یدیپسند دیدرنظر گرفته شا ویک زیعز مینیجمع رو به ارامش دعوت کنه گفت: اصال بزار بب نکهیا ی.... عمو کامران براگفتن

 ن؟یکنیقاجاره که برام زن انتخاب مازدواج کنم.اخه مگه عهد  خوامیبا همون لحن ادامه داد:من اصال نم ارسالن

با تو با زبون خوب صحبت  شهیکه گفتم...انگار نم نیگفت:هم ستادیدفعه برافروخت ا هیتا حاال خودش رو کنترل کرده بود  یلیجون که خ زیعز    

 ...نجاسیهم که انتخاب کردم هم یکرد.....اون دختر

 

 . همه ساکت شدن.... هوی

  ?یییییییییچ -

  ?هیک قایدق نجاسیکه ا یشدم.....منظورش از دختر زیحرف مامانم تازه متوجه حرف عز نیا با
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 ...دیچرخیمنو ساناز م یهمه رو نگاه

 ....زده؟.....اره حتما خودشه وگرنه یچه لبخند ینیبیرو کنار بزنم....حتما سانازه...مگه نم خودیب یفکرا نیبهم قدرت بده ا ایخدا یوا

....در مورد ارث هم  که چون شما هر نیخانواده رو دار نیا ی... و دختر عمو پسر عمو...هر دوتون نام خانوادگنیم ...همخونهانا رو انتخاب کرد -

 .....رهینم رونیب ی....اموال موروثنیخانواده هست نیدوتون تو ا

 یندارم...چجور نوینه....طاقت ا ای..خدا..دیبودنش بغضمو شکست....اشک به چشمام دو نیبود..سنگ نیسنگ یلیکه حاکم شده بود خ یسکوت

 شه؟ینبود.... من و ارسالن؟  مگه م نیا یتصورم از زندگ کنن؟منیتباه م مویزندگ

 .....چرا من؟رمیبگ دهیکردم نگاه پر حرص ساناز رو ناد یسع

 اون هم تازه به خودش اومد....  انگار

.و دمینم یحقو به کس نی..من انیدخالت نکن میمنه... لطفا تو زندگ یزندگ نیکرد:ا دادینکرد و شروع به داد و ب یرو مخف تشیدفعه عصبان نیا

 ؟یکردیم یکه شما توش زندگ ستین یکهنه شدن باهاتون بحث کنم....االن دوره زمونه ا گهیمسائل که د نیسر  ا خوامینم

 نکن. یادب ی...بهیرو به ارسالن گفت: ارسالن کاف یبا اخم تند عمو

 ...نکنه خوشت اومده ؟هیچ ؟یدیفقط گوش م یاز اشکام نبود کرد و گفت : چرا نشست یخبر گهیبه من که د یتندنگاه  ارسالن

 جوش آوردم هویحرفش  نیا با

پسر مغرور  که انگار  از آسمون  هیازدواج باهاتو داشته باشم؟ جز  یکه من ارزو یهست یک یاشارمو به سمتش گرفتمو گفتم: فکر کرد انگشت

 لنگه خودت... یکی...یهم تراز خودت باش یکیبا  دیازدواجو..به نظرم تو با نیا خوامی..منم نمیستین یزیچافتاده 

ما شد....به هر  کیو نزد نیرو زم دیعصاشو کوب زیشد... تا دهنشو باز کرد حرف بزنه...عز کی....اومد جلوتر و بهم نزددیباریاز چشماش م شییآت

 تکنن....مخصوصا تو کامبخش...دختر تی...انگار پسرام نتونستن بچه هاشونو خوب تربهیکاف دمیشن ی.... هر چهیکرد و گفت: کاف یدو مون نگاه

 رو نداره.... نیتاج الد یاز مردا چکدومیه یتو رو ستادنیدختره  و حق ا هی دونهیهنوز نم

 جون... زیبگه منم نگاش کنم؟ عزبهم  ادیاز دهنش درم یهر چ نیخوایگفتم: م زیرو به عز یکنترل شده ا تیعصبان با

 کن... یبشنوم... معذرت خواه یزیچ خوامینم -



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 اما...  -

 کن. یگفتم از ارسالن معذرت خواه -

 کنم..... یشده بود بابام جلو اومد با اشاره نشون داد که معذرت خواه شیچاشن یارسالن نگاه کردم که پوزخند روزیپ افهیق به

 ....خوامیمعذرت م -

 صدادار زد و گفت یپوزخند

 زد..... رونیرفت و از خونه ب نشیماش بچی.. به سمت سوستی:اصال برام مهم ن

بزرگ  یوقت شهیکردنت بود کامران ؟ گفتم تو خونه من بزرگ م تیبچه ترب نیبه نشان تاسف تکون داد و رو به عمو کامران گفت: ا یسر زیعز

خوب  ی.گفتخوادیجوونه دلش م یبگم گفت یزی. هر بار خواستم چیتو نذاشت یعنینشد...باشه...اما  راثیم نیدستم شه....وارث ا یشه عصا

 نشد. خواستمیکه م ی.اما نشد.بزرگ شد و اونکنهیجاب می.سنش اشهیم

 که... فهمهیم کنهیفکر م کمی رهینباش.االن خامه م یعصبان زیگفت: عز زیآروم کردن عز یبرا بابام

 .رهیم ادمیاز اون نداره.فکر نکن حرفاشو  یو گفت: نه تنها ارسالن.بلکه دختر تو هم دست کم دیام پرحرف باب ونیم تیبا عصبان  زیعز

شده بود...آرامشش تو  رهیبا لبخند گرمش به من خ بیوسط مامان ارسالن عج نیداشتن و ا زیدر اروم کردن عز یو زن عمو مهتاب سع عمه

 ردن بهشو نداشتم..فرصت فکر ک یبود..  ...ول بیلحظه برام عج نیا

 

........ 

 خورد شدم... تینها یب کنمی.....احساس مگذرهیاون تفلون م یهفته از خورد شدنم جلو هی

 جون نه گفت.. زیبار به عز نیاول ی...اره بابا برارهیحس رو ازم بگ نیبابا از من نتونست ا یجانبدار یحت و

 نکنه. لیرو به زور بهم تحم یزیاونقدر دوسم داره که چ دونستمیم ی...ولهیقض نیناراحت بود از بابت ا یلیچند که خ هر
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 دینتونستم قبول کنم...اونم د ی...ولهیفکر کنم و ارسالن پسر خوب کمیازدواج  نیبود ..اصرار داشت راجب ا ادمیبا بابا روهنوز  روزمید مکالمه

 ..ی...هر جور راحتکنمیر نماصرا یخوایحاال که نم ی...ولیکردیفکر م شتریگفت: کاش ب شمینم یراض

 ..نیهم

از اون پوال  یهزار هیدادن که  غامی..آقا هم پکنمیقهر کرده بود و گفته بود از ارث محرومتون م زیکرد هر چند عز دایپ صلهیموضوع ف خوشبختانه

 ..خوانیرو نم

 

 ( ای) ثر یالو ثر -

 و زهر مار... یثر -

 یسالم ثر-

 خنده... ریزدم ز بعدشم

 یدی.خبر جدیشنگول یلی.. خحناق. -

 

 از ارث محرومتون کنه؟ خوادینم گهیشده د مونیجونتون پش زینکنه عز ?شده

 دارم. گهیخبر د هینه  -

 ؟یچ -

 ... نیبرا خورد کردن ارسالن تاج الد ینقشه اساس هی-

  ؟یکار کرد یچ نمیشروع کرد تند تند حرف زدن:بدو بگو بب جانیبا ه یثر

 قراره انجام بشه. یول یکار چیهنوز ه -

 ....گهیخب تعرف کن د-
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 نجایا ایپاشو ب شهینم ینطوریا -

  ؟یکردیم فیتعر نجایهم یمردیم-

 .نجایا یایب دینوچ... با-

 اونجام... گهیساعت د هیتا  -

........ 

 .رمیمیم یبدو بگو دارم از فضول -

 ....یسالته هنوز عوض نشد 24دختر خجالت بکش  -

 ؟یستیتو فضول ن یعنی رم؟یمیم یولاز فض نکهیبرا ا -

 .داسیپ ی.ماشاال تو از ده فرسخکنمیکنترل م یهستم ول -

 خنده. ریزدم ز بعد

 تو سرتا. زنمیاالغ م -

 با بزرگترت درست حرف بزن. ایکردم و گفتم: ثر یمصنوع اخم

 ها... یرماه بزرگت 6سالشه...خوبه  40بزرگتر انگار  گهیم نیخنده و گفت: همچ ریزد ز یپق هوی

 ...قهید هیتو بگو  -

 کن. فیتعر انویکم زر برن .جر-

 ... خوامیراستش م -

 .کردیبهت زده منو نگاه م ایثر کردمیم فیکه داشتم  نقشمو تعر یمدت تمام

 چته خوب نبود؟  -
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 .. ؟اگهیکن کاریچ یخوایمعلوم هست م  ؟یشد وونهید -

 اگه ها رو بشنوم. نیا خوامینم -

 .شناسنیاونو م تی.خانوادت شخصدستیفا یب کارت نیا یول -

 .کنمیم نکارویا نهیهنوزم هم ننیبا چشم خودشون بب نکهیا یبرا ی.ولدونمیم-

 شو تو رو خدا هانا. الیخ یب -

 .نیو بب سایبهش نشون بدم.فقط وا دینه.با -

  ؟یچ ادیگندش در ب -

 .شهینم یچیه -

 .دوارمیام -

 

 خوره... یبهم م شتریمامانش برداشتم و چند بار تا مرز سکته رفتم حالم ازش ب یارشو از تو گوششم یبا چه بدبخت ادیم ادمی یوقت

که   فتهیبه جونت ب زآنچنانیکنم عز یکار نی.اقا ارسالن تاج الدفتهیبا من در ب دیکه نبا فهمهیکرد که اون حرفو بهم زد..حاال م یچه فکر واقعا

 ....یچ یعنیخرد کردن من  یتا بفهم رهیبرات بگ قشویدختر باب سل

... 

 

 کلنجار با خودم دکمه تماس رو زدم. یبار تکرار کردم تا موقع حرف زدن باهاش اشتباه نکنم.بعد از کل نیبگم و چند خواستمیم یچ هر

 بوق هی

 ... ایخدا ?دهیبوق...چرا جواب نم شیبوق......ش دو

 بله -
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 اعتماد به نفس از دست دادمو به دست اوردم. شیدرفت. با حرف بع ادمیخوام بگم  یم یچرا هر چ یوا

 الو -

 .دیباریصداشم غرور م از

 ارسالن -

 گهی.دیکرد وونمیبه من زنگ نزن د گهیبد گفت:بهاره د یلیبا لحن خ یصدا زدنش براش تعجب اور باشه.ول شوندیکردم از لحنم و بدون پ فکر

من شو و زنگ  الیخی...پس بیستیدختر  ن ایدن نیهمون بهتر که نباشه فقط تو که تو ا...ومدیدفعه اصال خوب نبود.خوشم ن نی.ایایب خوامینم

 نزن...

معلوم هست تو  چیگفتم: ه یبا لحن نسبتا بلند عیداره تا قطع نکرده سر ییسرخ شدم.عجب رو نی...من به جا اگهیم یچ نیکردم...ا کپ

 چته؟من هانام.

 سکوت کرد انگار باورش نشده باشه. یکم

 ؟  یاز اول بگ یتونستیاما با لحن سرد و طلبکارانه گفت: نم کنهیم یو  معذرت خواه کشهیکردم االن خجالت م فکر

 .یحرف بار اون بدبخت کرد یحرف نزده کل ؟هنوزیمگه تو مهلت داد -

  ?یشمارمو از کجا اورد -

 .ستیمهم ن نیا -

 ....یزنیزنگ م یکنیغلط م ستیاگه مهم ن -

 برا خودت...درست حرف بزن. یگیم یچ یه یه یه -

 بود. گهید زیچ هیحفظ کنم.هدف  من  مویکردم خونسرد یسع

 .نمتیبب خوامیم -

 م؟ینیصدادار زد و گفت:بب یپوزخند
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 .نمیبب خوامیاره م -

  لش؟یدل -

 هان؟ -

  ه؟یچ لشی.دلگمیم -

 .یفهمیم دمتید یوقت -

 وقتا ندارم. نیمن از ا -

 مهمه. -

 ا؟کرد و گفت: کج یمکث

 خونه ما. ایب -

 هم هستن؟ نایعمو ا -

 نه -

 دخترعمو یشجاع شد -

 مراسم ختم.  رنیم زیفردا  با بابات و مامانت به همراه عز نای.چون مجبورم هزارتا دروغ به هم ببافم.مامان اشهینم گهید یجا -

 . دونمیم -

 که قهره یدونی.مرهیجدا م زیعز نکهیمثل ا -

 اره.. -

 ایزود ب -

 ام؟یفت مگ یک -
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 کجا یدیخودت پرس -

 .امینگفتم م یول -

 کنه که...استغفرا... زیچ خواستیلعنتت کنه ارسالن.حاال اگه م خدا

 داشتم. ینباشه...فردا  برنامه مهم یبه حالت مسئله مهم یوا یول امیشد گفت: م یمکثم طوالن یوقت

 ...یخاک توسر یالبد از همون برنامه ها اره

 منتظرم -

 ریخودم پ ارمیسر راه ب نویآدم کنم..تا بخوام ا نویمن بخوام ا هینامرد ی.ولستیآدم ن نیحق داره بگه ا زیقطع کرد..عز ین خداحافظبدو کثافت

...چهارشونه و  نطوریهم کلشمیو ه پشی...ترهیواقعا چشم گ تشیجذاب یعنی.. ستیهم ن افهی....نه بد قافهیشدم..واال..پسره نچسب بدق

 باشه.. 190...فکر کنم قدش هول و حوش  نطوریپرورش اندامه البته االن هم هم یتو باشگاه ها یاز بچگ گفتیعمو م زن ادمهی.دهیورز

...قدم متناسب بود اما در مقابل اون  165سبزه با قد  یدختر چشم و ابرو مشک هیخندم گرفت..اخه من  ستمیکه کنارش با نیلحظه از ا هی

 از تفلون کم نداشتم ...... یچیمورد ه نی...در المکیه شدمینردبون کوتوله محسوب م

 هیچشما اخرش  نیچشمام بود..به قول مامانم تو با ا ریچشم گ زیچ نی..کال تو صورتم اولیبه نسبت بزرگ یداشتم و لبا ییرایگ یمشک یچشما

 نوشابه برا خودم  باز کردم( یلیبسه خ گهی.) خب دیکنیو هالک م یبدبخت

 

 غرق در افکارم بودم که حضورشو تو اتاق حس نکرده بودم. نقدیه خودم اومدم...امامانم ب یصدا با

 دختر تو معلوم هست حواست کجاست ؟ -

 شده ؟ یزیچ دیببخش -

 .اخه شام حاظره.شمیممنون م نیسفره رو اماده کن نیاریب فیتشر نی.خواستم بگم اگه لطف کنرینه خ -

 یرو جفت چشمام مامان گل -
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 ؟ یکن کاریچ یزیزبون نر -

 اماده کردم. زویو م نییباز رفتم پا شین با

 برو باباتم صدا کن -

 سمت اتاق بابا  رفتم

 بابا. -

 .زیسر م میتا نمازش تموم شد.بعد با هم رفت ستادمی....چن لحظه اخوندیو که باز کردم بابا داشت نماز م در

 گرفت؟ینقشم م یعنی بردیفردا خوابم نم رفتم سمت اتاقم....از استرس عیاز شام ظرفارو شستم و سر بعد

 گرفتم.  یحالشو حساب شدیم اگه

 .انیتا ب دیکشیاز اصفهان بود طول م رونیرفته بودن...چون مراسم ختم ب نایشدم مامانم ا داریبا خودم کلنجار رفتم تا خوابم برد.صبح که ب نقدیا

 

کردم....مثل  ینگران بود...مثل من..عجب غلط یلیار زنگ زد و خبر گرفت.. اونم خهزار ب ینشسته بودم رو مبل و منتظرش بودم از صبح ثر آماده

 بودم. مونیسگ پش

 نبود. یراه برگشت گهید اما

داده بودم به قاب عکس که هر وقت  شیگذاشته بودم و تک نشیرو دورب مویاورده بود تو دستم بود.... هنوز شک داشتم. گوش یکه ثر ییها قرص

 هم که به ضررم بود ییه شروعو بزنم.اون قسمت هازنگ در و زد دکم

 

 کردم. یپاک م دینداشتم و با یازین و

 شدم دل دل کردنو کنار گذاشتم و  رهیشربتش خ وانیل به

 و با قاشق خوب همش زدم تا خوب  حل بشه. ختمیرو توش ر یج*ن*س* لیم شیافزا قرص



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 یو ابرو یزندگ یتالف یبرا خوامیارزش داره که م نقدیحرف ا هی کنم؟یم کاریدارم چ.من دیلرزیاسترس داشتم که دستم موقع هم زدن م نقدریا

 ... زم؟یرو بر گهید یکی

و  بفهمن  ننیشدن  اون به منو بب کینزد لمی....مثال اگه اونا فیشی....تو خراب مستیبراش مهم ن یحرف؟ اون که کس هی ؟یگیم یچ هانا

نگام  یبا ناراحت گهی...و بابامم دشنیبه من شرمنده م شنهادشونیبه خاطر پ ی....نه خب ول  نن؟کیکنه طردش م ت*ج*ا*و*زبهم  خواستهیم

 ....دمیاز جام پر هویاف اف  یفکرا بودم که با صدا نی. تو همکنهینم

 .رهیجوابشم بگ دیکرده و خوردم کرده با نیکنه..حاال که توه نیبت توه یکس ی.تو نزاشتیایتو از پسش برم ستین یزیاروم باش چ هانا

 ...دیباریغرور م افشیکه اومد داخل.هنوزم از ق دینکش یجذب کردم و به سمت اف اف رفتم.خودش بود. دکمه رو زدم.طول عزممو

 از مبال نشست. یکی یدادم اونم اروم جواب داد و رو یاروم سالم

 شربت برگشتم.جلوش گذاشتم انویوقت نداشتم.به سمت آشپزخونه رفتم و با ل ادی. زکردمیکارمو شروع م دیبا

 .خورمینم -

 ؟ یجونتو دوس دار نقدی.استینترس سم توش ن-

 ..  دیسرکش وانویدفعه ل هیکرد و  یاخم

 رفتم. شی.خوب پنهی.اهان اره ..هم

 رو پاش انداختو گفت: مسئله مهمو بگو. پاشو

 راستش... -

 یچه نقشه ا ستیمعلوم ن ؟یکه ساکت باش میکشوند نجایا ؟یو مسخره کردو گفت: من سادیمکث کردم که تحمل نکرد و پاشد وا یطوالن مدت

 .یطربضم نقدریکه ا یبگ یخوایم یچ ایتو سرته 

بگم بهتره  دیبا یول ؟یقبول نکرد زویکه درخواست ازدواج من که نه... عز نیاز ا یشد مونینکنه پش هیاز اون پوزخنداش زدو ادامه داد: چ بازم

 .ستمین یچون من راض رونیب یایب یهست یراض یبگ زیعز به یبر نکهیاز فکر ا
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گفت:به چه  تیدستمو که بلند کردم زود به خودش اومد دستمو گرفت و با عصبان کشیبودم که نگو...رفتم نزد یرفت.اونقدر عصبان ادمیاز  نقشم

 ؟ یمنو بزن یخوایم یتیجر

 یزنیحرفا رو م نیکه تو باش ا یتیبه همون جر -

 ...میدیلرزیم تیعصبان از هردومون

رفت نگاش سر  نیکه خشم نگاهمون از ب میبند انگشت فاصله بود...اونقد همو نگاه کرد هیصورتامون  نیکه ب یبودم...اونقدر کیبش نزد یلیخ

م مست بودم...چون دلم هم در گردش بود.....چشماش خمار بود....انگار من یچشما و لبا نیخورد و رفت رو لبام...منم بعد از اون.... نگاهمون ب

..به خودم که اومدم فاصله بود تموم شد.... یهر چ هوی....خواستیم نویچم شده بود...انگار اونم هم دونمیفاصله رو تموم کنم....نم نیا خواستیم

از  هوی رهنشویپ.مخواستینم دمیخودمو کنترل کنم.شا تونستمیتجربم بود و نم نی....اصال حالم دست خودم نبود...اولکردمیم شیداشتم همراه

 کنم؟یم کاریگفت: من دارم چ ی.با حالت گنگازم جداشد... هویکه  میبود پرت کرد....هنوز مشغول  یتنش در اورد و گوشه ا

 باورش نشده بود. انگار

 به ناموسم... ؟  -

 بودم رفتم سمتش.... و نقشمو تو اون لحظه بهانه کرده خواستی.انگار دلم اغوششو مرهنشیسرخ شدو رفت سمت پ چشماش

 

ری که کردم بود...اخرش طاقتش تموم شدو گوشه ...تو بهت کا هیبپوشه از دستش گرفتم و پرت کردم  خواستیکه م ویرهنیسمتشو پ رفتم

 ..برد... نایمنو رو دستاش بلند کرد و به سمت اتاق خواب بابا ا تسلیم شد..

 میدیدرم نشن یصدا  یبردم....حت ادیدختر بودنم...دشمن بودنم با ارسالنو هم از  چی........نقشه که همیدیفهمیحال خودمونو نم  گهید

 

 نابود بشه.... یراحت نیلغزش به ا هیکاخ آرزوهام با  کردمیفکرشم نم ی....حتاره

 قابل وصف بود... ریاون لحظه واقعا غ اره
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 تونستمیبود که تو اون لحظه م یتنها کار نی.ادمیچیمالفه رو دور خودم پ عیو مامانم که دستشو گذاشته بود رو قلبش.سر زیبابا و عز یطوفان نگاه

 انجام بدم. 

 ؟یشد کامبخش مدارکو اورد یچ -

بود .به ارسالن نگاه کردم ...سرشو  ستادهیرو...انگار زمان ا دیدیم دیاونچه که نبا دی...اونم دشدیم کیعمو کامران بود که هر لحظه نزد یصدا اره

 کردم؟ کاریمن چ ایکرد.خدا مونمیکه کردم پش ی...شرم تو نگاش از کار نیید پاانداخته بو

 

 نیناموس ا یگوشمونو پر کرد: دختره ى ب دادشیداد و ب ی....صداادیگرفتش و نذاشت جلو ب عیعمو سر ادکهیلحظه خواست به سمتم ب هیتو  بابا

 ران ولم کن...شرف؟ هان؟ جواب بده... کام یب یکرد کاریبود جواب زحمتام؟ چ

 .گفتینم یچیافتاده بود و ه هیما مات موند....مامانم به گر دنیاونا زن عمو هم سمت اتاق اوند و با د یسرو صدا با

 

 افتاد. نییاز گوشه چشمم پا اشک

 تو رختخواب؟ یپسر هم کشوند نیکه ا یکرد کاریچ ستی...معلوم نیننگ هیبه من نگاه کرد و گفت: تو ما نهیبا ک زیعز

 من بود.من خواستم. ریگرفته گفت: تقص یبند اومده بود.ارسالن با صدا زبونم

 تموم کرد.  ویتعجب نگاش کردم.مردونگ با

 .ریشو گردن نگگ*ن*ا*هبه ارسالن نگاه کرد و گفت: دروغ نگو پسر. زیعز

 کار باشه...چرا فقط من..گ*ن*ا*ه دیاونا ارسالن هم با دیکردم اما از د گ*ن*ا*همن  درسته

 ارسالن الل شدم:من عاشقشمحرف  با
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  گه؟یداره م یچ نیشدم.ا رهیتعجب به چهره مصممش خ با

 کنه... هیخشم خودشو تخل ایبابامو اروم کنه  دونستیطرف نم هی. از کردیداشت خودشو کنترل م یلیخ عمو

 ...کنمیکرد و گفت: باور نم یبه هردومون نگاه زیبه حالش سوخت.عز دلم

 ..رونیگفت:همه از اتاق ب هیحرف زدن بهمون بده رو به بقاجازه  نکهیبدون ا بعد

 نه. نباری.. ازیگفت:نه عز دیباریازش م شیکه ات ییبا چشما بابا

 یبه صورتم زد.دست برد طرف  موهام و من فقط م یمحکم یلیلحظه به سمت من حمله ور شد و س هیحواسش پرت شده بود و بابا تو   عمو

 دور خودم. تونستم مالفه رو سفت بچسبم

 بابا به صورتش نشست. یلیکرد از من جداش کنه که برق س یدست بابام رو گرفت و سع ارسالن

 .رتیغ یب یبود جواب اعتمادم؟ تو پسر برادرم بود نیا -

 حرف چشماش سرخ سرخ شد... نیبا ا ارسالن

 .خونه میپیچیدم تو وعربدش هنوز یبرد.صدا رونیبابا رو گرفت و اونو به زور ب یمحکم بازو عمو

 شده بود...شرم کردم از کارم..زن عمو هم کنارش همون حالتو داشت. رهیهنوزم گوشه اتاق کز کرده بود و به من خ مامانم

 .رونیرو به اونا گفت:گفتم همه ب زیعز

 .رونیعمو دست مامانمو گرفتو به زور بردش ب زن

مهم نبود.مهم آبرو و  گهیاز شهر باشن...د رونیقرار بود ب نایلحظه بابا ا نیم  تو افکر کن نینداشتم.نخواستم به ا ختنمیقدرت اشک ر یحت گهید

 بود که نابود شد.مهم اعتماد از دست رفته خانوادم بود. میو زندگ ندهیآ

 

 گوشمو پر کرد زیپر از خشم عز یصدا

 ا... الاله اال......امنیکتکاشون له بش ریز خواستمی..منیاجازه بدم حرف برن خواستمیبه خدا قسم نم -
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 یب نیکه ا یباش ازدواج کن یچرا قبول نکرد ؟یچرا همون موقع نگفت یعاشقش یگیتکون داد و ادامه داد: ارسالن تو که م تیبا عصبان سرشو

 اد؟ین شیپ ییآبرو

 دوخت. و اروم گفت: چون غرورم اجازه نداد بگم زینگاشو به عز ارسالن

 غرورت ؟ -

 اره. -

 ن؟یهم -

 . نیماره ه -

 ؟ یبگ یخواینم یچیه -

 نه -

 یتا کار رمیگی.من جلو کامبخش و کامران و میبار غرورتو کنار میذار نیا یباشه من فرصت حرف.زدن و بهتون دادم .اگه واقعا عاشقش باش -

 چکدومتونیه نباریکردنم ا.فرصت فکر نیخونه ما.خودتونو واسه ازدواجتون اماده کن ادینداشته باشن.هانا هم امشب م چکدومتونیبه کار ه

 ....چکسیعمتون ه یدرز نکنه.حت ییجا ییرسوا نیا هتره.بنیندار

 مارو دوباره با عذابمون تنها گذاشت رونویاتاق رفت ب از

 

 عقدمون ... یآماده شد برا میزودتر از اونکه فکرشو کن زیچ همه

 ی.حتگشتیسر کار و اخر شب برم رفتی.چون صبح مدمشیند گهیاونشب د در چه حاله.بعد از دونستمی.نمشمیباور نداشتم که دارم زنش م هنوز

 ...امیبر ب میاز پس مخارج عروس تونمیبه حساب باباش و گفته بود خودم م ختی.اما پولشو رنیرو هم خودتون بخر لیگفت وسا

 ...پامو تو اون خونه نزارم. گهیننگشم و د هی..چون بابام گفت من مازیمنو بردن خونه عز اونشب

 بعد از عقدمون آماده کردن.. یاتاق بزرگ رو برا هیطبقه باال و اونجا   مینگاه کنم.رفت نایعموا یتورو شدیروم نم یحت راستش
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زده  خی....تمام وجودم نشیبب یخوایعقدش کرد برو هر چقد م یاما بابام مانعش شده بود و گفته بود  وقت نمیمامان اصرار داشت بب نکهیا مثل

 .دمبو یانگار زندان یعنی...نمشیدادم نب حیبه وجود اومده ترج طیبود که به خاطر شرا یکه همدم لحظه هام بود ثر یچند روز تنها کس نیبود.تو ا

که بود, ینداشتم.زن عمو تنها کس امویب رونیاز اتاقم ب یکه حت نویا یرو قتشی..اما حقنتمیبب ادیو التماس که بزارم ب  کردیم هیپشت تلفن گر ایثر

 .دمیکه امکان داشت ند ییچرا.. عمو هم تا جا دونمیباهام مهربون بود و هوامو داشت.نم

 تونستیدامن خودمونو گرفت.ارسالن م دونمیکه م ییرسوا هیکردم.. چرا نتونستم بر نفسم غلبه کنم.تهش شد  نکارویاونروز  چرا ا دونمینم هنوز

 رفته. گهیکه رفت د یی.هر چند ابروزهیبر شتریاشت آبروم بنگفت و نذ یچیخونه اما ه دمشیبگه من به عمد کش

معروفش  یهم رو همون صندل زیبودن.عز ستادهی.مامان بابام و عمو و زن عمو همشون روبروم ادیچی, تو گوشم پخوندیعاقد که خطبه رو م یصدا

 ..نجای. عاقد اومد همزینشسته بود.به خواست عز

 نگام هم نکرد که حسشو بفهمم.اما بابام نگاهش هنوزم خصمانه بود. یمعلوم نبود.حت افشیاز ق یچیبه ارسالن نگاه کردم.ه یرچشمیز

  لم؟یعروس خانم وک -

 ...نیزنش بودم....زن ارسالن خان تاج الد گهیندونستم اروم بله رو گفتم.اره من د زیرو جا تعلل

 

  میکدوممون از جامون تکون نخورد چیعاقدرفت ه نهیاز ا بعد

.مگه میهم دعوت نکرد ینبود.کس یخاطر تو مهمون نیمسافرت کوتاه به آلمان رفته بودن و به هم هیواسه  نایمبل نشسته بودن....عمه ا رو همه

 داره؟ دنید ییرسوا

 ...شنیمن هردوشون قبول کردن و حاال هم با هم خوشبخت م شنهادیبعد از,پ نیافتاده فراموش شه.فکر کن یهر اتفاق خوامیاز همتون م -

 دمیو با استرس از جام پاشدم و به سمت بابام رفتم...تا بهش رس دمیروبه من کرد و با چشم و ابرو بابامو نشون داد... منظورش رو فهم بعد

خونواده رو  نیکه ا می..من چه ادمهیگر ریز میو منو تو اغوشش حل کرد....هر دومون زد دیکردم.اما دستشو کش کیدستشو گرفتمو به لبم نزد

 رنجوندم... نطوریا

 به حرف اومد: بابام
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 بابا... زیعز یبش خوشبخت

 منو بغل کرد.. عی. سرستادی....نگاهم به مامانم افتاد که کنار بابام انیهم

 ...یخوشبخت بش دوارمی...اممیازت ببر میتونی...نمیدونمون هی یکی...ییفرزند ما یهم بکن یدخترم...تو هرکار میپشتت شهیما هم -

 دستم حس کردم... یرو رو یکه دست کردمیلش هق هق مبغ تو

 ستادمیاومدم رو بروش ا رونیبلند کردم زن عمو بود.. از بغل مامان ب سرمو

 ببخش زن عمو. -

 ...فقط مامان.باشه؟ میبه بعد زن عمو ندار نیزد و گفت: زن عمو؟... از ا یاون لبخند اما

 زن فرشته بود و بس... نیا ایخدا

 عمو رفتم...اونم آغوششو برام باز کرد.... به سمت اروم

 عمو صدا نکن گهیمنم د -

 چشم بابا -

 نبوده. ندی...هرچند خوشامیکنیافتاده فراموش م ی...گذشته و هراتفاقیتا با پسرم خوشبخت ش کنمیم ی...همه کاریتو مثل دخترم -

...بعد از با اخم مردانه اش نگاهش کرد و بابا هم مرد دیب*و*ستشو که به سمت بابام رفت و دس کردیدنبال کردم...ارسالن رو نگاه م نگاشو

... بعد خم شد و دست عمو رو نطوری...اونم همکردیبودم اومد..عمو نگاش م ستادهیسمت من که کنار عمو ا دیب*و*سدست مامان بابامو  نکهیا

 من بودم. نایگرفت.مسبب همه ا می....گردیب*و*سهم 

 کرد.... یخوشبخت ی...اونم برامون آرزومیدیب*و*سو دست اونم  میرفت زیاز پدر مادرامون سمت عز بعد

 سپردن و رفتن...  نایبود که مامان بابام منو به عمو ا عصر

 بابا موقع رفتن به ارسالن رو به خاطر اوردم حرف
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 ...مراقبش باش..کنمیفکر نم یباهام دار یچه نسبت نکهیداشته باشه به ا یناراحت نیتره...اگه کوچکتر زیکه بهت سپردم از جونم برام عز ینیا -

 هم سرشو اروم تکون داد و چشم گفت.. ارسالن

 

لباس  یتخت نشسته بودم....به جا یرو یحلقه ا نیزانوم بود و است یکوتاه که تا باال یاتاق خوابمون تنها بودم و با همون پبراهن زرشک تو

 رفتن.. دونمیکجا فقط م دونمی... نمرونیودم...ارسالن با عمو رفتن بکنم خودم خواسته ب کاریتنم بود..چ راهنیپ نیعروس ا

 به در خوردو متعاقبش زن عمو داخل شد. یا تقه

 زد و رو. تخت کنارم نشست. یلبخند

 عروس قشنگم؟  یکنیفکر م یبه چ -

 .ومدیبدم ن یبود.. ول یچه حس دونستمیلفظ عروس مورمورم شد...نم از

 فتم: به سرنوشتم.زدم و گ یخودش لبخند مثل

 باهات مادرانه صحبت کنم؟ تونمیشد و اروم دستمو تو دستاش گرفت و گفت:م کمیعمو نزد زن

 نییحتما..بفرما -

 ارسالن دوست نداره...دروغ گفت عاشقته نه؟ -

 بود.. زیهمه چ انگریب سکوتم

 خوشحالم... یتو عروسم نکهیبود...اما من از اهم بدونم.کارتون اشتباه  خوامی..نمنیرو کرد نکاریچرا ا دونمیمشخص بود..نم -

 زدم و گفتم: ممنون. یحیمل لبخند

 دارم. یاما ازت خواسته ا -

 نگاش کردم یسوال
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...و ستیخوب ن ونتونیم دونمی..و خوب منیخوشبخت باش خوامیشه...م شیزندگ بندی...اونقد عاشق که پایارسالنو عاشق خودت کن خوامیم -

 نیاز هم خوامیبالش بزاره...م هی..باتو قراره کل عمرشو سر رو ینشی...امشب تو هم بالزنهیرابطه حرف اولوم هیزن تو  یشه.ول میتا ترم برهیوقت م

..تو دمشونی...اونجا چسیلباس خوابات اون سوم یلباس خوبم بپوش...کشو هی ریدوش بگ هی..خودتو براش آماده کن.برو یشروع کن االح

.اگه هییقدمم رابطه زناشو نیکه ارومشون کنه...اول شنیم یمردا جذب زن یباشه.ول یادیخواسته ز دیشا تیموقع نیا تو دونمیبپوش..م نویبهتر

 ...ینصف راهو رفت یقدم موفق باش نیبرداشتن ا وت یتو.. بتون

 نای...ا ینگفتم تا تو خجالت بکشرو  نایانداختم...زن عمو سرمو بلند کرد و گفت: من ا نییزن عمو گر گرفتم..از خجالت سرمو پا یحرفا با

 مادره... هی یحتاینص

 .یتونیم دونمی..میموفق باش دوارمیخونه...ام ادیم 10..به ارسالن زنگ زدم گفت رمیم گهیجاش پاشد و گفت: من د از

 ...رونیاز اتاق رفت ب و

 ت... انگار غذام...لحظه خندم گرف هیبکنم؟ خودمو براش حاظر کنم؟  تونمیم کاریچ یعنیکنم.؟  کاریمن چ 

کنم  یکار دیکنم...با مونشیپش دی. ارسالن در حق من لطف کرد.منم نبارمیبگ ممویتصم دیبا گفتیزن عمو راست م ه؟یچ ایمسخره باز نیا هانا

ز به اون دختر اونرو ادمهی.شهینم یحساسه...راحت راض طرو این رواب یلیامشب باش بخوابم؟ارسالن خ ی.. چطور؟یاخه چطور یعاشقم شه... ول

 .ادیناخوداگاه. رو لبم م یلبخند فتمیکه م ادشی... گفتیم یچ

حاظر شدم و از اتاق زدم  عیبود.سر 7عاشقش کنم...چشمم به ساعت افتاد. کشمیحاال دارم نقشه م یمن ازش متنفر نبودم؟ چطور مگه

 کردم.. دایتو اتاقش پ کردیم شیکه داشت ارا ی.زن عمو رو در حالرونیب

 عمو زن -

 رون؟یمن چن ساعت برم ب شهیاخم نگام کرد که گفتم: مامان م با

 .میمراقبت باش  یستین یحساسه...گفته.وقت کمیاخه ارسالن  پرسمیببخش که م زم؟یکجا عز -

 .شگاهیارا رمیم -

 دوستمو بدم. شگاهیکارت ارا سایزد و گفت: وا یلبخند
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 ..ی. گفت: بگو از طرف من اومدسمت کشو و کارتو در اورد و به سمتم گرفتش و رفت

 .رهیمیبرات م یچجور نی.تو امشب برو سمتش ببیدیبه حرفم گوش م نکهیزد و گفت: ممنون از ا  یلبخند پهن بعد

 .کردیاصرار نم نقدیا دونستیافتاده.اگه م یچه اتفاق دونستیعمو که نم زن

 (یمانل شیبود کردم....)سالن  اراکه سردرش زده  یبه تابلو بزرگ ی.نگاهدمیرس شگاهیبه ارا باالخره

 لیخ داسیظاهرش که پ از

 

  

 

 ..میستین سهیقابل مقا نای...ما با عمو اگهید هی...پولدارهیو آنچنان کیش ی

 به حال ارسالن.. خوش

 کارمند... یبزرگ بود با کل یلیسالن خ هی...نجایشدم...اوه اوه چه بزرگه ا شگاهی. داخل ارا

 ا از خانوم یکیسمت  رفتم

.... 

 گرفتم. نیماش هیاومدم و  رونیب شگاهیارا از

به  یش*ر*ا*ب گفتیم شگرهیکردم...اخه ارا یش*ر*ا*ب.موهامو کردمینگاه م نیماش نهیعوض شده بود.همش خودمو تو ا یکل افمی... قشیاخ

 کردمیم یاحساس سبککل بدن هم انجام دادم... ونیالسی...واقعا هم بهم اومده بود و جذابم کرد...اپادیبرنزه ها م

 رونیدوش ربع ساعته گرفتم و ب هیتو حموم.. دمیرفتم باال و لباسامو در اوردم و پر نهیبب یکس نکهیبدون ا عیبود ...سر 9خونه ساعت  دمیرس

 وود رو انتخاب کردم لباس قرمز که کلش تور ب هیکه بهتره... دنشی...نپوشییکه زن عمو گفت و باز کردم.. اوه اوه...چه لباسا ییاومدم....کشو

...تعجب کردم پس زنیارسالن خان اومده که گفت بله اقا سرم دمیشب...محبوبه اومد باال و واسه شام صدام زد..ازش پرس یکنار گذاشتم برا

 لباس عوص کنه.. ومدیچرا ن
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 نفر بودم.... نیاخر نکهیاومدم و به سمت سالن رفتم.... اوه مثل ا نییپله ها پا از

 سالم -

 اروم سالم دادن.. مهه

 کرد خکوبمیم زیعز یکه صدا نمیبش یرو صندل اومدم

 ؟یبگ دیبه شوهرت خسته نباش دینداده اول با ادیبهت  یکس -

 .کردیشده بودن.ارسالن اما با اخم به ظرف غذاش نگاه م رهیبهم خ هیکردم...سر جام مونده بودم و بق کپ

 کردیعمو با لبخند نگام م زن

 زمیعز یگفتم: خسته نباش ستادمویالن اکنارارس ناچار

 کنارش نشستم.اروم شروع به غذا خوردن کردم. یصندل ینگفت.رفتم و رو یزیاروم تکون داد و چ سرشو

جمع  زویمحبوبه رو صدا کرد تا م زیارسالن و نداشتم...شام که تموم شد عز یسرد نقدینگفت..انتظار ا یزیچ گهید دویبار حالمو پرس هی عمو

 زیجلو باباش و عز اد؟ین شهی.مگه مادیمن؟ اره حتما م شیاتاق پ نیتو ا ومدیارسالن م یعنیرفتم تو اتاقم تا کارمو انجام بدم.. عینم سرکنه.م

 .ادین تونهینم

 ... یی.اوممممم چه بوکردم  دیتجد شمویموهامو باز گذاشتم.ارا دمویلباس خواب قرمزمو پوش عیسر

 کجاس.... نمیلباس محبوبه رو صدا کنم بب نیبا ا شدی.رومم نمومدیساعت گذشت و ن می....نادیسالن بحاظر بود تا ار زیهمه چ خالصه

 ...دیدیمنو م کردینشسته بودم که تا در رو باز م یتخت نشستم و منتطرش شدم..طور یرو

.حواسش به ستادمیو بست.ناخوداگاه پاشدم ا جلب کرد.در باز شد و ارسالن اومد تو و در شدیکه داشت باز م یدر توجهمو به در رهیدستگ یصدا

 وکرد و جلو اومد و بازوم  یاخم هویمن جلب شد و از سرتا پامو با دقت از نظر گذروند...خوشحال شدم...حتما خوشش اومده انگار تو بهت بود.....

http://www.roman4u.ir/


 

 
29 

 

کارا رو   نیا ییاز خشم گفت : تو با چه روکنترل شده  یکه به سخت ییکم بود و چشم تو چشم با صدا یلیکه فاصلمون خ یسفت گرفت و درحال

 هان؟ ؟یکنیم

 برخوردشو نداشتم... نیشده بودم.اصال انتظار ا الل

 جواب منو بده... -

 .دیکشیتند نفس م تند

دست  شوهرم بهم یکردم...بگ ت*ج*ا*و*زمن بت  یبگ ادیدفعه شکمت باال ب نی..البد ا  ؟یکه بازم منو به تخت بکشون یدیلباسو پوش نیا -

 زده ...

تو  دمشیکش یبگ ی... نتونست؟یگرفت یمون ؟اللیدیمن بود....قبول..اما تو خجالت نکش ریزد و ادامه داد:درسته من گفتم تقص یقهقهه عصب بعد

 .....خونه که 

 ؟یدرهم حق.به جانب گفتم:مگه اونشب فقط من مقصربودم؟ من خواستم؟ تو نخواست یاخما با

که زنم..  ادی... از خودم بدم میکرد ک*ی*ر*ح*که منو با اون عذاب وجدانم ت ومدیبدت ن نیدم....اما تو هم همچدرسته من اول شروع کر -

 ....ادیکه اسمش تو شناسناممه.. خواسته برام دام پهن کنه...از تو بدم م یکس

 شد؟.. تازه شروع شده....هه.. تموم یهمه چ یکن..تازه اولشه.. فکر کرد هیزد و گفت: گر یپوزخند دیاشک تو چشممو د یوقت

 خواستمیداده بودم گفتم: نرو.... من اشتباه کردم.فقط م هیکه به در تک یجلوش ؛ در حال رونیب رفتیداشت از اتاق م یساکت باشم.وقت نتونستم

 شد..دست خودم نبود.ارسالن به خدا... یچ دونمی..به خدا نمارمیحرفاتو درب یتالف

 ستیمهم ن گهیدجلوم گرفت و گفت:  دستشو

 ...رهیابروم جلو همه م یدوباره جلوشو گرفتم و گفتم: نرو.. اگه بر رونیبره ب اومد

 تا صبح تو بغل تو باشم ...تا ابروت نره؟ یانتظار دار ه؟یچ -

بودم....ارسالن امشب  که مسببش خودم ییایکردم...به خاطر تمام بدبخت هیتخت افتادمو اروم اروم گر یرفت....رو رونیکرد و از اتاق ب یاخم

 یکردم تا صدا ادیو فشار ابو ز رفتم حمام.....کشمینم گهیخسته شدم...د اینفسشو کنترل کنه...خدا تونستیخفت حقم بود؟...م نیمنو پس زد..ا
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 ماشیسوار اوپت مدیفهم ومدیم نییکه اون لحظه از پا ییدرکم کنه....با اون صداها تونستینم طیتو اون شرا چکسینشنوه...ه یهق هقمو کس

 باالتر؟  نی...حقارت از اهو توشب ازدواجشون پسش زده ..ولش کرده و رفت خوادیکه اقا ارسالن عروسشو نم دنیشدو رفت...و االن همه فهم

 نیببره ا ادمیتا خواب از  دمی.اروم رو تخت دراز کشدمیاومدم و لباس پوش رونیکرده بودم که چشمام پف کرده بود...از حمام ب هیگر اونقد

 سرنوشتو...

 

 تخت کنارت بخوابه. نیرفت هانا خانوم..اون محاله رو ا ادتیکه کردم به کنارم چشم دوختم...هه... یکار نیشدم اول داریب یوقت

 لحظه بعد محبوبه اومد و گفت وقت صبحانس و همه منتظرمن... چند

اون...حتما  ینبود... پس عمو رفته سر کار...ول یو زن عمو کس زیجز عز زیر منگاه کنم...س هیبه بق دمیکشی.خجالت منییشستم و رفتم پا صورتمو

 از اون دخترا شبو صبح کرده؟ یکیکجا بوده...با  یعنی... ومدهیخونه ن

 فکرشم تنم مورمور شد. از

 افتاد؟ یچه اتفاق شبید-گفت زینشستم...مشغول خوردن شدم که عز یکردم و رو صندل یاروم سالم

 حرفاس. نیمن داغون تر از ا یاصال حوصله جواب دادن به حرفاشونو نداشتم.زندگ یول کردمیخودمو اماده م دیاشد...ب شروع

 ... ستم؟یمگه با تو ن -

 داشتم بگم؟  یسکوت...مگه چ بازم

  ؟یه دارشب شوهرتو تو خونه نگ هی یتونی... نم؟یهست ی.تو چه زنشدمیتو بودم الل م ی... منم جایگینم یزیمعلومه که  چ -

 ...یکه خوب وارد بود یبگذرونه؟اون موقع که تو بغلش بود رونیشب و ب دیمن... با نوه

 ... زیعمو لبشو گاز گرفت و گفت: عز زن

زد هان؟...بزار بهت بگم اگه نوم  رونیاز خونه ب یکه عصبان یبش گفت یمن بلدم...چ یستیبلد ن یساکت...تو دخالت نکن.اگه تو عروس دار -

 ...و تو هم..رمیگی..سانازو براش مکنمیم اهیاز خونه برطرف کنه روزگارتو س رونیب وازاشین
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 .زیعز گهیبسه د -

گفت: هانا  زیگذاشت و رو به عز زیبود که سرخ شده بود.جلوتر اومد و دستاشو رو م یعصبان ی.به قدرمیشد رهیارسالن هممون بهش خ یصدا با

و از زنم حساب پس  نیدخالت کن میمسئله زندگ نیتر یربوطه...انتظار نداشتم تو خصوصبه خودمون م مونییزن منه. روابط زناشو

 ...گمیراحت بشه م التونیخ نکهیا یبرا ینم. ولک انشیکه بخوام ب ستیهم ن یزی...چستینخواستنش ن لشیاز خونه دل تنمرف رونی....بنیریبگ

کنارش باشم و  نکهیاعصابم خورد بود...تحمل ا نیهم ی...برامیادامه بد میونستوسط رابطه عادت شد و نت شبیکرد و ادامه داد: هانا د یمکث

 نتونم....

من دورت  یاله یذوق مرگ بشم....وا شیحرفاش و طرفدار دنیاز شن ایاز شدت خجالت سرخ بشم  دونستمیمن نم یادامه نداد ول گهید

 بگردم...

 

 ؟؟؟یکنیصحبت م یحن با کل نیبا بهت به ارسالن نگاه کرد و گفت :تو با ا زیعز

 برداشت و گفت: زیم یدستاشو از رو ارسالن

 نیگرفت میکه برام تصم نجاهمیکس دخالت نکنه..تا ا چیه می...اما بهتره تو زندگستین یاحترام ی....قصدم بزنمیحرف م یبا ک دونمیم خوب

 ...هیکاف

 بود؟؟!! نطوریهم شهیارسالن هم شدیم یذوق مرگ شدم..چ تشیحما از

 رو به زن عمو کرد و گفت: یعصبان زیکه از پله ها باال رفت....عز دمیشنیپاشو م یرفت. صدا رونیکرد و از سالن ب یخما

 ...نیاز پسر تو...همتون خووووب دستمزدم رو داد نمیا

 گفت: یعمو با لحن عذر خواهانه ا زن

 خوام... یبه جاش معذرت م من

 و گفت: دیعصاشو کوب زیعز

 نکرده... الزم
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 غذا نخورده به سمت اتاقش رفت.. و

 گفت؟؟یارسالن راست م_

در جواب زن عمو  سرمو تکون  نیهم ی..براشدیم نیبهش توه زدمیاگه خالف حرف ارسالنو م ی..کاش قبال فکر کرده بودم. ولگفتم؟؟یم یچ

 یکاف یبه اندازه  میحساب کن می..البته اگه بخوامیم نخوردکردم و از جام پاشدم و با گفتن با اجازه از پله ها باال رفتم..هه صبحانه ه یدادم..مکث

 نوش جان کردم..

رو داشت... با تعجب بهش نگاه  یشگیتخت نشسته بود و سرشو تو دستش گرفته بود...بازم اخم هم یکه رو دمیدر اتاقو باز کردم..ارسالنو د

 زد و گفت: یپوزخند دنمیکردم..با د

به بعد  نیدخالت کنه.. تو هم از ا میتو زندگ یاز تو نبود .. از خودم بود. من عادت ندارم کس میاش...جانب دارخوش حال نب ادیبهت بگم ز اومدم

 ...فتهیاتفاق ب دینبا شبیمثل د یی.. اتفاقایندازیبدجور تو سرت م ینظر بده.. بار آخرت باشه فکرا مونیراجب زندگ یکس نسای... واریبگ ادی

 زد و گفت: یپوزخند

 هیمن  یزندگ ی.. تو تورهیس یخونه...چشم و دلم به حد کاف امیب یدخترِ ناش هیرابطه با  دیهست که نخوام شب به شب به ام نقدرین ام یبرا

 ..یموجود اضافه ا

 کرد و گفت: یکوتاه مکث

 ..زمیریبه بعد به کارتت پول م نیمخارجت با منه از ا چون

 ..دمیلباسشو تو دستم گرفتم و به سمت خودم کش قهیبود رفتم و  ستادهیکه حاال اکه زده بود به طرفش  ییبابت حرفا تیعصبان با

بودم  یاز دستش عصبان نقدریکرد که تعادلشو حفظ کنه..انگار تعجب کرده بود اما تو اون لحظه ا یخورد و سع یانتظارشو نداشت سِکَندَر چون

 چشماش زل زدم وگفتم: تو دستم بود به قشینکردم.. همونطور که  یکه به حالتش توجه

 یتو برا یبرام جهنمه.. نه فقط برا یزندگ نی.. اخوامیرو نم یزندگ نی.. منم ایکنیم سهیباشه که منو با اون زنا مقا یبار آخر نیارسالن ا نیبب 

 یکن یفکرشم نم ی... حتیوردش کنخ یکه بتون ستمین ی.. من اونادیاز دهنت در م یبه بعد بفهم چ نی... از ایکنیم نیمنم سخته.. اما تو فقط توه

 ...ادیازم بر م ییچه کارا
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 گفت: یجدا کنه با حالته مسخره ا قشیدستامو از  کردیکه تالش م یزد و در حال یپوزخند

 ؟؟ییچه کارا مثال

 خودش با پوزخند گفتم: مثل

 ...ینیبیبه کارات ادامه بده... م تو

 کرد و گفت: یخاص نگاه

 شوهررررت؟؟!! ی؟؟؟برایکش یم یک یاشاخ و شونه ها رو بر نیا

 ..؟؟!!زنهیحرف م ینطوریچرا ا نیکردم...ا تعجب

 زد و گفت: یلبخند مچهین بعدم

 ...یکنم...گفتم که فقط بدون رتیرو نگفتم تحق نایا

 سردشو حفظ کرد و گفت: افهیهمون ق دوباره

 یمسخره باز نیشم... ا ییهوا دنیکنار هم خواب هی.. با ستمیهم ن دیبد دیند خوابم.. ی... رو کاناپه هم نمخوابمیاتاق م نیبه بعد من تو ا نیا از

...حاملت دمی،نخواب دمی...من باهات امشب خوابمونیتو زندگ یعنیخوام.. ینم مویبه بعدم دخالت تو زندگ نیبه صالحه.. از ا نیخوام... ا یهارو نم

 خوام.. یگفت(چون ممممن نم دیکزد و با تا نشیفهمه...)دستشو ب س ینم یکردم و نکردم کس

 کرد و گفت: بشیدستاشو تو ج بعد

 حرفامم..... بابت

 کنه اما پرو پرو بهم نگاه کرد و ادامه داد: یشد... انتظار داشتم معذرت خواه رهیکرد و بهم خ سکوت

 ...ینیب یبرخورد و م نیهم یرفتار نکن خوامی... اگه اونطور که مستمین مونیاصال پش_

 تو چشماش گفتم: یرگیناز و خ کمی.. با ختیکمرم زدم و سرمو کج کردم به سمت راست...که موهام رو شونه ام ر به دستمو

 تو رفتار کنم؟؟!! لیبه م دیوقت چرااااا با اون
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 :کیاومد نزد کمی

 ...یچون تو زنه من_

 گفتم: دادیکه حرصمو نشون م شتریلبخند پسر کُششش زدم) جون خودم( و با ناز ب هی

 ....ستااااین یازدواج واقع هی نیا یلو

 زد و من اون لحظه تو دلم گفتم: ییبایز لبخند

 کثافت لبخندشم قشنگه...!! 

 ....خوردیکه نفسامون به هم م کیشد...اونقدر نزد کمینزد ییهمون لبخند کزا با

 رتم گفت:زمزمه بود تو صو هیکه شب یآروم یکه با صدا فرستادمیتو دلم به رفتارش لعنت م داشتم

 باشه؟ یواقع یدوست دار -

 رفت... رونیزد و بعد از اتاق ب یبود منو گرم کرد...پوزخند یهر چ ی..ولکردمیحس م نطوریمن ا اینگاش خاص بود  دونمیقفل شد..نم زبونم

 رفت... بازم

 ... ینیبیبهش اجازه بدم منو خورد کنه.حاال م دیمحکم باشم. نبا دیبا

به خودم زدم.اها  ممیشگی.موهامم باز گذاشتم.از عطر همدمیستش پوش یتاپ گردن هیقرمز رنگ و  یدامن کوتاه کش هیسراغ کشو لباسام  رفتم

 رونیدل کندم و از اتاق ب نهیبه خودمو نداشتم.از آ دنیرس ینا گهیکردم د هیمدت بس که گر نی...ایشگیهم یحاال شد...حاال شدم همون هانا

 بود. یه...محبوبه خانم مشغول آشپزرفتم تو آشپزخون عیرفتم...سر

 محبوبه جون. -

 جاش پاشد و گفت:جونم خانم. از

 رون؟یآقا ارسالن رفتن ب-

 شرکت...گفتن ناهار براشون چلو گوشت درست کنم خانوم. رنیشما گفتن خبر بدم م یپا شیبله خانم.پ -
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 خوش خوراکم هست. چه

 مامان کجان ؟-

 خانمم تو اتاقشونن. زیه دوستشون...عزرفتن خون شونمیپاتون ا شیواال پ -

 .یمرس -

 رفته شرکت.... پس

........ 

 

 

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

 بود. ینگاهش برام کاف ی...ولدادینم ریبهم گ گهید زیگذشته بود و عز دوماه

بهش دارم که قابل  یحس قو دونستمیم گهی..حاال د.میدیخوابیبا فاصله از هم رو تخت م ومدی.روزا شرکت بود شبم که مدمیدینم ادیز ارسالنو

 جادیزنو شوهرا محبت ا نیخدا ب نکهیداشتم..مگه نه ا میکه به مردزندگ یباشه.حس نمونیفاصله ب نیا خواستمیکه نم ادی..اوتقد زستیوصف ن

اما  نداختینم کهیبهم ت گهید برام جذاب بود....دبا پوزخند بو یوقت ی...نگاه ارسالن حتدمیدیتر از اون تو نگاهم م قیعم یزیچ هیحاال  کنه؟یم

 . ...دادیازارم م گسیبا کس د نکهیو فکر ا ومدیم ری....شبا د میدیدیهمو نم ادیز یعنی.زدیحرف نم ادیز

 

**** 

 نیهست از ا ادیز براش رونیخودش گفت ب یخونه بود....نکنه....نه امکان نداره....ول گهیساعت د نیکرده.... هرشب ا ریچرا امشب د ایخدا

 ه؟یارسالن االن تو آغوش کس یعنیصبح .. 2شدم.. رهیزنا....از فکرش سرم درد گرفت به ساعت خ

 کرد...پس اومد...همه خوابن و من منتظر شوهرم...هه شوهرم؟ ارمیهوش یدر ورود یصدا
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تر از  پی....تنش بود...خوشتشیو کت مشک یه اسرم راهنیپ هیکتون و  یشلوار مشک هی...ارمیدر باعث شد سرمو باال ب رهیدستگ یصدا

 ...کردمیبودم که اگه جاش بود لباساشم پاره م یاونقد عصب ی...ولشهیهم

 ؟یبود داریمتعجب گفت: تا االن ب دیمنو د تا

 ؟ یوقت شب کجا بود نیو جواب دادم: مگه مهمه ؟...تا ا ستادمیجام پاشدم و روبروش ا از

 .تو کار من سرک نکش.نمیبینم خیبه توض یازیگفت: ن اوردیرو از تنش درم که کتش یکرد و در حال یاخم

اسمش مرد  شهیخوش گذرون یوقت شب پ نیو تا ا کنهیکه زنشو ول م یمرد؟ مرد گنیبه تو هم م ؟یهست یزدم و گفتم: تو چه مرد یزهرخند

 ..تو....دمیتر از تو ؛تو عمرم ند رتیغ ی...نامرده...بستین

 نیبود که اگه تخت پشت سرم نبود پخش زم نیدستش سنگ یبه صورتم نشست...به قدر شیلینشده بود که برق س حرفم تموم هنوز

بودم که با اون  رتیغ یاره...د  اگه ب رتم؟یغ ی...دستم رو صورتم بود که انگشت اشارشو سمتم گرفت و گفت: خفه شو تا نکشتمت...من بشدمیم

 ...م؟یخوش گذرون ی...االن اسمت تو شناسنامم نبود.من پیقم نبوداالن تو اتا مدکه به بار او یافتضاح

 ...کنمیچالت م نجایاز زبونت بشنوم..هم یمزخرفات نیهمچ گهیبار د هیبار اخرت باشه هانا... 

 

 

 

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

 

فرداش زن عمو  ن..فکر کنم تند رفته بودم.. چو.کردیبه صورتم نگاهم نم ی... حتمینداشت یبا هم برخورد گهی..بعد از اون روز و رفتار ارسالن  د

 بهش گفت:

به  کمی..مامانجون یکنیخودتو خسته م یلیخان زنگ زد گفت خ یکسر روزیوقت سر کار نمون...خودتو خسته نکن...د ریتا د نقدی!!مامان اارسالنم

 باش... تیفکر سالمت
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 زد و گفت: یلبخند زورک اونم

 خونه.. امیود بز تونمیشده نم ادیمدت کارا ز هی

 که بهش زده بودم..  ییمن  اون لحظه چقدر شرمنده شدم بابت حرفا و

 :گفتیتعجب کرد که تا دو ساعت پشت تلفن م یازدواجم رو گفتم به قدر هیقض یکردم...وقت یدرددل م ایمدت با ثر نیا تو

 ییییهان ییییییکن یم یشوخ یواااااا

خلسه فرو  هی یو انگار تو شدمیخوشِ عطرش تو اتاق خوابمون مست م یو حساب نداشت... شبا با بورفتارم اونقدر شرمنده بودم که حد  بابت

عطر  یبدون بو شدم،ینگرانش م نکهیا ی...حاال سواادیتا ب موندمیانقدر منتظر م ومدیم ریشب د هیاز بوش که اگه  شدمی...اونقدر مست مرفتمیم

 نهیتا دستم براش رو نشه که منتظرش بودم...نب زدمیبه خواب م یاورد خودمو الک یم فشویتشرهم که شازده  ی... وقتبردیخوابم نم صبشالم

 احساسمو...حسش نکنه...

و  یشرع یدو عالم بشم... هه واقعا خنده داره...شوهرم بود...قانون ینگاش کنم و رسواااا دمیترس ی...میبراش تنگ بود همه نگاهام دزدک دلم

زنه و گوشِ فلکو کر کرده حس  یقلبمو که به خاطرش م  ادیفر یازش دورتر بودم...انقدر دور که محاله صدا یا گهی...اما از هر کس دیعرف

 کنه...

 

******** 

 

 ...میو ما همه در حال آماده شدن بود انیب نایقرار بود عمه ا امشب

 شده بود و جلوه داشت... یکار نینگ نشیس یوزانوم بود.. ر یتا باال شیکه بلند دمیکوتاه پوش نیآست یکاربون یآب راهنیپ هی

رو داد  یارسالن گوش یبود که اونم از وقت زی..فقط عزدادنینم تیمسائل اهم نیبه ا ادیز نایخانواده عمو ا ید..ولباز بو کمیفقققققط  کمی قشی

...چون ساق پا و رون نسبتا درشت و خوش  بودم دهیپوش یمشک یکنه.. دوباره به ظاهرم نگاه کردم...جوراب شلوار ینم یدخالت گهیدستش د

 ادیز زایچ نیارسالن ا یانگار برا ی...ولکردینصفم م دمیدیم نطوریدورم...اگه بابام ا ختمیر ینطوریتو چشم بود...موهامم هم یلیداشتم خ یفرم
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خدااااا... خوبه  ی..اومدهیاز سر کارش ن ...ارسالن هنوزامیب رونیاف اف در باعث شد چشم از خودم بردارم و از اتاق ب ی... صداستیمهم ن

 ...مااااایمامانش بهش گفت مهمون دار

 

  

 

 ...نییناله اومده...از پله ها اومدم پا یازش م شهیبه پرمشغله بودن معروفه و زنعمو هم لیعمو هم که تو فام یده شبه...حت بایساعت تقر االن

با عمو بودن...شوهر عمم هم کنار عمه  یهم پشت سرش هنوز گرم احوال پرس لیو سه ... سانازکردیم یداشت با زنعمو احوال پرس یکت عمه

 داشته باشم..و اونا هم متوجه من بشن..اووووه سانازوو..چه جلللف!!!؟؟؟... یبهتر دهیبود ... جلوتر رفتم که د ستادهیا یکت

کوفتش نشه هم به پاش بسته بود  یو ناناس که الللله فیپابند ظر هیو از ساقِ پاش معلوووم بود  یمیبود که ن دهیپوش یشلوار تنگ لوله تفنگ هی

 ...کردیعرضه م گرانیکه کااامال داشت ساقِ پاشو به د

برا خوشگل  برهیبهره م گهیکور و هزار تا کوور د یو پد کوریپول براشون خرج کرده...ماشاهلل از مان یپا و دستش هم معلوم بود کل یها ناخون

 ...شییی....اال بدن نما بود لباسش کامکاش بوووووود... یعنیهم مثل کت بود..  شدن... مانتوش

شُل  یهمون کتش باز بود و شالشو به حالت ایمانتوش  قهیتر از اون بود... نینبود اما حداقلش بلندتر و سرسنگ دهین پوشلباس منم آنچنا درسته

 به سمت عمه رفتم ... ییواومدم و با خوشر رونیخانوم ب وسیف نیناجور ا پیاز فکر کردن به تروسرش انداخته بود.. 

 سالم عمه جون_

 بغلم کرد و گفت: دادینشون م فشویرد یکه دندونا ییبایبا لبخند ز عمه

 ...زمیعز گمیم کیعمه دورت بگرده... تبر سالم

 آروم کنار گوشم گفت: بعدم

 عمه..؟؟!! یچرا پس انقدر ناز اومد شیخواستیکه م تو

 بهش نداشتم بلند گفتم: یعالقه ا چیکه ه یعوض کردن بحث یخجل زدم و برا یلبخند
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 گذشت مسافرت؟؟عمه جون؟؟ خوش

 اومد گفت: رونیعمه همونطور که از آغوشم ب 

 نشد... قسمت نبوده حتما... یموقع عقدتون باشم ول خواستیدلم م یلی.... خ یجات خال زمیعز آره

با  یهم وقت لیمبل کنار عمو نشست...ساناز و سه یرو کیو تبر یرضا رفتم..اونم بعد از سالم و احوال پرساز عمه گرفتم و به سمت عمو  نگاهمو

که به درد عمش  یسالم زور هیبود  یبه خاطر ارسالن از دستم عصبان یکردن به طرفم اومدن...ساناز که حساب یعمو و زنعمو احوال پرس

 به سر تا پام کرد و گفت : یزد و با لحن شوخ نگاه یلبخند لیسهنشست...اما  یمبل تک یو رفت رو کرد خوردیم

...)انگشت شست و اشاره اش و بهم ستهیب ستهیمثل اول ب کلتمی...هیبهت ساخته...جذاب تر شد یکه ازدواج حساااب نمیب یهانا!! م سالم

 از چشماشو بست...( یکی...و دستش رو جلو اورد و ��درست کرد رهیدا هیچسبوند و 

 انی(نمادارمیدوسش م یلیخکه ) سمت راسته لپم  یزدم که مطمئن بودم اون چال کوچولو یحیحرف و مخصوصا ادا و حرکاتش  لبخند مل نیا با

 ...شهیم

 ...نینکن...برو بش طنتی..!! انقدر شلیممنون سه_

 ی افهیکه با ق دمیارسالن رو د لیکنار رفتن سهکه با  کردمیو دنبال م لیرو صورتم بود و داشتم با چشمام رفتن سه حیاون لبخند مل هنوز

 افهیتر و ق ظیاخمش غل ومدیطور که باال و باال تر م نیو اخم آلود)طبق سنواتِ قبل(وارد شد... از پاهام شروع کرد به نگاه کردن...هم ب*و*سع

 لبم... یبه صورتم و لبخند رو دی.... تا رس شدیاش جذاب تر م

 ...ادیدر ب یبه حالت کاااامال تعجب حیصورتش تعجب کردم که باعث شد لب هام از حالت کاااامال مل یو اخم ماندگار رو یرگیاز خ 

 ... ایهست  یزیواقعا چ ایآ نمینگاه به سرتا پام انداختم بب هیآن به خودم شک کردم و  هی

ارسالن داره به  دمیکرده...سرم رو که باال اوردم دن افتیو در یمشکل چیحداقل مغز من ه ای...ستین یمشکل دمیبه خودم کردم که د ینگاه مین

 ...ادیسمتم م
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دستمو از مچ گرفت و  دفعهینزده بودم که  یتا سالم کنم اما هنوز حرف ستادمیحواسش به ما نبود..جلوش ا یرفتم..هنوز کس یسمت در ورود به

 ...نهیما رو نب یو منو همراهِ خودش به سمت راهرو برد که کس دیکش

همونطور که مچ دستمو گرفته بود اون  دیگوشه راهرو رس ی... وقتشهیکه گفتم االن دستم قطع م دیسفت مچ دستمو فشار داد و منو کش نقدریا

 دستشم چونمو سفت گرفت و فشار داد... یکی

 ...دیلب غر ریز دادیکه دندوناشو محکم به هم فشار م همونطور

 ؟؟؟یباس بپوشخواد ل یهرجور دلت م یتون یبهت گفته م یکس_

تند و تندتر و  یخودشو کنترل کنه اما از فشار دندوناش به هم و نفساش که ه کردیم ی...واقعا هم ترس داشت...سعدمیترس تشینها یخشم ب از

 عمق فاجعه رو حدس بزنم.... تونستمیم شدیبه مراتب گرم تر م

 نه؟؟؟ ای موندمیتو خونه نبود زنده م یاگه کس دونمینم

 بده تا فکتو نشکستم... جواب االی_

 گفتم: دیلرزیهم بدنم از ترس داشت م یخوب حرف بزنم و از طرف تونستمیکه از فشار دستش نم یحال در

 ...نهیبب یکیتو سالن نشستن...ممکنه  نایولم کن ارسالن...زشته..عمه ا_

 گفت: به جهنم... ینسبتا بلند یصدا با

 ...شنونیتو رو خدا اروم تر ... االن م_

 گفت: یجمع کرد و با حالتِ بد ورتشوص

 !!!ل؟؟؟یسه کهیجلو اون مرت یرفت یمتر میلباس ن نیشووو...با ا خفههههه

 باشه... یقدر هم عصبان نیکه ا نیمنه چه برسه به ا از شتریب یجور نی...اما زور اون همارمیب رونیفکم رو از حصار دستاش ب کردمیم یسع

 گفتم: کردمیطور که تقال م همون

 پسر عممه... لیکن ارسالااااان...سه ولم
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 انگشتشو جلوم گرفت و گفت: یدستاشو ازم جدا کرد و با همون چهره عصبان هوی

 ...یمرد چیییه یخوام تو رو جلو یمرده....نم هی لیداره ... سه یباهات چه نسبت سیمهم ن برام

 به سر تا پام اشاره کرد و گفت: یحرفش با حالتِ خاص یادامه  در

 ...نمتیبب نطوریا یمرد چیه ی... جلویمرد چیییهانا..ه کنمیم دیاکت

 گفت: تیآروم و مرتعش از عصبان یشده بود، با صدا رهیبهم خ تشیسرخ شده از عصبان یتر شد و همون طور که با چشما کینزد بعد

 خانوم... شهیبرات گرون تموم م نمیبب اگه

 و گفتم: شدم کیبود کم اوردن جلوش... منم بهش نزد بس

 فته؟؟؟یم یچه اتفاق مثال

 کرد و گفت: یظیغل اخم

 ...کَنمیچطور پووووستِ بدنتو م نیانجام بده بب تو

 دستمو به کمرم زدم و گفتم: هیخودش اخم کردم و  مثل

 بکن... دنویکه باهات نامشروع خواب ییبرو پوستِ اونا یتو اگه مرد_

 گفت: یبازوم رو سفت گرفت و عصبان ندفعهیا

 ...در ضمن...دمی...من اجازه نمیکور خوند یاز گذشتم سو استفاده کن یتون یم یهانا..!!!اگه فک کرد اریسگه منو باال ن یرو ناو

 گفت: یآروم یصورتم با صدا یکرد و سرشو اورد جلو و تو یمکث

سالم  نمتیبب ینطوریا گهیبار د هیبه خدا قسم هانا اگه ...میّکه جد یدونی...به خدا قسم.. میو قانون یعرف ،ی...شرعیزنم نبودن...اما تو زنم اونا

 خودتو... ینیبینم

 زدم و گفتم: یپوزخند
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...)ابروهامو دادم باال و حق به جانب ادامه دادم...( تو که منو شنیم یرتیکه دوسش دارن غ یجوش نخور...مردا فقط واسه زن ادیارسالن ز آقا

 شو و منو محدود نکن... خالیندارم...پس ب ی...منم به تو حسیدوس ندار

 بر گردم تو سالن که دستمو دوباره گرفتو محکم به سمتِ خودش برگردوند.... اومدم

 خانوم کوچولو...؟؟؟ یدیند تیمحدود....؟؟تو هنوز محدود_ 

 نبوده...   یعصبان یزیچهرشو پر کرد...انگار که اصال از چ ی...دستمو ول کرد و دوباره غرور و سردمیهم بود یرو به رو گهید حاال

 رفتارش تعجب کردم... رییتغ نیکامل ادامه داد...از ا یگذاشت...و حرفشو با خونسرد بشیج یدستاش کتشو کنار زد و دستشو تو با

 

 رو به دوست یزیکه هر چ نیی..هع شما دختراسیدارم به خاطر دوست داشتنت ن رتیو اگه روت حساسم و نسبت بهت غ یدوما ...تو زنه من_

آبرومو بذارم کفِ دستم و  تونمی...نمشناسنیم نیشناسنامه منه و همه تو رو به اسم همسر ارسالن تاج الد ی...تو اسمت تودیدیداشتن ربطش م

 ... یکن یو با آبروم باز یدلت خواس انجام بد یهر غلط دمیکه خانووووم...اجازه نم مکن راتشیخ

 

 منو مسخره کنه با زهر خند گفت: خوادیزد و نفسش و داد تو و انگار که م شینیب قدم عقب رفت و انگشته شستش رو به کنارِ هی

 نسبت بهت ندارم... یاحساس چیخام برت داشته... من ه االتیضمن...خ در

 محکم گفتم: منم

 هم من... یشیطالقم بده...هم تو راحت م پس

 برگشت...: ششیپ قهیچند دق یشد و به حالتِ عصب یشیحرفم انگار دوباره آت نیا با

 نی... تو خانواده تاج الد؟؟؟یکن ینوو خوش گذر یاریبدست ب یزنه مطلقه آزاد هی!!!...طالقت بدم تا به اسم ذارم؟؟یم یطالق؟؟؟.... هه فک کرد_

 تو اون مغزت فرو کن... نوی... موهاتم رنگ دندونات بشه محاااله طالقت بدم...ا اریاسمه طالق و ن

 رفت سمت سالن...  دیراهشو کش ابوووویقرمز شده بودم مثه  تیکه از حرص و عصبان بدون توجه به من بعد
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 رخشو سمت من کرد و گفت: میو ن ستادینرفته بود که ا شتریقدم ب دو

 هیبسه...  گهیبردن..د ضیف ای... تا االنم که تنت بوده بعضاریدرب دهیهاتو نشون م یکه همه برجستگ یلباس نیبرو ا دتتیند ی.... تا کسیراست

 هانا... کشمتی.هنوز تنته منمینرفته....بب نیاز ا شتریب یلباس آدددم وار بپوش تا آبروم جلو کس

 

 راهشو ادامه داد... و

 ...شدیمغزم اکو م یقدمش تو یصدا

 

 دادم و به حرفاش فکر کردم... هیتک وارید به

 ...شکستمیمرور هر کلمه از حرفاش صدباره م با

 ...یدیامروزت و پس م ی...تقاص حرفاارمیجلوت کم نم گهیارسالن...د تموم شد آقا گهید

 ...میبا سرد اونم

 ...یبش مونیسرد بشم که از واو به واوِ حرفات پش اونقدر

 ...نقطه ضعفت ...دمیو فهم تتیحساس حاال

 ...ی...چه عااااال

 آقا ارسالن... می.. خوبه ... بچرخ تا بچرخ هه

 بره... ادتی یتا عمر دار نشونت بدم که یگذرون خوش

 

 

**** 
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 ..چارهیشدن پسرش ذوق مرگ شده ب یرتی...هه... از غدیخندیزنعمو برام لباس مناسب اورد چشما و لباش همزمان م یوقت

 من... یساده  یزنعمو...زنعمو یوا

 ؟..؟؟دهیبهت دست م ی، چه حال سیمرده توش ن یکنیم هیباال سرش گر یکه دار یقبر نیا یبدون اگه

 ...؟؟یشیسرد م ؟؟یشکنی..؟؟ صد بار میشیامروز من خورد م مثلِ

 ....زدمیشده بودم و تو دلم داشتم باهاش حرف م رهیحواسم به زنعمو نبود...بهش خ اصلن

 ... لباسو ازش گرفتم و تشکر کردم...کنهینگام م یلباسو جلوم گرفته و با تعجب و نگران دمیبه خودم اومدم د یوقت

 

 بگذرون.... ریقوم تاتار به خ نیت آخر عاقبت ما رو با اخدا خود یه

********* 

 شرکت آدما نیشرکت......؟؟ آخه ا یگیشرکت خوب کار کنم...اونوقت م هیبرم تو  خوامیمن م ؟؟یگیم یچ یفهمی... اصال مایثر_

 

  

 

 نداره... یدرست و حساب ی

 ازه؟؟؟ین نیاز ا شتری....!! بیسرگرم باش یکه بتون یخوایم کارِ خوب هیتو فقط  کا؟؟؟یچ یخوایم یتو آدم درست حساب_

 و مشغول صحبت... میشاپ بود یکاف یروبه روم دوختم...تو زیبه م نگاهمو

چقدر عذاب وجدان  ارهیبش گفتم اون قرصا رو ب یبا اوووون همه نقشه وقت یدادم نگم... اون سر حیترج ینه... ول ایبهش بگم  دونستمینم

 که بهم کرد... یمکگرفت بابت ک

 کنم... یکار نیهمچ ذاشتینم گشتیبود و اگه زمان به عقب برم مونیکه بهم کرده بود پش یقول خودش از کمک به
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 ؟؟؟ یشیاند یبه چه م_

 لبخند اومد رو لبم... هیطرز حرف زدنش  از

 ...کنمیکار م یی...من برام مهمه با چه آدماازهین شتریآره ب_

 آخه...._

 بکنم... گهیفکر د هیبگو تا  یریاز بابات کمک بگ ینتو یاگه نم_

 ... من فقط خواستم کمک کنم...وونهیآخه چله د هیچه حرف نیا_

 به دوست چند سالم گفتم: شدیکه از تو چشمام بهش منتقل م یدستش گذاشتم و با تموم حس یرو دستمو

 کمکه... نیرگتربز نیشرکت خوب برام کار جور بکن!!! ... ا هی ی..تو توزمیعز یمرس

 شد و گفت: رهیقرار گرفته بود دلسوزانه به چشمام خ ریاومده بود و تحت تاث رونیب یکه حاال از فاز شوخ اونم

 رم؟؟؟یمن کجا م یبگ یخوایکار کردن برات دردسر نشه ... آخه م نیوقت ا هی

 ..ینداره استرس داشته باش یلزوم_

 ر...سر کا یبر یبگ نکهیبدون ا یخوایآخه تو م_

 تو بوق و کرنا کنم... سین یازیمسئله به خودم مربوطه... ن نیا_

 من نگرانمااااا.. یول_

 نگران نباش..._

 چشمام مشخص باشه...و دستم رو شه.... یبرقش تو دمیترسیبود که م یذوق هیدلم  یتو اما

 خدا... شهیم یبشه چ اگه

 ..... 
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 سالم خانوم..._

 یکه با چشم ها یزده بود .. در حال رونیشال ب ریبلوند شدش از ز یبود...موها دهیبه خودش رس تینها یبود و بنشسته  زیپشت م یجوون دختر

 کردش بهم زل زده بود گفت: شیآرا

 ...دیی... بفرما زمیعز سالم

 کار.... یصدر اومدم برا ی...از طرف آقانمیمن هانا تاج الد_

 

 گفت: داشتیتلفن رو بر م یشد... همون طور که گوش لیزد و به سمت تلفن متما شیچرخ با صندل میزد و ن ییدندون نما لبخند

 هماهنگ کنم... سمیبا رئ نیبذار

 که از نظر من فقط عشوه و ناز بود... رو به من کرد و گفت: یاز هماااااهنگ بعد

 ....نییمنتظرتونن... بفرما انیشا یآقا

 مویتا خونسرد دمیکش قینفس عم هی... ستادمیسوخته بود رفتم...دم درب ا یرنگ قهوه ا که درب چرم به یآهسته به طرف اتاق یقدم ها با

 که گفته شد... یدییبه در زدم...بعد از بفرما ی... تقه اارمیبدست ب

 در بردم و بازش کردم... رهیبه سمت دستگ دستمو

... معلوم بود آدم هیکیبزرگ و ش یشرکت مهندس دیفهم شدیکشون منگاه به دفتر دست هینگاه کردم...با  مین هیبلند کردم و داخل اتاقو  سرمو

 ...نیحساب

 شرکت افتاد تمام تصوراتم دود شد رفت رو هوا... سیو نگاهم به رئ دمیکه چرخ استیر زیطرف م به

 خشن باشه... یبا صدا یدماغ چماق یشکم گنده  هیلویبیس سیرئ هی یشرکت موفق نیهمچ هی کردمیم فک

 ...اما
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 ...ستادمیا زشی... چن قدم جلو رفتم و مقابله مخوردیم 27_8...که سنش پیپسره جوون خوشت هی دمیدیکه من م یزیچ اون

 ...نمیبه مبل ها کرد که بش یبا دستش اشاره ا کردیپروا نگاهم م یطور که داشت ب همون

 ...!!!هی...فک کرده کالغوووذی یِ پسره

 ...!!! تهیانگار برد پ ارهیطفار در مو ادا ا ذارهیکالس م نی... همچشیییییا

احساسشون رو بفهمه...  تونستی... انگار با نگاه کردن به افراد مکردینگات م یجور رمز و راز هیداشت...  یخاص یجاذبه  هیچشماش واقعا  اما

 ...(چداشته باش...دخترم انقد سبک... نوچ نوجنبه  کمیبرا کار نه کشف اسرار پسره مردم که...  ی... اومدایاورد ری.... )هانا وقت گدوووونمیچم

 ...دمیتک سرفشو شن یکه صدا کردمیطور داشتم خودمو ارشاد م نیهم

 صورتش دوباره نگاه کردم... یرو یاون جادوها به

 ...خندهیچشاش م نیکه همچ کنهیم حیانگار داره تفر تیقوزم کهیمرت

 کن جادو خان... شیدرو چشاتو

 دادم... تیّکردم و به چشمام برق جد کیابروهامو بهم نزد کمی

 خودش و جمع و جور کرد... کمیو  دیفک کنم فهم اونم

 خانوم....؟؟؟!! دییسالم ِ.. بفرما_

 

 راحت کرد... المویخ کمیکه زده بود  یلبخند اون

 ...انیشا یسالم آقا_

 گفت: یبود چون خودش با لحن به ظاهر شوخ یادیمکث کردم... فک کنم ز کمی

 ....نییییصدر هست یآقا یشنهادیا همون مورد پشم پس

 احترام زدم و گفتم: یاز رو یلبخند
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 ...بله

 ن؟؟یسابقه کار هم داشت_

 شدم... لینه متاسفانه... تازه از دانشگاه فارق التحص_

صد در صد مورد  کننیم یعرفم شونیهم که ا یکس دونمیاعتماد کامل دارم م شونیو چون به ا دمیصدر پرس یشما رو از آقا التیبله... تحص_

 اعتماد و جزء موارده خاصه....

 گذاشته ها... خخخخ یهم چه کالس یثر یبابا نی... خاصم بودمو خبر نداشتم... ااوهووووع

 زدم و گفتم: حیلبخند مل هی 

 ...نیممنون... شما لطف دار یلیخ

 جلو خم شد و گفت: به کمیگره کرده بود  زیم یو همون طور که دستاشو رو دیکش یقیعم نفس

که شما به کارتون  میریگیم میکارتون چه طوره...بعد از اون تصم مینیتا بب نیایهفته موقتا ب کی دیکارمندها با ی هیحال شما هم مثل بق نیا با

 نه..!!؟؟ ای دیادامه بد

 در حال 

 

  

 

 هم معلوم بود گفتم:از چشمام  یخوش حال نیکه با سلول سلوله بدنم خوش حال بودم... و مطمئنا ا ی

 بابت اعتمادتون... انیشا یآقا ممنون

 زد و گفت: یلبخند

 ...کننیصدا م کیمنو به اسم کوچ نجای...من فرزادم..همه امیراحت تر باش میاگه قراره با هم کار کن بهتره
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 آخه... یول_

 ...؟؟گمیبهتره... اسمتون هانا بود؟؟؟ درست م ینطوریا_

 ...انیشا یبله آقا_

 استخدامتون هست.. یمدارک برا یسر هیبه  ازیصدر بهم گفتن... اما ن یاطالعاتتون رو آقا ی هی فرزاد... دوما اسمتون و بقاوال_

 بله حتما.._

 باهات خوشبختم... یخب .. هانا از همکار_

 تلفن رو برداشت : یگوش

 کن... ییرو راهنما نیو خانوم تاج الد ایلطفا ب نینگ

 یعشوه خرک یمو بلونده که ه ی)همون منش نیکه نگ یهمون فرزاد به سمت اتاق ای انیعد از تشکر از شاجام بلند شدم و ب از

 کرد ، رفتم. میی( راهنماششششششی..اادیم

خوب  سیرئو مثله دوست بودن... فرزاد هم واقعا  یمیهم آشنا شدم... کال اونجا همه با هم صم گهید یبود... با کارمندا یخوب هیاون روز ، روز کار 

 بود... یو با مالحضه ا

بود  نی.... جالب امونهیجور شدم... برام مثله داداشه نداشتم م شتریجوونمون ب سیاز همه با رئ شتریکه شروع به کار کردم ب یچن وقت نیا تو

 حسو داره... نیهم گفتیاونم م

 ...شناسمشیسالهاست م کردمی... اما حس مشتگذیشرکت م یماه از کارم تو کی دیکه شا نی... با امیبهم وابسته بود بیعج

 داداش مثله اون داشتم... هیکاش  گفتمیبا خودم م دمشیدیم یوقت

 هم آشنا شده بودم... نیرینامزد کرده بود و با نامزدش ش فرزاد

 شده بود و اونم شده بود خواهره نداشتم... یمیو اونم باهام صم کردیما حسادت نم یرابطه  به

 ...میرفت یمختلف یجاها نیریا فرزاد و شمدت ب نیا تو
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 ...میخوش گذرونده بود یو حساب میگشته بود 

دوست نداشتم اسرار  دمیکشیکه م یبودم... صرف خجالت دهیکه کش یو نقشه ا انیبودن به جز گند اون جر میداستان زندگ انیدوشون در جر هر

 فاش کنم.... یکس یبرا مویزندگ

 ... کردمیرد م یبهونه ا هی.... اما هر بار من به رمیطالق بگ دادنیم شنهادیبهم پ زیخبر از همه چ یب اونام

 حاالااا... مینیبی... هع... مدهی... که دروغم نگفته بودم... خودش اون شب گفت اگه موهامم رنگه دندونام بشه طالقم نمدهیارسالن طالقم نم گفتمیم

 بود که منم به دروغ گفتم: هدیپرس مونییدر مورد رابطه زناشو نیریبار ش هی

 ...میندار یبه هم کشش گهی... و دمیشب باهم بود هی فقط

 لمسمم نکرده... برام ننگ بود... یبخوام بگم شوهرم بعد از عقد حت گرانیسخت بود که به د یلیبرام خ نیا

 

 ...گرفتیاز اونو نم یسراغ گهیواقعا نسبت بهش سرد شده بودم و احساساتم د انگار

 هست...؟؟؟ یمشکل دیزنعمو در اومده بود و چن بار ازم پرس یکه صدا میقدر نسبت به هم سرد شده بود اون

 ....کردمیدست به سرش م یجور هیو  دادمیجواب سر باال م منم

 

 ...زدیم ینه حرف دادینه نظر م گهیکه ارسالن گرفت د یهم که بعد از نَسَخ زیعز

 تو چشماش نبود... یمونیاز پش یآثار چیاما ه دیدیما رو م هیکه سرد نیا با

 به نظرم مطمئن تر هم شده بود... یحت

 و غرووور... دیباریاز چهرش فقط غرور م هنوز

 مدت به مامان بابا سر زده بودم... اما تنها... نیبار تو ا چن

 ...نیزنیبه ما سر م نیایچرا شما زن و شوهر جدا جدا م گفتنیم همش
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 رفته بوده... دنشونیسر هم د هیبهشون زنگ زده و  یارسالنم چن بار ظاهرا

 :گفتمیو م کردمیدر جواب مامان مشغله ارسالنو بهونه م منم

 ...میومدیو قبلش با من هماهنگ نکرده...وگرنه با هم م زنهیبهتون سر م ادیآزاد داشته باشه م میهر وقت تا ارسالن

 )آره جون خودم...(

 خراب کردم و خلوتشونو بهم زدم... شونویدوران نامزد چارهایبود... ب نیریفرزاد و شگشتن با  حمیمدت تنها تفر نیا تو

 حال.... نیبا ا اما

 ...ستمیشد حس کنم تنها ن یو باعث م دادیبهم آرامش م نیریوجود فرزاد و ش 

 یکار میتا انیو چون پا رمیسر کار م ماه هیدونست  ینم یو کس ومدمیم رونیاز خونه ب گهیمختلف د یبه اسم کالس شنا و باشگاه و کالسا 

 ...ستمیکه از صبح خونه ن شدیخونه من اومده بودم و اصال متوجه نم دیرسیم یارسالن بعد از من بود وقت

 

 که..... نیا تا

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

 بس که کار کرده بودم خسته شدم... امروز

 خوابم برد... یخونه از شدت خستگ دمیرس تا

... بعد از صرف شام ، چون ارسالن مینشست زیشد و بعدشم همه با هم سر م دایغروب بود که سر و کلش پ یاومد... دم دما ریامروز د ارسالن

 به اتاقمون... میخسته بود هردومون با هم رفت

 ما باشه... نیمشترک ب زیچ هیاد اتاق بخو نیکه حاال ا مینشد "ما "وقت  چی... من و اون هیبی... اتاقِموووون؟؟؟!!! ... چه واژه غرهه

 

 ...دیکشیمنظم م یچشماش گذاشت و نفس ها ی... ساعدِ دست راستشو رو دیتخت دراز کش یاز تنش در اورد و رو شرتشویهرشب اول ت مثل
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 کمیو  دمیراز کشاونطرف تخت به پهلو د دمیتورم رو  پوش یلباس خواب کوتاه و مشک یکیکه تو تار نیچراغو خاموش کردم و بعد از ا منم

 دلم جمع کردم... یپاهامو تو

 بود... داریب هنوز

 متوجه بشم ... تونستمینفس هاش م یاز صدا نویا

 انداخته بود که صورتش رو جذاب یصورتش حاله ا یکه روشن کرده بودم رو یچراغ خواب نور

 

  

 

 ... کردیم تر

 کردن ... یتابیدلم شروع کرد به ب دفعهیچرا  دونمینم

 ... خواسیم شوآغوش

 بشم  ... کیبهش نزد کردیه ام م*س*و*س*درشت و مردونه اش و یپهنو بازوها ی نهیس

 مهم نباشه...؟؟!! نکهینسبت بهش سرد بودم و بود و نبودش برام مهم نبود ... حاال نه ا شیچن ساعت پ نینه انگار که تا هم انگار

 وجودم گذاشته بود.... یهمه  یخوب ... اون غرورم و خورد کرده بود ... پا رو اما

 بازم نسبت بهش احساس داشته باشم ... ؟؟!!! تونستمیمگه م ریتفاس نیا با

 : گهیام م نهیاون سمت چپ س یزیچ هیبازم  ستیبرام مهم ن کنمیهم با خودم تکرار م یچرا هر چ دونمینم اما

 ...؟؟؟!!ستینبودش برات مهم ن بود و ی...؟؟!! مطمئنی!! واقعا نسبت بهش سردس؟؟یبرات مهم ن واقعا

 بهش نداشتم ...  یجواب چیو ه زدیحرفا به دهنم قفل م نیا

 ... مهیمرد زندگ نیهم بکنم ارسالن اول یهر کار من
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 .... نیاول نینوازش ... اول نیلمس شدن ... اول نی... اول جانیه نی... اول ب*و*س*ه نیاول

 ارسالن بوده ... یبرا نامیاول همه

 نسبت بهش احساس نداشته باشم ...؟؟؟ تونمیم بازم

 فکر کردم تا خوابم برد ... زایچ نیبه ا انقدر

و  دادمیمشتم از ترس فشار م یخودم جمع شدم ... پتو رو تو ی...  تو دمیاز خواب پر یبلند غیو با ج دمید یب*و*سشب بود که کا یها مهین 

 ... زدمینفس نفس م

 

 شده؟؟ یچ_

 آغوشش انداختم ... ی... خودمو تو دیر گوشم بغضم ترکگوشنوازش کنا یصدا با

 داشت تنش ... یعطر چه

 ..؟؟ شمیازش دور شم بازم جذبش م امیداره که تا م یبشر چ نیا ایخدا

 

 یدستابعد. که هق هقام هنوز ادامه داشت کامل نشست و  یدراز کش موند ... کم مهیبه همون حالت ن هیتعجب کرده بود ... چون چن ثان انگار

 آغوشش فشرده شدم ... یمردونش رو دورم حلقه کرد ... تو

 داد ... هیاش رو به سرم تک گونه

 داشت ...  ی... اونم صداش لرزش نامحسوس دمیشنیدرست از کنار گوشم م صداشو

 ... زمیعز یدید ب*و*س... کا سین یچی... هششششییییه_

 شد ...  قیبهم تزر ایکل آرامش دن دمیچن کلمه رو که با صداش شن نیهم فقط

 عمرم بود ... ب*و*سکا نیبدتر دمیکه د یب*و*س... کا دیلرزیبدنم هنوز م اما
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 مامان بابا خورد کرد ...  یو منو جلو خوادیام ... گفت منو نم ه*ر*ز*ه... فمیارسالن به همه گفت که من کث دمید خواب

 رهیگیم شیکه االن از من داره آت ییهمون جا قیاش گذاشت ... دق نهیسمت چپ س یحالش بد شد و دستش رو رو هویازم متنفره... بابامم  گفت

 ... 

 ... تمیوضع نیمنه و من مقصر ا رِی... که تقص کردنیبهم نگاه م یجور هی همه

 بد ... یلیبود ... خ یبد خواب

 خانوووم ... یدید ب*و*سهانا ..!!! تموم شد ... کا گهیششششش... بسه د_

 ... نداختیخواب م یاش توحرف ادیگفتنش منو  خانوم

 طور که تو آغوشش بودم سرمو بلند کردم و هق هق کنان گفتم :  همون

 

.... 

 اره ؟.... ؟یتو از من متنفر-

 ....ادیادامه دادم: از من بدت م دهیبر دهیبر

 ادامه بدم.... ذاشتیهقم نم هق

 ....کردیش مدستش موهامو نواز هی.....با دمیزد که تا حاال ازش ند ینیدلنش لبخند

 پاهاش نشوند ...  یبا همون لبخند بلندم کرد و منو رو 

 داد و با دستش موهامو نواز گونه کنار زد ... هیاش تک نهیرو به س سرم

 گفت: ینیآروم  دلنش یشد و با صدا رهیبا برق خاص تو چشماش بهم خ  نهیسرش و کج کرد تا بتونه چشمامو بب 
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تند  کمی...من میوقته از اون اتفاقا گذشته..منم اون شب مقصر بودم...دوتامون مقصر بود یلیمتنفر باشم ..؟؟.خ دیبا یمعلومه که نه ... برا چ 

به  دنگاه ب میچند سال زندگ نی...من تو ارتیغ یب هی؟ رسما شدم  گفتمیم دیبا یکه بهم چسبوندن چ ییو انگا ناییرفتم...اما با اون همه توه

 ناموسم نداشتم......

 

 غنچه کردم و با درد گفتم: کمیسر باز کنه ... مثلِ بچه ها لبامو  خواستیبغضم م بارهدو

 ...... ی... گفت یتکرار کرد نویا یلی... خمیبخشیوقت نم چیه یاما گفت_

 رو لبم گذاشت و هم زمان گفت: دستشو

 بودم ... ی... من عصبانشششش

 بود ادامه داد : یکه توچشماش بود اما صورتش به ظاهر جد یبده با خنده ا ادی یزیدختر بچه چ هیکه  بخواد به  نیمثلِ ا بعدم

 کردمیفکرشم نم یبودم چون حت یخانوم کوچولو ... درسته ؟؟!!! ... از دستت عصبان ستیکه دست خودشون ن زننیم ییآدما حرفا تیتو عصبان_

 افکار خودتو عذاب نده ...  نی... پس با ا کنمیبهش فکر نم ادیز گهیاالن د یبهم بچسبونن ... ول رتیغ یآدم ب هیانگ 

 

 هقم متوقف شد ...  هق

 اش جدا کردم ... نگاهم به نگاه مخمورش گره خورد ... نهیرو از س سرم

 

 کرد ...  یداشت که منو مست م یدونم چشماش چ ینم 

 

 چشمام و لبام در گردش بود  نیلبش محو شد و ... چشماش ب یکم اون لبخند رو کم

 

 نگاش عوض شده بود ... التِح
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 خاص و سوزنده بود که باعث شد منم ناخودآگاه سرم کج بشه ... یخمار بود و نگاهش به قدر چشماش

 بود و گردنم سمت صورتِ ارسالن بود ...  ختهیطرف ر هیموهام  

 ...  شدیاز هم جدا نم یلحظه ا نگاهمون

 

 ز جاش کنده بشه ... بود که گفتم االنه که ا ادیقلبم اونقدر ز ضربان

 

 

 فاصله .. نیتمام شد ا باالخره

 نفس بکشه...  تونهینم گهید یریشده بودم که اگه آب رو ازش بگ یمثل ماه 

 ستبرش گذاشتم و آروم آروم حرکت دادم ... نهیس ینوازش گونه رو دستمو

 

 ا

 ... میقادر به جداشدن نبود چکدومیو ه میزدینفس م نفس

 ... کنهیم ازینبوده ... و االن به شدت احساس ن یکه با کس هست یدونستم مدت یم

 بود ... ازیاز عشق و ن یاش و نوازشش معتاد کرد ...االن هم کارام مخلوط ب*و*س*هاول به  یمنم از اون بدتر ... چون منو با همون دفعه  و

  ازیفقط ن دی... شا دونمی... اما اون ... نم

 ... گهیرو با من بر طرف کنه ... نه با کسه د زشایبود که ن یبرام کاف نمیهم ما

 داد ... هیتک میشونیبه پ هیو چن ثان شیشونیپ
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 ...  میزدیدو نفس نفس م هر

 

 بسته بود ... چشمام

 ...  دیکش قیتو گردنم فرو کرد و نفس عم یبه آروم سرشو

 

 شد ... رهیخ و گرم ... چشماشو باز کرد و بهمر دو تند ههای د ... چشماش بسته بود و نفس سبونپیشونیش و به پیشونیم چ 

  

 هزار رفته بود ... یقلبم رو ضربان

 دوباره به چشمام دوخته شد ... چشماش

 اون لحظات تموم بشه ...  خواستمیکم اورده بودم ... نم نفس

 

 .شده بود ... دهیبر دهینفسم بر 

 گردنم و سرم بود ... نیب صورتش

 .... مشامم رو پر کرده بود عطرش

 دستش رو توی موهام فرو کرد و حرکت داد ...

 

 ... میاوج لذت بود تو

 افتاده بود ... انیکه به قل یمن هم لذت بود و هم احساس یبرا

 ... کردیم دایکه شکل گرفته بود و کم کم داشت رشد پ یحس
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 ... شدمیتو حس بودم و داشتم غرق لذت م یحساب

 از روم بلند شد ...ارسالن نفس نفس زنان  دفعهی که

 رفت ... یصندل یسمت بلوزش رو به

 زد ... رونیبهم بندازه از اتاق ب ینگاه نکهیزد و بدون ا چنگش

 افتاده ... یچه اتفاق قایکردم بفهمم االن دق یسع

 برام هضم نشده بود ... هنوز

 نتونستم خودمو کنترل کنم ... دیخون به مغزم رس یوقت

 گونه ام باز کردن ... یشونو روآروم آروم راه خود اشکام

 بار بود ... نیدوم نیا

 ... زدیبار بود که منو پس م نیدوم

 انقدددر براش کم بودم ..؟؟؟ یعنی

 نبود که ولم کرد ...؟؟!! یراض

 تنم افتاد ... یتو یلرز بد هوی

 نگاه به تنم کردم ... هی یجیگ با

 ..؟؟ کردمینمسرما رو حس  نیکه تو آغوشش بودم ا یچرا تا زمان پس

 بود ... لذت بخش بود ...  زیانگ ه*و*سگرم بود ...  نقدریاونجا ا چرا
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 ؟؟؟؟ شمیانقدر دارم خورد م چرا

 ...؟؟شکنهیغرورم رو م یرفتار هیهر بار با  چرا

 بندش انداخت... شهیجوره نم چیشکستش که ه یبار جور نیا

 کردم ... یمخف رشیگرفتم و خودمو ز انمیور تن عرنلرزم لحاف رو چنگ زدم و د نیاز ا شتریکه ب نیا یبرا

 ... دادمیدندونام فشارش م نیتوانم ب نیشتریدندونام گذاشته بود و با ب یاز لحاف رو ال یشدت حرص قسمت از

 از دندون درد بود ... شتریب یلیکه داشتموخ یدرد

 زن پس زده شدنه... هی یبرا زیچ نیتر سخت

 تا حاال دو بار پس زده شدم ... که هنوز زن نشدم اما نیا با

 براش جذاب هستم که بتونه تحملم کنه ... یهم آغوش هی ی... منو بگو ... فک کردم حداقل به اندازه  هه

 باطل ... الیخ ی... اما زه

 

 ...سوختیبه حال خودم م دلم

 وقت هم مال من بشه ... چیه دونمیم دیمال من نبود و بع شوهرم

 بار با هام رابطه داشته باشه ... هی تونهینم یحت ... خوادیمنو نم چون

 

 گوش بدم ... نیریبه حرف فرزاد و ش دیکنم با فکر

 بودم ... دهیبراش کش ییبگو ... چه نقشه ها منو

 ... رمیبگخودم ازش انتقام حرفاشو  الیحرصش بدم و به خ تونمیمردن ، م شترشونیکه ب یطیمح یاونم تو رمیاگه بفهمه سر کار م کرمیم الیخ

 ..؟؟!!! رمیکجا م ای کنمیم کاریکنه چ یکه کنجکاو ستمیبراش مهم ن ینقدریا یکوووو... اون حت اما
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 نه .. ای رمیم رونیکه از خونه ب شدیفکر نکنم اصال با خبر م دیپرس یسؤال نم رمیکه م ییشام از کالسا زیاگه زنعمو گه گاه سر م یحت

**** 

 صبحانه خوردن؟؟؟ محبوبه جون ... عمو کامران_

 پاتون رفتن سر کار ... شیبله خانوم ... پ_

 نشستم .... یصندل نیتر کینزد یگفتم و رو یآهان

 عمو کامران شدم به سمت شرکت حرکت کردم ... ییکادو نیسوار ماش نکهیرو برداشتم و بعد از ا فمیکه صبحانه رو خوردم ک نیاز ا بعد

 ... نیماش گفتم

 شمال رو به مناسبت کادو ازدواجم بنامم کردن .... یتو الیو هیمو و زنعمو به مناسبت تولدم دادن و ع یتازگ نویماش نیا

 سه دونگ سه دونگ بود ... البته

 به اسم تفلون خان ... گهیدونگش به اسم من ... و سه دنگ د سه

 ه موقع انجام بدن ...سند رو ب یشده نتوستن کارا ییهویکرد و گفت چون عقدتون  یمعذرت خواه یعمو کل زن

 ... ستیمهم ن گهید یول

 کار ...؟؟؟ یچ خوامیم الیازدواج منو خوشبخت نکرده سه دنگ و نیا یوقت

 ...به اتاقم رقتم و کار و شروع کردم ... دمیکه د ییبعد از سالم به همکارا دمیشرکت که رس به

 

 

 بود به جونم افتاد ... یچ گهیسردرد د نیخدا ... ا یااا

 ... دادمیام داشتم کارامو انجام م گهیام بود و با دسته د قهیستم به شقد هی
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 که داشتم مجبور شدم شرکت بمونم .... یادیز یبعدازظهر بود و من به خاطر کارا 3 ساعت

 

 ..!!! یخسته نباش_

 بهش انداختم ... ینگاه میبود  ... ن فرزاد

 بود ... ستادهیبود و دم در اتاق ا بشیج یتو دستاش

 گفتم : یحال یبا ب کردمیجام بلند شدم و همون طور که داشتم کاغذ و پرونده ها رو درست م از

 ...!!!سالاااام

 نگام کرد و چن قدم اومد جلو گفت : یسؤال

 حالت خوبه ...؟؟؟_

 با حال نزار گفتم: دادمیرو فشار م جگاهمیکه با انگشتام گ یدرحال

 ... کنهیدرد م یلی... سرم خ ادیز نه

 گفت :  ینشست ... بانگران زمیمبل دو نفره مقابل م یداخل و رو ومدا

.. خودتو خسته  دمیکارا رو انجام م هی.. تو برو من بق میرو جمع کن برو خونه ... همه رفتن فقط من و تو موند لتی... وسا یبمون خوادینم گهید

 نکن ....

 مبل، کنارش نشستم ...  یبلند شدم و رو میصندل یرو از

 ... دمیکش قینفس عم هیدادم و  هیمبل تک هیرو به پشت رمس

 گفتم: دادمیم رونیطور که بازدمم رو ب همون

 ؟؟؟یخونه فر کودوم

 گفتم : یقیعم یادامه حرفم با ناراحت در
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 که اونجا آرامش ندارم ... من

 افتاده ...؟؟ یشده؟؟؟ ... اتفاق یباز چ_

 دلمو بهش بگم ..  یکه حرفا نینداشتم از ا ی... پس هراس کردیه خوب درکم مبود ک یبه سمتش گردوندم ... تنها کس سرمو

 اتفاقه ... نیرو هواس خودش بزرگتر میکه ازم دوره و زندگ نی... هم وفتهیب یاتفاق سین یازین_

 

 دستش گرفت : یشد و دستامو تو رهیچشمام خ به

 کنم ...تا کمکت  یتو اراده کن هی... کاف گذرهیناراحت نباش ... م_

 

 حوصله گفتم : یب

 آخه ... یچه کمک_

 

 بود بلند شد ... زیم یکه رو میزنگ گوش یصدا همزمان

 

 ش رهیطور که نشسته بودم به صفحه اش خ همون

 

 ... دم

...Sory... 

 

  

http://www.roman4u.ir/


 

 
63 

 

 

 رو بدم ... اینبودم که بخوام جوابِ ثر یتیتو موقع االن

 

 ؟؟؟ یدیجواب نم_

 نه ... االن حوصله ندارم ... _

 خاموشش کردم ... "من سرکارم "مضمون که  نیبا ا یبه ثر smsرو برداشتم و بعد از  یگوش

 ..؟؟ یریهربار تفره م دمینفهم یکنی....!!  فکر م یجدا ش یخوا یچرا نم_

 یتو ناراحت ی.. ناراحت یداشته باش یمشکل نیکوچک تر یحت خوامیکه نم یهست زی... مثلِ فرناز ... اونقدر برام عز یزیتومثل خواهرم برام عز 

 منه ... 

 

 نه ... ایبگه  دونستیمکث کرد و ادامه داد... انگار نم کمی

 

 ...  یتو نسبت بهش احساس دار _

از دستش  یترسی... میازش جداش یخوایکه نم نهیو برا هم ی... دوسش دار یندار یسیآخرش با خودتو دلت که رودروا یهم کتمان کن هرچقدر

 مخالفت اونو بهونه نکن ... ی... الک یبد

 

 نکنه ... یبرادر که به حرفام گوش بده و و پشتمو خال هیمثلِ  یداشتم ... به کس ازیگاه ن هیتک هیخودمو کنترل کنم ... تو اون لحظه به  نتونستم

 هاشو خرجم کنه ...  برادرانه

 تنها بودم ... چقدر

 کردم ... هیشونش گذاشتم و تو بغلش گر یهق کنان سرمو رو هق
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 گفت : یدورم حلقه کرد وبا لحن مهربون دستاشو

 ... عمرتو فداش نکن ...یای.. تو براش زدونهی.. شوهرت ارزش تو رو نم ریطالق بگ ازش

 

 بود ... ستادهیافتاد که دم در اتاق ا یجفت کفش براق مشک هیشونش بود چشمم به  یکه سرم رو همونطور

 

 کم چشمام باال اومد ...  کم

 کرد ... دایپ یتالق شیبا نگاه طوفان همنکا

  

 ...دمیشنیقلبمم نم یتپش ها یصدا یحت گهید

 ... دیباریم شیچشماش آت از

 ورم کرده بود و دستش مشت شده بود ... شیشونیپ رگ

 ... دیبه ارسالن رس دنبال کرد و رموینگاهِ خ ریمتعجب شده بود مس عمیحرکت سر نیاومدم ... فرزاد که از ا رونیاز بغل فرزاد ب عیسر

 ... میکردینگاش م میهر دومون داشت حاال

 جام بلند شدم ... کامال اعتماد بنفسم رو از دست داده بودم ...  از

 سرد شده بود و زانوهام قدرت تحمل وزنم رو نداشت ... دستام

 نگه داشته بودم ... ستادهیزور خودمو ا به

  "؟؟ کنمیکجا کار م دونستیمگه ارسالن م "بود که  نیدم اسوال از خو نی، اول دیکه به مغزم رس خون

 ....زدیزده بود و اصلن نم خیقلبمم انگار  یچیبدنم که ه شیعصبان افهیق دنید با
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 و نقشه یعاقبت پنهون کار نیهانا خانوم ... ا ریبگ لیتحو" کنهیگوشه نشسته و همش تکرار م هی... اما االن صامت  کردیتاالپ تولوپ م قبلن

 "...  دنیکش

 

 گفت: یخبر بود مثل من از جاش بلند شد و با لحن کامال متعجب یکه از همه جا ب فرزادم

 ؟؟؟ نیکار داشت ی... با کس دیببخش

 شد که ارسالن مثل باروت منفجر بشه و به سمت فرزاد حمله ور بشه ...  یجمله از فرزاد جرقه ا هی نیهم

رو  ینشون بده ، ارسالن مشت بعد یعکس العمل ایبزنه  یحرکت رو نداشت تا اومد حرف نیزاد که توقع امشتو زد ... فر نیسمتش رفت و اول به

 زد ... 

 گفتن ...  راهیشروع کرد به بد و ب و

 تعجب نداشت ... یجا کشتیبود که اگه همون جا هر دومون رو م یعصب یقدر به

 

 ...؟؟؟ یکردیم یه غلطشرکت خراب شده چ نیناموس آشغال ... با زن من تو ا یب_

صورت  ایمشت نثار بدن  هی شدیکه از دهنش خارج م یاش همزمان با هر کلمه ا گهیدستش گرفته بود و با دست د هیکتِ فرزاد رو با  ی قهی

 ... کردیفرزاد م

 مشت به ارسالن زد ...  هیحرفش تموم شد فرزاد هم مقابله به مثل کرد و  یوقت

 تکون نخورد ... نچمیا هیرسالن انگار نه انگار ... ا اما

 

 فرزاد جداش کنم ....  ی قهیاز  کرمیم یخودم اومدم و به سمتشون رفتم ... آرنج ارسالنو گرفتم و سع به

 لرزون رو به ارسالن گفتم : یالتماس و صدا با
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 ....!!! کـــــیاشتباه م ی... دار کنمیبسه ... خواهش م ارسالن

 صورتم حس کردم ... یرو رو یلیه سوزش سهنوز حرفم تموم نشده بود ک 

 ... نیبود که پرت شدم رو زم نیمحکم و سنگ اونقدر

 دهنم حس کردم .... یخون رو تو طعم

 زده بودم ... یحس ی.... انگار ب کردمیاحساس نم یدرد چیاون لحظه ه یپاره شده بود اما تو لبم

 فقط و فقط آبروم برام مهم بود ... تیاون موقع تو

 برام مهم بود ... ممَرد

 هستن.... ایلی.نگو من نباشم خیکه پاک کردمیبه سمتم گرفت و با عربده گفت:خفه شو!...صداتو ببر...اشتباه فکر م انگشتشو

 ارسالن به خدا فرزاد... -

 گفت: گفتم ببر صداتو.... شهیاالن گلوش پاره م کردمیکه حس م یبلندتر یصدا با

و دعوا راه  یایم ی...از دست تو آرامش نداره...حاال به چه حقیدیبه گند کش شوی...زندگ؟یآورد ریگفت: مظلوم گ بلند شد و نیزم یاز رو فرزاد

 بر خورده...؟ رتتیبه غ یکنیو ادعا م یندازیم

م خودمو به زود به خوبم کنه.فقط تونست تونستینم یچیحالم بد بود که ه نقدریشد...دوباره به سمت فرزاد حمله ور شد...ا ینگاش برزخ ارسالن

 میدیرس یگفتم.. اونم با دو همرام اومد...وقت انویجر عیکه سر ادیو خواست به طرفم ب دیحالم ترس دنیبا د یقاسم یآقا چارهیبرسم...ب ینگهبان

فرزاد و داشت فرزاد  کلیر ه. دوبراببایتر بود و تقر یکلی....چون هزدیفرزاد و م یعینشده بود و داشت به طرز فج الیخیبه اتاقم ارسالن هنوزم ب

تو روش نگاه  گهید ی.اخه چطورزدیم رونیاز خودش دفاع کنه...وضعش واقعا بد بود....گوشه لبش پاره شده بود و خون ب تونستینم ادیز

 ...?کردمیم
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 نه... ای زارهیزندش م تشیعصبان نیمعلوم نبود ارسالن با ا اصال

و دنبال  دیکرد..اومد جلو و دستمو محکم کش یجداشون کرد...ارسالن برگشت و با نگاش ته دلمو خال جلو رفت و باالخره.از هم  یقاسم یآقا

 خودش برد...احساس کردم هر لحظه ممکنه دستم جداشه...

رو باز کنم قفلو برد... در جلو رو باز کرد و سوارم کرد.بعد خودش سوارشد. تا خواستم در  نشیمنو به زور به سمت ماش میاومد رونیشرکت که ب از

 ...میکه گفتم االنه که تصادف کن روندیزد و حرکت کرد.اونقدر تند م

 ساکت بمونم. تونستمینم یزده بود ول خیبدنم  همه

 .فرزاد فقط....یکنیاشتباه م یارسالن به خدا دار -

 بخوره...  شهیدومش باعث شد. سرم محکم  به ش یلیس

 اخ. -

جونتو  نجایوگرنه به جون مامانم هم یو صورتش از خشم قرمز شده بود گفت:هانا به نفعته الل ش کردیم یرانندگنداد و همونطور که  یتیاهم اصال

 ...رمیگیم

تو  نیماش کیالست یرفت که صدا اطیو زد ... در که باز شد اونقد با سرعت داخل ح موتیدر خونه نگهداشت و ر ینزنم. جلو یدادم حرف حیترج

قدم  عیو با خودش به زور بردم.اونقد سر دیشد و به طرف در سمت من اومد...در و که باز کرد مچ دستمو کش ادهیپ نی...از ماشدیچیپ اطیح

به وجود اومده مامان از  یاز سروصدا میوارد سالن شد یکنترل کردم.وقت یبخورم.اما خودمو به سخت نیبود چند بار زم کیکه نزد داشتیبرم

بود....باالخره به  زیهمه چ یایگو یکه از ارسالن خورده بودم به حد کاف ییها یلی.صورتم با اون سکردیرو نگاه م اومد و با تعجب ما رونیاتاقش ب

 ....زدی...منو هل داد داخل اتاق و پشت سر هردومون در و قفل کرد.مامان از پشت در محکم ضربه ممیدیرس باالطبقه 

 ؟یکنیم کاریچ یشده؟ دار یپسرم چ -

 گفت: مامان لطفا دخالت نکن. یکنترل شده ا یبا صدا ارسالن

 تو رو خدا درو باز کن ارسالن... -

 شده اخه... یچ نمینزار...بب یمنو تو نگران مادر
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 ...ارمیسر خودم و خودش م ییبال هینکن وگرنه  ی...برو و منو عصبزیبهم نر نیاز ا شتریمامان اعصاب من. و ب -

 امان قطع شد.... یکارساز بود چون صدا دشیتهد انگار

 به طرفم اومد.اشهدمو خوندم تیکه با عصبان دمشید

 ...دیباریاون خشم م یمن ترس و از چشما یبودم....از چشما دهیکلمه ترس یواقع یعقب عقب رفتم .به معنا اروم

 ...دمیچسب واریعقب رفتم که به د اونقدر

 جلو اومد... شیبا همون ژست عصبان اونم

  ?شرکت شییتو بغل ر یریونم بدون اجازه ؟....مسر کار؟ ا یریکه م -

 ...سممهییفرزاد ر دونهینشد ازش بپرسم از کجا م فرصت

 ....خوردیبه صورتم م شیعصب ی....نفسامیبود دهیکه به هم چسب یجلوتر ..طور اومد

 .... فرزاد مثل داداشمه....یکنیرفتار م ینطورینکردم که باهام ا یکار چیارسالن من ه -

 ...یکه االن زنده ا رتمیغ ی...برتمیغ یزد و گفت: خفه شو...ب یدپوزخن

 راحته نقدیکردن ا خ*ی*ا*ن*تگفت: کردیکه به چشمام با خشم نگام م یو در حال دیموهامو از عقب کش هوی

 نکردم... خ*ی*ا*ن*تبودم  با عجز گفتم:من  دهیکه سرمو به خاطر موهام که تو دستش بود به عقب کش یحال در

... کردینم یچرا مامان کار دونمی....نمزدیگرفت....در واقع اربده م میگر هویصداش اونقد بلند بود که  ?هیاسمش چ یا گهید یکیتو بغل  یقتو -

 از سر کار اومده باشه ؟ دی....مگه نباادیدستمون بده وحشت کرده بود....عمو چرا نم یکار هیارسالن  نکهیحتما اونم از ا

 کنه.... خ*ی*ا*ن*ت نیرو که به ارسالن تاج الد یجون کس رمیگیکن تازه اولشه...م هیزد و گفت: گر یپوزخند دیمو دسکوت و اشکا یوقت

 .شدمیبرد سمت کمربندشو اروم اروم.از کمرش  بازش کرد... از ترس داشتم قبض روح م دستشو

 کرد....پوستم ذوق ذوق کرد.......صورتمو با دستام پوشوندم..برق کمربندش کمرمو نوازش  عی....سر کینزد اومد
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قلم  یبزار رونیاتاق ب نیگفت:پاتو از ا رفتیم رونیاتاقو برداشتو همچنان که ب دی...بعدشم کلسمیجون نداشتم رو پاهام وا گهیزد که د اونقدر

 ....کنمیپاتو خورد م

 و در و قفل کرد.... رونیرفت ب بعد

 جلو چشمام تار شد.... اتاق

 

باهام حرف بزنه.مامان ناهار و  ینمیذاشت کس ی.ارسالن حتشدیناهار وشام باز م یکه در اتاقم فقط برا یهفته ا هیگذشت... یهفته به سخت هی

 ده......مثل مر زدمیو به گوشه اتاق زل م دمیکشیتخت به پهلو دراز م  یمدت رو نی.....و من تمام اتیوضع نیاز ا خوردیو غصه م اوردیشامم رو م

که بش دلشتم عشق بود و  یحس دونستمیم گهی... حاال دکردیاشک چشمامم خشک شده بود.ارسالن نگاهمم.نم گهید یودم...حتمتحرک شده ب

...اما.... اونقد منو  شکسته خواستشیهمه بال سرم آورده بود سلول سلول تنم م نیکه ا نیغنچه  نو شکفته رو تو دلم پرپر کرده بود....با ا نیاون ا

طرفشو کشته  دیدیبود که هر کس م دهید یبد تیحق نداشت...اون منو تو وض گمیوست داشتنشم نداشتم......حق داشت؟ .....نمد یبود  که نا

با چشماش  خواستمینم ی....ولهیادیخواسته ز دیبدم....شا حیازم بخواد توض تونستیازم بپرسه.م تونستی.....مخواستمیبود.اما من ازش اعتماد م

سرکار  یهفته از به جز برا هی نیعذابه....درده.....تو ا کننیکار بهت نگاه م خ*ی*ا*ن*ت هیبه چشم  یحس کن نکهیکنه....ا ریرو تعب زیهمه چ

 نمیذاشت....تو اتاقمون اما رو کاناپه گوشه اتاق رونیپاشو از خونه ب

 

  

 

 ..............دونستیبا منو ننگ م دنیتخت خواب هی ینفر بود که روازم مت نقدری....حتما ا ادیبدش م ایسوسول باز نیاز ا گفتی....اون که.مدیخوابیم

 

شرکت .من تحمل  رفتی.کاش مرهی....سر کار نمگهیارسالن بود که رو کاناپه خواب بود....جمعس د دمیکه د یزیچ نیشدم اول داریخواب که ب از

مجازات کرد....زخمام هنوز کامال خوب نشده بود....درد  گ*ن*ا*ه یو ب..... منیلیندارم.تحمل نگاه نکردناشو ندارم.خوردم کرد...خ اشویمحل یب

 هیو به تاج تخت تک دمینگاهمو دزد عی..سردی.من زنش بودم.ازش انتظار نداشتم....تکون خورد و پلکاش لرزدادمی....اره من بهش حق نمتمداش
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 یوقت شبیاتاق....د یتو ییبعد پاشد و رفت سمت دستشوبه طرف من انداخت... یکیکه از جاش پاشد,و نگاه کوچ دمیزدم.از گوشه چشم د

 گرفته بود..... . افشیاومد خونه ق

 چش شده بود.... دونمینم

 ینظر داشتم.لباسا ری....پشتش به من بود و  همه حرکاتشو زدیپوش شرتشویاومد و به سمت کمد گوشه اتاق رفت.... ت رونیب ییدستشو از

 م کنه گفت:پاشو لباس بپوش.نگا نکهیو بدون ا دیپوش رونشویب

 .دمیرس نیقیبه  شیبا من بود ؟ با حرف بعد نیکردم.ا هنگ

 شده بود گفت: رهیکه به نگاه متعجبم خ ی:ت ودرحالبرگش

 پاشو اماده شو... گم؟یم یچ یشنوینم

 زد.... رونیبرداشت و از اتاق ب یپاتخت یاز رو لشیموبا یبه همراه گوش چشوییسو بعد

 طالقم بده.... خوادیوجود اومده رو درک نکرده بودم.ارسالن از من خواست اماده شم....نکنه....نکنه م به تیموقع هنوز

 .....دمیتخت پاشدم و به زور لباسامو پوش ی.اروم از رودادی....فکرشم عذابم مدیفکر اشک به چشمام دو نیا با

 زمیعز یبه سمتم اومد نگران رو بهم گفت: خوب زی....تا چشمش بهم افتاد تمبل نشسته بود و مشغول خوندن کتاب بود یمامان رو نییسالن پا تو

 ؟.... یبر یخوایشده ؟ کجا م یزی؟ چ

 کردم لبخند بزنم....اما پر از درد بود..... یسع

 ...منتظرمه...رونیب رمینگران نباش مامان.....با ارسالن دارم م -

 افتاده ؟.. ینگام کرد و با ترس گفت: اتفاق یسوال

 بده... یمامان ... حداقل تو بهم دلدار نکن

 نه.... بزار فعال برم. -
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حل  یو خوش یبه خوب دوارمی. امزمی...برو عزهیمسئله مهم یعنی هیعصب نقدیارسالنم ا یاومده...اما وقت شیپ نتونیب یچ دونمیمن که نم زمیعز -

 شه....

 بود...منتظرم  نیاومدم ازسالن تو ماش رونیاز سالن ب ینگران با

 

 رفت........ رونی.... روشن کرد و از در خونه بنینشستم تو ماش تا

دم در  دمیکه د میساعت تو راه بود مین کینداشتم....انگار پروبالم رو شکسته بودن.....نزد یدیام گهید یعنی....میریکجا م میدار دونستمینم

 کنه؟ کاریچ خوادیم یعنیشدم... رهیشرکت نگه داشت....با ترس بهش خ

 خوادینداشتم.ارسالن سرشو رو فرمون گذاشت و سکوت کرد.....درست فکر کردم....م یفرق چیسرد بود که با مرده ه یو پام به قدر دست

نکردم.....اشک تو چشمام جمع شد....داشتم  یاخه من که کار یبه همه بگه...ول خوادیم دمیطالقم بده...شا خوادی...مخوادیمنو نم گهید بگه

....من با اشک و اون با حالت خاص که میشد....هردومون به هم زل زده بود رهیکه سرشو از رو فرمون  بلند کرد و بهم خ کردمینگاش م

 ....هیچ دونستمینم

 روبروش دوخت... ابونیاز نگام گرفت و به خ نگاشو

  ?یکارکن یاومد یبم بگ نکهیچرا بدون اجازه من.... بدون ا -

 ) هانا تعجب نکن....البد ارامش قبل از طوفانه...(لحن آرومش جا خوردم از

که  شیشونیرو پ قیدفعه با اخم عم نینشد.....اونقد سکوت کردم که ا رمیدستگ یزیدوباره بهم نگاه کرد....از نگاهش چ دمیجواب نم دید یوقت

پر از  طیمح هیبره تو  دیبرگ چغندرم که زنم با نجای؟..مگه من ا یدار یمال ازیکم گذاشتم؟ ....ن یزیگفت:مگه من واسه تو چ کردیجذاب ترش م

 تو کجاس؟ یمن تو زندگ یهم به من نگه....جا یچیکار کنه و ه مرد

...اما انگار زبونم قفل شده بود.....نگاه کالفشو بهم یبگم عاطفه...تو برام از عشق کم گذاشت خواستمیبرام کم گذاشته...م یشدم....گفت چ الل

 نیبزارم حرف بزنه اما قسمم داد...گفت نامزدداره و تو ا خواستمیبرام گفت...البته نم انوی....جرشمیاومد پ انیپسره..شا نیا روزیدوخت و گفت:د

 تو...  یمدت خودشو نامزدش برا
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 کرد و ادامه داد: ی....پوفرونیقطع کرد و نفسشو هل داد ب حرفشو

که االن دارم با آرامش  نیمرد....ا هیتو بغل  یکه بر ستیدرست ن نیباشه....ان نتونیب یزینباشه و چ خ*ی*ا*ن*تهر چقدرم که قصدتون -

  ?یفهمینامحرم بهت بخوره....م هیانگشتت  یحت خوامیبرام سخته....نم یلیخ زنمیباهات حرف م

و  ینیرکتو برا بار اخر ببش نیتا ا نجای.. اوردمت ایریهم سرکار نم گهیکه نگاشو ازم گرفت و گفت: د کردمیصامت داشتم نگاشوم نطوریهم

... من اجازه دادم.. اون وقت..فقط با کنمیم دی....اگه من خواستم..تاکینیپسره رو بب نیا خوامینم ی...حتفتهیب نطرفایگذرت ا گهید خوامی...نممیبر

 ....ادیاز اون روز تو ذهنم ب یصحنه ا خوامینم ی...حتینیاونا رو بب یتونیمن م

 شد: رهیخبهم  یقیبا اخم عم بعد

 یشیم کینزد نقدیجز من ا یبار اخرت باشه که به مرد نیهانا ا-

 ؟یدی...فهمستی...برام اصال مهم نشیداداش چه داداشت بدون یبهش بگ چه

 ارو تکون دادم.... سرمو

 بار آخر یروشن کرد...برا مویماش

 

  

 

 نکهیبرام مهم تر بود...با ا ای...اما مردم از همه دنشدیتنگ م نیریرزاد و شکارمندا و ف تیمیو صم نجایشرکت نگاه کردم....دلم برا ا رونیب ینما به

 نیجز ا نهیبب گهید یکیزنشو تو بغل  یرفع شده بود...حق داشت...اره....هر مرد امیناراحت گهینبودم...د ریدست روم بلند کرده بود اما ازش دلگ

 ....کنهیفکر نم

 ...کردمینگاه م رونویداده بودموب هیتک شهی....سرمو به شروندیهدف م یب ابونایخ تو

 سمتم گرفت و گفت: شویگوش

 .نگران نشن.میایزنگ بزن خونه بگو ناهار نم -
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 ....یعنیبره  خوادیم کجا

کردم که  نشیمطم ی... وقتدیپرسیهمش حالمو م یبا نگران چارهیازش گرفتم و به خونه زنگ زدم.مامان ب شویبپرسم گوش یسوال نکهیا بدون

 گفت.... یو خداروشکر دیکش  یبم نفس آسوده اخو

 یوقت صدا هیکالسم که  گفتیو م اوردیمامان و بابام  که همش زنگ زده بودن بهانه م  یهفته برا هی نیمامان...دلم براش سوخت....ا چارهیب

 ناراحتم اونا رو ناراحت نکنه.......

 د....کر دایپاساژ نگه داشت و به زور جا پارک پ یجلو باالخره

 شو. ادهیپ -

 شدم. ادهیپ نیاز ماش اروم

 ....داشتمیبه شونش قدم برم شونه

 داشت کنارش بودن... یلذت چه

که  یلب در حال رینگامو مه دنبال کرد ز ری....حرصم گرفت....بازوشو گرفتم....برگشت و نگام کرد...مسکردنیکه نگاش ن دمیرو,د ینفر چن

 من... یگفت: حسود کوچولو دیخندیچشاش م

 لیمغازه موبا نیبه سمت اول می....داخل پاساژ که شدکشیکوچ یتوجها نیبرام به کار برده بود....از هم تیصفت مالک نکهیلذت شدم...از ا غرق

 رفت.... یفروش

 نگاش کردم: یاز بازوش جدا کردم و سوال دستمو

 .یبخر یگوش هی یتونیکه بات داشتم م یبه جبران رفتار -

 د...ش قیعم لبخندم

 ...یکیالبته پرو نشو فقط  -

 ...انگار مغازه دوستش بود...میهم داخل رفت با
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 مغازه  اومد جلومون یپسر تو میداخل شد نکهیبه محض ا چون

 طرفا.... نی....چه عجب از ایبههههههههه....آقا ارسالن خان...خوش اومد -

 .ریشده...سرم شلوغه...تو به دل نگ ادیمدته کارا ز هیزد و روبهش گفت: سالم....ببخش داداش...  یحیلبخند مل ارسالن

 ..هیچه حرف نیا -

 نگاش به من افتاد.. بعد

  ?گمیدرست م گهیخانومته د -

 اره... -

 خوشبختم. -

 زدم... یخودش لبخند مثل

 ..نطوریمنم هم -

 ...نینیبش دییخب بفرما -

 برا خانومم... بخرم یگوش می...اومدادیز می.وقت ندارالدیگفت: نه م ارسالن

 لفظ خانومم غرق لذت شدم..... از

 ؟یچه مارک -

 بهتره... یبردار iphoneبه نطرم  یگوشم آهسته گفت:چون کادوته...خودت انتخاب کن.ول ریبهم کرد و ز ینگاه ارسالن

 خوبه.. نیزدم و گفتم: هم یلبخند

 یخوایپالس م کسیجون س الدیگفت: م الدیتکون داد و رو به م سرشو

 رو چشمم داداش... -
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لباس خواب قرمز که از باال تور بود  هیمغازه لباس خواب افتاد.... هیچشمم به  هویکه  میگشتیتو پاساژ م میداشت میدیرو خر یکه گوش نیاز ا بعد

 ....خرمشیم امیقشنگ بود... چشممو گرفته بود....حتما م یلیییی...خشدیشورت وصل م هیتا قسمت شورتش....که از اونجا به بعد به 

 قشنگه... -

 ...کردینگام م دیخندیاومدم....داشت با چشماش که م رونیاز فکر ب هویصداش کنار گوشم  با

 ....یایب شویبخر یتا بر مونمیگاز گرفتم که گفت: م لبمو

 شد و گفت: رهی. به لبام خدیکارتشو سمتم گرفت....هنگ کرده بودم....مکثمو که د بعد

 بخر... یتونی....تا میبه خرج بد یهرچقد دلت خواست ولخرج یتونی...مریگازش نگ نقدیلبتو ول کن ....ا -

 8از اون لباسه  ریکارتو گرفتم و رفتم تو مغازه و به غ یینگاشو دوس داشتم......با پرو نیمن ا دونمیچطور....فقط م دونمیبود....نم یحال هی نگاش

 ...ا...نگاش کن تو رو خدکردیمغازه نگاه م نیتریبود و به و سادهی.....منتظرم وارونیب حساب کردم اومدم یهم گرفتم...وقت گهیتا مدل د

 ... کردمیلباسا تصورت م نی...داشتم تو ایاومد ریگفت: د دیجلو تا منو د رفتم

 تصورت کنم.... تونمیلم بخواد م....فعال تا ددمیتو رو نچش یگاز گرفتمو سرخ شدم...اومد کنارمو اروم گفت: اخه من که هنوز لذت هم آغوش لبمو

 خدا..... ایفرزاد باشم... ونیمد دونستمینم شویناگهان رییتغ نیخجالت سرخ شدم...اما تو دلم غرق لذت بود....ا از

 اخ بلندی گفتم...متعجب نگام کرد و گفت: چی شد؟زدیکم کنه که پشت کمرم گذاشت تا به خودش ن دستشو

 یکم میسوزه...گفتم:  اروم

 شیمونی گرفت.... چون نگاهش رنگ پ.ر متوجه شدانگا

 نمیخواستم اینطور شه... -

 دردامو کم کرد..ارزش داشت...این حرفاش 

 به سمت خونه حرکت کرد ....  میناهار خورد کیرستوران ش هیکه تو  نیاز ا بعد

 شرکت. رمیشد و گفت: م رهی.بهم خستادیدر خونه ا پدم
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 ه.اروم تکون دادمو گفتم:باش سرمو

 مراقب خودت باش. -

 نیدادم به در....هنوزم باور نداشتم....ا هیکه رفتو شنبدم....تک نشیماش کیالست یکه درو بستم صدا یشدم ....موند تا  برم تو خونه...وقت ادهیپ

 ؟  دیباریکه از سرتا پاش غرور م یارسالن بود ؟ ارسالن غد

.................********.......................... 

 کرده بود..... ازینذر و ن یانگارکل چارهی....بشناختیسر از پا نم میکرد یآشت دیمامان فهم یوقت

 به سمت مامان اومد مهیکه تلفن زنگ زد و محبوبه سراس میشام بود زیهمه سر م اونشب

 خانوم... خواهرتون پشت خطن.انگار کار واجب دارن.-

 ادی..اما ارسالن باهاشون ززدیبا عمو بهشون سر م یتنها گاه  یزن عمو گاه  ادمهی ی....و.از وقتکردنیم یو برادر زن عمو تهران زندگ خواهر

 ...رفتینم

 رو از دست محبوبه گرفت و مشغول حرف زدن شد.... یگوش مامان

 

  

 

 .میشد رهینگران زن عمو هممون با استرس به دهنش خ یصدا با

 .داداش که حالش خوب بود... ؟یاخه چطور -

 صحبت قطعش کرد.... یرو از مامان گرفت و بعد از کم یاز جاش پاشد و گوش یافتاد...ارسالن که کنارم نشسته بود با نگران هیبه گر هوی

  ?شده یارسالن چ -عمو

 کردم. ی...از شدت ترس  قالب تهکردیعمو هق هق م زن
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 .... سکته کرده ییمخلوطش بود گفت:دا یناراحت کمیکه  یبا خونسرد ارسالن

 من فضا رو پر کرد. نییییییه یصدا

 گفت: حالش چطوره حاال؟ یبا ناراحت زیکنار زن عمو رفت و بغلش کرد...عز عمو

 ریدادم...رو به مامان کردم و گفتم: مامان خداروشکر به خ رونیگذشته.....نفسمو اروم ب ریگفت: خداروشکر به خ زیرو به عز ارسالن

 ....نیگذشته.ناراحت نباش

کنارشون  دیبرم...با دی...باریبگ طیفردا برام بل نیرو به عمو گفت: کامران هم کردیکه اشکاشو پاک م یاومد و در حال رونیاز آغوش عمو ب انمام

 اونجا.... بهیفداش بشم...داداشم غر یباشم....اله

 .تنهات نمیذارمامیباهات م یمیبه عظ سپارمیشرکتو م ی....کارازمیعز میریگفت: با هم م یبا لحن اروم عمو

 ؟ امیمنم ب نیخوایبه زن عمو گفتم: م رو

 ....نجایا نی...تو و ارسالن بمونزمیرو بهم زد و گفت: نه عز یلبخند

 مامان.... یاستراحت کن دیبغلش کرد و گفت: با دید نطوریکه حال مامانو ا ارسالن

 به اتاقش برد. و

 هممون گرفته بود.... حال

**********.........................***** 

 

 

**********★****★☆********** 

 همراهشون رفت....... ادیبا اصرار ز زیبه تهران رفتن....عز نشونیبا ماش  زیشنبه عمو و زن عمو و عز صبح
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 یو محبوبه خانمم مرخصسوت و کور بود....ارسالن از صبح رفته بود شرکت  یلی.....خونه خمیخونه فقط من و ارسالن و محبوبه خانم مونده بود تو

تو  مبرداشتمو رفت کمویدو ت ویما یکاریظهر بود که از شدت ب 12سر بزنه...منم تو خونه تنها.....ساعت  نایگرفته بود تا عصر بره به خواهرش ا

 .نیرزمیاستخر ز

داشتم واسه خودم شنا  ینطوریساعت هم میزدم توش....ن رجهیاستخر افتاد...تعلل نکردم و ش زیچشمم به آب تم یرو دوس داشتم .....وقت شنا

 .........دمیپا شن یکه صدا کردمیم

 

 ... شدیتر م کیو نزد کینزد صدا

 ... دمیبودن خونه ترس یلحظه به خاطر خال هی

 

 بود .... کیتار مهین بایداخل استخر تقر ی.... فضارونیاب اومدم ب از

 جسم سخت برخورد کردم.... هیبه  هویکه  رفتمیاستخر م یدر ورودآروم و نا مطمئن داشتم به طرف  یبا قدم ها نطوریهم

 ....دمشیکه باال اوردم د سرمو

 اورده بود ، گفت:  نییچشمام پا دنید یکه سرشو برا یتر در حال طونیش یو لحن طونیش  یچشما با

 استخر خانم کوچولو ؟؟؟ یاومد

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم: یکوچولو طناز هی و یبودم با کج خلق ستادهیکه جلوش ا یخجالت از وضع بدون

 ...ییکوچولو خودت

 ... دیزد و لپم رو با دوتا انگشتاش کش یا قهقهه

 ....دمشیسمت استخر رفت.... تو نور که قرار گرفت د به

 کننده بود که حد نداشت..... رهیخ یبه قدر نشیتنش بود....عضالت س یسورمه ا ویما هی
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 ... رمیبگ یبه باز شو*ن*ی*با انگشتام س خواستی... دلم م لک زد واسه بغلش دلم

 

 بلند  گفت:  یزد تو آب و رو به من با صدا رجهیش

 ... ؟؟؟ یاینم تو

 زدم... رجهیشدم و منم ش وسوسه

 ....دیفهم شدیاز حرکاتش و نحوه شناکردنش م نویشنا مهارت داشت....ا تو

 

 ...میبود منوال گذاشت و مشغول شنا نیساعت به هم مین

 شنا کرده بودم که خسته شده بودم....  نقدیا

 پله گذاشتم ... نیاول یراستمو رو یپا دمیکه بهش رس نیسمت نردبون شنا کردم ... هم به

 آروم آروم ازش باال اومدم... یللللیکنارش گرفتم و خ یها لهیبه م دستامو

 ... خوردیآب از بدن سر م ومدمیکه باال م یهر پله ا با

 پوستم قطره قطره شده بود ... یزده بودم آب رو ونیقبلش به بدنم لوس نچو

 

 اومدم و رو سکو نشستم و پاهام و تو اب گذاشتم... رونیب کامل

 آب موهامو گرفتم ... کمیکج کردم و  سرمو

سکو  یباز کرده و رو نیستاشو از طرفداده و دوتا د هیکه تو آب بود به سکو تک یمن درحال یارسالن درست روبه رو دمیکه بلند کردم د سرمو

 ...کشنیکه دارن نقشه م ییشده بود ... مثلِ گرگا رهیگذاشته ... بد جور بهم خ

 سرگرم کردم ... ومیاز ما زونیفرار از چشماش خودمو به بند آو ی... برا شدمینگاهش داشتم داغ م از
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 شنا اومد و کنارم رو لبه سکو نشست.... یبعد از کم اونم

 .به چشمام کرد یکردم...اونم نگاه شنگا

 نگاش ذوب شدم..... یداغ از

 .رفت براش.......با پشت دستش بازومو نوازش کرد.. یلیو یلیخاص بود....دلم ق یلی.نگاش خ

 ...سوزوندیداغش پوست صورتمو م یو نفسها ومدیبا حرکت دستش سرشم جلو م همزمان

 گوشه استخر داد ... واریبه د موی....تکسادیکرد و پاشد وا بغلم

 دیوونم میکرد داشت نش ید*وس*وسوسه بدورش حلقه کردم.... پاهامو

 پاهامو از دورش رها کردم....هزارتا فوش به اون پشت خطی که اصال وقت شناس نبود دادم.....بلند شد.... شیزنگ گوش یصدا 

 

 ، گفت:  کردیداد و نفس نفس زنان همونطور که خمار نگام م هیبه سرم تک سرشو

 خانوم کوچولو....... یبار در رفت نیا

 نییحرارت بدنم پا نکهیا یگر گرفته بودم.......برا جانی..... از هدادی.حس لمس بدنم با دستاش بهم آرامش مرفت تازه به خودم اومدم.... یوقت

 زدم تو آب.... رجهیش  ادیب

...................**********................ 

به در خورد  ی......تقه اکردمیکه تو استخر اتفاق افتاده بود و تجسم م ییبودم... چشمام و بسته بودم و صحنه ها دهیو تخت دراز کشاتاق ر تو

 من متعاقبش محبوبه خانم اومد داخل... دییبعد بفرما

 ن؟یمحبوبه خانم اومد -

 سالم رسوندن..... نایگفت:بله خانم جان....خواهرم ا زدیکه نفس نفس م یزد و در حال یلبخند
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 سالمت باشن. -

 خانم جان آقا خونه نبودن... -

 ارسالن شرکته.... -

 باالسرشما و ما باشه. شونیسالمت باشن.سا شهیهم شاالیا -

 زدم گفتم: انشاءا... یلبخند

 شام بپزم... خواستم از آقا بپرسم اما نبودن..  خوامیراستش خانم جان م -

 بخورن ؟ دیبا یچ هیبق گهیونه مخ نیفقط آقا تو ا یعنی -

 .نیشما دستور بد یخانم.هر چ نیی..شما تاج سرمانیزنیم هیچه حرف نیزد تو صورتشو گفت: خاک تو سرم خانوم جون...ا محبوبه

 کردم محبوبه جون.... یو گفتم: شوخ دمیخند

 تا بپزم. نیبگ نیدوس دار یخانم...هر چ نیخوریم یچ -

 ؟ یبلد ایفکر کرد و گفتم: الزان کمیروز من بود.... امروز

 داده. ادمیسرشو تکون داد و گفت: بله خانم جون...دخترخواهرم  تندتند

 زدم و گفتم: خوبه پس... قیعم یلبخند

 چرا من نرم سمتش... شهیم کیبه ذهنم خطور کرد...حاال که ارسالن داره بم نزد یفکر هوی

 : محبوبه جون!گفتم عیکه سر رونیب رفتیداشت از اتاق م محبوبه

 هست؟ یبرگشت و گفت:بله خانم.امر محبوبه

 ؟ یخونه بغل نی...برنیشام پخت نکهیامشب بعد از ا شهیم -

 زد و سرشو تکون داد و گفت: بله خانم حتما... یلبخند عی...چون سرهیگرفت منظورم چ انگار
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امشب  دیبودم....با ونیالسی....خداروشکر حموم رفته بودم...تازه هم اپادیب 9 یبود..فکر کنم طرفا 7به ساعت انداختم  یکه رفت نگاه نیاز ا بعد

 به لبم نشست... ینبود....با فکرش لبخند گهید ینباشه...امروزم مثل روزا گهید یمثل شبا

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

 

باال....در اتاق که باز  ومدیقدماش که م ی..متعاقبش صدادر سالن اومد .. ی.صدامیبود ...محبوبه خانم رفته بود...و فقط من و اون بود قهیو پنج د 9

 ...میشد چشم تو چشم شد

 زد .... یلبخند

 سالم. -

 سالم.خانوم  کوچولو. -

 زد....علنا به اتفاق ظهر اشاره کرد....سرخ شدم.... یزیام طنتیلبخندش بعد

 دمشیند نییمحبوبه خانم کجاست...پا -

 جام بلند شدم و رفتم طرفش.. از

 کار داشت زود رفت.. -

 تکون داد... یسر

 و کواتشو باز کردم... ستادمیا جلوش

 باز کردم... یکی یکیلباسشو  یکارم شده بود....دکمه ها محو

 ...داشتیزده بود بهم و چشم ازم برنم زل

 .....می...شام بخورنییپا ای...زود لباستو عوض کن ب یچشماش نگاه کردم و گفتم: حتما گرسنه ا به
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 یو به به دیکش ییاومد بو ی.....وقتدمیشامو کش نویی.....رفتم پارمیراهو چطور م هیبق نمیبب دیکه خوب بود.با نجاشیزدم....تا ا میاز اتاق ج عیسر

 نشست... یگفت و رو صندل

 کرد و رفت تو سالن... یکرشد تش ریس نکهی.....بعد از امینگفت....در سکوت کامل شاممونو خورد یزینگفتم...اونم چ یچیشام خوردن ه نیح

کردم و شروع کردم ظرفا رو جمع کردن....حال  یشکم....خنده ا ریز ایشکم  ای...ننیکمکم کنه؟ مردا همشون هم کمی رسهیم نیبه زم اسمون

 یلم داده.....وقت یو یت یکه رو مبل جلو دمشیبکنم....د یا گهیکار د تونستمیکه نم گشتیاونقد فکرم حول امشب م یعنیشستنشونو نداشتم....

 برام کنارش باز کرد و گفت: ییاج دمید

 نجایا ایب -

 ...ندازمیم رتیزد و بلند گفت: فرار کن باالخره که گ یگفتم و به سمت پله ها رفتم....قهقهه ا ینچ

 حرفش  رو لبم اومد...... نیاز ا یلبخند

 نیتر بود اما امشب من به همچ نیسنگ دنشیدم.... لباس که نبود...نپوشعوض کر  یلباس خواب مشک هیلباسمو با  عیرفتم تو اتاقو سر عیسر

نشستم و  نهیجلو ا یصندلجذاب شده بودم.....رو  یلی.موهامو باز کردمو دور خودم پخششون کردم....خقرار کنم.... یداشت تا مردمو ب ازین یزیچ

چراغو خاموش کردم   عی....سردمیپاشو از تو راه پله ها شن یشده بودم....صدا یبه خودم زدم....عال نهیچشمک تو ا هیناخونامم الک قرمز زدم....

مشخص نبود......اونم فقط به خاطر چراغ خواب  یزیکه جا داشت روم انداختم....جز صورتم که اونم چ ییو خودمو انداختم رو تخت و پتو رو تا جا

 ...شدیم دهید

خش  یاصدا نوی...ادیدر اورد و کنارم دراز کش شرتشوی.....تکردمی.رو خودم احساس مرشویه خچشمامو بستم...نگا عیاتاقو که باز کرد سر در

 ...دادینشون از خوابش م قشیعم ینفسا یکه گذشت صدا قهی.......پنج دقدمیشده فهم جادیخش ا

 رو کنار زدم و خودمو اروم رو صورتش خم کردم پتو
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دست از سرم  یبدنشون لحظه اب*و*سه *س*و*س*شدم....و رهی....به لباش خشدینم داریب ورنطیا ری.. .نخکردیصورتمو نوازش م نفساش

بدنش کردم....چشمام بسته بود....چند لحظه بعد ب*و*ساش چسبوندم....شروع به *ب*امو به ل*ب*...اخرش طاقتم تموم شد....لداشتیبرنم

بعد  ی....اونم کمشدمینم ریاش س*ب*ادامه دادم...انگار از ل دنشیب*و*سچشمامو باز نکردم و به  المتوجه تکون خوردنش شدم.....اما اص

 نی.....اشدیام داشت از جاش کنده م*ب*...اونقد خشن که لدیب*و*سیکرد......با خشونت م دنمیب*و*سو درک کرد و شروع به  تیموقع

 ده بود....شعله ور تر کر ازشوین شیاتنبود و  ریتاث ی...انگار اتفاق ظهر بدادیم ادشینشون از عطش ز

 شد.... رهیبه چشمام خ طنتیام جدا کرد و با ش*ب*از ل اشو*ب*ل

 خانوم کوچولو... یش مونیکنم پش یکار -

 ... شمینم مونیاز بودن با شوهرم پش چوقتیزدم و با عشوه سرمو کج کردم و گفتم: ه یطونیخودش لبخند ش مثل

. 

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

 هیو  دی....چند لحظه بعد کنارم رو تخت دراز کش دی.....اشکم در اومده بود....به سرعت از روم پاشد و شلوارشو پوشدمیچیپیدرد به خودم م از

 بخور مسکنه... نویپاشو ا زمیگفت: عز یابو سمتم گرفت و با نگران وانیل هیقرص با 

مالفه  ریدستشو از ز هیبود... ادیز یلی... شدت دردم خدمیاره دراز کششدم و قرص و خودم...دوب زیمخیبودم ن دهیچیکه مالفه رو دورم پ همونطور

 رد کرد و شروع کرد  شکممو ماساژ داد....

 کردمیرفتار م متیبا مال دیمنه...با ری..همش تقصزمیببخش عز -

 نشدما. مونیزدم و گفتم: من هنوز پش یمتوقف کردمو لبخند زورک مویکوفتش نده گر شیخوش نکهیا یبرا

 تو.. یمن وونهیکرد:  د یا هخند

******** 
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زدم  یتنم بود..البد ارسالن تنم کرده....لبخند شبیدرک کنم....لباس خواب د تمویتا موقع دیشدم...طول کش داریدوش حمام از خواب ب یصدا با

لند شدم و لباس خوابمو از تنم در به سرم زد ..از.رو  تخت ب یکرده بودم ...فکر یزنانگ شبی.دو به خاطر اوردم شبیو چشمامو بستم و د

 ....نیحمام تو اتاق انداختم رو زم رونیاوردم...به سمت حمام رفتم....لباس خوابو ب

 ....که باز کردم سرشو باال اورد و  درو

بود که عذابم و فرزاد  نیریش یدلتنگ می...تنها ناراحترهیرو ازم نگ یخوش نیا چوقتیه خواستمیخوب شده بود که از خدام نقدیا یزندگ

 یاون دختر منزو گهیاز اون شب پرخاطره گذشته بود و من د یکنترلش کرد...دو هفته ا شدیو نم شدیم یکفر دیشنی...ارسالن تا اسمشو مدادیم

پرت  شویگوش تیو حرف بزنه.هر بارم با عصبان  اطیاز صد بار زنگ خورد و اونم مجبور شد بره تو ح شیارسالن ب ینبودم،....امروز از صبح گوش

 شده... ی.جرئت نداشتم بپرسم چیطرف کردیم

حال  نیمنو با ا نایا زیعز خواستمی....نگران بودم و نمومدمینم رونیباش حرف زد....همش تو اتاق بودم و ب شدیمتشنج شده بود  و نم اعصابش

 رو نداشتم.... ی...حوصله جواب دادن به کسننیبب

********* 

 هانا خانم -

 انم چشم دوختم که اومده بود دم اتاق.محبوبه خ به

 بله محبوبه جون. -

 .ننیشما رو بب خوانیاومدن م یخانم هی -

 ه؟ینگفت ک -

 .نشونیشناسیواال گفتن شما م -

 باال... ارشیاز دوستامه گفتم: ب یکی نکهیا الیباشه...هزار تا فکر اومد تو سرم.... استرسو پس زدم و با خ تونهیم یک

 چشم خانوم. -
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 روبرو شدم..... یجلف یلیلحظه بعد با دختر جوون خ چند

 ؟یکنیم یزندگ نجایبه اتاق انداخت و گفت: با ارسالن ا قینگاه عم هی

 .. شناسه؟یارسالنو م ارسالن؟

 :ستادمیجام پاشدم ومقابلش ا از

 .....اوردمیبه جا ن دیببخش -

 زد و گفت: من بهارم.. یپرعشوه ا لبخند

 بهاره؟ -

 بهت راجب من نگفته ؟ارسالن  -

 اونروز ارسالن تو گوشم اکو شد.... یحرفا

 ..بهاره من بهت گفتم تو س*ک*س .... 

 ؟ یشد شناخت یچ -

 کار؟یچ نجایا ینگاش کرد و گفتم: اومد یگنگ با

 اسم فرق کرده... نی....اما االن ای...معشوقه....دوست....هر چیزاریم یتو اسمشو چ دونمیتر کرد جلواومد و گفت: نم ظیغل لبخندشو

 کرد و ادامه داد: من مادر بچه ارسالنم.... یمکث

 یزد....حتما داره شوخ خی بدنم

 

 ؟ یمسئله ا نیسر همچ یاخه. شوخ ی...ولکنهیم 

 شد؟ داتیتو از کجا پ ؟یگیم یچ یفهمیگفتم: م شدیم دهیبه وضوح د شیدگیرنگ پر دونمیکه م یچهره ا با
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 گوشه لبش نشست یپوزخند

سر  یما...آوار شد یوسط زندگ یکه اومد ییتو نی..امیرو دوس دار گهیمن و عشقم؟ من و ارسالن همد یتو زندگ ین نه تو...تو از کجا اومدم -

 من...

 

 .رونیبکش ب مونیماهه تو شکممه...پس پاتو از زندگ کیرو شکمشو با حرص گفت: بچه ارسالن  دیکش دستشو

 

  

 

 ماه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هیچه خبره؟  نجایبود که بهم بگه ا یکی کاش

ارسالن باهاش بهم زد.داره دروغ  ادمهی..تو بغل اون...نه امکان نداره....زدیکه منو پس م ی.. وقتومدیکه ارسالن شوهر من به حساب م یوقت یعنی

 بهم بزنه. نمونویب خوادی.مگهیم

 حق به جانب شروع کرد قدم زدن تو اتاق... افهیق با

 

 ...ابونیتو خ کنهیو شوتت م شهیروز هم ازت خسته م هی گهیزده نشو..مرده د جانیه ادینه؟ ...ز یکردشد؟....تعجب  یچ -

 

  دمیدیم دیکه تو اون لحظه از خودم بع یذل زد تو چشماش و.... با ارامش ستادمیجذب کردمو تخت و دور زدم و رفتم روبروش ا عزممو

 

 یستین یکن.تو در حد و اندازه ا رونیمارو از سرت ب یی...پس فکر جداکنهینم خ*ی*ا*ن*تمن : من به شوهرم اعتماد دارم....ارسالن به گفتم

 ؟یدی...فهمیزیبهم بر مویزندگ یکه بخوا
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 اعتماد به نفس به سمت در اتاق رفتم و بازش کردم.. با

 حسابتو بده ... ادیتا زنگ نزدم ارسالن ب رونیبرو ب -

 

 و طرز نگاش عقم گرفت....زد.... از لحن حرف زدنش  یا قهقهه

 

 ندارم.زنگ بزن به ارسالن...من امادم... یباشه.حرف -

 

 ...سیتا زنگ نزدم پل رونیاز خونم برو ب -

 لحن محکم جواب داد: با

 

 ...یکنیپدر بچم درست م یبرا یچه دردسر نمیموافقم...زنگ بزن بب 

 

 و تو دستام گرفتم....رفت...اما داغونم کرد و رفت...رو تخت نشستم و سرم باالخره

 

 بگم؟ دیبا یحاال چ ایبود...خدا ستادهیخودمو جمع کردم..مامان نفس زنان دم اتاق ا شدیم کیکه به اتاق نزد ییقدما یصدا با

 

 

 زم؟یعز یبهم خبره شد و گفت: خوب ینگران با

 خاطره... نیو سوالش به هم دهیرنگم پر دونستمیم
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 زدم: خوبم زن عمو. یزورک لبخند

 

 داشت؟ دوستت بود؟ کاریچ نجایدختر  ا نیا-

 

 اره ..دوستم بود. -

 

 .ن؟یزود رفت؟ چرا دعوا کرد نقدیپس چرا ا -

 بودم که نخوام به ولوم صدام توجه کنم. یلحظه اونقد عصب اون

 زدم و  یقیلبخند عم شیدلگرم یبرا

 

 .شهیحل مازش ناراحت بودم دعوامون شد... ی: نگران نباش مامان .سر مسئله اگفتم

 

اخه اگه  یتکون داد و گفت: انشاءا..که حل شه...دخترم امروز تو خونه نمون.حوصله ندار یحرفمو باور نکرده سر دادیکه نشون م یا افهیق با

 ..دیخر رمیم ایبا من ب یخوایم

 ممنون مامان.بمونم خونه بهتره. -

 .زمیعز یهرجور راحت -

 مغزم شروع شد...هزار جور فکر افتاد تو سرم... در رو بست دوباره هجوم اتفاقات به یوقت

 .رمیحرف بزنم تا اروم بگ یبا ک دیبا دونستمینم 

 

 کنم و مسافرتش کوفتش بشه. ریبا حرفام ذهنشو درگ خواستمینبودش...رفته بود مسافرت و نم یثر
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 هانا.. یکنیکه م هییچه فکرا نیزدم...ا بیخودم نه به

 خراب کنه..... تویزندگ خوادیاون دختر م دی.شایباشبه شوهرت اعتماد داشته  دیبا

 ارسالنو مال خودش کنه... خوادیارسالن بود...نقشه داره..م زونیاون موقع هم او ستین ادتی مگه

 ...مطمئن بود....شهیارسالن شر م یبرا ادیب سیاگه پل کردیبا هم بودن...حتما بودن که ادعا م دمیاز کجا معلوم.شا اما

 مدت... نین تو اارسال رفتار

 ....شمیم وونهیدارم د ی...وایحرف زدنش با گوش یواشکی

 ...؟یکرد خ*ی*ا*ن*تتو بهم  یعنی...؟یدیباش خواب ی...ارسالن چطورکردمیرو تو سرم احساس م یدیشد درد

و  زدمی...عق مییدستشو تو دمیپر عیکه زدم سر یعق نی.با اولکردمیرو پشت گلوم حس م یزیحالم بدشد..هجوم چ شخ*ی*ا*ن*تفکر  از

 ....کردمیم هیگر

 .کردیولم نم یشک و دودل یبود....از طرف یبد طیشرا

 یبهتر از من نداشت...تازه معن یتیمن بود وضع ی..در واقع هر کس جاکردمیبه شوهرم سرزنش م یاعتماد یهم خودمو به خاطر ب یطرف از

 عشقو درک کرده بودم و دوسش داشتم....

 خواب باشه... هیدروغ باشه...اصال  کنمی...خواهش مامیمشکل برب نی..کمکم کن از پس اکمکم کن. ایخدا

 نبوده... ب*و*سکا هیبشم و بفهمم که جز  داریب

 هم اومد.. یبا خواب خودمو از اتفاقات جدا کنم....کم کم پلکام رو خواستمیتخت انداختم...م یاومدم خودمو رو رونیکه ب ییدستشو از

 و باز کردم.چشمام ییصدا با

 شد. دارشدنمینگاش بهم افتاد ومتوجه ب هویبود.سر کمد بود... ارسالن

 کردم؟ دارتی.ب زمیببخش عز -
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 رفتار کنم. یکردم اتفاقات صبح رو فراموش کنم و عاد یسع

 ..دمیفهمیرو م هیقض نیخودم ا دیبا

 شد و رو تخت نشست.. کمیشدن مکثم متعجبش کرد.نزد یطوالن

 کردیکه نوازش م یم برد و در حالموها یال دستشو

 شده؟... یزیگفت: خانومم چ 

 .شدمیغرق لذت م بردیلفظو به کار م نیا گهیاگه هر دفعه د دیشا

 بود که فرصت  لذت بردن از عاشقانه ها رو نداشتم..... ریفکرم درگ نقدریا اما

 ....یکارکردیبا روانم چ نیلعنتت کنه بهاره...بب خدا

 ...کنهینشده... سرم...درد م یزیدم وگفتم: چلب باز کر باالخره

 با دوستت دعوات شده.. گفتیمامان م -

 ...یزبونتو نگه دار یتونی...از دست تو.نممامان

 گفتم: بستمیکش م هیکه موهامو با  ینیتخت پاشدم.در ح یاز رو پاش بلند کردمو از رو سرمو

 بود.. ییبحث جز هی -

 و شمرده گفت: دیکش یقیعم نفس

  کنه؟؟؟یسرت درد م ییبحث جز نیاسه او -

 سوال نبود ...  جملش

 ...دیکش دار کش یو سرشو برد تو گردنم نفسا ستادیبودم ا ستادهیا نهیآ یو اومد پشت سر  من که روبرو پاشد

 

 کرده بود. ریگردنم و سرم گ نیشد.ناخودآگاه سرمو کج کردم.حاال سرش ب مورمورم
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 ت:گف یبا لحن خمار تهمون حال در

 دلم برات تنگ شده.... آخخخخخ هانا... -

 کردم از خودم دورش کنم... یسع

 ..تونستمینم ذهن مغشوش اصال نیا با

 ارسالن.امشب نه.. ستیحالم خوب ن -

 اروم گفت: یصدا با

 مگه چته؟ _

 گهید کنهیسرم درد م - 

 کرد و گفت:مگه من گفتم با سرت کار دارم؟.. یاروم خنده

 گفتم: یبدعنق با

 ...تونمیارسالن واقعا امشب نم_

 ..دیکشرو گودی کمرم حرفم تموم نشده بود که دستشو  هنوز

 ارسالن.. -

 کشدار گفت: یصدا با

 جووووووون..... _

 اومد تو سرم.. یدر برم فکر رشیاز ز شدیبد بود و نم حالش

 ...ضمی.مرشهیارسالن امشب نم -

 سردردت دارم...  ارکیخانومم...بعدشم من چ ستین یضیسردرد که مر -
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 عادتم ارسالن... -

 

 چه وقتش بود...مگه هفته بعد نبود؟ نیاخه ا_گفت:  یو بداخالق دیبشه...ازم جدا شد و با اخم شد یبادش خال انگار

 خب جلو انداختم... -

 محلته؟ ی...نکنه به خاطر دعوات با اون دوست خروس ب؟یمگه استرس داشت -

 ...دمیخند ناخودآگاه

 باشه... میتو زندگ تیشخص نیا یبرا تونستیم یبخو صفت

 تو؟ یاون دار کاری: نه چ

 کنم... چارشیاونه برم دم خونشون به خاطر گند زدن به امشبم ب ریگفتم اگه تقص -

 که.دوباره  خندم گرفت... گفتیم یجد نقدیا

 ... ــی..تو رو که نشد بخورمیحداقل اونو بخور میبر میشام که نخورد -

 ز گرفتم وگفتم: ارسالنگا لبمو

 تو.... یدار کاریچ نایلبارو...به ا نیا ریو گفت: گاز نگ دیتو هم کش اخماشو

 برد.... رونیو از اتاق ب دیفرصت حرف زدن بهم بده  دستمو کش نکهیبدون ا بعد

 سالم کردم..  عیه ما افتاد.سر...تا چشمشون بکردنینگاه م  یو یکه با زن داشتن ت دمیعمو رو د میاومد نییکه از پله ها پا نیهم

 خوابم برد. هوی.من نیعمو... مامان شما هم ببخش دیببخش -

 بابا گفتنو ازم محروم نکن.... هیحسرت  گهیدخترم...اما د یزد و گفت: زنده باش یلبخند عمو

 .هنوز عادت نکردم.دیزدم و گفتم: ببخش یخجول لبخند
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همه  نیمن ا یعنی ی...وادادیرو نشون م قهیدق 11:20رامون گرم کنه.به ساعت که نگاه کردم محبوبه خانمو صدا کرد و گفت شامو ب مامان؛

 دم؟یخواب

 .... نیدخترم تا غذا رو گرم کنه...ارسالن مامان تو هم بش نیتو بهت بودم,که مامان گفت: بش هنوز

 ...میکنارهم رو مبل دو نفره روبروشون  نشست هردومون

 بگم.. یزیچ هی خواستمیبود گفت: ارسالن..مامان..م نییهمونطور که سرش پا مامان

 به مامان کرد و با ارامش گفت: جونم بگو مامان ینگاه ارسالن

 

...اخه مامان جان االن شما نیریبگ یمنتظرن شما عروس لیفام هیو بق نایگفت:عمت ا کردیم یدستش باز یکه با انگشتا نطوریهم مامان

 ...االن همه انتظار دارن...میجشن گرفت هیحداقل  میکه بگ میگرفتهم براتون ن یجشن چی...هنیعقد

 مدت کارام سبک شه.. حتما... هی نیفعال نه مامان...بزار -

 ...نیدونیزد وسرشو تکون دادو گفت: هرجور خودتون م یلبخند مامان

 یکه چرا ارسالن از من نظر نیشدم...از ا ری....دلگزیسرم میو رفت میغذامون حاظره با هم پاشد نکهیاومدن محبوبه خانم به سالن... و ا با

 برنامه داشتم.... میعروس یدخترا برا هینبودم...اما خب مثل بق ینخواست..عقده ا

 ... خواستیدلم م میکردیبا بچه ها خودمونو توش تصور م یکه تو دوران نوجوون یدیسف لباس

 خونه بخت بشم .. یراه زنیریاز من م یکه مامان و بابام بخاطر دور یکدخترا با عزت و احترام .. با اش هیمثه بق خواستیم دلم

 فقط با من باشه ... فقط من .... میزندگ کیفکرِ همسرم.شوهرم. شر یمثه هر دختر خواستمی... م خواستمیم

 اونها رو دارم ...  هیزندگ ین آرزومن و. م تیموقع یآرزو دیکه شا یا هیداشته باشم ... همون بق هیمثل بق یعاد هیزندگ هیتنها خواستم  من

 بود ...  نیتنها خواسته هام ا فقط

 من کمِه... یکه برا یادی... زنهیبیم ادیمن ز یک برا نیمثه ا یی..  اما اون باالسین ادمیز
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 ...شدیبهش فکر نکنم نم خواستمیم یاز اون روز گذشته بود...هر چ یروز چند

 ....دادیجواب طرفو م تیگوشه و با عصبان هی رفتیم زدیزنگ م شیرو مخ بود...تا گوش یلیمشکوک ارسالن خ یمدت تلفنا نیا

 بدجور به جونم افتاده بود... ی....بذر شک و دودلزدمیبا خودم حرف م ایخواب بودم  ایداشتم...تموم روز  استرس

 و زود رنج شده بودم...... حساس

 ؟؟؟یاریقراره بچه ب یناهار بهم گفت:ک زیسر م زیعز روزید نیهم مثال

 سوال بره.. ریحرمتا ز خواستی...نمدادیو نم زیجواب عز چوقتیچند مامان هم بود اما اون ه هر

 ..کردینگم...اما انگار ول نم یزیدادم منم چ حیترج

 پسردارشه... دی...ارسالن باخوادیخاندان وارث م نیا -

 بلند شدم و گفتم: یز رو صندلتموم شد و قاشقمو با ضرب تو بشقاب انداختم و ا طاقتم

 ...میریگیم میماس..خودمون تصم یزندگ نیاما ا 

 سرزنش وار بهم نگاه کرد و لبشو گاز گرفت و گفت: هانا! مامان

 بزار بگه.. -

 ...ادیبرنم نیاز ا شتریب دی...از دختر ناهخواستمشیکه نم هیدختر همون زن نمیا باالخره

 ه؟یون چنگاش کردم وگفتم: منظورت یگنگ با

 زد و گفت:  یبشقابش بود .. پوزخند یکه سرش تو همونطور

 منظورم مادرته.._
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 ..کنمیخواهش م زیملتمسانه گفت: عز زیرو به عز مامان

...در سطح خونوادمون نبود...اما بابات کردیم یمردم کلفت ی...تو خونه هامینخواست چکدوممونیتوجه ادامه داد:مادرتو ه یب زیعز اما

و  شیتو رو ببره خونه پدر کنهینداشتن...حاال جرئت م یزیچ یقرض و بده ایدن هیو  یخونه اجاره ا هی.بابات بهش بها داد. وگرنه جز خواستش..

 بده ؟... ونبهت نش

 راجب خونوادش بت گفته باشه... یزیچ دونمیم دیزد و ادامه داد: اصال بع یخند شین

 قهره..پدر مادرشم از دست داده.. لشیامان با فامگفتم:م دهیبر دهینگاش کردم و بر یناباور با

 قهر کرد.. شهیم لی...مگه با کل فامیکنیکه باور م ی: مگه احمقدیکوب نیرو زم عصاشو

 با بابا...  به خاطر ازدواج -

 ...دنیدیاز خداشونم بود پسرم دامادشون شد..به خوابم نم -

 ود اومده سخت بود...به وج نیشده بودم...امکان نداشت...تحمل جو سنگ شکه

 گنگ بودم ... گنگ تر شدم ... یقبل یایقضا از

 مامان هم نتونست متوقفم کنه.... یعقب سالن رو ترک کردم و با دو از پله ها باال رفتم و صدا عقب

 به در سر خوردم... هیبه اتاق در و پشت سرم قفل کردم...تک دمیرس

 :زدیبه در تقه م مامان

 ..تو رو خدا درو باز کن..؟یخوب زمیهانا..عز_

 داد زدم: هیگر با

 ...نیحالم خوبه.. تو رو خدا تنهام بزار _

مامانم از خونواده سطح  نکهی...نه به خاطر اختمیری....بلند شدم و خودمو رو تخت انداختم....اشک مدمیقدماشو که دور شد شن یبعد صدا یکم

 نبود...چون بهم دروغ گفتن... ییباال
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 کمرمو خم کنن؟ دنیخواستم؟ چرا همه دست به دست هم م یچ یگمن از زند مگه

 ...تهیبگم دروغه...چون همش واقع تونمی...نمکردیتار م دمویو د شدیاشک تو چشمام هرلحظه بزرگتر م حلقه

******* 

 شده بود... یاز اون روز بدتر و بدترشده بود....اونقد که ارسالنم شاک حالم

 مامانه... انِیو غصه خوردنم به خاطر جر یریگوشه گ لیتنها دل کردیم فکر

  مش؟یحالمه... دوس دختر قد نیمسبب ا شیمیمشکوکش و اون دوست دختر قد یرفتارا دونستینم

 زده بود. شهیشک بود که تو تموم جونم ر نیشک داشتم...هم خودمم

 

 رفتارمو کنار بزارم.... نیباشمو ا شهیکردم مثل هم یکه از سرکار اومد سع شب

 ...شهیباشه معلوم م یزیاگه چ باالخره

 به استقبالش رفتم تعجب کرد ... یمحکم باشم...وقت دیخودمو خورد کنم بشکنم...با یک تا

 گفتم... دیخسته نباش ییو با خوشرو دمشیب*و*س

 گفت: آفتاب از کدوم طرف در اومده هانا خانوم مهربون شده؟ یلبخند خاص با

 بال مهربون نبودم..ق یعنیناز مثل قبلنا گفتم:  با

 ریکه ز نمییترو لب پا کمینزد اومد

 دیکش رونیدندونم بود و با انگشتش ب 

 به لبم بود گفت:هزار دفعه گفتم با اموال من درست برخورد کن... رهیکه نگاش خ یو درحال 

 ...نهیبیم یکی هویازش فاصله گرفتم و گفتم: اااا  ارسالن!  یتند

 ..ی...زنمزنمیردم...با دوس دخترم که الس نم.مگه خالف شرع کنهیخب بب -
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 ...ختیگفت دوس دخترم دلم ر یوقت

 ... کردیم ینفرو تو ذهنم تداع کیدوست دختر فقط چهره  کلمه

 ارسالن بود .. یبهتر بگم مادر بچه  دیشا ایبهاره بود ...  اونم

 شام... یایب یگفتم: بهتره زودتر لباستو عوض کن یحال یبا ب....بحثو عوض کردم و رهیفراموش کنم از ذهنم نم خوامیم یچرا هرچ ایخدا

  ؟یتو برام عوض کن یاینگام کرد و گفت:نم ییپرو با

 پرو... یاقا ریگرفتم و گفتم:نخ شیکردم و راه سالن رو در پ پشتمو

 ...ایشیم مونی... اما پشایزد و گفت: خب ن یبلند قهقهه

 خودت بهم صبر بده... ایخدا

 شده... خوامیکه م یم اونکه شوهر حاال

 برام حفظ کن... مویخوبه خوشبخت یکه همه چ حاال

 ...کردیم ینفر زندگ هی دنید دی...تازه روحم اروم شده بود وجسمم  به امکردمیعشق رو درک م یتازه داشتم معن من

 .زنمیحرف نم زیبا عز گهید انیتو ارامش صرف شد...بعد از اون جر شام

 گفت اما دلمو شکست... قتویزد هرچند حق روزیکه د یی...اما با حرفازدمیمقبال هم حرف ن البته

 شدم...اما دوسش داشتم... ریمامانم بود...درسته ازش دلگ زدیکه راجبش حرف م یبود کس یچ هر

 بود.. دهیخجالت کش ونوادشبابت خ اون

 وغ گفته بود...دور کرده بود...هرچند در تی...هرچند منو از واقعارمینبود به روش ب درست

 به بالش خوابش برد... دی...تا سرش رسمیکه بخواب میاز شام چون ارسالن خسته بود رفت بعد

 ... کردمینگاهش م رهیداده بودم و خ هیبه دستام تک سرمو
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 که االن کنارم بخواب رفته ... یمرد نیا کردمیفکر م نیبه ا داشتم

 منو گردن گرفت .. گ*ن*ا*هو مرد و مردونه  ستادیهمه ا یودم جلوکه مقصر من ب یکه با وجود ندونم کار یکس نیهم

 همه دروغ گفت دوستم داره ... به

 ... رتشیحفظ غ یحفظ آبرو .. برا یبرا فقط

 ...  گهید زِیهر چ ای... غرورش ... شرفش

 ... از اولم کنارم بود ...مقابلم نبود ... ستادی... کنارم ا ستادیا اما

 روم نبود ...  روبه

 کنارم بود ... دونیم تو

 بود .... همدم

 گاه ... هیتک نی... ا اری نیهمدم ... ا نیا حاال

 خط بطالن رو تمام باورهام نسبت به خودش بکشه ... شخ*ی*ا*ن*تبا  تونهیم

 ...؟؟؟ تونهیم

 رفته ... نیکه بهش باورش واشتم از ب یزیهرچ

...حسش نمیبیچشماتو م ی...ارسالنم !من حس تونطوریم....من دوسش دارم.اونم هم..چون من به دوست داشتنش خو گرفتتونهیمن نم ارسالن

 م؟یتونی.مگه من بدون توو تو بدون من مکنمیم

 راهنیکه باهاش همبستر شدم از پ یکه مال اون شدم.شب یازم متنفربود ...اما االن همسرشم....بعد از اون شب دیاولش سخت بود.شا دیشا

 ...نشمیتر ی.من خصوصترم.. کیتنشم بهش نزد

 و نگاهم و ازش گرفتم ... دمیکش یاز سر کالفگ یآه

 به خواب رفتم .... الیهفته عاشقانه رو بازوش گذاشتم و با هزار فکر و خ 3 نیرو به عادت ا سرم
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 شدم ... اریهوش یکم یخش خش آروم یصدا با

 ...دیپوشیباز کردم...ارسالن بود...داشت لباس م چشمامو

 ...شترشدیهوا تعجم ب یکیتار صبح شده..اما با توجه بهکردم  فکر

 ره؟یموقع کجا داره م نیارسالن ا پس

 ای دارمیبفهمه ب خواستیچشمامو بستم...فکر کنم م عیسمتم.سر اومد

 ..کرد ارمیهوش شیگوش برهیو ی...صدانه

 نزن.. نقدزنگی..اامیجواب داد: دارم م عیسر

 من نفهمم... خوادیمکه مطمئن شدم  زدیاروم حرف م اونقد

 .دمیپوش مویبا شلوار ورزش بودمانتو که دم دست  هیرفتنش  رونیب...به محض رونیاز اتاق زد ب عیسر

 بود. یرو پاتخت نشیماش چییسو 

 کجا رفته.. نیبدون ماش پس

که  یزیچ باو ازمواجه شدن  زدیتند م ...قلبم تند.تو سالن نبود...دلشوره تموم وجودمو پر کرده بود.نییپا رفتمدور بشه...و از پله ها  ادیز تونهینم

روزام بود نفسم بند  نیحال ا مسببکه  یکنار کس دنشی. دکمه اف اف رو زدم....فکر کردم رفته..اما با ددمیترسیمبکنم  تونستمیفکرشم نم

 ..کنمینباشه که بهش فکر م یزیاون چ کنمیخواهش م اینبود..خدا لیدل یاومد...دلشورم ب

  یرو برداشتم و سع یوشگ عیسر

 ..گنیم یبفهمم چ کردم

   کار؟یچ نجایا ی..اومد؟یشد وونهیبهاره تو د -

 ... یهست یتیولیمس یتو چه مرد ب -

 ...ینسبت بهش ندار یحس چیه دونمیمزن..که  نی...نه ای.کنار من باش یباشبا من  دی...تو بایتو پدر بچم ارسالن
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 زن و ول کن... نی...ایمسئول بچتقبال منو مگذاشت و گفت: ارسالن تو در  جلو و دستاشو رو صورت ارسالن اومد

 از کجا معلوم اون بچه من باشه؟ -

 ؟یانکارش کن یتونی.چطور مارهیم ادمونیروزامونو  نی.بهترمونهیبچه حاصل عشق باز نی.امیمن و تو با هم بود -

شد که سقوط  یچ دمیوزنمو نداشت...نفهم ینی...پاهام تحمل سنگدیلرزیجونم مکرده بود.در واقع تموم  خی...دست وپام دمیشنینم یچیه گهید

 کردم.....

 از اتاق خارج شد..... یچشمامو باز کردم با خوشحال دیمحبوبه بود....اونم تا د دمیکه د یکس نیکه باز کردم اول چشمامو

 گوشه گوشه اتاق چرخوندم  نگاهمو

 بودم..... دهیاتاق دراز کش یودرک کنم....رو تخت ت تویموقع دیشا تا

 گاهم فشار دادم..... جیگ یسرم دستمو رو هیاز ناح دیاحساس درد شد با

 مامان چشمامو باز کردم....  یصدا با

 دخترم؟ یخوب -

 گفتم: من....مگه من چم شده؟ میمال

دلم  زی....عزیفیضع یلیکن...خ تیعه بهت گفتم خودتو تقو....هزاردفی..انگار از هوش رفتی....تو راهرو کنار سالن افتاده بودست؟ین ادتی زمیعز-

 که حواسم بت بود  شبمیبه فکر خودت باش...حتما از ضعف بوده...د کمی

 ....ینخورد یدرست و حساب شام

  یافتاد یمعلوم نبود از ک ؟یچ شدمینم داریصبح واسه نماز ب اگه

 ..اونجا

 برسرم بود... یمثل پتک حرفاش

 شدنم رو.... هوشیب لیدل دمیفهم تازه
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 باهام ارسالن؟ یکرد کاریچ

 ..؟یتونست لعنتت کنه...چطور خدا

 ...رونیبعد ازسفارشاتش از اتاق رفت ب دیکه حالمو د مامان

 شده بودم..... متنفرآدم  هیبار بود که از  نی...اولغمامو من تنها موندم با تموم  رفت

 ...ودبتموم وجودمو پرکرده بود که  شده یبه نفرت لیتبد هیتو چند ثان عشقم

 با انگشتام پاکش کردم. عیسر دیچککه از چشمام  یقطره اشک نیاول با

 بودن بسه... فیکوتاه اومدن و ضع گهیبودم ...د زاریبکنم...از ضعفم  هیگر دیمن نبا نه

 واسه  یخوردم کنه.....تا االن هرکار نتونه یکه کس شمیم یامروز اون از

 ...هیکافدست اوردنش کردم  به

 و خوب نگاه کن ... سای...واسایوا

 ارسالن...نشون دمی.بهت نشون م

 به من اونقدرام خ*ی*ا*ن*تکه  دمیم 

 ...ستیاسون ن 

 یعاد ؛کردمیسع یلیکه اومد.خونه خ شب

 

  

 

 و خفش باشم
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رو داره  یکه مرد حق هر کار  ییای.دننیاز ا ؟حالمیجلوچشمام...ارسالن.. چطور تونست ومدیاون دختره م دنیدراغوش کش رینکنم...همش تصو 

  م؟یعذاب بکش ینجوریا دیکه با میکرد یگ*ن*ا*ه...مگه ما زنا چه خورهیبهم م

 بکنم بود.. خواستمیکه م یفکرم حول کار کردمیم یشام همش با غذام باز زیسرم

 ....هیلیکه تا حاال هم صبر کردم خودش خ نیا

 هانا. -

و  یتختمون تنهام میذاشت ی...من هرشب منتظرت بودم... منو تو؟یرسالن من عاشقت شدم چطور تونستاشکو تو چشمام جمع کرد...ا صداش

 ؟یکردیم یرو همراه گهید یکی

 زدم تا اشک چشمم برطرف  پلک

 نگاش کردم و گفتم: بله. ی....با سردشه

 چشم  به بشقابم اشاره کرد و  با

 ...گهیبا غذات؟ بخور د یکنیم ی: چرا بازگفت

 ازش گرفتم مونگاه

 سر شخ*ی*ا*ن*تبود که تازه رشد کرده بود..ارسالن با  ینیساعتها توش غرق بشم....عشق من مثل جن خواستیکه دلم م یی...از چشما

 نگاه زیجوابشو بدم به عمو و مامان و عز نکهیخورده بودم بس بود.. بدون ا کههم  یچند قاشق نیشدم....هم رهیخ...  به بشقابم دیعشقمو بر

 ...از جام بلند شدم که عمو گفت: ینوش جون همگ دیکردم و گفتم: ببخش

 ...ینخورد یزیکه چ تو_

 شدم... ریممنون عمو س -

 گفت: ارسالن

 .میبر هممنم بخورم با  نیبش _
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 ...ایبعد تو ب رمیحوصلم...م یب کمی - 

 ...نگامو بهش دوختم زیعز یصدا با

 نبود از  یاز غذا راض نشوهرموتا  میموندی...ممیقد یزنم زنا -

 یها زنا خودشون اشپز موقع...هر چند اون میشدیپا نم جامون

 بود.. نطوری...مادرتم همکردنیم 

 ادامه بده که.. خواستیکرد و م ینچ نچ

 جواب بدم که ارسالن از جاش  حرفش داغ کردم و خواستم نیا با

 و با دیکش شینیبه گوشه ب دستشوهنونطور طبق عادتش  پاشد

 داشت گفت: کنترلشدر  یکه سع ییو صدا تیعصبان 

....حاال که میکن ازدواجما باهم  نیچنگ بزن یسمانیر هرتا به  نیشد جینرفته همتون بس که ادتونیزنمه....  یزنیحرف م باشکه  ینیا زیعز _

 خونهخانم  فهیاز کارا وظ یلیو خ یاشپزخونه  نی...همونطور که تو اخونس نی...زن من خانم انینباشدنبال به هم زدن ارامشمون  میکردازدواج 

ثروتتون  وکه به مال  نیدونیخواست...م دلش یکارا رو بکنه...اما وقت نیا تونهیماگه دلش خواست  ی...ولستینزن منم  فهی..پس وظستین

  هی نیزنم بش یباعث ناراحت هگیدبار  هیرو نخوام...پس اگه  زایچ نیهم گفتم...اونقدر دارم که ا موقعندارم  ...همون  یاجیاحت

 ......کنمیرو تحمل نم نجایهم ا لحظه

 گفت:  زیحرفاش بودم که عز مات

 خوام... یم صالحتونوو  ی...من فقط خوبیزنیمبه من  هییچه حرفا نی... اارسالن_

 ...نیوصالحمونو به عهده خودمون بزار یجون خواهشا خوب زیعز -

 باالخره به حرف اومد و گفت:  عمو

 ...میتمومش کن بهتره_
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 و همراه خودش به اتاق برد... دینموند و دست منو کش  گهید ارسالن

 گفت: تیعصبانشد و با کمیدر و بست نزد یوقت

 ؟ینگفت یچیحرف زده نه؟ و حتما تو هم ه ینطوریباهات ا ادیقبال هم ز _

 دیبود شا گهیبه جوش اومدم...اگه هر لحظه د شییپرو از

 انتقام تو چشمام موج بزنه... شیات شدیم باعثاما نفرت درونم بغلش.. دمیپریم 

 که خشمش جاشو به تعجب داد.. دیفهم یاز نگاهم چ دونمینم

 تعجب گفت: با

 ؟یخوب_

 ...دادمیخودمو لو م داشتم

...واسه بودن با معشوقش وبچه کردم راهو براش هموار دمیدنبالم..هه...از کجا معلوم شا ادیو م فهمهیم سرو صدا برم..درسته یب دیبود...با یکاف

 که تو راهه.. یا

 گفتم: خستم... دادمیازش گرفتمو همونطور که خودمو مشغول نشون.م نگاهمو

 ابروهاش افتاد ... نیب یفیظر نیچ

 مکث کرد و گفت: کمی

 ...رمیدوش بگ هی رمیبخواب....منم م _

 اروم تکون دادم و به سمت تخت رفتم.... سرمو

 که بره  نیرو باز کرد...قبل از ا حمامرو  برداشت و در  تن پوشش حوله

 اروم گفت:  داخل

 بش فکر نکن... _
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 منم باهاش راه گرفتن.... یباز شدن دوش اب اومد اشکا یصدا یوقت

افراد  یچهره واقع حد احمق باشم و نتونم نیتا ا کردمیوقت فکر نم چیحس نکرده بودم ه فیوقت تا حاال انقدر خودمو در برابرش خوار وضع چیه

 رو بشناسم ...

نفر  هیرنگارنگ اطرافش بوده که امکان نداره بتونه به  یاونقدر زنا شهیهم دونستمیبوده ..م یادیز یقبال با زنا دونستمیکه م نیاحمق با ا منه

 باشه ... بندیپا

 و بازم دلبستم... دونستمیم

 کار دستم داد ... میدل لعنت نیو ا دونستمیم 

 وضع کشونده... نیکه منو به ا ی...دلمهیدل لعنت نیدسته منه ؟...ا مگه اما

 مغز... زاشتنیزدم و گفتم: اسمش دله...اگه قرار بود منطق سرش بشه اسمشو م یپوزخند هیگر نیب

 ... کنمیخاطر دلمه ...تا نگاهش م به

 ... رهیگینگاهش منو م یکه جذبه  نیهم

 تو سرم ... چهیپینفسش م تمیکه ر نیهم

 ندارم ... نفس ندارم ...و تنها درد من عاشق شدنم بود ... ژنیاکس کنمیهمون لحظه ...حس م قایدق

 انداخت ...!!! هیرو قلبم سا یزیچ هیخونده شد حس کردم  نمونیکه ب ییها هیآ نیدست من بود که با اول مگه

 ستمو گرفت و حلقه رو دستم کرد ... همون لحظه ...... همون لحظه که د تیلمس شدن بعد از محرم نیدست من بود که با اول مگه

 که تو وجودم متولد شد ...  ودتولد ...اره ... همون لحظه ب هی... مثه , مثه   یشروع لحظه ا هی... مثه جرقه ... مثه  یحس هی...  یزیچ هی

 قلبمو به نام خودش زد...تو قلبم جا گرفت.... یکه حس مادر بودن ناخواسته رو بهم القا کرد ...وقت یتولد همون

 ... خوانیبطنشونو نم یمتولد شده تو یمثه همون مادرا که اولش نطفه  درست

 نفرته... نیکه خواستن در ع یبهش دارن ... حس یحس هی اما
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 ... یحال تعلق خاطر بهش دار نیقبولش ... اما در ع کنهیکه منعت م یحس

 .... دهیم اتیتکه گوشت که با هر بار ضربانش بهت ح هی نی...هم یقلب لعنت نیناخواستس اما ا گهیم عقل

 هم باشه وجودته... از خودته.... یهر چ گهیم

 ...  رونیو به اجبار از لبم اومد ب کردمیتصورش م گهیکه جوره د یا "بله  "... بعد از  هیآ نیحسو داشتم ... بعد از اول نیهم منم

 من کامل شده بود .... لیم یهر چند ب ی "بله  "ها و  هیه همون آبواسط نشیکه نصف د یکس لهیب*و*سلمس تنم  بعد

 کردن ... لشیاجباره ... بهت تحم گفتیکه عقل م یحس

 ....  دهیم اتی... ح دهی... همون که بهم جون م تمیاون مرکز ثِقل آدم اما

 درسته اجباره ... لهیگفت درسته تحم همون

 االن وجودته ....  اما

 ... نیهم

 .... یسادگ نیهم به

 ....شیخال یدلمو باختم و االن منم و جا یسادگ نیهم به

 همون لحظات بود که حسم شکوفا شد .... درست

 کرد ... دایاز اون رشد پ بعد

 تاب شد ... یبا هر نگاهش ب بعدتر

 من زود گذشت بلخره آروم شد ... یبعدتر که برا یلیخ

 ... ب*و*س*ه نی... با اولیهم آغوش نیاول با

 بود .... نیو آخر نیاول یقلب خال نیا یکه برا ییزمزمه ها با
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 ... دیماهم نرس کیارامش به  نیسهم من همون آروم شدن بود و بس ... مگه چقد گذشت اصال ... ا انگار

 حاال ...  و

 ته خط ... دمیرس

 ه دور باشم..از ضعف دار ییکه رنگ و بو یاز هرچ خواستمی.. م دی... نباکردمیم هیگر گهید دینبا 

 اوردم ...  رونیو چمدونمو از کمد ب پاشدم

 ...دمیتند تند توش چ لباسامو

 ...کشهیاخرشبش طول م یحماما دونستمیم

 رو بردارم... یعکس کنار پاتخت خواستم

 ...دمیبود...اما قابو رو تخت کوب شیتک عکس

 ....رونیب رفتیم میاز دل منم و از زندگ دیمرد با نیا

 پاش له کرد .... ریتمام غرور منو خورد و ز یرحم یبا ب که یمرد نیا

 توجه به وجود من رفت و با اون ... بدون

 ادامش برام سخته .... یحت

 وجدانت بهت اجازه داد...؟؟؟ ی....؟؟؟ چطوردیلحظه هم عذاب نکش هی یحت

 کنار زدم... اشکامو

 .داشته باشم.... دیدتردیمصمم باشم نبا دیبا میتصم نیا یبرا

 کردمو خودمو گوشه  تخت جمع کردم و چشمامو بستم...  مشیازکمد قا یکه اماده شد ... گوشه ا چمدون

 رفت و حضورشو حس  نییدر حمام اومد ....بعد چند لحظه تخت پا یصدا
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 از عشقش ... کشوندیم شی... به آت کردیسلول سلول از بدنو گرم م شیهفته پ کیکه تا  ی....حضورکردم

... قلبم ... تمام وجودم از  چیهم داشته ...سلول سلول از بدنم که ه یهم بوده و اتفاقا ثمره ا گهینفر د هی یحضور برا نیکه هم نیبا فکر ااالن  اما

 ... شدیحسادت و نفرت داغ م شیآت

 ...کنمینفساتو لمس م یوقت رمیمی...نکن...من مخوردیشد و نفساش به صورتم م کمینزد

 .... دیکه ازش گرفته بودم خواب یو بعد با همون فاصله ا دیب*و*سمو بهش بود...گون پشتم

 ... دیکشیم قیعم یشدم خوابه...نفسا نیساعت گذشت تا مطم کی

 اوردم .... رونیکمد ب یچمدونو از تو دمیلباس پوش اطیکه با احت نیتخت بلند شدم و بعد از ا یاز رو اروم

 افتاد مدارکم رو بر نداشتم ..... ادمی

 شده بود انداختم.... بهیبرام غر گهیکه د ینگاه و به کس نیبرداشتم و اخر زمیرو هم از کشو م گهید یزایچ یسر هی سنامموشنا

 ... کردیم دایپ انی...همون حس نادر ناخواسته دوباره تو وجودم داشت جرشدیداشت شل م پاهام

 .... رونینکنه...از اتاق رفتم ب دجایبسه...چمدونو تو بغلم محکم گرفتم که صدا ا گهی...نه...داما

 همه خاموش بود...و  نییپا یچراغا

 بود چمدونو تو بغلم از  یبتینبود....با هر مص یزیچ کردیروشن م یکه فضا رو کم تیچراغ ال هیجز  به

 هیتا بق عی...سردمیبوقشو شن یصداکه  دیربع طول کش هیبفرستن.... نیماش عیشماره آژانسو گرفتم و خواستم سر اطیبردم.....تو ح نییها پا پله

 نشدن از خونه خارج شدم... داریب

 شد.. ادهیپ نیچمدونم از ماش دنیبا د راننده

 صندق عقب.. زارمیبه من م نیسالم خانم..بد -

 ..شمیسالم...ممنون م -

 ..کردمبه ساعتم  ینگاه میکه شد سوار
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 بود...2..

 ...شنی...نگران منایاموقع چطور برم دم خونه بابا  نیاخه من ا یوا

 کنارزدمو  ادرس خونمونو دادم.... دامویبرم....پس ترد شدیهم نم یثر شینداشتم...پ یچاره ا اما

زده بود....با چه  خیدور شد....تنم  نشیماش باشدم....چمدونمو برام اورد و بعدش  ادهیرو حساب کردم و پ هیدم خونه نگهداشت با تعلل کرا یوقت

 ؟ینه بشون بگم چبرم تو خو ییرو

  دیاصال با خوام؟یشوهومو نم گهیبگم د شتون؟یاومدم بمونم پ بگم

همون بود که خودت  نیا گنیشوهرم نشم....اونوقت نم یتا اسباب باز فتهیکرده؟ غرورم جلو پام ب خ*ی*ا*ن*تبگم؟ بگم  یچ

 ......یبودکه تو بغلش  ی..همونیخواست

تا باالخره  دمیجنگیاونقد م نکهیا ای رفتمشیپذیو م شدمیرمیتقد میتسل دینبود.با یراه برگشت گهید یم....ولفکر نکرده بود نایاز ا چکدومیبه ه من

 برسم.... خوامیکه م یبتونم به زندگ

 .. جلو رفتم یدودل با

 

  

 

داخل و  شدیم ابونیخ یاموش بود اما با نورا...چراغا خکردمدراوردم و درو اروم باز  فمیاز ک و دیکل افتادم. دمیکل ادیبزنم اما  زنگ...اول خواستم 

رها  رواتاقم باشه....در رو بستم و چمدون  دیکه بازم با ی..اتاقدمیرو هم اروم بازکردم.چمدونمو اروم به سمت اتاق سابقم کش ی.در وروددید

...پس  ه؟یچ خ*ی*ا*ن*ت دونستمیکه نم ییچقدر اون روزا خوشبخت بودم.روزا فهممیتختم رها کردم....حاال م یکردم و با ارامش خودمو رو

 .....کردم؟یتحمل م دیرو با یهمه سخت نیبودم....مگه من چند سالم بود که ا دهیزده شدن رو ند

 :شدم داریمامان ب یخوابم برد.با صدا الیهزار فکر و خ با

 شو داری...مامان بزمیهانا!...عز -
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 .زمیگفت: سالم عز دیبازم رو که د یچشما

 ..مامانشدم و گفتم: سالم  زیمخینتختم  رو

 ؟ یماهت ...خوب یسالم به رو -

 :زدم و گفتم یتلخ لبخند

 .ستمیبد ن _

 ...اخه من متوجه نشدم. ؟یاومد یکرد و گفت: ک یمکث

 بمونم. شونی..اومدم پشبید -

 کارا  نی....اخه تو از ا؟یزیچ یسفرزد و گفت: ارسالن رفته  یلبخند

 ..رفت ادتیماروهم  ی...ازدواج کردیکردینم

 نه مامان ارسالن خونس... -

 ...امروز همه دونمیم -

 ...یاومد تنها...جمعسا...فقط موندم چرا خونن

 اسم  دنیبلند شد...با د میگوشزنگ   یاومدم حرف بزنم صدا تا

 زنگ بزنه.... خوادی....بزار هر وقدر دلش م گذاشتم لنتیرو رو سا یگوش ارسالن

 مامان ساعت ؟ -

 ....جونم به لبم اومد. شده؟ یچ یبگ یخوای...نمزمیعز 9 -

 من... -

 شد... حرفامتلفن مانع از ادامه  یصدا ندفعهیا
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 گفت: شدیپامتخت  یطور که از رو نیهم مامان

 ...شهیم مربوط یینجایکه تو االن ا یا هیقض اونتماسا به  نیا نمیمطم _

 

 اما هنوز  دمیشنیو م کردیم صحبتناراحت مامان رو که با تلفن  یصدا

 رو تخت نشسته بودم... همونطور

شده بودم  رهیگوشه خ هی.فقط به نداشتمقطع شد و بعدش مامان اومد تو اتاق...چند بار صدام کرد اما اصال حال و حوصله جواب دادن رو  صدا

 پام نشست و صورتمو با دستاش  یاومد و جلو نکهی...تا ا

 ...شد هریبه چشمام خ یو با نگران گرفت

 ...چرا یبود یراض تیکه از زندگ تودختر قشنگم...چت شده تو اخه؟ -

 کنم؟یم فکرنگو که درست  ؟یخبر اومد یب چرا؟ یجمع کرد لتویوسا گهیم ارسالن

 مامان.. یدرست فکر کرد -

 زل زد.. بهم یگفت و با ناباور یبلند نیییییه

 جداشم.. خوامیم -

 .. ؟یگرفت مویتصم نیا ییهویگفت :  چرا  یدلواپس با

 ..میما با هم تفاهم ندار -

 اخه؟ گذرهی..اخه مگه چند وقت از ازدواجتون م؟یچ یعنی...ن؟یتفاهم ندار -

 ...همش دروغ بود...میخوب نبود اولشمگفتم: از  رونویهل دادم ب نفسمو

 ....مینبودبغض ادامه دادم: خوشبخت  با
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 ن؟یخورینم همبه درد  نیدیشد که حاال فهم یچ -

 ...ستی...حالم خوب نبسه گهی..دنی...دوسم نداره...همکنبس  کنمیمامان خواهش م -

 دوست نداره؟ .. -

 ..مییها بهیاره مامان... مثل غر -

تو  خ*ی*ا*ن*ت...همه ى حرفاش...همش دروغ بود...لفظ تاشی...البته دروغم نگفتم..دوسم نداشت...همه حمابگم زای...مجبور بودم چه چهه

 ...دیچرخیذهنم م

 اف بلند شد.... اف یساعت نگذشته بود صدا میبودم... ...هنوز ن یم یقو دیبا گهیکه د یرفت و بازم من موندم..من رونیاز اتاق ب یبا ناراحت مامان

 ..ستادمیاجلوش بلند گفتم رفتم  نهههههه هیاف رفت تا درو بازش کنه. افکه دستش سمت دکمه  دمید مامانو...تو سالن دمیجت از جام پر مثل

 

بلند  میزنگ گوش ی...اون..صدانکن...مامان درو روش باز زنهیمزنگ  نطوریسر هم ا پشتمامان تو رو خدا باز نکن..خودشه...اونه که داره  -

 خودشه... دونستمی....مشد

 

 اف اف و زد.... دکمهاز غفلتم استفاده کرد و  هوی مامان

 

 مامان.. -

دلم...اما  زیعز خوامیم تویبش بگو..من خوشبخت التوی..اگه حلم نشد حداقل بهش بگو تمومه...دلنیکن حلمشکلتونو  داخل ادیبسه هانا.بزار ب -

 یعروس بگم...حاال دهیم ریشما بهم گ یعروسمدته عمت همش بابت  هی...نیو دوباره کنار هم باش نیمشکالتتونو حل کن نیبکن تونویتمام سع

 سفارش نکنم... گهی... دهیخوباون ارسالن پسر  جدا از شن؟یمنگرفته دارن جدا 

 



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 مامان نگاه کنم...با ارامش  بهباعث شد هول شده  یدر ورود زنگ

 .نیتا شما حرف بزن رونیب رمیم من... زمی..خودتو کنترل کن عزارامشگفت: هول نشو...فقط با  نگاهش

 

 و در و پشت سرم بستم.... تکون دادم و بعد به سمت اتاق رفتم دیینامطمئن به نشونه تا سرمو

 ...کشتمشیم تونستمی...اگه منمیبب افشویق یحت خواستیتخت نشستم... دلم نم یرو

اتاقو پر  شیعصب ینفسا ی...صدازدینفس م نفسنگاش کنم.... گرفتیم عقم یشده بودم ...حت رهیخ یا گوشهباز شد...به  یبد یاتاق با صدا در

 ...سادمیشدم و جلوش وا دهیکشکارش به سمتش  نی...با اخودشبه سمت  دیدستمو محکم کش جلوکرده بود...اومد 

 

 منو خورد کنه.... زاشتمیم دی... نبازدیمن نفرت موج م یچشماو خشم و تو  تیعصبان چشماش..تو میشده بود رهیهم خ یچشماتو 

 

 نجا؟یا یجمع کرد اومد لتویوسا یبا اجازه ک -

 ا اجازه خودم..: بگفتمتو چشماش زل زدم  تیقاطع با

 : گفتدادیباال برد و همونطور که بازومو فشار م صداشو

 ...میبررو تموم کن و جمع کن  ایو مسخره باز ایلوس باز نی...ایکرد جایب یلیتو خ_

 

 بازومو از حصار دستش جدا کنم مثل خودش  کردمیکه تالش م یدرحال

 باال بردم و گفتم:  صدامو

 ...نیتاج الد یجا برو اقا نی....از اامیبا تو بهشتم نم گهی...من دامیجا باهات نم چیه_

 ...کنمیکارتو ندونم ولت نم نیا لیدلتو چت شده؟ زده به سرت؟ تا  -
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 زدم و گفتم: یصدادار پوزخند

 ..یاز دوس دخترت بپرس ی...بهتره بریحی... واقعا وقییپرو یلیهه...واقعا؟ خ_

 گفت:  یشل شد و سوال دستش

 ر؟دوس دخت کدوم_

 کدوم؟...؛واقعا مسخرس.. گهی..مادنیز نقدیا -

 بگو.. منظورتودرست حرف بزن هانا.....واضح  -

  یی...تو و اون زن هرجادمتونیدمنظورم روشنه...من اون شب  -

 هاتوباها.... ی...همخواببودباهاش  اتیکثافت کار که ی...همونیگذروندیخوش م بغلشتو  یمنو داشت یکه وقت ی...همونرو

 

  ی...جانیبود که پرتم کرد رو زم نیسنگ نقدیکه زد تو صورتم ا یا دهیشک

 ...اما نه به اندازه قلبم..سوختیم شیلیس

 با  زدینفس نفس م تیاز عصبان که یسمتم گرفت و در حال انگشتشو

 بلند گفت: یصدا

 ...یکنیم یزبون دراز یکنیممن شوهرتم..غلط _

 

 جلوش و گفتم:  ستادمیا دوباره

 ...برو به درک....یکار خ*ی*ا*ن*ت هیبه اسم تو ندارم...تو فقط  یوهرشمن _
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 شد و چونمو با دستش  کینزد

 گرفت و گفت:  سفت

 ...رونیب ادیم ی....بفهم از دهنت چشوخفه _

 

 حرص گفتم:  با

 .. شه؟یم یمثال اگه نفهمم چ_

 .... ویمسخره باز نیا ی...بهتره تموم کنستیاون دوست دختر من ن _

 

 زدم وگفتم: یپوزخند

 البد بچتون از باد هوا بوده.. _

 

 ...کردیبهم نگاه م مات

 ..رونیبه جانب رفتم سمت در و بازش کردم و گفتم: برو ب حق

 بدم.. حیتوضبزار  یکنیو گفت: اشتباه م برگشت

 .باش...منتظر درخواست طالقم نمیبب ختتویر خوامیندارم...نم حتیبه توض یازیمن ن -

 ...دمی...موهاتم رنگ دندونات بشه طالقت نمبدمو گفت:محاله طالقت  ستادیا کمید و دوباره نزدش یعصبان

 زدم یشخندین

 ...یدیبازم اجازه نم اونوقت ؟یچ یبچه تو راه دار هیو  یکرد خ*ی*ا*ن*تتو دادگاه بگم بهم  یوقت -
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 ...یدیکارتو پس م تاوان ی..وگرنه بدجوریایعقل ب سر دمیم....بهت وقت یریطالق بگ یخوایمچطور  نمیکرد و : بب یعصب خنده

 

.. یدیپس م توخ*ی*ا*ن*تهست...جواب  هم ییپرو نیمگه آدم به ا ای...خداتختخودمو پرت کردم.رو  دمیشندر و که  ی...صدارونیرفت ب و

 ...دمیقول م

 

 هیو با  هیمشکلمون سطح کردیم فکر چارهیشده ب یکه چ دیپرس انویجر دیکه مامان هم اومد و تا رس دینکش یکه ارسالن رفت طول نیاز ا بعد

 .....شهیگفت و گو حل م

 اتاقمتا به کارش برسه....اونقد تو  رفت یگرفت و با ناراحت یرو جد هیقضانگار تازه  هیو قصدم جد گردمیبرنم ششیپ گهیبهش گفتم که د یوقت

هنوزم  که.مخصوصا ادیمامان کنار ب یراحتشروع شده...فکر نکنم بابا به  زهتا... عزممو جذب کردم...جنگ اومدموندم تا باالخره بابا هم 

 ..گفتیم دی..مامان داشت خسته نباش رونیببودم...از اتاق زدم  دهینبخش کامل...چون هنوزم دهینشون م یواکنشچه  دنمیاز د دونستمینم

 سالم بابا.. -

 تعجب کرد..  دمید یوقت

 وقت... یلی...خونششیبودم پ ومدهیوقت بود ن یلیخ

تعلل کرد و بعد محکم دستاشودورم حلقه  یبشم کم میمنکر دلتنگ تونستمی..دلم براش تنگ شده و نمبغلشکه فرصت بدم رفتم تو  نیاز ا قبل

 بودم گفتم: باباجونم... ستادهیازش جدا شدم و همونطور که رو به روش ا رنشدهیکرد ....هنوز از اغوشش س

 و اشکامو پاک کردم... نییمه بدم.سرموانداختم پااجازه نداد ادا اشکام

 دختر بابا.. -

 بلند کردم و نگاش کردم... سرمو

 ..ییجونم بابا -

 ..رهیاز باباش بگ سراغ هی دی..ادم نبایمعرفت یب یلیخ -
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 ببخش.. منوکنم  ینداشتم...خواهش م یخوب طیخوب نبود....شرا ادیبابا حالم ز-

 کنهیم نیف نیگرفته و ف راهاشکاش  دمید ی...وقتمیبابا بهش نگاه کرد حرف مامان ؛من و نی...با انیاورد درمنم  پدر و دختر اشک گهیبسه د -

 خندم گرفت...

 دخترتو ول کن برو دست  نیا لحظه هیبسه...کامبخش  گهیخب د -

 ناهار... ایصورتتو بشو ب و

 چشم خانوم.. -

 مامان شدم و با  کیکه رفت نزد بابا

 مامان؟ یکارش کرد یعوض شده...چ یلیتم:  بابا خگف طنتیش

 

 گفت: اگه  رفتیبود م دهیچکه  یزیکه به سمت م همونطور

 ... کردمیم شیپوقت  یلیکنم خ یکار خواستمیم

  گهید زیچ هیمستبد و غد  یعوض شده....از اون بابا یلیاخالق بابا خ -

 ...شده

 

شد... با  مونیپشکه  دمی...خورد شد... من دشکست یرفت نجایتو از ا یوقتگفت: از  کردیون نگاه مبه اتاقش که یزد و در حال ینیلبخند غمگ مامان

 اشتباه کرده که مجبورت کرده....فکر کرد فقط خواسته خودش مهمه... دیفهم نباریاما ا یبود تو عروس برادرش بش آرزوشروز  هیکه  نیا

همو  هردوشون یتو دلم گفتم اخه وقت متونیدیدبا هم اونروز  ی...وقتشیخواستیتوم ردمکی: من فکر مگفتو اروم  ستادیکردو کنارم ا یمکث

 تو  یتینارضا یوقت ی..ولکردیمفکرو  نی.بابات هم همدمینفهم نویا چوقتی...اما هکننیداد مخالفت م زیکه عز یازدواج شنهادیپچرا با  خوانیم

 ...یستیوست نداره و خوشبخت ند یگیشد...حاال هم که م مونیاز کارش پش دیدیم چهرتو
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 نیبزرگتر.حق کامال با اونا بود و من بگمنداشتم که  یزی...در واقع چبودمبود و سکوت کرده  نییپا سرم زدیکه مامان حرف م یتتمام مد تو

 ...میبابا بحثو خاتمه داد ی...با صدابودمکرده  مویاشتباه زندگ

 مادر و دختر؟ نیگیم یچ -

 رو به بابا گفت:  زد و یلبخند مامان

 .ناهار امادس...نیبش ایب

 کرد.. شروعلحظه بابا  ...اولش با سکوت گذشت...اما بعد از چندمینشست زیهمه دور هم سر م

 

  

 

 ومد؟یچرا شوهرت ن -

 

پشتم  دیکنم...پس بابا با یبه بعد فقط بخندم و شاد باشم...قرار بود بدون ارسالن زندگ نی.قرار بود از اگفتمیدمیداشتم.باالخره با انتظارشو

 ..شهیم یعدالت یجرئت داشته باشم وگرنه در حقم ب دیباشه....با

 ...میبا هم ادامه بد میتونینم گهیبابا...من.و ارسالن ...ما د -

 

  دیشد...اما من نبا رهیقاشق از دست بابا افتاد و مامان با ترس بهش خ

 ...دمیترس یم

 ه؟یمنظورت چ -



Telegram Channel : @Roman4u                                                                                                      wWw.Roman4u.iR 

 

 
 

 تو هم بود... اخماش

 ...کشمینم گهیخستم...د یلی....بابا من خمیکن یبا هم زندگ میتونینم گهید -

 ...نینداشت یشما که با هم مشکل -

 

 اون منو دوست  یعنی: من.... گفتمشدم و  رهیبابا خ یجد افهیق به

 ...میاز هم دور ایدن هیازه ..به اندکنمینم ی...احساس خوشبختکشمی....بابا دارم عذاب مداره...رابطمون دوست داشتنو کم نداره

 

...باالخره بابا زدیو الم تا کام حرف نم کردیم نگاهبه هردومون  زدیکه تو چشماش موج م ی.... مامان با استرسشدچند لحظه سکوت برقرار  یبرا

اب  هی زارمینم کننهیاذیتت م ...اگهیکن یزندگ یتا اونجور که دوست دار کنمیم تیسکوتو شکست و بهم نگاه کرد و گفت:پشتتم دخترم.ازت حما

 بره.. نییخوش از گلوش پا

 ..کنهینم تمینه بابا اذ -

 تو رو بهش سپردم و گفتم   -

 به حالش. یرفتارش درست نبوده...پس وا یعنی یستین خوشبخت یگیکه م نیکنه...هم خوشبختت

 وسط حرفش وگفت:  دیپر مامان

 بهم نگاه کرد و گفت:   یبود...اما هانا باهاش نرفت..بابا سوال یهم عصب یلیکه هانا رو با خودش ببره..خ نجایاومد ا امروز

 دنبالت؟ اومده

 

 بابا نگاه کردم و گفتم:  یچشما به

 .درسته
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 درسته؟ خوادینمو اون  یجداش یخوایتو م یعنی-

 درسته.. -

 ..کنهرفتار  دیبا یکنم چجور شیحال تونمیبهتر م ینطوری...انطوریکه ا -

 

 مامان؟کار کنه  یچ خوادیو گفتم: بابا م کردمرفت با دلهره به مامان نگاه  اتاقشبلند شد و به  زیاز سر م بابا یوقت

 کنه... کاریچ دیبا دونهی..مکنهانا..اما به بابات اعتماد  دونمینم -

 

 یکلبود پاشدن اومدن.. همشون  عمرمتفاق ا نیتر بیکه عج زیعز همراهکه زن عمو و عمو و البته به  عصرشنگفت...اما  یچیظهر  بابا ه اونروز

بلند کرد و  عموبار صداشو رو  نیاول ی...برااونجامن برگردم  دهیاجازه نم گفتقاطع  یلینداد حرف بزنم...خ اجازه یباهام حرف زدن.اما بابا حت

زن و  نایکرد و گفت: کامبخش! ا حتیصبابامو ن کمیهم  زینگفت... عز یچیعرضت  نتونست دخترمو خوشبخت کنه....اما عمو ه یگفت پسر ب

 ...نیریقرار نگ نشونی.شما بکننیم یشوهرن... امروز مشکل دارن...فردا دوباره اشت

و  خونهاز ده بار اومده بود دم  شیب ارسالنمدت  نیهفته گذشته بود و تو ا هی...زارهیپاشو تو اون خونه نم گهیدکالم بود...دخترم هیبابا حرفش  اما

 که اصال درو روش باز نکنه. مامانهم که بابا نبود سپرده بود به  یوقت کردیروش باز نمبابا درو 

 بود.....ارسالن هم گفته بود محاله طالقش بدم... کردهراحت  المویپشتم بود و خ یطالق داده بودم ..بابا حساب دادخواست

 به من داشت؟.... یازی...با وجود معشوقش و بچشون اخه چه نکنم یبار آورده بازم کنارش زندگ بهکه  یبا اون افتضاح خواستیم البد

 فکر کنم... زایچ نیگوشه و به ا هی نمیروزا تنها کارم شده بود بش نیا

...............*******................ 
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 میشیم همعاشق  کردمیبرسم....تصور م نجایابه  کردمی,ازدواج کردم فکر نمباشکه  یبود....اون روز طالقموندادگاه  لیباالخره زمان تشک امروز

 ؛  من عرضه  زی...هه..به قول عزکنمسربراش  تونمیو من م

 ...هه...گسید یکیکه شوهرت با  یندار تیزن گهیشوهرمو تو خونه نگهدارم.....البد اگه حاال هم بفهمه م ندارم

بود و  کنارمباشه.اما بابا تو تموم لحظه ها  یجد نقدیا هیقض کردیفکر نم شم...اونم مونیالتماس کرد...گفت پش یلیدادگاه...مامان خ میبابا رفت با

خوشبخت شه.فکر کنم عذاب وجدان  دخترشدونه  هی....تا میدادگاه موفق بش نیاتو  خواستیطالق بود و م یکاراسفت و سخت دنبال 

 یصدابا  میشد کینزد ی...وقتداشتهعجله  یلیود...هه...پس خب داده واریبه د شویو تک یرو صندل بودکه نشسته  دمشیسالن دادگاه د توداشت...

با بابا رد  جلوشو اروم سالم کرد.بابا سرشو تکون داد ...بدون توجه بهش از  پاشدنگاه کرد.با ارامش از جاش  بهمقدمامون سرشو بلند کرد و 

حواسش پرت شد ارسالن به  یاصله گرفت تا جواب بده....وقتبابا زنگ زد و بابا بلند شد و ف ی....گوشمینشست ایصندل رودورتر  کمیو  میشد

 ....بودسمتم اومد...نگام به نگاش دوخته شده 

 

 ..؟یخوایاز جونم م یچ گهید ه؟یگفتم: چ نانیو با اطم ستادمیا جلوش

 ...خونترو تموم کن و برگرد  یباز مسخره نیاخم گفت:بس کن هانا....ا با

و  یدییخواب گهید یکی...با یکرد خ*ی*ا*ن*تمن زنت بودم بهم  ی...وقتیبودبا من  یارسالن؟...وقت یارد ییعجب رو ؟یکشیتو خجالت نم -

  ینزدم به کس ینکن اگه حرف فکر..؟ یحاال طلبکارم هست

 ...نه...دلمم به حالت نسوخته..دمیترس یعنی

 

 جامعه لیکه تحو یو زن عمو از اشغال عمو خوامیورترشن.نمکه هست از هم د ینیخونواده هامون از ا خوامیترشدم و گفتم:نم کیخشم نزد با

 شن... زاریدادن از خودشون ب

 

 هر آن ممکنه چونم  خورد بشه ... گفتمچونمو سفت فشار داد که  دستشبا رونیب زدیم شیچشماش ات از
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 تحمل  رقابلی...درد چونم غدادیپوستمو قلقلک م شیعصب یها نفس

 .بود

  وونهیولم کن.د -

 اشغال؟ یگفت یبه کتو  -

 گفتم: یسخت به

 هست؟ نجایهم ا یمگه جز تو کس-

 ...یدوزیم یبریخودت م یبرا یبخوا یحیکه ازم توض نیبدون ا -

 ادامه بده و گفتم:  نزاشتم

 اهیسبه خاک ...یکن یشونه خال تخ*ی*ا*ن*تبار  ریاز ز یراحت نیبه ا یتونینمباش  نی......اما مطمدمیشن زویچخودت.من هم  یبرا حتیتوض

 ...شونمتیم

 

 ...یدیامروزتو پس م یوار به سمتم گرفت  با همون خشمش گفت:هانا تاوان حرفا دیاز چونم جدا کردوانگشتشو تهد دستشو

 ...گهیاز دستت راحت شدم د یوقت البدتاوان پس بدم؟  یازت جداشدم چجور یکدوم تاوان؟ وقت ؟یکار یزدم و گفتم: تاوان؟ کجا یپوزخند

 لحظه عمرمه.. نی..اون بهترستیتاوان ن اون

 

 طرفمونما به  دنیتموم شد با د تلفنشوجودمون در جداله...بابا که  تمامانگار نه تنها چشمامون بلکه   میبودشده  رهیبه هم خ یجور هردومون

 کردن: صدامونبگه  یزی...بابا تا اومد چنخورداومد....از جاش جم 

 

 ... نیالدنم تاج و خا نیارسالن تاج الد یاقا -
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 نترس... حرفاتو بزن... یچیهاومد طرفم و گفت: دخترم از  بابابهم نگاه کنه رفت داخل  نکهیاتامل بدون  یبعد از کم ارسالن

 باشه باباجونم. -

:دخترم گفتروبه من  بسم ا...گفت و یو داخل و نشستم...قاض رفتمشد.با اعتماد به نفس  ریدلم سراز بهگرفتم و ارامش  یلبخند بابا انرژ با

 ه؟یمشکلتون چ

 بچه نامشروع. هیداره... بچه یا گهیکرده...از زن د خ*ی*ا*ن*ت بهمشوهرم  یقاض یگفتم: اقا محکمچهرش دلمو اروم کرد.. ارامش

 

 پسرم؟ گهیو گفت: درست م کردبه ارسالن نگاه  ینیزبیبا ر یقاض

 ...یقاض ینه اقا -

 کردم.... اشنگ رتیحرفش شکه شدم و با ح نیا با

 .. ؟یگیمبلند گفتم: چرا دروغ  یصدا با

 کردم و گفتم:  یرو به قاض بعد

 دمیبعد د اما..اولش نخواستم باور کنم حاملساومد و گفت از شوهرم  خونممتا  ی.اون زن حتدمیشن خودم ی...من با گوشانیباور نکن حرفاشو_

 اون... سمته.گفت منو ول کنه بره گفت که اون بچه هردوشون شونیا بهکه اومد دم در خونه و 

 هم بپاشونه... از تونویزندگ خوادیم یکس دی.شاباشهممکنه صحت نداشته  نیدخترم ا -

 من... یقاض یاما اقا -

 و گفت:  دیکالمم دو ونیم ارسالن

نابود شه...من  میزندگ خوامینم...من مهیکردن زندگ یداشتن به فکر متالش که بامن یشخص یها خصومتخانم بنابه  نی...انیگیدرست م شما_

 همسرمو دوست دارم... یقاض یدوس دارم اقا مویزندگ
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 ...چقد متوقع...گرفتکه تو کالمش بود حرصم  یارامش از

 و خشم بهش نگاه کردم و گفتم:  تیعصبان با

 .؟...یکنیم خ*ی*ا*ن*تکه بهم  هیچه دوست داشتن نیا ؟یتو منو دوس دار_

 

  یوبه قاضازم برگردوند و ر روشو

 داد:  ادامه

 به جا اورده؟ شویشرع فیوظا نیرفته و چه اون موقع که بودش...ازش بپرس و...چه االن که قهر کرده کنهینم نیهمسرم تمک یقاض یاقا_

 

 ...با تعجب بهش نگاه کردم و خوردمصراحت و رک بودنش جا  از

 گفتم:  یبه قاض بعد

 ...من...اوردمه جا رو ب فمی...من وظایقاض یاقا گهیدروغ م _

 

 به نفس نفس افتاده بودم و قادر به ادامه دادن حرفم نبودم... ادمیز تیخاطر عصبان به

 تمام گفت: ییاون با پرو اما

 ندارم... یمشکل می..من با زندگیقاض یاقا دمیطالق نم زنمومن _

 

 خودم اومدم و گفتم:  به

 کرده.. خ*ی*ا*ن*تمرد به من  نیا یقاض یاقا_
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 با اندوه رو به من گفت:  یقاض

 دخترم؟ یدار یمدرک_

 اون زنه.. شکم..مدرک من بچه ى تو یقاض یاقا  _

  ؟یشناسیاون زن رو م -

 چطور؟ -

 شهادت بده... نجایا ادیکه ب -

 ...دمشینه..اما د -

...پس داره...شوهرت دوست یباش تهداشقانع کننده به همراه مدرک  لیدل دیبا یی: دخترم واسه جداگفتبا افسوس بهم نگاه کرد و  یقاض

 نکن... قضاوت یمطمئن نشد یزینکن.و تا از چ رها هودهیب لیبه دال تویزندگ

 ..دمیشنمن مطمئنم.خودم  یقاض یاما اقا -

 ..شدهمسئله  نیباعث ا یشخص خصومت هی...شوهرتم که گفت.. یکرد ریتعب گهیجور د هیتو  دیخب شا -

 

حکم  خوامیترک کنه..م شویخونش...حق نداره خونه و زندگ ادیب دیبا نیبه همسرم بگ یقاض ی: اقاگفتالمش و ارامش ک نانیبا اطم ارسالن

 که برگرده به خونش.. نیبد

 سرشو تکون داد و گفت:  یقاض

 ییجدا نتونیب دینباو سوءتفاهم  یدلخور نی....و ایدرقبال شوهرت رو انجام بد تیشرع فیوظا نمونیبنا به فرمان د دی...درسته..دخترم بابله

 بندازه..

 

 برگردم... خوامی..من نمکنمیخواهش م یقاض ینگاه کردم و گفتم: اقا یبه قاض ملتمسانه
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 .فتهیجز وظا نیدخترم من معذورم..ا -

 

 سست خارج شدم. یبعد من با قدم ها ودادگاه که تموم شد اول اون  جلسه....با نفرت  به ارسالن نگاه کردم که نگاشو ازم برگردوند یقدر به

 

 :دیپرس یاومدنم بابا اومد کنارمو با نگران رونی.سردرگم بودم.به محض بکارکنمیچ دیبا دونستمینم

 شد؟ یچ_

 حرف منو گوش نداد... یو قاض نکرد....دادگاه حکم طالق رو صادر بابا ستمیزدم و گفتم: خوب ن یپوزخند

 

 با تعجب و اخم گره زده  بابا

 ؟یچ یعنیگفت: ابروهاش

 

 کنم؟ کاریداد...بابا من چ نمویتمک...گزارش عدم دهیگفت طالقم نم -

 ببره... رو.مگه شهر هرته؟...حق نداره تو یبر زارمیگفت: نم قشیبا اخم عم بابا

 ی: معلوم هست دارگفتبلند  یگرفت و با صدا قشویو  رفتداده بود  هیتک واریکه به د ارسالنحرفارو زد به سمت  نیکه ا نیهم

 ها؟... ؟یدار یخون نسبتباور کنم باهام  ی؟چجوریکنیارمکیچ

... چون نینکن...لطفا مخالفت ادی...هانا باهام مکنمخوشبختش  دمیم کردم...قول یبه بابا : تا االن کوتاه روبهم کرد و  ینینگاه خشمگ ارسالن

 اونوقت مجبورم بدون توجه به نظرتون ببرمش عمو.

 

 ها... ؟یببر یخوایبه زور م ویوعربده زد: تو ک... دیمحکم تو چسب قشوی بابا
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 ...رمی....من باش منیدلهره رفتم جلو با التماس به بابا گفتم: بابا تو رو خدا تمومش کن با

 ؟یبر یخوایو گفت:م دینگام کرد....بابا اخماشو تو هم کش یجد ارسالن

 اره بابا... -

 ؟یمجبور چون ؟یبر یخوایچرا مو گفت:  ستادیاارسالنو رها کرد و روبروم  قهی بابا

که براشون رنج به بار اوردم...ازدواجم با  بودممن  نیرو قلبش بود....ا دستش...  اومدکه از خودم بدم  خوردیبود و حرص م یعصبان یبه قدر بابا

که کرده بودو  ی*ن*تخ*ی*اکنارش باشم و ازش انتقام  تونستمی...مکردمیراهمو انتخاب م دیارسالنم همش خودم باعثش بودم...با

 با ارامش به بابا نگاه  نیهم یبرا...رمیبگ

 و گفتم: کردم

 تند رفتم... یادیز دینه بابا...من شا _

 اخه؟ یچ ی...برا؟یادیز_

 بازم فکر کنم. نیبزار -

 هانا.. -

 ارسالن... ایمن اشتباه کردم  نمیخوام بب یم نباریااذیتتون کردم اما  دونمیبابا م -

 

و دور  دمیکش نقشه یبه خودم فکر نکنم...هر چ گهیدمن قول دادم...قول دادم که  امابود اجازه داد با ارسالن برم... یبتیابا با هرمصب باالخره

 ظاهر بود... درکه  یمن بود...خوشبخت یخوشبختبه  شیخوب نبود...دلخوش حالشکه پشتم بود  ینبودم...حاال پدر منانداختم....فقط 

 

  

 

http://www.roman4u.ir/


 

 
129 

 

ی گره ابروش منو نم گهی...دمیشد نشیخوردم کرد رفتم.سوار ماش شخ*ی*ا*ن*تاما  دیکشیسرک م وجودمکه هنوزم عشقش تو  یمرد همراه

 ...حرکت کرد... ترسوند

 نگاش کنم :  نکهیا بدون...رهیمتوجه شدم به سمت خونه نم ریطول مس تو

  ؟یریمعلوم هست  کجا م_

 ترم کرد.. یجر نینداد که هم یجواب

 : دایفر با

 ؟یریم یدار یکدوم گورستون _

  :گفتبلند  یمثل خودم با صدا اونم

 ..یریمیتوش چال کنن...هه..نترس نم وکه خودمو خودت یهمون گورستون_

مثل معشوقت که تو رو درک کنم ...هه...به ناموس خودتم رحم  یکی...منم بشم  میببر یخوای...البد مامیزدم و گفتم:من باتو بهشتم نم یپوزخند

 ...تو...رتیغ یب یکنینم

 به لرزه دراورد.... گوشموعربدش پرده  یشدم....صدا خفه

 ...شتری.اما قلبم بسوختیکه خورده بودم م یمحکم یلیاز س گونم

 

 سای... واارمیبه روزت م یچ نی...اما ببکشمینمکه تو رو  رتمیغ ی... برتمیغ یمن ب یگیاره...راست م رتم؟یغ یشو هانا...ببر  صداتو... من ب خفه_

 ...نیو بب

 

شد و در سمت منو بازکرد و بازومو سفت گرفت و منو همراه خودش  ادهیبود...اما باصفا...پ یتو باال شهر ...محله خلوت ییالیخونه و هیبه  دیرس

باصورت بخورم  ممکنهکه گفتم هر آن  کشوندیو منو همراش م رفتیتند راه م نقدیطرف.ا هیطرف ؛ترس افتادنم  هیکشوند...گزگز صورتم  
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....از انجام هر ستادمیا پام یتعادلم رو حفظ کردم و رو ی... منو هل داد داخل اتاق...به سختدیتهش رس ی.....از سالن رد شد و به اتاق خوابانیزم

 جلوم گرفت و گفت: بهت  دواریتهدعاجز بودم...انگشت اشارشو  یحرکت

 ..باشه...به خاطر  یگرفت شیرو در پ هیرو نی...باشه...حاال که ایحرفامو بشنو ی..اما تو حاظرنشد.یکنیمبدم...گفتم اشتباه  حیبزار توض گفتم

...بچه بهاره مال یتو درست فکر کرد نطورهیکه ا حاال..یبزار رونیدر ب نیپاتو از ا یحق ندار گهی...دیدیمبهم بدجور تاوان  تیاعتماد یب نیا

هرچنتا زن که  تونمیمردم...م هی...من یایبا رابطم با اون کنار ب دیبه بعد با نیکه هست...از ا نهی..هم؟یمانعم بش یکه بخوا یهست یمنه...تو ک

 ؟یریجلومو بگ یباش یبخوام داشته باشم.تو ک

... یم ندار...حق رفتن و دادخواست طالقیدیبدون اجازه من نفس کشممیبه حالت بفهم یبه حالت هانا...وا یادامه داد:وا رونویهل داد ب نفسشو

 بهت اعتماد ندارم.... خودت...چون مثل زارمیخونه مراقب م دمبه بعد برات  نیغلطا دورش سراومده...از ا نیا

 صدام دراومد.. باالخره

 ؟یکنیم نکارویا یچ یبرا -

 

 زد یپوزخند

 ...دهیم یچه مزه ا یاعتماد یب یچون بفهم _

 .....دیدر و به هم کوب تیبا عصبان بعدم

خودم  یمن با گوشا اخهنکرده....نکنه راست بگه...اما  خ*ی*ا*ن*تباور کنم بهم  ی...اما اخه چجوردارمدوسش  دونستمیشتم...مدا دوسش

 سوالو بپرسه.... نیممکنه که ا یکه گفت از کجا معلوم اون بچه من باشه.اگه باهاش نبوده پس چطور دمیشن

 یجور هی دی...باتونستمیتحمل کنم..نم تونستمیرفتار ارسالنو نم نیجهنم کرد.ا مویزندگ..دهیرس خواستشواقعا نقشه بهاره باشه پس به  اگه

 کنم... یشک زندگ نیبا ا تونستمی...نمدمیفهمیم

.........*****.......... 
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دست اسپرت  هیو  یسلطنت دست هیداشت با دودست مبل  یمتر 60 بایسالن تقر ایزدم... دیرو د خونهکه ارسالن رفت سرکار پاشدم  صبح

..و ستشخواب  سیتوش بود با سرو دونفرهمال من که به تخت  یکی.. بودنسالن  یاتاق خواب.که انتها دوتابود.   یقشنگ نیزای...کال دبنفش

 بود. دهیرو اونجا خواب شبیارسالن د احتماالکه  یاتاق روبروش اتاق

 ..نشستمرفتم و روش  کینزدوسط اتاق بود....  یمشک دیتخت دونفره سف هیدرشو باز کردم... 

 یتختو بغل کردم و بوش کردم...بو یتخت.بالشت رو یبود رو ختهیخونش رو ر ی...لباسادهیخواب نجایمعلوم بود که ا ختشیبه هم ر ازظاهر

 ازش متنفر باشم؟.... تونمیفکر کردم م یعطرتنش تنگ شده بود...چجور ی...چقد دلم برادمیبو کش قی...عمدادیعطرشو م

... تونمیبکنم...نم تالشمو دی...من باکردیمطمئن م ممیمنو از تصم زیشدم...همه چ رهیتخت نشسته بودم به گوشه گوشه اتاق خ یکه رو نطورهمو

حرفم  نیحالش بده و ا دونمیکمکم کنه.مجبورم برم و راستشو بهش بگم...م تونهیبابا.فقط بابا م شیبرم پ دیکنم...با یزندگ ینطوریا تونمینم

 ندارم... یا چارهنه حالشو بدتر کنه اما ممک

و از  دمیلباسامو پوش عیزدم...سر یلبخند دیکه به ذهنم رس ینقشه ا با...رونیبرم ب یچجور دی.حاال بازارهیمگفت برام مراقب  روزیارسالن د یول

 شد و به طرفم اومد... هادیپ نشیاز ماش دنمیبود که با د یمشک دیمرد سوار پرا هیتا در و باز کردم  رونیخونه زدم ب

 سالم خانم... -

 .نمیبابا رو بب دیشده امروز با یکنم.هرجور یکردم نقشمو خوب باز مویسعناراحت نشون دادم و تموم  چهرمو

 سالم -

 ..نیبر یی.آقا به من دستور دادن نزارم جانیبر ییجا نیتونیخانم نم دیببخش -

 برم... دحتمای.باستیوب ن... زنگ زدن گفتن حال پدرم خستیحالم خوب ن -

 اقا هماهنگ کنم.. با نیمکث کرد و ناچار گفت: بزار یکم

 بلند و طلبکار گفتم:  یبا صدا یفورکه  ارهیدرب بشیاز ج شویگوش اومد

 ...به یریاجازه رفتنمو بگ یزنیم زنگحال پدرم بده...اونوقت تو  گمیم_

 کارمنداش... نیرد نکنه با ا...دست ارسالن د؟یکنیرفتار م نطوریبا من ا یجرئت چه
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 ...اقا فرمودن نزارم  کنمینم یجسارت نیزده گفت: خانم من همچ هول

 .نیبر ییجا

 .. شهیتموم م گرونکارت برات  نیپدرم بده..ا حالگفتم  ؟یکنیبا من بحث م یدار -

 اخه خانم.. -

 عیسو استفاده کردمو سر شیکه از حواس پرت ارهیب نشویره ماشب خواستیصدام کرد جواب ندادم. م ی...هر چابونیسر خ دمیگرفتم و رس راهمو

 گرفتم و ادرس شرکت بابارو دادم.. یتاکس هی

 به پشت سرمم نگاه نکردم... یحت

  یشدم و پول تاکس ادهیدم شرکت پکه نتونه بهمون برسه  میحرکت کرد عی...اما اونقد سردهیحتما د یکه از کجا رفتم... ول نهیبب خواستمینم

 شدم.... رهیبودم خ دهیوقت بود رنگشو ند یلیخ که یساختمون یحساب کردم.به نما رو

 کنار زدمو داخل ساختمون شدم... دامویلحظه ترد هی...هیراه درست چ دونستمیدلم بود نم یتو یبیعج ترس

 ...نیتاج الد ی....شرکت مهندسدمیدر رو د ینصب شده  باال یتابلو دمیطبقه سوم که رس به

دختر جوون چشم  هی...یی...خانم رهاشدیروشن م یچشمت به منش همهاول از  یکردیکه تا درو باز م داشت یبزرگ یلیباز کردم...سالن خرو  در

 زشیگوشه لبم نشست...به م ی...از به خاطر اوردنش لبخندمیداشت ییبا مامانم بحث داشتن...چه روزا یو بلوند که بابام سر استخدامش کل یرنگ

 زد و از جاش بلند شد...  یلبخند دنمی.با دشدم کینزد

 دندونش تو چشم بود.. نینگ

 نی.خوش اومدنیسالم خانم تاج الد -

 زدم و گفتم:سالم..ممنون یخودش لبخند مثل

 ن؟یاومد بدم..به پدرتون اطالع گمیم کیتبر هم...ازدواجتون نمتونیبیم خوشحالم...به هر حال دمتونیوقته ند یلیخ -

 قشه؟ تو اتا یکس -
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 نه. -

 .نیخبر بد ستین یازیپس ن -

 چشم خانم. -

 و از جاش بلند شد و به سمتم  زد یلبخند نمیدیبلند کرد و باد سرشو رفتم داخل...بابا دییبفرما دنیشنطرف اتاق بابا رفتم و در زدم.. با  به

 ..اومد

 ...اتویبابا...ب یخوش اومد -

 و نشستم... کردمسالم 

 نشست...  میکنار یسفارش داد. و بعد هم  رو صندلدوتا قهوه  ولا بابا

 ..کنهیاذیتت که نم ره؟یم شیپخوب  تیزندگ زم؟یعز یخوب -

 نگام  یو با نگران دیچشمامو د یتواز سوالش مالش رفت.. ترس  دلم

 ..کرد

 بازم... یکنم...چطور چارشیب تاشده بگو  یزیافتاده؟ اگه چ یاتفاق -

 

 ؟یبه حرفام گوش بد شهیبا..موسط حرفشو گفتم:  با دمیدو

 ..یدلم...بگو تا منو نکشت زیبگو عز -

 بابا.. -

 نگرانش نکنم حرفمو ادامه دادم نیاز ا شتریب نکهیا یشد..برا ریحرفم اشکم سراز نیاول با

 شد... باز میزن به زندگ هی یعمرم پا یلحظه ها نی.تو بهتررفتیم شیخوب پ مونی.زندگمیبابا منو ارسالن خوشبخت بود -
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 کرده؟ خ*ی*ا*ن*تارسالن بهت  یعنیگفت:  یظیکردم که بابا با اخم غل یطوالن مکث

 ..اما چند شب گهیداره دروغ م کردمادعا کرد از ارسالن حاملس...بابا من اول فکر  شمویزن اومد پ هی:  گفتمشدم و  رهیپر جذبش  خ یچشما به

منو رها کنه و کنار اونو بچشون باشه...ارسالن بهش گفت از کجا معلوم اون بچه  دیبا گفتی...داشت به ارسالن مدمشیدم خونه با ارسالن د بعد

خونه؛  میکه رفت نیبعد از ا روزی.خسته شدم...دزمیریکه تو دلم م ییبابا...از غصه ها رمیمیبابا...دارم م دمینفهم یچیه گهی...من دباشهاون 

به  غرورش کنهیبه شوهرم شک کردم؟...ارسالن االن حس م یمن الک یعنیتباه کردم...بابا بده..گفت اش حیارسالن گفت نذاشتم تا برام توض

 کنم بابا؟. کاریچ دیشکسته...من با میاعتماد یخاطر ب

 

 سرمو تو دستام  یزد.با ناراحت قدمتو اتاق   کمیاز جاش بلند شد و  بابا

 بازم روون شده بود. اریاخت ی...اشکام بگرفتم

 ؟یجدا ش یخواستیمسئله بود که م نیتو به خاطر ا یعنیو متفکر رو بهم گفت:  ستادیبابا ا باالخره

 اره بابا... -

 ؟یبگ نویا دی:اونوقت االن باگفتخم شدو  یگذاشت و کم شیگاه صندل هیدستشو رو تک بابا

 کنم..تو رو خدا درکم  کاریچ دیبا دونستمیبابا من سردرگم بودم...نم -

 کنهیطرف خوشحالم م هیممکنه اون زن با نقشه و دروغ اومده باشه جلو از  کنمیفکر م نکهی...به ادونستمیخودمو محق م..من اون لحظه فقط کن

 .بابا نجاتم بده.بخشمینم اونوکرده باشه من  خ*ی*ا*ن*تواقعا  هم..اگه بخشهی...ارسالن منو نمناراحتطرف  هیاز 

 

 اشتباه کنم... خوامیبا..شوهرمو دوس دارم...اما نمدوس دارم با مویکردم و ادامه دادم:من زندگ مکث

 

 :تو نگران نباش بابا...فقط اسم گفتو  رونینفسشو محکم هل داد ب بابا
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 دختره رو بهم بگو.. نیا

 ..یدونینفهمه که شما م یزی..بابا فقط ارسالن چدونمیم نویارسالن بوده..هم سابق اسمش بهارس...دوست دختر -

 .باشهراحت  التی..خ.زمینگران نباش عز -

 .االن نگران نجایا امینگفتم م ارسالناز جام پاشدم و گفتم: بابا به   ترسنقش بست....با  میصفحه گوش یرواسم ارسالن  لمیزنگ موبا یصدا با

 برم... دیبا شده

 ..یبر فرستمتیاز بچه ها م یکی.بسپر به من..االنم با زمیباشه عز -

 ...یممنون بابا.به خاطرهمه.چ -

  سیم 29نگاه کردم... میدوباره به صفحه گوش رونیشرکت که زدم ب از

 کرده بودم... نجاشمیخدا برسم خونه منو کشته...کاش فکر ا یاز ارسالن...وا کال

 ...دمی.. باالخره رسکردمیهمش ساعتمو نگاه م سراستشدم و راننده حرکت کرد....با  بودداده  بشویکه بابا ترت ینیماش سوار

صدا در سالنو  یکه عبور کردم اروم و ب اطیانداختم و رفتم داخل ...از ح دیاونجا بود...نگران تر شدم...کل نشیرد مراقبه دم در نبود.اما ماشم اون

 نبود.. یعربدش گوشمو لرزوند.اروم داخل شدم...راه برگشت یباز کردم... صدا

 برن...منم.. دیبااقا به خدا گفتن حال پدرشون بده  -

 ..یغلط کردتو  -

 کردم..؟ کاری...من چکردمبه لرزه...احساس عذاب وجدان  کردپاره شه...تموم بدنم شروع  گوشمهر ان ممکنه پرده  کردمیم احساس

 نداشتم... یریتقص...من   نیاقا تو رو خدا رحم کن -

 به حالت برنگرده...  ی...واتهیخواهمعذرت  یبه جا نیببرصداتو...ا -

 ...دمیفهمیاخه احمق اگه حال باباش بد بود که من زودتر از اون ن..یگورتو بکن دیبا
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نگاش بهم  هوی...دیباریخشم م چشماشاون مرده رو سفت گرفته بود و از  قهیباشم... دشیتا تو د رفتمندونستم و جلو  زیتعلل رو جا گهید

 ...کردینگ نمتر شد...شک نداشتم اگه مرده اونجا  نبود کشته بودم و در ظیافتاد...اخماش غل

 سالم. -

 ..یبر یتونیبهش گفت: م خطاببهم  رهیجوابمو بده خ نکهیا بدون

 آقا خداروشکر که.. -

 ....رونیگفتم ب -

 بزنه رفت. یحرف نکهیا بدون

 ؟یبود یتند اومد سمتم و بازومو سفت فشار داد و گفت: کدوم گور یدر اومد با قدم ها یصدا یوقت

 به تو چه؟ -

 که به من چه؟ -

 اره به تو چه؟ -

 به من چه.. گمیحاال بهت م-

 ؟یکنیم کاریچ یبودم گفتم: دار ستادهیاکه مست شده وسط اتاق  همونجورلباسشو دونه دونه باز کردن.. یهاداد  تو اتاقو شروع کرد دکمه  هلم

 کرد و گفت:  یزیتمسخر ام خنده

 .داره.. یمن چه ربط به دمیدارم نشونت م ست؟ین مشخص_

 به زور... یارو نکن ارسالن....تو حق ندارک نیا_

 ...کنمیبه زور؟ فکر نم-

تکون  نچمیا هیکردم دورش کنم...اما انگار نه انگار  یش گذاشتمو سعل*خ*ت نهی..دستمو رو س...دنمیب*و*سشد و شروع کردبه  کینزد بهم

  ی...تالشم بخوردینم
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 ...کردمانتومو باز  یبه دونه دکمه ها دونه مانعش بشم...  ...نتونستمدیلغز مانتوم یدکمه ها یبود....دستش رو دهیفا

 حرفا بودم..  نیاف اف مانع ادامه کارش بشه...اما انگار من بدشانس تر از ا یصدا ایرمانا تلفن زنگ بخوره  نیبودم مثل ا منتظر

 بودم... دهیمانتوم پوش ریکه زافتاد  یحرکت از تنم دراورد....چشمم به تاپ دکلته قرمز هیبلند کرد ومانتومو تو  سرشو

 شدم.. مونیپش دنشیازپوش دنشید با

 ..تونمیولم کن...من نم کنمیارسالن خواهش م -

 رفته؟ ادتی..یرفع کن ازاشوین دیداره با ازیشوهرت بهت ن ی... وقتیکن نیتمک دی: متاسفم اما باگفتکه چشمش به باالتنم بود  همونطور

 عذابم  ینجوریا ینکردم که دار یبدار بابام بودم ارسالن..ک شیمن پ -

 ..یدیم

 .ذاشتمیکه االن زندت نم یزد و گفت: اگه پاتو کج گذاشته بود یپوزخند

 پس ولم کن.. -

 حرفام و دستورام چه  انداختنپشت گوش   یبفهم دیمتاسفم..با -

 عذابت باشه...پس لذت ببر.. نیا کنمیداره...اما فکر نم یعواقب

 رام شدم... کمس بدنم کم ..با لمس نقاط حسا

 

...........*******............... 

 ...  ...گذشتیاز رابطمون م یساعت هیش  بود..ل*خ*ت نهیرو س سرم

 تو رابطه  نکهیتخت افتاده بود....با ا نییگوشه پا هیهرکدوم  لباسامون

  نشی...همونطور که سرم رو سخوردزنگ  شی...گوشا خوب میدونستم عصبیه و نباید چیزی بگم...خشونت داشت ام کمی

 برداشت.. یاز رو پاتخت شویبده گوش تمونیتو وضع یرییتغ نکهیبدون ا بود
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 ...یبگو عل -

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

 اومدن؟ یک -

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

 ...رسونمیم گهیساعت د میباشه.. نگهشون دار..خودمو تا ن -

 خودشو تکون داد ... یکه قطع کرد کم تلفنو

بهم کرد و شلوارشو  یبالش گذاشتم...نگاه یبود سرمو رو نمیس یبلند کردمو همونطور که مالفه تا باال نشیو از رو سو سرم دمیفهم

 برداشت و تنش کرد...  شویدم دست یها راهنیاز پ یکی....دیپوش

 تم: مراقب خودت باش...برداشت و دستش کرد...اروم گف یپاتخت یتخت شد و ساعتشو ازرو کیبا عطرش دوش گرفت نزد نکهیاز ا بعد

 بهم کرد و گفت:  یقیعم نگاه

 فقط با راننده... یخواست ییجا

 رو انداخت باال و گفت: فقط با راننده... ابروش

 اروم تکون دادم....  سرمو

 ...زارمیبعد از رابطه رهام کنه ب که نیبمونه...از ا شمیپ خواستیم دلم

رابطه  نیرو تجربه کرده بودم..بعد از مدت قهرمون ا یحال رابطه خوب نیهم کنارم باشه....با ا هگید یکم خواستیگذشته..اما دلم م یمدت هرچند

 ... داد یبهم انرژ

 درکم کنه   تونهینم ی...حتزنمیدارم ودست و پا م ی..من تو شک و دودلدهینمرفتار ارسالن...چرا بهم حق  اما

 کرد؟یکارمیمن بود چ یاون جا اگه

 گوشه انداختم و رفتم تو حمام... هیفکر کنه؟...به فکرام خاتمه دادم و پاشدم و مالفه رو  م*تخ*ی*ا*نبه  تونستیم
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 ...خونهبود  ومدهیشده بود و هنوز ن شب

 .. دیگفتم خوبم از ارسالن پرس یبود .وقت دشرکتیبار زنگ زده بود و حالمو پرس هی بابا

بودن  دهیمبعدم مامان زنگ زد و اونم باهام حرف زد....انگار همه فه قهیچند دق راحت کردم قطع کرد... بعد الشویخ یسرکاره...وقت گفتم

 بود ...شام و اماده کرده  11....انداختمبه ساعت  ی.نگاهزننیسر بهمون م هی انیبرگشتم....زن عمو هم زنگ زد وگفت که فردا حتما م

 ..خودم زود خوردم تا فکر نکنه منتظرشم. بودم

 یخبر چیداره..بابا هم هنوز ه یمسئله بستگ نیا دونستنبه  زی...همه چانهیکرده  خ*ی*ا*ن*تبهم  دونستمیخره هنوز نمباشه باال یهرچ اما

 .دمیتخت دراز کش یشدم رفتم سمت اتاق و رو دیهاهم نبود...از اومدنش که ناام یراحت نیکردنش به ا دایبهم نداده بود.باالخره پ

  تنم بود... دیتاپ و شلوارک سف هی

 ....امیبا رابطش با اون کنار ب دیبا گفتاونه؟خودش  شیاالن پ یعنی ایخدا

 باشه...اونقدر فکر کردم تا باالخره خوابم برد... ششیاگه شب و پ رمیمیم

 ...شدیر مت کیو نزد کیکرد...پس باالخره اومد....قدماش به اتاقم نزد ارمیانداختن هوش دیکل یاز شب بود که صدا یچه ساعت قایدق دونمینم

 حماماروم باز کردم...رفت سمت  چشمامو...با دور شدن قدماش دارمیب دهیچشمامو بستم ....حضورشو کنارم حس کردم...حس کردم فهم یفور

 کجا بوده؟ یعنیمنو به خودم اورد..... دوش یدواتاق خواب.... صدا نیب

 اون بوده..اما  شیموقع؟....پس پ نیگذشته بود..نصفه شب بود...تا ا 3از با نگاه کردن به ساعت مورمورم شد... حمام؟وقت شب رفت  نیچرا ا 

 حالم بد شد... کردیم شبوقت  نیکه اونو مجبور به حمام اونم ا یچندش اور ی....از فکراحمام

؟ اعتراف کردم اونقد دوسش کرده بود فمیضع نقدیعشق ا یعنیبودم؟  فیضع نقدی....چرا ادیدو چشماماشک به  ؟یکنیم نکارویچرا باهام ا ارسالن

ادم  ی...اون که کلدادیهمبستر باشه....کاش بابا زودتر بهم خبر م یا گهیبا کس د نمیبب تونمیکارش ببندم... نم نیا یچشم رو تونمیدارم که نم

 ...شمیم وونهیداره....دارم د

 م؟یمن و زندگ سراوار شد  هویشد....چطور شد  دایزن از کجا پ نیسرو کله ا اخه
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 بودم....  دهی..اوه چقدر خوابدمیپرتلفن.خونه  از خواب  یصدا با

 رو برداشتم.. یگوش عیبود.سر افتاده زیم یسالن رسوندم...تلفن رو بهو خودمو  دمیتخت پر یاز رو عیسر

 بله. -

 بابا؟ یجواب داد رید نقدیسالم.. چرا ا -

  دیبخشب د؟یبابا...خوب دیی: شماگفتم زدمیکه نفس نفس م همونطور

 ...نشدممتوجه  نیخواب بودم برا هم من

 چنده؟ ساعت یدونیدختر...م یعقب ایاز دن -

 .نهیهمبابا.واسه  دمیخواب رید شبید -

  ؟یبابا...خودت خوب میبگذر -

 ن؟یچطورممنون بابا..شما و مامان  -

 ..میزدیسرم هی میومدیداره وگرنه م دکتر.مامانتم امروز نوبت میماهم خوب -

 ؟یت دکتر؟چه دکترنوب -

 که  می...دوزارگهیزنونس د یها یماریب نینگران نشو ... راجب هم -

 ...دمینپرس یسوال گهیگفتم و د یاهان افتاد

 ..پرسمیم از مامان زنمیمامان چشه...بعد خودم زنگ م قایدق دیپرس شهیبابا که نم از

 اونجان ؟ شام.انیبابا..شب قراره ب نجانیا نایامروز عمو ا -

 ...دارمینه بابا.اما احتماال نگهشون م -
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 . یکنیم یکار خوب -

 زنگ زده بودم... یا گهیبه خاطر مسئله د شتریمن ب هانامکث کرد و ادامه داد:راستش  یکم

 برام مشخص بشه... تیکنار بره و واقع دامیترد شدهدرست بود....پس وقتش  حدسم

 ..نیبابا تو رو خدا بگ -

 با...ارسالن راست گفته با -

 ...رونیبا ارامش هل دادم ب نفسمو

 ان.... یریپول و فق یکردم.خانواده ب دایجور شده بود  پ هراون زنه دروغ گفته...من اون زنو -

 شد؟ یراض یچطوربابا خودش گفت دروغ گفته؟اخه  -

 پول  شنهادیتو شکمشه...اما پ ارسالنکرد که بچه  دادیاولش داد و ب -

 بچه  نیاستشو بگه...گفت به ارسالن گفته اشد ر یبش دادم راض که

 که ازدواج نکرده پس  هیزمان مال...ارسالنم فکر کرده البد چهارماهشه

قبل از  گفتیجرات نکرده دور و بر ارسالن بپلکه...چون اونطور که م گهید دهیگندش دراومده و ارسالن فهم کهخودشه و شک داشته...اما بعد  بچه

 حامله شده... گهید یکیتموم شده از  غهیبوده و تا ص ارسالن غهیازدواجتون ص

 یکه بدون کم وکاست برا دهینکش خجالتذره هم  هی یعنینکرده... ایح زن نیاخه ا ی...چجوردمیکش خجالتحرفا از زبون بابا  نیا دنیشن از

 کرده؟ فیبابا تعر

 ...یخواستیم حیوضاز خودش ت دیخاطر از دستت دلخوره بابا...چون با نیارسالن هم به هم -

 شده... خ*ی*ا*ن*تبهم  کردمینداشتم.واقعا فکر م یخوب طیبابا من شرا -

تو  درسته...ینکن یکار چیخواستن ازش ه حیو توض دنیبدون پرس ایکن بدون مشورت با شوهرت  یسعبه بعد  نی...اما از ازمیعز دونمیم -

 ...یکن ارومش کن ی...پس سعییتو شیاالن تنها زن زندگ نهیا مهمگذشتش  زن بوده اما 
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 ...یممنونم بابا.به خاطر همه چ -

 ..زمیعز دمیارامشت م یبرا ایهمه ى دن -

 ن؟چقد؟ی...پول بهش دادییبابا -

 ...کنهیاذیتت نم یکس گهیکم شد..د تیاز سر زندگ شیسافکر نکن.فقط بدون  زایچ نیتو به ا-

 ..شد ریبابا ارامش به دلم سراز یحرفا با

 قهقهه زدم...خوشحال  یخوشحالتلفنو قطع کردم ناخوداگاه از  یوقتبابام رو داشته باشم... هشیهم کاش

 نکرده... خ*ی*ا*ن*تکه مردم بهم  بودم

 ورتا ارومش کنم... تا مرحم غر کردمیتالشمو م دیهمه شکسته اما با شیبدجور پ مییهویغرورش.به خاطر دادخواست طالق  دونستمیم نکهیا با

 ...شکستش باشم

بهش  خواستمینم گهیکجا بود؟...نه...د شبی...پس ارسالن دادیسمت ما نم گهیوسط ذهنمو بدجور مشغول کرده بود..اگه بهاره د نیا یفکر هی اما

 ...کردمیم اعتمادبهش  دیچارش اعتماد بود.با فقط..درست کردن رابطمون هی..کافکنمشک 

 ..پس زدمو تلفنو برداشتمو مامانمو گرفتم.. فکرامو

 ..نمیکه از جانبش راحت شد...رفتم تا واسه شب تدارک بب المیخ

 شده بود...  ائسهیو فقط  نداشت یخاص یضیخداروشکر مامان مر 

 ... زاشتمیامشب سنگ تموم م دیبا

 ..شب یواسه ارسالن و هم مهمون هم

قابلمه فسنجونم واسه اقامون..ژله و ساالد هم اماده کرده بودم و  هی..یقابلمه .قرمه سبز هیقابلمه مرغ.. هیتالش امروزم نگاه کردم..... جهینت به

 ساعته گرفتم... میدوش ن هیوقت نداشتم.رفتم تو حمام و  ادیبود..ز میو ن 6نگاه کردم...  ساعتبود...به  خچالیتو 
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 عیسر رونی. ..از حمام که اومدم بادیب ...فقط کاش امشب زودزنهی...ولش کن..اون که باهام حرف نمادیرفت به ارسالن بگم زود ب ادمی یوا 

منو به طرف اف  زنگ یو فرق کج باز کردم...صدا ختمیدورم ر ...موهاممدمیپوش یتاپ و دامن کوتاه بنفش بادمجون هیکردم و  یمختصر شیارا

 اف کشوند....اومدن...

 ..ستادمیسالن ا یدر ورود یرو فشار دادم و جلو دکمه

 دخترم. یزد و گفت: زنده باش ی..اونم لبخنددمیب*و*س.خم شدم و جدا از همه کدورتا دستشو وارد شد.. زیاز همه عز اول

 ..دیب*و*سعمو اومد داخل و بغلم کرد و سرمو  زی...بعد از عزیو دوست یدور گنیراست م شنوم؟یم یچ ایخدا

 .نیسالم عمو جون خوش اومد -

 ..دیممنون دخترم.مبارک باشه خونه جد -

 عمو... یمرس -

 ...ادین شیپ نتونیب ییجدا چوقتیه گهید دوارمیما -

 زدم و گفتم: انشاءا... یتلخ لبخند

 اونپسرشون تو دادگاه خبر نداشتن...هه..خداروشکر ارسالن  شی...از نمامیکرد یشدم و بعدم اشت مونیپشمن خودم  کردنیفکر م نایا عمو

 کنم... لحظه هم تحمل هیازشو  ییجدا تونستمیحرفا رو زد وگرنه من نم

 ...دمشیند هیبود انگار عمر شدهواسش تنگ  یکرد.دلم حساب بغلکنار رفت و زن عمو منو محکم  عمو

 مامان.. نیخوش اومد -

 ...دتونیجد...مبارک باشه خونه نی.شما خوشبخت باشفتادهیاتفاقا ن نیا گهید کنمیم ارزودلم...منم مثل عموت  زیممنون عز -

 داخل.. نییبفرما_

 ...ستیافتاده باشه ارسالن ن ادشونیکه نشستن انگار تازه شون  هرسه

 هانا؟ ستیارسالن ن -
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 ...رسونهیخودشو زود م گفت یمقدار کار داشت ول هیراستش  -

  یگذشته بود که دوباره صدا ساعت هیو کنارشون نشستم...حدود  رفتم

مامان و بابام تعجب کردم...دکمه رو که فشار دادم اونم اومدن داخل...تا در  ندیداره...با د دیاف بلند شد.فکر کردم ارسالنه..اما اخه اون که کل اف

 یکه از حالم خبر داشت خنده ا باباکنم... هیکه تا صبح گر خواستمیبغل م هیگرفته بود و  یلیختو بغل مامانم...انگار حالم  دمیسالنو باز کردم دو

 رفت؟ ادتیمارو  گهیکرد و گفت:حاال د

 کردن.... یاحوالپرس سالمرفتن تو سالن.. همه با  ی.. وقتکردمو بغلش  دمیخودش خند مثل

 اتفاقات منم.... نیکه باعث ا دونستمیبود و خوب م نیجو سنگ کمی

 وسط نیهم ا زی...عزنطوریهم هم عموو باز کردن...مامان و زن  صحبت گرفتن و سر شیرو پ یکار مسائلکه گذشت عمو و بابا دوباره  کمی

ابروم  ومدینم شبیاز ارسالن نبود..بدون شک اگه مثل د یشده بود و خبر 9....ساعت فرستادیصلوات م ودستش گرفته بود  حشویتسب

 ....دادیاما جواب نم خوردیمغرورم شدمو رفتم تو اتاقو شماره ارسالنو گرفتم...بوق  الیخیب نیهم  ی...برارفتیم

 تو رو خدا جواب بده... -

 

 : بلهدادجواب  یاروم و نسبتا سرد یصدا باارامشمو برگردوند.. صداش هویکه  شدمیم دیداشتم ناام گهید

 

 ...یو دار یچانتظار  رتیاخ یرفتارا نیبا ا هانا؟ یگیم یسرد؟ ...چ نقدیچرا ا ن؟یهم

 من ندارم... یوقتا دار نیا ازاگه تو  ؟یکه سکوت کن یزنگ زد -

 

 ...ساکتم کرد..گرفتنفسمو  یپرعشوه زن یصداومدم دهنو باز کنم .تا انداشتم یحرفش دلم گرفت اما وقت نیا با

 ..؟یکردیمصحبت  یارسالن... اااا...داشت -
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 ...ریازم انتقام نگ ینجوریاباشه...ارسالن  یا گهیکس د شیپبشنوم که شوهرم االن  خواستمینم

 ضربه رو  نیتوان ا گهیدر....د کنارو قطع کردم و سر خوردم  یگوش

 رو ندارم... گهی...من تحمل بودنش با کس ددهیکاراش از ته دلش نباشه عذابم م نیاگه ا یاذیتم کنه...اما حت خواستی...منداشتم

خونواده هامون خورد  یجلو نیاز ا شتریب دی...نباکردمیم جمعشجور  هی دی...امشب و بارونیب رفتمجمع و جور کردم و از اتاق  خودمو

 ....اوردیمسرم در  شوی...حاال داشت تالفبودم..من خوردش کرده دمیفهمیرا مکا نی...خوب منظورشو از اشدمیم

...معذرت ادیب تونهیاومده نم شیپ براش یکار فور هیزنگ زد گفت  ارسالن دیروبه همشون گفتم: ببخش لبخندچهرمو به دست اوردم و با  ارامش

 خواست...

 ..وقت شب؟ نیا یکار چهنفر مامان بود که گفت: اخه  نیاول

 ... ؟یکارهم متعاقبش گفت: نگفت چه  عمو

 نه عمو فقط گفت واجبه.. -

 ....بشه...انشاءا...که حل  دونمیواال نم -

 باورنکردن... مشخص بود حرفمو ینگفتن اما به خوب یزیچ گهیکه د نیا با

 ....یگیدروغ م یدار دونمیحرفش بود که م یایوبابا که نگاهش گ مخصوصا

 ... میبر گهیدگفت: ما هم از جاش پاشد و  عمو

 ...شمیم ناراحت نیاما من شام پختم...نمون ستیننه عمو جون کجا؟ درسته ارسالن  -

 ؟... زمیعز یدیعمو گفت: چرا زحمت کش زن

 ن؟یزنیم هیچحرفا  نیزدم و گفتم: ا یحیمل لبخند

 : گفتیو م یخندیهمش م همکردن...عمو  فیودم تعرپخته ب که ی...همه از شاممیدیچ زویعمو م زنهمه نشستن...من و مامان و  خالصه

 خونه جدا گرفته... یچ واسهارسالن  دمیحاال فهم ؟یکردیرو نم و یداشت یخوب نی..دستپخت به ابال_
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 ....زدنیم یبه همراه بابا قهقهه بلند بعد

 ...گفتیمبرامون  شیاز خاطرات سرباز عموو  میاز شام دور هم نشسته بود بعد

بود...روم  ومدهیبود اما ارسالن هنوز ن 11یکاینزد گهیبودم...د دهینخند نقدریتا به حال ا کنمی...اعتراف ممیده روده بر شده بوداز خن هممون

بودم...حرفاشون که تموم  زاریب گرانی....از ترحم داوردنیبودن و اصال به روم نم دهیفهم ییزایچ هیکنم...اونام انگار  یبازم معذرت خواه شدینم

 شد 

 اومد کنارم نشست و گفت:  همبه زن عمو اشاره کرد...زن عمو  عمو

خور  در یزیچ میتا بتون میوقت نکرد ادیزبه ما اطالع نداده بود ما هم  اصالشد و  یهول هولک کمی ارسالن دنیخونه خر نیچون ا راستش_

 ناقابله... هیهد نیا نیخاطر هم به...میکن میارزشتون بهتون تقد

 ...نیکارو بکن نیا نبودم یمامان؟ من راض هیچه حرف نیا -

 ..فسی.وظزمینه عز -

 دستتون درد نکنه عمو.. -

 نصفش مال ارسالن... وکرده بودن...نصفش مال من  ارسالنبه اسم منو  نیزم هیخوردم ... جابرگه  دنیو که باز کردم از د پاکت

 ن؟یدیکش زحمت نقدریعمو ممنون...چرا اخه ا یوا -

 ...دخترمزد و گفت: قابلتو نداره  یلبخند عمو

 هم همزمان رو به من گفت:  بابا

 من..... یکادو نمیبه اسمت کردم...ا شرکتودرصد از سهام  10منم  راستش_

 ...دادیم ازارم.فقط نبود ارسالن بود که گرفتم یاونشب واقعا کنارشون انرژ

 در سالن نشستم. مقابلمبل  یرفتن اما من هنوزم رو همه

 بود مثل اسفند  ومدهیهنوز ن امااز دو نصفه شب گذشته بود  ساعت
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 منو اروم کنه... تونستینم یچیبودم که ه یبودم...اونقد عصب شیات یرو

 ...چراغا خاموش بود..شدم رهیاوردم و بهش خ باالقفل سرمو  یتو دیکل دنیچرخ با

 تش انگار بهتش گرفت...دس کیتار یتو اون فضا دنمیاومد جلو و با د یکم

 برقو و چراغو روشن کرد... دیسمت کل رفت

 ؟ینکنه منتظر من موند ؟یموند داریکرد و گفت: چرا ب یاخم

 بزنم که دستمو سفت گرفت. یلیخشم از جام بلند شدم و رفتم سمتش و اومدم دستمو باالببرم تا بهش س با

 ؟یکنیم یچه غلط یبلند گفت: دار یصدا با

 ؟یبود یگوردوم ...تو تا االن کست؟یمعلوم ن -

 تر شد.. ظیغل اخماش

 دخالت نکن... ستیکه بهت مربوط ن یلیمسانداره...تو  یربط چیبه تو ه -

 ه؟یچ تینقش من تو زندگ یبگ شهی...مست؟یکه بهم مربوط ن یلیمسا -

 ...دمیلرزیم تیعصبان از

 ..ینیبیدراز نکن..وگرنه بد م متیپاتو فراتر از گل -

..ابروم رفت ...اما خوب خودتو نشون یبودن اما تو نبود نجایمامان و باباهامون ا ن؟یگفتم: بدتر از ا تندردم و با حرص ازش جدا ک دستمو

 ...دمیتر از تو ند رتیغ ی...ب؟یهست یک شیپ ستیو معلوم ن یکنیمخونه ول  نیموقع شب زنتو تنها تو ا نی...تا ایداد

 گرفتن همه وجودمو حس کردم... شینه بلکه ات ور یلیس هیو من فقط سوزش  رفتشد که دستش باال یچ دونمینم

 عربدش گوشمو پر کرد.. یصدا

 ...کشمتیمبه جون مامانم  یاگه خفه نش -
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موقع  نیبود که زنشو ا نیاز ا رینشست...مگه غ یتو صورتم م شیلیس برقبار که  نیسوم ای..نیبود...دوم بار نیچندم دونمی...نمزدینفس م نفس

 ...زاشتیتنها م

..بار اخرت باشه...بار اخر..تکرار ادیم بدم یاحترام ی...از بی...پس حق اعتراض نداریکه خودت خواست هیزیچ نیا گمیدارم بهت م یچ نیبب -

 ...کنمینم

 ....رسوندمیم خودموکه اومدن  یهمون موقع گفته بود گفت:اگه  یوبا لحن ارومتر ستادیلحظه ا هیبره سمت اتاقش که  اومد

 

  

 

 ....کردیکارش داشت منو ذوب م نیکنه..اما ا همیتنب خواستینکرده بود...م یرییتغ چیگذشته بود اما رفتار ارسالن ه یماه کی

 چشمام گود افتاده بود... ریالغر شده بودم که ز اونقدر

بود که  نیاون شب و حرفام ا یخوببود.. انگار حرفام براش گرون تموم شده بود...اما  نیباهام سرسنگ شیاز پ شیاون شبم ب یاز حرفا بعد

 خونه.... ومدیو شبا زود م موندینم رونیب روقتیتا د گهیارسالن د

روانشناس برم و مشکلمو باهاش  هی شی...اونم ازم خواست پکردمیم یکردم....احساس سبک یخال خودموحرف زدم و بعد از مدت ها  یثر با

 از اشناهاشون بود... یکینگار دکتر خوبم بهم داد....ا هیبزارم..آدرس  ونیدرم

  یمراقب نی...اما با استنیکه ن یروان یروانشناس بتونه بهم کمک کنه.روانشناسا که فقط مال آدما هی دی...شارفتمیم دیباالخره با امروز

مراقب  نیا دونمیاخه من نم...رونیب رفتمیم یجور هی دی..اما باشدینم داشیسخته....ارسالن تا شب پ یلیرفتن خ رونیاقا برام گذاشته ب که

 ..هیا غهیگذاشتنش چه ص

 ببرم. میاز خونه و زندگ لیدل یب خواستمی...اشتباه کردم که مزارمیشوهرمو تنها نم گهید رممی...بمکنمیترکش نم گهیمن د دونستیم کاش

 ...زهیبهم بر مویزندگ یهر کس زارمی...نمجنگمیم میزندگ یبه بعد برا نیا از
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 دیمبل نشستم...حاال با یرو فیکردم و بالتکل یمختصر شیتنگم پام کردم...ارا نیشلوار ج هی...دمیم پوشنب*ا*س* ریوتاه تا زمانتو قرمز ک هی

 رون؟یب رفتمیم یچجور

داشتم  یدیمراقبه بهم داده بود تا اگه خر نیگرفتم...شمارشو هم ابونویسرخ یو شماره سوپر برداشتمتلفنو  عی...سردیبه ذهنم رس یفکر

 ...  ارنیرش بدم برام بسفا

 بله  -

  نمیالو اقا محمد..من تاج الد -

 ن؟یدار دیشما؟ خر نی.خوب هستنیسالم خانم تاج الد -

 ..نیانجام بد یبرام کار خوامیمندارم.اما  دیممنون. راستش خر -

  نیامر فرمود یدادن هر چ دستوردرخدمتم خانم...ارسالن خان  -

 .میبد انجام

 ارسالن خان بفهمن. دیو نبا یبد انجام خوامیکه م یکار ممنون.اما یلیخ -

 افتاده؟.. یاتفاق -

 فعال بدونن.. خوامیکنم.. نم زیسورپراهمسرمو   خوامینه راستش.من م -

 ..نیرو چشمم خانم.امرکن -

 ...گمیم یکه چ نیوندیم.. فهمهی.وگرنه خب اقا ارسالنم مبشن دمطلعیکه رانندمونن نبا یزمان یاقا نی...راستش ایزنده باش -

 اد؟یاز من برم یبله خانم چه کار -

 تونیمژدگان نیو در حقم کن لطف نیاگه ا نیو برگردم...باور کن ییجاتا من برم  نیمشغول کن شونویاو  نیایچند لحظه ب هی خواستمیم -

 ...محفوظه

 گردن ما حق دارن... بهخانم؟ اقا ارسالن  هیچه حرف نیا -
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 ... نیکارو بکن نیااالن  نیهم هشیباشه فقط اگه م -

 رو چشمم.. -

 حل شد... نمی....اشیآخ

 رفتم.. یسمت منش به .وارد مطب شدم.رونیزدم ب خونهکه بود از  یبا هر بدبخت باالخره

 ..نیسالم خانم.خسته نباش -

 ..دیی: ممنون...بفرماگفت ییزد و با خوشرو یلبخند متعاقبا

 ...خواستمیم تیزیوقت  و هیمن  -

 ..ن؟یدار ینوبت قبل -

 ..شناسنیهستم خودشون م ییخانم بقا یدوستا ازمن  نی...به خانم دکتر بگهیاظطرار کمیراستش مورد من  -

 بدم.. اطالعتا  دینیبش دییو گفت: بفرما سالن یتو یدست اشاره کرد به مبال با

 از   دیبزرگم گوشم بود با کهیت شدیم.اگه ارسالن از نبودم مطلع داشتم یبیبه دکتر خبر داد...دلشوره عج وتلفنو برداشت  عینشستم.سر یوقت

 باهاش تماس داشته باشم. یبه بعد تلفن نیتا  بتونم از ا خواستمیدکتر م خانم

 داخل شدم... دییزدم و با بفرما یاتاق دکتر رفتم...تقه ا سمتبه  یاومد و با اشاره سر منش رونیبنفر از اتاق  هیساعت  میاز ن بعد

 ساله روبرو شدم... 8_27دختر جوون هیانتظارم با  رخالفب

 . ی.خوش اومدزمیاز جاش بلند شد و گفت:سالم.عز ینیریمحض ورودم با لبخند ش به

 ممنون. یلیخ -

 شویمشک یرایگ یچشما تیصورتش و جذاب یبود تو ختهیر شیشکالت ینشستم رو صورتش زوم کردم....چقد ناز و خوشگل بود.موها یوقت

 چهرش دست برداشتم و توجهمو به حرفاش دادم... لیتحل هیرابر کرده بود..از تجزدوب
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 ن؟یجون هست ایگفت: پس شما دوست ثر کردیکه بهم نگاه م یگذاشت و با همون لبخندش  و در حال زیرو م دستاشو

 زدم و گفتم:  یخودش لبخند مثل

 ...تونیی...خوشبختم از اشنابله_

 شروع یتونی....خب منیبرام ارزشمند اونمثل  نیدوستش گهیهم که د شمامحترم و ارزشمنده  یلیمن خ یبراجون  ای...ثرزمیعز نطوریمنم هم -

 ...زمی. بگو عزیکن

هار نظر ظو ا دادیبا دقت گوش م دادمیم حیداشتم براش توض که یکردم.تمام مدت فیبراش تعر رو.و همه ى ماجرا دمیکش یقیعم نفس

 ؟یشد....باالخره سکوتو شکست و گفت: رابطتون چ یجار نمونیسکوت ب یشد مدت ...حرفام که تمومکردینم

 شدو... خودیاز خودب هوی کردم شی...با هم بحثمون شد.با حرفام عصبانشیماه پ هی.اونم بار هیگاز گرفتم و گفتم: فقط  لبمو

 و ادامه دادم:  نییانداختم پا سرمو

از راه به در  ...که با دوتا لباس  ستین سستو  دیبد دیند نقدیکنم..ا کشینکنم تحر ی..سعادهیبراش ز منبعد از اون بار بهم گفت: بهتر از  اما_

 ..ینجوریبارم ا هی نیتمک گهیبار م هیواال.. ستیبا خودش معلوم ن فشیتکلشه..

 شدم... رهیخ بهشقهقهش سرمو باال اوردم و  یصدا با

 

 ؟یاز راه به درش کن یمگه خواست-

 یاتفاقبودم.اونم  دهیبراش نپوش حاالکه تا  دمیلباس خواب ناجور پوش بهشب  هیبرم سمتش...فقط  کنمینمدا...اصال با رفتارش جرئت نه به خ -

 کارو کردم...  نیا عمدکرد اونم فکر کرد از  ریلباسش گ بهاز موم  کهیت هیاز کنارش رد شدم  یبود...رفتم تو سالن...وقت

 دارن. فیتشر یاز خودراض یلیالنمون خ...پس اقا ارسنطوریکه ا -

 .شوهر تو از اون زمیعز نیلحظه سکوت کرد و بازم ادامه داد: بب چند

 ...یگرفتیم میتصمسرخود  دیدرست نبوده...نبا مسلما یهم که تو کرد ی...و خب کارزارهیب یاعتماد یمرداس که از ب دسته
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 اون حرفا.. دنیشنمن بود با  یجا یاما اخه ...هرک -

کار جلو  نیا ینفر برا هیکه  هاست یزندگ یو از هم پاش ینابود یبراتالش  شترشمیهست..و تو ب یلیخ زایچ نیو رمانا ا لمایتو ف  زمیعز -

 ...میاز بر باش دیبا گهی...درهیم

 

 کنم؟ کاریچ دیمن با نیگیا مداستانن.... حاال شم هی.اونا فقط ستیمثل رمانا ن زی...همه چستیرمانا ن هیشب چکدومشیماها ه یاما زندگ-

 

 یکن تالش دیاز دست بده...فقط با شویزندگ خوادیهنوز دوست داره و نم دهیمنشون  نیتو رو طالق بده اما نداد.پس ا تونستیارسالن خان ما م-

 ...یاریبدوباره دلشو به دست 

 شه؟یم یعنی -

 ...شهینم ینره...اگه اعتماد به نفس نداشته باش ادتی...یاعتماد به نفس داشته باش دی...چرا نشه؟...فقط بازمیحتما عز -

 ...گفتم که برام مراقب گذاشته.نجایا امیب شهیهم تونمیحتما..فقط من نم -

 .ریتماس بگ یداشت ازین وقتهر  دمینداره.من شمارمو م یاشکال -

 ممنون .. -

 ...چون گمیم یگوش کن چ خوبزدو گفت: خب حاال  یحیمل لبخند

 ...درسته؟میزنا دوتا سالح دار ما..یهاش توجه نکن هیو کنا شینو اصال به  یانجام بد گمیم بهتکه  ییبه دونه راهکارا دونه دیبا

 اروم تکون دادم و گفتم: درسته... سرمو

هم  یلیاخواسته...خ..اما نه نیاستفاده کن شیاولاز  خوامیم اول. اشکامونه...شی...و دومهیو لوند ی..عشوه گرتره یقو یکه از دوم شیاول -

 که یدیرس که ییجا هیبه قدم...اما به  قدم...نیداشت ای نیداربوده و شما باهم مشکل  یمسئله ا نیکه همچ یکنیم فراموش... به کل یعمد

 ...میبگه....خب شروع کن نهنتونه بهت  گهیکه د یی...جایخوایمکارت ازش معذرت  بابت گمیخودم بهت م
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 ..میشروع کن -

کرد که همه رو از حفظم...اونقدر اعتماد به  دی....اونقدر رو تک تک کارام تاکگفتبهم  دادمویانجام م دیکه با ییکارا)  روانشناسم( یازن اونروز

رو دک کردم از جلو در بره کنار تا برم داخل.تا  یزمان یو سخت بتینگم با چه مص بهتره امیبر ب تکشوناز پس تک  دونستمینفس داشتم که م

 قدم... نی...لباسامو عوض کردم و رفتم سراغ اولبود 1ساعتم کردم...تازه  بهنگاه  هی دمیرس

 از چنتا بوق جواب داد:  بعدو برداشتم و مامانمو گرفتم. یگوش

 جونم مامان. -

 .یسالم مامان -

 خوبه؟ ؟ارسالنیسالم مامان.خوب -

 خوبه؟ ؟بابایمامان.شما خوب میخوب -

 .یکار تیروز رفت ماموراونم خوبه....اتفاقا ام -

 اااا.پس چرا خبر نداد؟ -

 ..شهینم نیاز ا بهتر..زمیشد عز ییهوی -

 ...نجایا ایمامان...پاشو ب گمیم -

 کار دارم.. یکل زمینه عز -

 ..گهید ایمان...بما رهی..حوصلم سر مادیمصبح تا شب تنهام.ارسالن شب  که...منم  یی..تنهاگهید ایپاشو ب جونملوس کردم و گفتم:مامان  صدامو

 باشه مامان... -

 باشه.. ایمامان عصر ب -

  برسون.به ارسالن سالم زمیباشه عز -

 منتظرتم... یچشم مامان -
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 بازم فرار کنه؟ تونهیمامانم م وجوداقا ارسالن با  مینیقدم اول... بب نمیا

 

 

 کنه.منم تلفنو دستم گرفتم و  عوضمامان رفته بود تو اتاق تا لباساشو  

 ارسالنو گرفتم:  مارهش

 داد: بله.. جوابخسته  یاز چنتا بوق  با صدا بعد

 سالم.. -

 ؟یخوایم یو گفت: چ دیکش یقیعم نفس

 ..یایمامانم اومده..خواستم بگم زود ب -

 صدامو اروم کردم و گفتم:  بعد

 ..یند یوقت سوت هیبردم اونجا... لتوی...وسامنتواتاق  یایب یباشه اومد حواست_

 بمونه.. خوادیزن عمو  ممگه  -

 ..ه؟یغرور گفتم: اره.مگه چ با

 ...اومده... خوش یچیکرد و گفت: ه یپوف

..هه...اقا ارسالن تازه یافتاد ری.حاال بدجور گیباشاتاق  هیبا من تو  یخواستینم دونمی...من که مکنهیقطع م منرو رو  ی... گوشوونهیکرد...د قطع

 اولشه...

 

 خاص باشم. دی...باتهیقدم جذاب نیدوش گرفتم...اول هی عیم و سرو که پختم رفتم حما شام
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رو  دادیشامپو م خوب ی...موهامو که بودمیرو پوش ستشم بود و تاپ دکلته ب*ا*س*ن ریبند انگشت ز هیکه تا   یدامن کوتاه کالباس هی عیسر

 ....شدمیمجذاب تر  ینجوری...به نظرم اختمیدورم ر

 اف اف اومد.. یزدم...صدا خودمبه  نهیا یتو ی.لبخنددستم  زدم. مچبه گردنم و  عطر

خنده  نشوننگاه به سرتاپام انداخت. و گوشه لبش به  هیمامان  رونی...از اتاق که اومدم بزنهیزنگ م نجاسیارسالنه....چون مامان ا البد

 ...شونه هامو انداختم باال و دکمه اف اف رو فشار دادم...مامان باالناخودآگاه اومد 

 نیاخم نشست ب هویکرد بعد  نگام بهم خورد.اول با تعجب هونگاشی داخلباز کردم...ارسالن که اومد  سالنو یتو سالن و من رفتم در ورود ترف

 ..هستو االن حواسش بهمون  نمونهیمامان نگران رابطه ب دونستمیم نکهیا یابروهاش.. برا

 ..دمیب*و*سرفتم جلو و گونشو  عیسر

 ..زمیعز یخوش اومد -

 ...زمیتکون داد و گفت: ممنون عز ارومکه شد..سرشو  تیموقع متوجه

 سالم کرد.. ییخوشروبه سمت مامان رفت و با  ارسالن

 .نیطرفا...خوش اومد نیسالم مامان..چه عجب از ا -

 ...برو دست و ی.خسته نباشپسرمو گفت: ممنون  دیب*و*سسرشو  مامان

 ذاشته...زنت برات سنگ تموم گ نیبب ایبشور ب صورتتو

 ..یایلحظه م هی زمیگفت: عز منزد و رو به  یزورک یلبخند ارسالن

 حالت خاص نگامون کرد... هیبا  مامان

 ....دنبالشبه سمت اتاق رفت و منم  ارسالن

 بهم کرد و گفت: دروببند... یعصب نگاه میهردومون داخل اتاق شد یوقت

 ت و با اخم گفت:سرتاپام انداخ بهنگاه  هیشد و  کمیکه بستم نزد درو
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 ؟یپوشیم یلباس نیمامانت همچ یجلو یکشیخجالت نم ه؟یچه وضع نیا_

  ه؟منیو گفتم: مشکلش چ انداختمگذرا به سرتاپام  یلبخند نگاه با

 ... دمیادپوشیلباسا ز نیمامانم از ا یجلو

 ) اره جون خودم(....

 که شیدیپوش ینم ر؟یلباس ز ایدامنه  نیتا ناکجا ابادت معلومه...ا که نهیازد و گفت : اوال مشکلش  کمرشدستشو به  هیهمون اخمش  با

 ...رونیب ختهیر داروندارتو یجور نی...ماشاال همیش خم ستین یازی...نیتر بود نیسنگ

 خودمو گرفتم.. یجلو یخنده..اما به سخت ریبود بزنم ز کیحرفش نزد از

 ...اما انهی یتگش ل*خ*تمامان  یجلو نیقبل از ا ستیدوما برام مهم ن -

 ؟یدیاگه مامانت باشه..فهم یحت کنمیم دیبدنتو نداره...تاک دنیدجز من حق  یبه بعد کس نیا از

 بدم.. گوشبه حرفات  ستمیعهد قجرتو کناربزار...من مجبور ن دیعقا نی...امحرمه...مامانمه بهم دمینفهم رینه خ -

 ؟یستین مجبورانداخت باال و گفت:که  ابروهاشو

 .ستمیگفتم: نه ن نانیاطم با

 ..ینکرد میعصب نیاز ا شتریبتا  رونی...حاالم برو بزنمیم شیاتهمشو  یچطور نیتو بپوش بب -

نشون بدم و زود  لیخودمو ما دینباناچار به قبول حرفاش بودم  اگه ی...درس اول..حترونیاومدم ب اتاقخشم تو چشماش زل زدم و از  با

 ..سرتق بودنم الزمه. کمی...بپذیرم

 که مامان گفت:  میشام بود زیسرم

 ...یدست پختو نداشت نیا یما بود شیشوهرت..واال پ حال..خوش به زمیعز هیعال دستپختت_

 زم؟یعز...مگه نه ناسیاز ا شتریب قیالخنده رو به مامان گفتم: شوهرم  با
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 خشن بودنش منو کشته... نی...انگفت یزیبا اخم نگام کرد چ ارسالن

 ن؟یبچه دارش نیخوایم یک -

 میو سربار زندگ ریپاگ وموجود دست  هی کار؟یچ میخوایمگفتم: بچه  نمیارسالنو بب العملعکس  نکهیبدون ا عیسوال مامان هنگ کردم...سر نیا با

 کنم؟ 

 ...ه؟ی...سربار چهیزندگ ینیری...بچه ش؟یزنیم هیحرفچه  نیکرد و گفت: ا یاخم مامان

 خودم و صرف بچه کنم خوشم  که نیبچه بشورم البد؟ ..من از ا کهنه منیبش نه؟یاز ا ریمامان مگه غ -

 ....اخه بچه...ادینم(

 ... کردپرجذبه ارسالن حرفمو قطع  یصدا

 ...ستیبهونه هاهم برام قابل قبول ن نی...امیشی..بچه دار ممیبچه دارش رمیبگ میاگه تصم -

هر وقت  یچ یعنیکرده... فرضبگه...عمال منو برگ چغندر  خوادیم یو بزارم هر چ نمیبش تونستمیشدم.نم رهیخبهش  تیحرفش با عصبان نیا با

 نداشتم؟ یزندگ نیاتو  یاریاخت چیمن ه یعنی...؟میشیمبچه دار  میبچه دار ش بخوام

  ه؟یمنظورت چ -

 گفت: شیهمون نگاه سرد و جد با

 منظورم کامال روشنه. -

 کنه؟منو مجبور  خوادیم ی....ککنمینمرو قبول  تیولیمس نی..من ابکشهرو به دوش  یچه دارب تیمسول وهستم که قراره مادر شه  یمن کس -

 وسط بحثمون.. دینگران مامان دو یصدا

 اختالف نظر  دونستمیمنه..نم رینداشت...اصال تقص یهانا ارسالن منظور -

 ..نیدار
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..فقط به خاطر هانا دمیبحثو ادامه نم نی...انیدیمامان...خوب شد پرس داره یمیتصم نیهمچ دونستمینم منمبا همون اخمش گفت: اتفاقا  ارسالن

 ...یایسر عقل ب که یمامان...تا وقت

 !نیگفت: بش تحکمبلند شم که با  زیاز سرم اومدم

 ....کردصداش منو وادار به نشستن  جذبه

 

 .بودتموم شده گرون  براممامان  ی....حرفاش جلودمینفهم غذااز  یچی... اما تا اخر  شام هنشستم

 کنم یسع نکهی...از احتیو شروع کرد به نص دیموقع خواب مامان منو کنار کش شب...اخر میبا هم مشکل دار هنوزممامان فکر کنه ما  خواستمینم

 یاش اعتقاد...چون به حرفدادمیاما من فقط سرم و تکون م هییزناشو هیاز زندگ ییجز بچه نکهی...اامیشوهرم کنار ب یعقالنی با خواسته ها

  بود؟مستبد و زورگو  نقدری..چرا اکنه ریمامان تحق یجلو ممیتصم...حق نداشت منو.به خاطر داشتم یسهم یزندگ نی... منم تو انداشتم

 زد.اما تو هم خوب حرفتند  کمیکرد و گفت: درسته اون  بهم یاخر حرفش نگاه مهربون مامانخواست؟یکه اون م شدیم یهمون دیبا زیهمه چ مگه

 کن با شوهرت خوب  ی...سعیماماناز نقطه ضعفشون وارد شو  شن؟یمرام  یکه مردا با چ یدونی...ماریدرب..برو تو اتاقتون از دلش یبرخورد نکرد

 ... یباش

 

  خواستیمامانم...هه...شوهرم نم یگرفت به سادگ خندم

 لمسم کنه چه برسه به... یحت

 

 رفتم...ههگفتم و به سمت اتاقمون  ریمامان شب بخ به
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 اخه؟ یچجورشام بهم زد و غرورمو شکست  سرکه  ییحرفا نینه...با ا ایکنم  عمل یناز ی.به حرفادونستمی...نمنبود...ذهنم اروم اتاقمون

 ...فکر کنم دمیازش دراز کش فاصله نیتخت شدم و تو دورتر کینزدچشماش گذاشته بود  یرو ساعدشوبود و  دهیتخت دراز کش یرو

 

 میذات حسادتو  یتوجه باشم اما کنجکاو یب خواستمینشد....اول م داریب خودشکرد..اما  دارمیب شیگوش اساس ام  یب بود که صداش نصفه

 یروش تا گوش شدمبدون فکر دوال  نیهم یبود...برا اونسمت  یپاتخت یرو ی....گوشدهیم جیموقع بهش مس نیکه ا هیککرد که بفهمم  بمیترغ

...اومدم اومدباز کرد..نفسم بند  عیسرتو صورتش .. پلکاشو  ختیدسته از موهام ر هی هویبرگردم   اومدمکه برداشتم  رو ی..گوشبردارمرو 

 شدو مچ دستمو گرفت...  زیخ مینخودمو کنار بکشم که 

 ..ضربان قلبم تند شده  خوردیمفاصله داشت...نفسامون به هم  همبا  یلیم هیبه اندازه  صورتمامون

 ...بود

 منو  یگفت: گوش یبا لحن جد فتاداکه تو دستم بود  شیبه گوش شنگا

 ؟یکنیم چک

 که به نگاهش گره خورده  بودنبند اومده بود....فقط چشمام  زبونم

 بگم.. تونستمینم یچی...هبود

 ؟یدار کاریمن چ یگوشبا  یکرد و گفت: نصفه شب یاخم

 برات  ینصفه شب یچ یبرا ؟یچسکوتمو شکستمو گفتم: تو  باالخره

 با تو کار داره؟ یک اد؟یم جیمس

 باال.. دیناخوداگاه پر ابروهاش

 جواب پس بدم؟... دینکنه با -

 و از دستم گرفت و گفت:  یگوش
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 تکرار نشه... گهید_

 خود صبح همش غلت زدم و به  تا....دیپشتشو بهم کردو خواب نباریا

  یدت تشنگکه خوابم بود...از ش بودصبح  یفکر کردم...دم دما ندمونیا

  میو ن 6انداختم... میگوش ساعتبه  یشدم...نگاه داریخواب ب از

  یلیمدت خ نیپاشم صبحانه ارسالنو حاظر کنم...ا دی...اوه بابود

 ...اونکنم...نه من نه  یزندگ یلجبازبا لج و  تونمیکنم...وگرنه نم گوش یناز یبه حرفا دیکردم...با یتنبل

 کنم... دارشیفتم تو اتاق تا بر دمیکه سفره رو چ نیاز ا بعد

 ارسالن!...ارسالن!.. -

 نشد.. داریصداش کردم ب یهرچ

 شد.. زیخ میکرد و ن بازچشماشو  هویو اروم تکونش دادم... دمیکش برهنش  نهیبه س دستمو

 شده؟ یچ -

 ها... شهیم رتیشرکت...د  یبر یخوای...مگه نمیش داریب دینشده..اما با یزیچ -

  هی دیپوش شرتشویکه ت نیا ازبلند شد و بعد  دیشک یبلند ازهیخم

 تنش بود..    یکت شلوار سورمه ا هی...باالخره  اومد..ادشیتاب زی....رفتم نشستم سرمییرفت سمت دستشو راست

ه کامل ک یبخوره....وقت صبحانشوحاال هم روبروش  نشستم تا  وشدم  داریکه زود ب نیبود از ا کرده...فکر کنم تعجب زیسر م نشست

 رفتیرو برداشت و همونطور که به طرف در م تشیماش چییسو فشوی.همزمان کبستاپن براشتو رو دستش  یرو...پاشد و ساعت مارکشو از خورد

 اروم گفت: ممنون..برو بخواب..

 ..بودم. موفق قدمم نینبود...تو اول ریتاث یب نمیهمچ یناز ی...پس راهکارانهیبش چهرمبه  یحرفش باعث شد لبخند نیهم

 بعد از دو روز بابا اومد و مامان هم رفت خونشون... 
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 بود برام... یدلگرم یدوروز وجودش کل نیکردم...تو ا هیگر یخواست بره کل یوقت

 ... میزدیباهم حرف م یدر اورده بود و حساب ییمنو از تنها یچند روز حساب نیسوت و کور شد... تو ا یلیرفت خونه خ یوقت

 ....دمیخندیمادرم تو دلم م یالیو به خوش خ دادمیمنم فقط سر تکون م کردیم حتیرد رفتارم با ارسالن نصمنو در مو اون

 نداشتم...ارسالنم که از صبح رفته بود سرکار .... ویچیدلم گرفته بود و حوصله ه یحساب

 هم نداشتم... یو حوصله اشپز حال

 ل کنم...بزنم و باهاش درد د یزنگ به ناز هیدادم اول  حیترج

 راه کاراشو بهش اطالع بدم ... جینتا خواستمیبود نتونسته بودم باهاش صحبت کنم و م نجایکه مامان ا یدو روز نیا تو

 گرفتم... یدوباره ازش کمک م دیهم با یاز طرف 

 باهاش تماس گرفتم... عیبرداشتم و سر مویگوش

 ...رد تماس زد...

 ..حتما مراجعه کننده داره...اووف..اه

 صبر کنم... یچطور حاال

 ساعت خودمو سرگرم کردم تا باالخره تماس گرفت... مین

 .اما قبول نکرد...رمیرو برداشتم اول خواستم قطع کنه تا خودم تماس بگ یگوش تا

 بهم داد ... یدواریخوش حال شد و ام شرفتمیبابت پ یکردم ... حساب فیبراش تعر زویچ همه

توجه  کمی.. چون هرچن که موفق شده بودم  ادیب شیتنش ها پ نیبشم و کمتر از ا کیبه ارسالن نزد شتریتونم ببگه تا ب یخواستم بهم راه حل 

 من نسبت به اون ... یدوباره  یاعتماد یو ب یچک کردن گوش انیشو جلب کنم اما هنوز بسبت بهم سرد بود ... مخصوصا بعد از جر

 اکت بود ... حرفام ک تموم شد س کردمیم فیتعر جویمس یک ماجرا ینیدر ح یناز

 ه؟یمکث گفت: تولد همسرت ک یبعد از کم 
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 هست؟.. یتولدش ک دونستمیلحظه موندم.... من تا حاال نم هی

 ...!!؟؟دونمینم -

 که از صداش معلوم بود گفت: یتعجب با

 هست..؟؟!! یتولد شوهرت ک یندون شهی...مگه م؟یدونینم 

 ..نیلحظه صبر کن هیتولدش بود..اما حتما تو شناسنامم هست... کردمیکه بش فکر نم یزیمد تنها چاو شیکه پ یمشکالت نیراستش با ا -

 رو باز کردم... زمیم یاتاقم رفتم وکشو به

 مبل نشستم. یسالن و اروم رو یرفتم تو زدمیکه ورقش م یو برداشتم و قدم زنان در حال شناسنامم

 خدا.. یکردم..وا داشیاهان . پ -

 انا؟شد ه یچ -

 ...!!گسید یتولدش  هفته  -

 خوبه!!؟ یلیکه خ نیخب ا -

 ... ستین یمناسب تیدوران قهرمون اصال موقع نی...تو استیاز نظر من اصال خوب ن یول -

 .اونشب.. نیکنیم یمن مطمئنم شما آشت یعنی...تونیآشت یبهونه شد برا هی نیا دی...شاتهیموقع نی..اتفاقا بهترزمیعز یکنیاشتباه م -

 دو به شک شدم ...  کمی زدیکه انقدر مطمئن حرف م نیا از

 ... آخه ..!!نهی.. ارسالن هنوز باهام سرسنگن؟یاز کجا مطمئن -

 حرفم اومد و با آرمش بهم گوشزد کرد که : وسط

 چرا نه؟... یکن رشیو غافلگ یریبراش تو خلوت دونفرتون تولد بگ یوقت زمیعز -

 ...دمیترسیما ممنو به فکر انداخت...ا حرفاش
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 که بازم پسم بزنه و منونخواد... نیا از

 ...شدیاروم نم اوردیکه کردم و سرم درنم یکار یبود تا تالف یا نهیبه شدت ک ارسالن

 بسه... گهیتحمل نداشتم...د گهیمنم د اما

 ...  مکردیم یزندگ ینطوریتا آخر عمرم هم ای  کردمیو دوباره اونو مال خودم م کردمیرامش م دیبا ای

 تر بود . یاول صد البته بهتر و اساس ی نهیگز که

 و دهیچ زویکه اومد خونه م شب

 ... دیباریم یخستگ افشیمنتظرش بودم .. از ق 

 کنم .. هیالزم تولد رو ته لیتا بتونم وسا گرفتمیم یمقدار پول درست و حساب هیامشب. ازش  دیبا

بزنه دجواب  یلبخند یحت نکهیسالم کردم و کتش رو گرفتم ... بدون ا یقیاخل شد با لبخند عمد ی... وقت ستادمیسالن ا یدر ورود یرفتم جلو 

 سالممو داد ...

 . لباساتو  زمیعز یخسته نباش_

 شام ایکن ب عوض

 آوردم ... رونیب خچالی یرفتم تو آشپزخونه و نوشابه رو از تو عیمنتظر نموندم تا جواب بده ... سر 

 ..  ادیمنتظرش بودم تا ب زیدوست داره ... سر م دونستمیخته بودم ... مپ ایامشب براش الزان 

 بهم بندازه نشست و شروع کرد ... ینگاه نکهیاومد و روبه روم بدون ا یو شلوار ورزش یمشک یرکاب هی با

 شام بود که سرمو بلند کردم و گفتم : وسط

 مقدار پول  هیارسالن راستش من _

 برا خودم بخرم ... زیچ یسر هی خوامی.. م خوامیم

 بهم دوخت و گفت: نگاهشو
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 بخر ...  یداشت ازین ی...هرچ یپاتخت یبرات گذشتم تو کشو یکارت اعتبار هی نجایا میکه اومد یاز همون روز _

 سرشو بلند کرد ...  یاومد که فور ادشی یزیچ هیتا ادامه غذاشو بخوره ... اما انگار  نییانداخت پا سرشو

 شد ... رهیچشمش به چشمام خ یدستش چنگال بود ، دستشو به طرف گرفت و از باال یرد و همونطور که توک کینزد سرشو

 وار چنگال رو آروم تکون داد و گفت: دیتهد

 ...!!! یگردیبا خوشم بر م یریاما با راننده م _

 خودم تنها... شهینم -

 نه! -

 ...هیلیخودش خ رونیبکه اجازه داد برم  نیصداش وادار به سکوتم کرد.هم تحکم

نداشتم اما  دید یکه م یلمیبه ف ی...عالقه چندان نهیموردعالقشو بب لمینشست تا ف Tv یمبل روبرو یدر سکوت صرف شد.بعد از شام رو شام

 مبل نشستم. یو کنارش رو ختمیر یدوتا فنجون چا نیکنم.به خاطر هم شیهمراه لمیف دنیگفته بود تو د یناز

 مبل لم داده بود. یپاش دراز کرده بود و رو یجلو یعسل یرو پاهاشو

 کرد. کینگام کنه از دستم گرفت و به لبش نزد نکهیرو برداشتم و جلوش گرفتم.بدون ا فنجون

 اگه زبونش بسوزه. یداشت داغ داغ بخوره حت عادت

 هم گذاشتم. یخوابم رو نکهیا یچشمامو به معن 15minشدم.طبق نقشه بعد از رهیخ Tvدادم به مبل و مثل خودش به  هیتک سرمو

 شونش سرخورد. یکردم.سرم رو لیکم سرمو به طرف شونش متما کم

کردم تا  ی.مخصوصا حاال که خودمو زده بودم به خواب و تالش مزارمیروم زوم باشه ب یکه کس نینگاهشو حس کردم.از ا ینیخورد...سنگ یتکون

 ..دارمینفهمه ب

 رفت... یم نییاروم باال پا نمیو قفسه س دمیکشیم قیعم ینفسا

 سخت باشه... نقدیکردن ا ینقش باز کردمیفکرشم نم یحت خورمیم قسم
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 پام و بلندم کرد... ریز گشویدستشو دور گردنم انداخت و دست د هیمطمئن شد خوابم  یوقت

 حرکت کنه دستامو دور گردنش حلقه کردم. مثال خواب بودم و کارام ناخواسته بود... نکهیاز ا قبل

 شهیتو مگه م یب گمیبا خودم م کنهی...هربار که بغلم مشمینم ریازش س چوقتی....هیعجب اغوش شییخدا یخندم گرفته بود...ول خودمم

 ارسالنم؟

 تخت گذاشت .... ی... اما منو تو بغلش گذاشته بود و بعد از چند لحظه منو رو رهیکجا م نمیچشمامو باز کنم تا بب تونستمینم

حرفا بودم.سفت گرفته بودمش...  نی... دستشو برد دور گردنش تا دستمو باز کنه اما من سرسخت تر ا کردمیردنش باز نمدستم رو از گ 

 حلقه دستام آزاد کنه...  ریصورتم کرد تا بتونه سرشو از ز کیصورتش رو نزد

 کردم ... .. توقفشو حس  خوردیبه صورتش م قمیعم یشد انگار سست شد ... نفسا کیکه نزد نیهم اما

 ..  کردیخودم م یو از خود ب خوردیتندش به صورتم م ینفسا

 م حس کردم ... *ب*ل یشو رو*ب*ل نکهیتر شد تا ا کیخودم رو کنترل کردم و تکون نخوردم. کم کم نفساش نزد اما

 رفت ...  رونیب ازم جدا شد و از اتاق هویبودم اما اون فقط لبامو با لباش لمس کرد و بعد  قیعم ب*و*س*ه هی منتظر

 از نبودش مطمئن شدم آروم چشمامو باز کردم ...  یوقت

 نمونده تا پاش بلغزه ...  یزیچ یعنیکه دم به تله داده بود  نیاما هم دمیب*و*سچند ن هر

 بازم مال من بشه ... دیکه مال من بود با ی... قلب خواستمیدوباره قلبشو م من

 

 .. دی.. با
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 بودم ...  ابونایآواره خ تیراننده قوزم نیو من از صبح با ا دیارسروز موعود فر باالخره

 گرفته بودم .  جهیپاساژ به اون پاساژ رفته بودم سرگ نیبس از ا از

 بودم ...  دهیآماده خر کویتموم شد .. برگشتم خونه ... ک دایخر باالخره

 ... نسیبنو کیک ینداشتم که بگم اسم منو اونو رو ارمیلوس باز نیا حوصله

 به نظرم خاص بود ...  دمیکه براش خر ییکادو اما

 ...  شهینم ریوقت س چیاز ساعت ه دونستمیرو داشت اما م متیمارک دار و گرون ق یساعت ها ونیکه کلکس نیا با

 ساعت کردم ...  نیا نیشوهر جونمو خرج ا یکارت اعتبار نیهم یبرا

 دار بود ... خنده

 کنم ...؟؟؟ کاریلدش پول گرفتم .. خب چتو یکادو دیخر یخودش برا از

 برم سرکار ... واال ...  ذارهینم 

 ...  شدینم داشونیدورو ورم پ گهی... از ترس ارسالن د ریبه خ  نایفرزاد ا ادیکار ...  گفتم

 بود ...  2خونه ساعت  دمیرس نکهیفکر جشن امشبمون باشم ... به محض ا دیول کن ... من االن فقط با اصال

 مخلفاتم شب قبل آماده کرده بودم ... هیچلومرغمو آماده کردم ... بق عیسر

 بود ...  6 یساعت رو یعقربه ها لیبعد از جمع و جور کردن وسا 

 ... رونیساعته گرفتم و زود اومدم ب میدوش ن هیتو حمامو  دمیپر عیوقت نداشتم سر شتریساعت ب دو

 زدم و خط چشممو پررنگ تر کردم ...  غیرژ قرمز ج هیبار  نیکردم ... ا شیدست به کار شدم و آرا عیسر

 ... شدیشب که هزار شب نم هیتو چشم باشم ... باالخره  شتریب خواستیم دلم

 کنم ... ظیغل شیمن آرا ارمی هی حاال
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 ... دمیبودم رو پوش دهیکه مخصوص امشب خر ی... لباس قرمز ساتن ادینم نیآسمون که به زم 

 ...  شدیاز بغل بسته م پشیداشت ... و ز ریدنباله حرکه  یکوتاه لباس

 ... ختمیدورم ر شهیمثل هم موهامو

 

 کردم ... فیسالن تا خود مبال رد یزرد رنگ رو از در ورود کیکوچ یاز ظاهرم مطمئن شدم شمع ها یوقت

 ...  دمیافتاد صندالمو نپوش ادمی 

 ... پام کردم و شروع کردم ناخنامو الک قرمز زدن ... خوردیمچ پام بند م یباال کمیام که تا  یمشک یصندال

 المپارو خاموش کردم ... یشمع هارو روشن کردم و همه  عیکه اومد سر نشیماش یصدا

 اومد داخل به نظر شکه شد... ی...وقتادیبودم و منتظرش بودم که ب ستادهیسالن ا تو

 د...شمع هارو دنبال کر  ریلحظه سرجاش موند و با نگاهش مس هی

 ...خندهیبا تعجب بهم نگاه کرد...سرتا پامو با دقت از نظر گذروند ...احساس کردم چشماش م دینگاهش بهم رس یوقت

 گفتم: تولدت مبارک... یبه حرف اومدمو با لبخند پهن باالخره

 باشه... ادتی کردمیکرد و گفت: فکر نم یچند قدم رو به سمتم ط اروم

 بره؟ ادمیتولد شوهرمو  شهیمگه م -

 از اون خنده رو لباش نبود.... یتو چشماش بود اما اثر یبیخنده عج هی

 ...امشب شب توء...ایشکستمو گفتم: لباساتو عوض کن و ب سکوتو

 سالنو از نظر گذروند و به سمت اتاق رفت... گهیبار د هیبده  یجواب نکهیا بدون

 مامان رفت بازم اتاقامون جدا شده بود.... ی...از وقتیه
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و عشوه  یداده بودم و روشون خم شده بودم.با لوند هیساعت باالخره اومد..رو مبل نشسته بودم دوتا دستامو به عقب تک میاز گذشت ن عدب

 ...کردمینگاش م

 گوشه لبش نشست... یبود...نم موهاش مشخص بود...لبخند سیخ موهاش

 ...داشتمیشده بودم و نگاه ازش برنم رهیبهش خ نطوریهم

 شدم... رهیبه چشماش خ یگذاشتم و با طناز نشیس یدستمو رو هیشدم و  کیمبل نشست...بهش نزد یمد جلو و کنارم روکم او کم

حرکت دادن...چشمام خمار شده  نشیلب و چشمام در گردش بود...شروع کردم دستمو رو س نیگوشه لبش کم کم محو شد...نگاهش ب لبخند

 بود...

  ه؟یچ یبرا یهمه لوند نیکه سرشو کج کرده بود گفت: ا یو در حال ختیم رلبم بود و تو چشما یکه رو نگاهش

 داشته باشه؟  دیهم با یا گهید لیگاز گرفتم و گفتم: امشب شب تولدته..مگه دل نشویینباختم خم شدم و لب پا خودمو

 ...ینشنه نگهش دار دیگفت با یبود...ناز یکاف نجایگرفته بود...تا هم یا گهیرنگ د نگاهش

روشنش  تیو با کبر کیک یرو گذاشتم رو Aگذاشتم.شمع  زیو روم کیاوردم....نشستم کنارش و ک رونیب خچالیاز  کویجام پاشدم و ک زا

 کردم....

 ارزو کن بعد فوت کن.... هیسمتشو گفتم:  برگشتم

 فوتش کرد.. هیشد و بعد از چند ثان رهیشمع که روشنش کرده بودم خ به

 ؟یکرد ییچه ارزو یگینم -

 گوشه چشم نگام کرد و گفت: نه... از

 ...دمینپرس یزیچ گهید

 .شرمنده...دمینم چکسیبه ه دنویبر کیگفتم: درسته تولد توء اما من افتخار ک دمیبریو م کیکه ک یرو برداشتم و در حال چاقو
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غم به  دی...امشب نبادمیزحمت کش یب کلنگفت..سکوتشو دوست نداشتم...اما اشکال نداره..من امش یچیگوشه لبش نشست ...بازم ه یلبخند

 دلم راه بدم...

 ..سایخواستم پاشم شام رو بکشم که گفت: وا میرو که خورد کیک

 کرد... ادیز ی... رفت سمت دستگاهو فلشو گذاشت توش...رو اهنگ مدنظرش موند و صداشو کمستادمیسرجام ا همونطور

 باهاش برقصم. خواستی..متانگو بود...اومد طرفم..منظورشو متوجه شدم. اهنگ

 هیکه چقد دوسش دارم...انگار عمر فهممی...حاال مخوردمیسمتم گرفت...دستمو تو دستش گذاشتمو تو اغوشش رفتم... تو بغلش تکون م دستشو

 ....ومدیاز اغوشش محروم بودم...دلم تنگش بود و اون با دلم راه نم

 مورمورم شد.. شهیسرشو تو گردنم برده بود...مثل هم دستامو دور گردنش حلقه کردم... نباریزدم و ا یچرخ

 قرارم کرده بود. ینفساش ب یکرده بود..بدجور ریگردن و سرم گ نیکج کردم...سرش ب سرمو

 اهنگ تموم شد... باالخره

 ...یش...اما به نظرم گرسنه بامیریدادم اول جشن بگ حی...اما ترجمیخوردیشام م دیجدا شدم و گفتم: هر چند اول با ازش

 اشپزخونه ... یاز زدن حرفم رفتم تو بعد

 بودم که براشون خواستگار اومده بود..به حال و روز خودم خندم گرفته بود... یی...مثل دخترازدیتند م یلیقلبم گذاشتم...خ یرو دستمو

رو  یشب خوش نیوقت بود همچ یلی....خکردمیمورد عالقش گل از گلش شکفت...با عشق نگاش م یغذا دنیصداش کردم...با د دمیکه چ زویم

 شب عمرمه.... نیبهتر کردمیبودم...حس م دهیند

 اتاق کادوشو برداشتم... یاز تو دمیجمع کردم و دو زویم عیسر میو که خورد شام

 ...ادیخوشت ب دوارمیکادوشو سمتش گرفتم و گفتم: تولدت مبارک ..ام میدوباره رو مبل نشست یوقت

ارزش  دمیتو دستش فهم دنشی...با دومدیبه دستش بست...واقعا به دستش م عیچشماش برق زد..سر دنشی... با ددستم گرفت و بازش کرد از

 که باالش دادمو داشت... ییاون پوال
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 ..یزحمت بکش نقدینبود ا ازیبهم نگاه کردو گفت: ممنون...ن یقدردان با

 ...فمهیوظ -

 ..سایبگم و برم اتاقم که گفت: وا ریبخ پاشدم تا شب میکنار هم نشست یکه ساعت نیاز ا بعد

 شدم. رهیبهش خ یو سوال برگشتم

 ...یخوشگل یلیشونم و لمس کرد و گفت: خ یرو یشد و موها کمینزد

 لبم نشست... یرو یحرفش لبخند نیا با

 ..دونمیم -

 ؟یدونیرفت باال و گفت: ااا..پس م ابروهاش

ام داشت از جاش کنده *ب*....لدیب*و*سیاش کرد...پرحرارت و خشن م*ب*امو قفل ل*ب*هوا ل یکه ب میبود رهیهم خ یتو چشما نطوریهم

 ....کردمیم یاما باهاش همراه شدیم

بغل لباسم  پیز ی...دستاش کم کم سرخورد و روشدیم ییایشب رو هیشک امشب  ینبود ب ی...اگه مانعشدیم شتریهر لحظه ب عطشش

 دستش گذاشتم و لبم و از لبش جدا کردم...  یدم دستمو رو...به خودم اومنییپا دیکش پشویز هوی...دیرس

 

 بدونه... خواستیکارمو م لیبود...دل یسوال نگاهش

 ..شهینفس زنان گفتم: نم نفس

 ...شه؟ینم -

 ...ستیامشب حالم خوب ن -

 تو که تا االن حالت خوب بود؟ -
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 ..من...زهیکه..خب چ نهیمنظورم ا -

 زد  یافتاد و قهقهه ا شیدوزا انگار

 نوبت عادتته؟ یبه شوهرت بگ یکشیگفت: نکنه خجالت م و

اذیت  شتریب دنمیوضع لباس پوش نیبا ا دونستمیو  کنارم بخوابه...اما م ادیداخل اتاقمون...باهام ب تمخندم گرفته بود..منتظر بودم ببر خودمم

 ...شهیم

 تم...گفتم و رفتم تو اتاق و در و پشت سرم بس ریاروم شب بخ نیخاطر هم به

 ....شکرت...شهیداره درست م یانگار همه چ ایرو لبم نشست..خدا یقیعم لبخند

 

 باشم.... نجوریا دیکردم با روزیکه د یتی...با اون همه فعالنییپا امیشدم اونقد کسل بودم که حال نداشتم از تختم ب داریکه ب صبح

 

 ...رمیبم یبدون صبحانه رفته...اله رفت ساعت بزارم حداقل صبحانه ارسالنو بدم...حتما ادمی...یوا

 رفت... جیباالسرم افتاد سرم گ یواریاومدم...نگام که به ساعت د نییکه بود از تخت پا یبتیبا هر مص باالخره

 ...خوردی.ارسالنم که سر کار غذا میچیه گهیبازم مونده وگرنه د شبی...حاال خوبه از شام د1...ساعتاوه

 تا گرم بشه.. ویگذاشتم تو ماکروو ارویم بود...رفتم تو اشپزخونه و ظرف الزانگرسن ی.حسابدمیکش یا ازهیخم

 

 ....خوردیدر تکون نم یاز جلو مردمیم نیا دمیرو ند یچشم چرخوندم زمان یکردم....هرچ رونیبه ب یپنجره نگاه از

جدا  دهیم ی...چه معنمیکردیم یکیقامون رو از امشب اتا دیبا گهیلبم نشست....د یرو یالبد ارسالن ردش کرده بره..از فکرش لبخند 

 ....؟ واال...دنیخواب
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تو اتاق  رفتمیشدم..بهتر بود من م مونیتو اتاقم اما بعد پش ارمیارسالنو ب لیرفتم سراغ اتاقا ...اولش خواستم وسا عیکه خوردم سر نهارمو

 داشتم.... یحس بهتر ینجوریاون...ا

 .ختیریکرده بودم شرشر عرق ازم م تیدارم.بس که فعال یحمام اساس هیبه  ازیکه تموم شد حس کردم ن کارم

 تنم کردم. یاب دیسف یمدل عروسک ینیچ نیچ راهنیپ هی.رونیگرفتم وغسل کردم   اومدم ب یا قهیدق ستیدوش ب هی

 بچرخم... نترنتیتو ا مکیدادم  حیترج نیهم ی...براومدیبودم خوابم نم دهیخواب ادیتو اون لباس بانمک شده بودم. چون ز واقعا

 ...کردمیم دایاطراف رو پ نیباشگاه خوب تو ا هیادرس  دیبود...حاال که ارسالن ازادم گذاشته بود با یخوب یسرگرم

 کنم برم سرکار.... شیبعدا تونستم راض دی...هرچند شازارمیتو خونه نشستن ب از

..... 

 ها... ندازهیم یدمو از کارو زندگها ا یگوش نیا گنیبود.راست م 7خودم که اومدم ساعت به

 بپزم؟... ی...حاال چمی..شامم که ندارومدمین رونیب گهیکنم د دایادرس باشگاه پ هی رفتم

 درست کنم.... ی...پاشم حداقل استانبولشهیم داشیبعد ارسالن پ دوساعت

 

 

تازه بود..منم که  یمویبا ل یدوست داشت...مخصوصا وقت یلیبود.....خ یرازیکه غذا اماده شد رفتم سراغ ساالد....ارسالن عاشق ساالد ش نیهم

 اون دوست داشت و دوست داشتم... یکال هرچ

 

 ..اما بگذره از کتابامو دستم گرفتم تا حوصلم سر نره و وقت یکیگذشته بود.... 9که تموم شد از  کارم

 شمارشو گرفتم...طاقتم تموم شدو  گهیبود که د میو ن 10...ومدیساعت بازم ن هیاز گذشت  بعد
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 ....The mobile...باشدیتلفن همراه مشترک مورد نظر خاموش م -

 

 شده؟... یچ یعنیکردم... قطع

 

شده باشه...پس ارسالن کجا   لیتعط دی...معلومه..تا االن بادادنیجواب نم گرفتمیم یبه جونم افتاده بود....شماره شرکتشونم هر چ یبد دلشوره

 رفته؟..

 باشه.... مونیمسائل زندگ انیدر جر ی...ارسالن دوست نداشت کسنایبزنم خونه عمو ازنگ  خواستمینم

 ..دیتو در چرخ دیتحملم سراومد پاشدم زنگ.بزنم به عمو که کل گهیبود که د میو ن 11

 پارک نکرد؟.. اطیتو ح نشوی...چرا ماشومدین نشیماش یچرا صدا پس

 ...ستادمیحالش سر جام ا دنیسمت در که با د رفتم

 بسته بودن ییلویبه پاهام به وزنه صدک انگار

 ...دمیمست بود که از حالش ترس اونقد

 ....ات؟یخوش گذرون یپ یزاریمنو تنها م ؟یبود یموقع شب معلوم هست کدوم گور نیگفتم: تا ا تیشدم و با عصبان کشینزد

 اد...نگام کرد.. اخمش کم کم.جاشو به پوزخند د یظیبلند کرد و با اخم غل سرشو

 ...کنهیتو رو بش بدم...گفت خوشبختت م خواستی....مشمیزدو گفت: عاشق دلخستت اومده بودپ یا قهقهه

 گفتم: عاشق دلخستم؟. یگنگ با

 بلند کردو گفت: اره عاشق دلخستت.. صداشو

 ..یگی.چرت و پرت می...داردهیگند الکل م ی..دهنت بوستیحالت خوب ن -
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اومد؟..بزار  ادتی...یو بهم زد یکه باش دوست بود یکه تو دانشگاه دربه در دنبالت بوده...همون ینه؟..همون شیزد: خفه شو...نشناخت عربده

 ....دمیند شویرو اون گفت...من که بق نای...البته ایو ولش کرد یواضح تر بگم وابستش کرد

 داده... لشیتحو یچه مزخرفات ستیارسالن رفته ...معلوم ن شیشدم....بهنام پ مات

چرا  دهیکه برات جون م یبود کیبهش نزد نقدی...اگه ا؟یگرفت یگفت: چرا اللمون ادیدستش فشار داد و با فر نیشدو بازوم و گرفت و ب کمینزد

 ..؟یردش کرد

 ی..حتمیخوریما به درد هم نم دمیماه فهم هینبود..بعد  نمونیب گهید یچی...هنی...هممیماهه داشت هی یدوست هیو اون  ؟منیگیم یمعلوم هست چ-

 گذره؟یتو فکرت داره  م یبهم دستم نزده...چ

 ...از لبات خاطره داشت...گفتیم یا گهید یزایاون چ یرها کرد و گفت: ول بازومو

 شد.... یشیرو لبام ثابت موند...کم کم اخماش رفت تو هم و چشماش ات نگاش

 ...گرفتیم میتنش.پرده گوشمو لرزوند...کم کم داشت گرشکس ی...صداواریبه د دیبود,و برداشت و کوب زیم یکه رو یاب وانیل

 بود؟... نیکه بهت گفتم ا ی...؟..تاوان اون نه ایخواستیم میاز من و زندگ یلعنتت کنه بهنام...چ خدا

 ...ارسالن به خدا من اصال باهاش رابطه گمیگفتم: من راست م کردمیم هی,که گرینباختم و در حال خودمو

 ...میبود یط دوست معمولنداشتم..فق یاونجور

  ؟یبگ دیحاال با -عربده با

...به چه یهم نداشت یگذشته درخشان نیتو خودت همچ نمی؟اصال بزار بب یگفتیبه من م یدیخوابیم یرفتیتو با اون بهاره اشغال م یمگه وقت -

 ... ؟یکنیمنو مواخذه م یحق

 من بد؟ یتو خوبه برا یبرا

 ....دمیقرمز بود که به حد مرگ ترس یشد...چشماش به حد یطوفان نگاش

 که بدون فکر زدم... ی...حرفزدمیو اون لحظه اون حرفو نم شدمیالل م کاش
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 کار من و تو هست.. نیب یچه فرق گمیباشه...حاال بهت م -

 کولش انداخت و به سمت اتاق رفت.. یو رو فمیکه لباس قشنگم تو دستاش جر خورد و بدن ظر دینکش یطول

. 

 

 بودم که چشمه اشکم خشک شده بود. ختهیشک را اونقدر

 نکنه نکارویکردم و التماسش کردم ا هیگر یکرد.هر چ ت*ج*ا*و*زکلمه بهم  یواقع یبه معن ارسالن

 تخت رهام کردو رفت؟... یتنها رو یکه باز کردم صبح شده بود....ارسالن کنارم نبود...تنها چشمامو

 کردم... هیصدا گر یحمامم ب یحمام.... تو یم کنه..با درد از جام بلند شدم و رفتم توداشتم؟ که بمونه و نوازش یچه انتظار هه

 خوردیبدنم سر م یاب رو یبا قطره ها اشکام

 ...رونیو اومدم ب دمیچیحوله دورم پ هی

 ...رونیتر عذاب نکشم از اتاق زدم ب شیب نکهیا یبرام زنده شد...برا شبیتخت دوباره خاطره د دنید با

 ...خچالی...نگامو ازش گرفتمو رفتم سمت رمیبگ دشیکردم ناد یاشپزخونه کپ کردم....سع یتو دنشید با

کردم از بغلش  یبست... از پشت بغلم کرد..سع خچالویدستمو در  یکه باز کردم حضورشو پشت سرم حس کردم.دستشو گذاشت رو درشو

 ...اما سفت گرفته بودم.. امیب رونیب

 ولم کن.. -

 ...کنمیولت نم چوقتی...هنمکیولت نم -

 . ارمیسرخودم م ییبال هی خورمیقسم م یاگه ولم نکن -

 رهام کرد... اروم
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 وونهیاون کثافت اون حرفا رو زد د یحالم خوب نبود...وقت شبی.دخوامیکه مچ دستمو گرفت و گفت: معذرت م رونیاز اشپزخونه برم ب اومدم

 ...نکهیشدم...فکر ا

 ...؟ینبود نیمدت باهام سرسنگ نیمن باورت نداشتم و بهت شک کردم ا نکهیمگه تو به خاطر ا ؟یباور کرد یگفتم: چطور تیعصبان با

 اروم باشم؟... یخوایازم م یچطور

 گونم.. یکم اشکام سرخورد رو کم

 بهم.... انهیوحش یتونست یچطور -

 ت*ج*ا*و*ز...بهم یندازیم اتیباز یوحش ادیرو خدا منو بغل نکن...منو  ...توای: نگفتمجلو و خواست بغلم کنه که  اومدنتونستم ادامه بدم... گهید

 ..یکرد

 ؟یت*ج*ا*و*ز...چه ی... حاللمیکرد و گفت: تو زنم اخم

 کم داشت؟من تا صبح از درد مردم... ت*ج*ا*و*زاز  یزیچ  انهیاون رابطه وحش -

 خواستمی....اشتباه کردم... نمیوقته جونم شد یلی..تو خرمیمیون تو مجلوتر و دستشو رو لبم گذاشت و گفت: از مرگ حرف نزن...من بد اومد

 بشه...به خدا اصال حالم خوب نبود.. نطوریا

 ..یحال سابق منو درک کن یتونیپس م -

 ...یاگه تو نباش رمیمی...فقط باهام قهر نکن...من میتو بگ ی.اصال هر چزمیاره عز -

 

  

 

 .. ستین یدنیسرت اورد بخش شبیکه د ییتو هم بچزونش .حقشه.اون بال گفتیقلم مع یحرفاش خشمم کمرنگ تر شد...هرچ با

 تو چشماش نگاه کنم و نتونم ببخشمش.... تونستمی...مگه مزدیدلم همش ساز مخالف م اما
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 تو بغلش گرفت و سفت فشار داد....دستام کم کم باال اومد و دور گردنش حلقه شد.. منو

 نکن.. ونکاریباهام ا چوقتیه گهید -

 کنم؟یم کاریدارم چ دمیحرفاش کنترلمو از دست دادم.نفهم دنیبا شن شبی...دچوقتیه گهید-

 ؟یخورد م*ش*ر*و*ب یچ یشدم و گفتم: برا رهیبه چشماش خ رونویبغلش اومدم ب از

 ...اما انگار برعکس شد..نکنم یو سرتو خال امیفراموش کنم..که ن مویناراحت خواستمیگفت: م دیباریاز چهرش م یمونیکه پش یحال در

 تکرارش نکن.. چوقتیه گهیبغض گفتم:د با

 ...رنیگی....انگار دارن نفسمو میدستاشو قاب صورتم کرد و گفت: بغض نکن لعنت دوتا

 کم به هق هق افتادم... کم

 پاش گذاشتم... یسرمو رو و دمیمبل دراز کش یرو میکه نشست نیتو سالن.هم میدستمو گرفت و رفت هوی...کردیبهم نگاه م یکالفگ با

 ...یدیلباسم که نپوش ؟یچرا موهاتو خشک نکرد -

 گرفتم گفتم: حالشو نداشتم. یهمون صدا با

 ..زمیعز یخوریو گفت: سرما م دیکش سمیخ یموها نیب دستشو

 ...ستیمهم ن -

 شدم .. رهیشد...پاشدم نشستم و بهش خ یجار نمونیسکوت ب یکم

 .یعذابم داد یلیمدت خ نیاسکوتو شکستمو گفتم: باالخره

 شد و گفت: رهیبهم خ تیجد با

 دروغ بگه... دیشا یفکر نکرد ی....حتی....اما الزم بود....بهم شک کرددونمیم -

 ؟یکردم و گفتم: اونروز چ ینیف نیف
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 کدوم روز؟  -

 ون دختره صدات کرد......ایایبودن و من باهات تماس گرفتم که زود ب نجایا  نایو عمو ا نایهمون روز که بابا ا -

 شده؟ تیزد و گفت: پس حسود یا قهقهه

 ..رمیلوس کردم پشتمو بش کردم و گفتم: ااااا..نخ خودمو

 و گرفت و صورتم و سمت خودش برگردوند و گفت: چونم

 دوس دارم.... اتمیحسود من

 شده بودم... رهیعشق بهش خ با

 تلفن گره نگاهمونو باز کرد یصدا

 

چرا  نکهیگله کرده بود از ا یحساب نکهیو دادم به ارسالن....مثل ا یکه با من حرف زد گوش نی...بعد از ایگ زده بود.احوالپرسعمو بود ... زن زن

کنم  لشخوشحا نکهیا ی...برامیفکر کردن به خانوادمون نداشت یبرا یمجال یعنی...میاونا نبود ادیمشکالتمون اصال  نی....تو امیزنیبهشون سرنم

 اونجا..... میریگفتم منو ارسالن شب م ارمیربو از دلش د

 

 ...میتصادف کن دمیکه ترس روندیتند م نقدی...امیبود نیماش تو

 ...زدیم یحرف هیو  گشتیبرم یکردیبودم اما ارسالن و اگه ولش م یبود...منم عصبان یاندازه عصب یعمه ب یحرفا از

 هم اورده بود ... شیاخرشب اومدن خونه عمو...اون دختر افاده ا نایا عمه

اما انگار  میبود تونیبه ارسالن گفت: عمه جون چه عجب باالخره چشم ما به جمال شما روشن شد...منتظر عروس هیکه نشستن عمه با کنا نیهم

 ...ستین یخبر
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 ی...هرچند شما به فکر عروسنفتیم یبعد به فکر عروس کننیم اشونویکه بازم ادامه داد: دوره زمونه عوض شده...اول زندگ میسکوت کرد هممون

 ...ن؟یاریسروتهش رو هم ب عیسر ینجوریا نیکه مجبور شد نیکرد یینکنه خطا نمی...ببنیستیهم ن

 ...؟یشد یراض ییهویشد  یچ ؟یخواستیزد و.رو به من گفت: تو که نم یعجوزشم پوزخند دختر

 

 نبود... ینجوریااز دست داده بودم.عمه  انموی... قدرت بکردمیبهت بهشون نگاه م با

 گرفته بود.  تیبگم...عمو نبود و جر یچ دیبا دونستمیشن؟نمیباور کنم ادما عوض م یعنیمن خوب بود... عمه

 ...دمیاز خشم لرز هویکه عمه زد  یحرف با

 ...به نظرم..یپسر نیتو دختر؟ مامانش هول بود دخترشو غالب کنه به همچ یگیم یچ -

 ..میهانا پاشو بر-

 ستم؟یمن با تو ن ؟یشیالن عمه ابروهاشو تو هم کرد و گفت: عمه چرا ناراحت محرف ارس با

 نی... اگه به اون توهنیبفهم نویکنه...لطفا ا نیحق نداره به زنم توه یبه عمه نگاه کرد و گفت: کس یقیبود با اخم عم ستادهیهمونطور که ا ارسالن

 عمه... دهیحفظ حرمت و احترامتونه...اما برام سواله شما چرا؟ ازشما بع به خاطر دمیکه جوابتونو نم نیشده..ا نیبشه به من توه

 ..میبه من کرد و گفت: گفتم بر ینگاه قشیبا همون اخم عم بعد

 رفت... رونیجلو حرکت کرد و از در ب خودش

 اومد سمتم و گفت: تو رو خدا ارومش کن...  یعمو با ناراحت زن

 خونه رونده شه... نیتک پسرش از ا استخوینگاهش برام اشنا بود...نم التماس

 

 پارک کرد... اطیتو ح نویخونه ماش میدیرس ینداشتم حرف بزنم وقت جرئت
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 خورد... خچالی یاب از پارچ تو وانیل هیسکوت در و باز کرد تا.اول  برم تو خونه...پشت سرم داخل شد ...به طرف اشپزخونه رفت و  در

 ...؟دیکشیمردم عذاب م نقدی...دلم گرفت از حالش...چرا ادیکانتر کوب یرو تیبا عصبان وانویل

 و به طرف اتاق خواب برد.... دیطرفمو دستمو کش اومد

 گفت: صالیاست با

 اروم شم... خوامیلباساتو عوض کن کنارم بخواب...ارامش ندارم...م -

 

 گذاشته بودم و خودمو تو بغلش جمع کرده بودم... نشیرو س سرمو

 ....مینیهمو بب میتونستیاز نور بود و م یگوشه اتاق بود که باعث حاله اچراغ خواب  فقط

 ...کردمیآرومش م دی...باهیعصب دونستمیم

 ...؟یناراحت نباش شهیو گفتم: م دمیش کشل*خ*ت نهیبه س دستمو

 روش افتادم...نگاهش به سقف بود.. مهینداد.بلندشدم و به حالت ن یجواب

 

  

 

.. 

 ...یخودت بزرگش نکن یبرا نقدی...بهتره اکنمیرو درک نم تیهمه ناراحت نید اما اارسالن حرف عمه بدبو-

 که اخماش تو هم بود نگاهشو از سقف گرفت و به چشمام دوخت... همونطور

 

 حق با اونه.. دی.... شاگمیدارم م یگفت؟  رسما گفت...هه...چ یچ یدی...انگار نفهمکنم؟یگفت:بزرگش م تیعصبان با
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 ؟یگیم یدار یچ -

 مجبور به ازدواجمون کردن... نیهم ی...برادنیاون تخت د یما رو با هم رو نه؟یاز ا ریمگه غ-

 تخت پاشم که مچ دستمو گرفت... ینگامو ازش گرفتم و خواستم از رو یناراحت با

 بودم ...من  یداشت...اما مقصر اصل ری...حق با اون بود...من بودم که مقصر بودم...درسته اونم تقصگفتیم راست

فرق کرده...اون  یلیحاال با اون موقع خ یبدون دی...اما تو باستیخوب ن ادینداشتم خانومم...حالم ز یتو چشمام و گفت:منظور ختیکالفشو ر نگاه

که  یدونیت: مچونم و گرفت و زمزمه وار  گف گشیشدو با دست د زیخ میدوست نداشت..ن قدری...اون موقع  ایموقع به اندازه االن برام مهم نبود

 ؟یمیهمه ى زندگ

 کردم که ادامه داد:  سکوت

 جرئت نکنه پشت سرت چرت و پرت بگه....  یکس چوقتیکه ه رمیگیبرات م یعروس هی -

که تو رو دارم  نی...همخوامینم یگفتم: من عروس دمشیب*و*سیکه م یکه باش چونمو گرفته بود گرفتم و در حال ویزدم و با دستم دست یلبخند

 بگه.... خوادیم یهر چ ی..هر کستیبرام مهم ن چکسمی..حرف ه.هیکاف

 تو هم مثل همه ى دخترا دلت لباس عروس بخواد... -

که کنارت  نی..همخوامینم ی...نه...من عروسشه؟یدهنشون بسته م میریاگه مراسم بگ ینه...فکر کرد گهیدلم نخواد؟ اما االن د شهیمگه م -

 .هیخوشبخت باشم برام کاف

 خوبه دارمت....چقد  -

 شده... میوقته تمام زندگ یلیکه خ ی...تو اغوش کسدمیو عذاب باالخره با ارامش خواب ی...باالخره بعد از چند شب ناراحت

 

 ماه از اون شب گذشت و رابطمون بهتر و بهتر شد... هی

 بود... مونیندگز ینیریدعواها ش نیو قهر کردنامون سرجاش بود...اما به نظرم ا میداشت ییدعواها یگاه
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 ماه گذشت... هی

 ...ستیسهمم ن یخوشبخت گفتیترس که بهم م هیگوشه دلم بود... یترس هیهام  یکه کنار همه خوش یماه هی

 

 ...رفتمیم شیپ دیو با ام زدمیهارو پس م یدیمن همه ى اون ناام اما

 

 و دستاشو باز کرد... نیزم یانداخت رو فشویزد و ک یلبخند در یجلو دنمیسمت در...درو که باز کرد با د دمیبا ذوق دو نشیماش یصدا با

 بغلش...پاهامو دورش حلقه کردم.... یتو دمیو پر دمیدو

 ؟یستیگفتم: آقامون خسته که ن یکه لبم و گاز گرفتم با طناز یصورتش قرار دادم و در حال یروبرو صورتمو

 کجا بود؟ یبغلم خستگ توایب نطوریتو چشمام نگاه کرد و گفت: تو هرروز هم طنتیش با

 زم؟یکردم و گفت: حالت خوبه عز یبه عقب خم کردم و خنده پر از عشوه ا سرمو

 حالم خوب بمونه... کنمینم نیتضم یبه نازو عشوت ادامه بد ینطورینگام کرد و گفت: اگه هم بدجنس

 ...نیو گفتم: منو بزار زم دمیبرچ لبامو

 ...یتخودت خواس نیگفتم ناز نکن المصب..بب -

 یخوایحاال م یکنیم مییکه گفت: کجا ؟ هوا رونیب امیو خواستم از بغلش ب دمیکش یغیکه تو بغلش بودم به سمت اتاق خواب رفت...ج همونطور

 رش؟یاز ز یدر بر

 ؟یچ ریاز ز -

 ...یچ ریاز ز یدونیچشماش گفت: خودت بهتر م طنتیکه تو صداش بود و ش یته خنده ا با

 تخت... ی.از رودمیپر هویکه  نزدیکم شه خواست  تخت و یانداختم رو 

 از پشت بغلم کرد و به طرف تخت برم گردوند.... دهی...  اما به در نرسشهیتر م صیحر ینجوریا دونستمیم
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 خترو ت انداختم

 هول؟ یاقا میمست شده گفتم: ما که هنوز شام نخورد یصدا با

 ه؟یمشکل خوامیگفت: من اول دسرشو م یبم یصدا با

 ..تندتند باز کرد راهنشویپ ینشست و دکمه ها عدب

 ...عطرش مشامو اذیت کرد...

 یرو پشت گلوم حس کردم...نتونستم تحمل کنم و هلش دادم عقب و چون اتظارشو نداشت افتاد رو یزیام هجوم چ*ب*ل دنیب*و*س با

 تخت..

 بد بود...  یلیباال آوردم..حالم خ تونستمیو تا م ییدستشو یتو دمیدو

 نمونده بود... یبرام باق یجون گهیباال اوردم که د قداون

 ؟یگفت: چت شد تو؟...خوب یو ظاهر اشفته اومد کنارمو با نگران ل*خ*تدر باز شد و ارسالن با باالتنه  هوی

 گفتم: خوبم...فقط عطر تنت....حالمو بببد کرررررد..تو رو خدا برو کنار.. دهیبر دهیبر

 تو؟...عطرمن حالتو بد کرد.... یگیم ی,گفت: چیظیاخم غل با

 ....؟یزد هیچه عطر نیارسالن برو اونور تا حالم بدتر نشده...ا -

 نه؟ هی...بهونه خوب؟یباهام بخواب یخوایازم نم یحالت بد شد...نکنه خسته شد یداد گفت: تو غلط کرد با

 تو اتاق... ایقط نفکر کن.ف یخوایکه به طرف اتاق رفتم گفتم: هرطور م نطوریدادم عقب و هم هولش

 بود...اما حالم خوب نبود...عطرش واقعا حال به هم زن شده  بود... بیخودمم عج یکه زدم برا ییحرفا باور

 

 رفت... یاهیشدم تا اومدم از تخت پاشم که چشمام س داریکه از خواب ب صبح

 ...دیاصال کجا خواب شبید ستینارسالن معلوم  چارهیچمه...ب ستیبه تخت گرفتم و دوباره نشستم..معلوم ن دستمو
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 .ادیاتاق ب یتو دمشیکه اصال ند من

 بودم. دهیتخت خواب یاومد خونه رو یهمون حالو داشتم...وقت شبتا

 نداشتم... شوازشویبرم پ نکهیدل و دماغ ا اصال

 .شهیم خیبدنم س یموها وفتمیکه م ادشی یعطرش... وا یبا اون بو تازه

 تخت بودم...قامتش دم در اتاق ظاهر شد... یحال رو یحس کردم...همونطور ب شدیم کیزدبه اتاق ن یقدماشو وقت یصدا

 سالم کردم..اخماش بازم تو هم بود... یحال یب با

 ؟یسالم..بهتر نشد کیگفت:عل یجد

 بشم... تینگران یمن فدا یاله

 که..نه.. ینیبیهمون حال دمغ گفتم: م با

 یزدیزنگ م هی دیبهونت بوده..تو نبا شبیببرمت دکتر؟ من احمق فکر کردم د امیب یت: چرا زنگ نزدگف یداد و عصب هیتک واریدستشو به د هی

 بهم؟

 .باهام بحث نکن.ستیتو رو خدا ارسالن حالم خوب ن -

 پاشو ببرمت دکتر.. -

 

 خوردم.. ن یزیدارم اونم به خاطر ضعفه...چ جهیسرگ کمی..فقط شمیتا فردا خوب م کنمیحالشو ندارم..استراحت م -

 ؟ینخورد یچیتو از صبح تا حاال ه -گفت یعصب

 ....کنمیارسالن خواهش م -

 دکتر.. میبر دینکن...با یپاشو منو عصب -
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 .ی. خسته ای...االن شبه..تو هم تازه از سرکار اومدرمیفردا خودم م -

 سمتمو بازومو گرفت از رو تخت بلندم کرد.. اومد

 که منو تو بغلش گرفت.. فتمیبود که ب کیرفت و نزد جیکه داشتم دوباره سرم گ یضعف از

 .شدیاگه خورده بودمم کوفتم م یعنی...میشامم نخورد شبینخوردم...هه...د یزیچ شبینبود از د یکم زیچ

 ...یکه دار یحال نیبا ا  یشیدر کنترلش داشت گفت: اره حتما تا فردا خوب م یکه سع یتیعصبان با

 ...دمینفهم یچیه ریو کل مسزور لباسامو تنم کرد...ت به

 شد و  ادهیبه مطب پ میدیرس یوقت

 سمت منو باز کرد و کمکم کرد از  در

 رفت.. ینشوند و خودش سمت منش یصندل یتو مطب ارسالن منو رو میکه رفت نیشم...هم ادهیپ نیماش

 هم نشسته بودن.. گهینفر د 5از ما  رینسبتا خلوت بود..به غ مطب

 ؟یبه اخم گفت: خوب ختهیام یاومد نشست کنارم و با نگران بعد از نوبت ارسالن

 اروم بستمو اروم گفتم:خوبم... چشمامو

 

 فکر کنم.  شیبه نگران تونستمی...اما اونقد حالم دگرگون بود که نمکردمینگرانشو حس م نگاه

 ...ینخورده بود یچیو گفت: تو ه شویشونیمحکم زد تو پ هوی

اومد تو مطبو با اصرار به خوردم  وهیو ابم کیک هیبا  یدادم و چشمامو بستم بعد از مدت هیتک یصندل یرمو به پشت.سرونیبدو از مطب رفت ب بعد

 داد....

 داخل.. میباالخره نوبتمون شد..باهم رفت قهیدق 40از گذشت  بعد

 ..دییسالم بفرمااشاره.کرد و گفت:  یبا دست به صندل دنمونیزن مسن روبرو شدم.با د هیبا  میکه داخل شد نیهم
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 ...میسالم کرد هردومون

 ...؟زمیعز هیبا لبخند رو به من و ارسالن گفت: خب مشکلت چ میکه نشست نیهم

 

بارم استفراغ کرد....از صبح تا حاال  هی شبی...ددیشد جهیتا حاال ضعف داره..سرگ شبیمن جواب داد: راستش خانم دکتر از د یبه جا ارسالن

 نخورده... یچیه

 گه؟یکرد و گفت: شوهرت راست م یکتر بهم اخم بانمکد خانم

 

 ..زننی...حالمو بهم مزارمیبوها ب ی..از بعضارمیبخورم صددرصد باال م یزیاگه چ کنمیبه غذا ندارم.حس م یلیاصال م دیباور کن-

 

 ؟یمسموم نخورد زیگوشه لبش نشست و گفت:  چ یفیظر لبخند

 نخوردم... یزیچ رونمی...بکنمیچک م زویمصرف همه چ خینه انگار...اخه من تار ادیم مادیکه  ییفکر کردم و گفتم: تا اونجا یکم

 بود؟ یک یشد ودیکه پر یبار نی:اخردیپرس یاروم تکون داد جد سرشو

 شیماه پ هیفکر کرد و گفتم:  فکر کنم  یکم

 ؟یعادت ش دیبا یک یعنی -

 ...دیپرسیکه م ییالشده بودم از سوا جیهنوزم نگاهش نگران بود..منم گ ارسالن

 هفته عقب انداختم... هی...اما فکر کنم ستین ادمی قیراستش دق -

 گفت: خانم دکتر خانومم حالش خوبه؟ یتکون داد..ارسالن با نگران سرشو

 

 خانومتون باردار باشن... زنمیاما حدس م ستمین نیزد و رو به ارسالن گفت: مطم یلبخند دکتر
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 کردن تادداشیدفترچم شروع کرد  تو

 ندارم..  ی..هرچند من شکنیش نیمطم نکهیا ی....براسمینویبراشون م شیازما هیمن -

 بود نگاه کرد.. شیبه دکتر که حواسش به نوشتن ازما یناباور با

 ...خواستمی...من بچه نممی...ما که مراقب بوددیگنجیباورم نم تو

 نداره...  امکان

 ن؟ینیخانم دکتر مطم -

 ...چقدر خوشحاله...زدیش نگاه کردم...چشماش برق مسوال ارسالن به با

 ... نمیمطم -

 شد... یلبخندش محو شد و نگاهش سوال میناراحت دنیشد.اما با د رهیبهم خ یخوشحال با

 اون شبشه.... یبچه حاصل مست نیاخم نگاهمو ازش گرفتم...اره ا با

 ...میشد نیسوار ماش رونیب میمطب که زد از

به ارسالن  دی...باخواستمیو بخواد منو ازلحظات  با شوهرم بودن دور کنه رو نم ادیکه ب ی...بچه اخواستمیکنم...من بچه نم کاریچ دیبا دونستمینم

 ...میکردیم یفکر هی دینشده با ری..تا دگفتمیم

 ارسالن..  -

 بله... بهم نگاه کرد و گفت: تیبود نگاهش عوض شده بود...با جد دهیتو مطب رو د میناراحت یوقت از

 به بچه ندارم... ازی...من با وجود تو نمی...ما خوشبختخوامیبچه رو نم نیمن ا-

 ..گهیگفت: بس کن هانا...نشنوم د تیعصبان با

 ...ییییچه ..ه ی...چه تو بخواکنمی...سقطش مخوامشیبچه منه...منم نم نیبلند گفتم: ا یبا صدا نباریا
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 ذاشت رو ترمز....پاشو گ هویکه بهم زد الل شدم... یلیس با

 ...ختیریم گونم بود...اشکام دونه دونه یناباورانه رو دستم

 تو گوشم بود... شیعصب ینفسا ی.صدا

 یچشم پوش یگ*ن*ا*ه نیوجه از همچ چیبه حالت هانا...به ه ی...وایتار مو از سر بچم کم کن هی یزد: صداتو ببر...حق ندار عربده

 ؟یدی...فهمارمیاسمتو نم ادیسرش ب یی...اگه بالیبهت دست بش بزن دمی...اجازه نمکنمینم

 نه؟... ای یدیبلندتر داد زد: با توام...فهم نباریندادم که ا یجواب

 کردم.... هیسرمو تکون دادم...اما تا خود خونه خون گر اروم

 رهیگیمنو م یداره..اون بچه جامنو دوست ن گهید ادیب یوقت زنهیم یلیبهم س ومدهیکه امروز به خاطر بچه ن یتموم شد...ارسالن گهید

 درو بازکرد و با اخم رفت داخل... نیخونه بعد از پارک ماش میدیرس نکهی...به محض ا

 که از حرکتش تو گلوم اونه کرد رو فرو دادم ...  یکشدم و بغض یمنتظر نشد اول من برم.... پوف یحت

 

 یو با لحن محکم یدستش بود و سرگرم شماره گرفتن جد میسیب یکه گوش یراست به سمت اتاق رفتم که در حال هیکه داخل خونه شدم  نیهم

 گفت:

 ...ای... زود لباساتو عوض کن و ب ارنیغذا ب دمیسفارش م زنمیزنگ م 

 گرفتم و گفتم: شیتوجه بهش راهمو پ بدون

 ، بخوابم... خوامیاشتها ندارم...م 

 ندادم ... تی... اما اهم دمیمبل پرتاب شد رو شن یکه رو یگوش یداد و صدا رونینفسش که محکم ب یکه تموم شد صدا حرفم

 در و بازش کرد ... یداخل اتاق خواستم دروببندم که پاشو گذاشت ال دمیرس یوقت 

 بخوابم.. خوامیم ؟؟؟گفتمیکنیم کاریچ -
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که  یوار نشونه گرفت و در حال دیرو ب طرفم تهد گشیداد و دست د هیاز دستاشو بهش تک یکیداخل اتاق اومد و درو پشت سرش بست و  

 در کنترل صداش داشت گفت:  یسع

 ؟؟یدی... فهم یاریهم در نم یباز ی... لوس یخوابیبعد م یخوریغذاتو م رونویب یایم

داره  ومدهیبد ... ن ... یموقع گرسنه نمونه ... هه ... هانا جون بد باخت هی... آقا به فکر بچه اشه...  گهیحرفش خونم به جوش اومد ... معلومه د از

 ...  کنهیدرصد اشتراکت با شوهرتم مال خودش م هیحتمن  تیتو زندگ ادی... فرض کن ب رهیگیم تویزندگ

 و با داد گفتم:  دمیفکرا به جنون رس نیا با

 شدم... ریس گهینوش جان کردم د نیتو ماش یاندازه کاف به

 و مثل بچه ادم غذاتو بخور بعد بخواب... ای...حاال بی.خودت مجبورم کردبزنم.. یلیس خواستمبهتیگفت: نم رونویهل داد ب نفسشو

 ...خوامیجواب دادم: گفتم نم یعصب

 شروع کرد به داد زدن : اونم

 ...کنهیماهه تو رحمت داره رشد م هی بای...تقریبردنش فکر کن نیدرباره از ب ادیدلت م یاخه المصب اون بچته.... بچه ماست....چجور -

 رو گونم... ختیوم بغضم سرباز کرد و اشکام دونه دونه رار اروم

 گفت:  یارومتر یشد و با انگشتاش اشکامو پاک کرد با صدا کمینزد

 نابود کردنش راحته؟ یکنیشدنمونه...بازم فکر م یکیموجود زندس...از خون ماست...حاصل  هی..اون ش؟یبکش یتونیم یکنی...واقعا فکر م هانا

 گفتم: یتو ذهنم بود رو با سادگ نجایکه از مطب تا ا ییهمه فکرا ختمیریمونطور که اشک مبلند کردم و ه سرمو

تو قلبت ندارم...  ییمثل حاال جا گهیاون...د شهی...تمام فکر و ذهنت مندازهیفاصله م نمونی...بیدوست دار شتری...اونو بیدوسم ندار گهید ادیب اگه

 !! اصن از کجـــا مـعـــلــ...؟؟یزنیا تو کرده که سر من داد مکار ب یچ ومدهیهنوز ن نیا سیاصن معلوم ن

گرفت و انگار  یمن سرشو رو به سقف کرد وچشماشو بست ... نفس یگرد و اشک یلبام گذاشت و بدون توجه به چشما یحرفام دستشو رو وسط

 زد و گفت: یراحت شده باشه لبخند الشیکه خ
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...چون قراره کنار تو بزرگش ی...من اونو دوست دارم چون تو مادرش؟یکنیم هیچه فکر نیا وونهید... اخه  دهیکوچولو ... مامان جد خانوم

 از تو دوسش نداشته باشم...خوبه؟ شتریب خورمی....من قسم مرهیتو رو بگ یجا شهی...مگه ممیکن

 

 لرزون و غنچه شده گفتم:  یو لبا تیچشماش نگاه کردم و با معصوم تو

 

 ...؟؟!! قول

 تر شد... قیعم لبخندش

 ارن؟یقول.. حاال اجازه هست زنگ بزنم غذا ب -

 راحت گفتم: الیزدم و با خ یلبخند

 اوهووووم... -

 که گفتم : رفتیبه سمت در م داشت

 مونده... گهید زیچ هیاما هنوز _

 نگام کرد و گفت: یپرسش

 تو جون بخواه مامان کوچولو..؟؟!! -

 و گفتم:  دمیخند

 ... گفته باشم ...اماااایبچت برنم ین از پس کارا...میکمکم کن دیبا_

 ...ارمیخوبه؟ تازه اگه شد پرستارم م دمیدخترمو خودم انجام م یکارا -

 اوه...دخترت؟ از کجا معلوم دختر بشه؟ -

 ..شهیابروهاشو داد باال و گفت: دختر باباش م طونیش
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 ؟یبه کمر شدم و حق به جانب گفتم: اگه پسر شد چ دست

 دوس دارم... شتری..اما من دخترا رو بگهیشد پسر باباشه دپسرم  -

 مهم و بگه گفت:  زیچ هیگوشم کرد و زمزمه وار انگار بخواد  کیسرشو نزد بعد

 دختر شکل تو... مثل تو ...  هی_

 و خمار تر ادامه داد : دیکش یقیهمون حال نفس عم در

 تو ... یبا بو _

 گفت: صورتم اورد و در حد زمزمه کینزد سرشو

 خودم ...  یبشه هانا کوچولو خوامیبه تو بره ... م شیبه تو بره... اصال همچ دیبا کلشمی...البته هیبا طعم تو ...  جذاب و خواستن _

 و گفتم: دمیناز خند با

 .؟یهمش که مثل من باشه...پس تو چ 

 صورتم قرار داد و گفت: یصورتشو کامل روبرو نباریا

 ...رهیم ... پسرمون به منشاءایا 

 تعجب گفتم: چنتا چنتا؟ با

 ...یاریب دیبلند گفت : حاال حاال با رفتیتلفن که رو مبل انداخته بود م فکه به طر یزد و در حال یا قهقهه

 ..زدیبعدش دوباره قهقهه م و

با خودم  کنمی. االن که بهش فکر ممادرم... هیتونستم به کشتن بچم فکر کنم...من  یفکر کردم چطور نیبه ا کردمیداشتم لباسامو عوض م یوقت

 هانا ..؟؟!! یچه قدر پست شد گمیم

 زدم و گفتم:  یشکمم گذاشتمو لبخند یرو دستمو

 ...زارهیتا اخر عمر تو رو تنها نم گهید ی...ماماندیدلم  ببخش زیعز
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 زنگ زد و واسه فردا شب دعوتمون کرد... مامان

 و استرس داشتم... جانیخورده ه هی یعنیبهشون بگم.... دیبا یچجور ستمدونیبودن...نم نامیو عمه ا نایعمو ا انگار

 ...دمیدو ییقاشق و تو ظرف انداختم و به طرف دستشو هویموقع خوردن شام دوباره حالت تهوع بهم دست داد و عق زدم..  شب

 ...سوختیباال آوردم که گلوم م اونقدر

تو معدم نبود  یچیبود به خوردم داد.چند بار عق زدم اما  ه یبتیغذامو با هر مص زویم سرم...بعدم برددیپاشیمشت مشت اب به صورتم م ارسالن

... 

 ..توتستمینم گهیکه تونستم خوردم اما د ییجا تا

 .. تونمینم گهیارسالن د -

 ...ستیتو معدت ن یچیکه...ه شهینم زمیعز -

 ..ارمیباور کن دارم باال م -

 دیکنه...سالمت خودتو بچه برام مهمه...با یسونوگراف هیدکتر زنان... هی شیپ میفردا  بر دی.اما فقط امشب...بانگام کرد و گفت: باشه. ینگران با

 ...یشیتر م فیروز به روز ضع ینجوری..امیریبگ ییدستور غذا هیازش 

 نگران نباش... نقدیارامش بخش بهش زدم و گفتم:ا یلبخند

...کارمو کم تر میخوریبه بعدم ناهار و باهم م نیمراقبت باشه...از ا ستمین یوقت رمیگیپرستار م  هی ای...شتیپ انیب گمیمامانت م ایبه مامانم  -

 .کنمیم

 ..ستمیصبح  تا شب تو خونه تنها ن گهیخوبه...من د یلیخ نیگفتم: ا یخوشحال با

 ...کنمیم یکرد و گفت: واسه تو هرکار بغلم
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 به خاطر منه؟ یگفتم : مطمئن طنتیش با

 تو.. یمن یشمام زل زدو با لذت گفت: حسود کوچولو.چبه

 دکتر زنان.... هی شیپ میبا هم رفت صبح

 امروز و  شرکت نرفت تا منو ببره دکتر..  هی ارسالن

 ...دیشکمم مال یرو رو یژله ا عیو خانم دکتر ما دمیتخت دراز کش یداخل...رو میبا هم رفت یمطب با اشاره منش تو

 افتادم ... یزیچ ادیخانم دکتر....  گفتم

 که حاملم... دیزبونم کش ریاونم با سماجت اخرش از ز رمیدکتر زنان خوب رو بگ هیکه آدرس  یزنگ زدم به ثر هی امیب نکهیاز ا قبل

 ...دادیخندش,گرفت و سرشو تکون م یو دادش پشت گوش غیج یصدا دنینگم بهتره...ارسالن که با شن یچیو داد و ذوقش ه غیج از

 دکتر مرد و داد...  هیرس آد یثر

 ...نهینگاه کنم تن زن منو بب نمیبش رتیغ ینامحرم...منم ب هی شیپ یبر یکنیتو غلط م گفتیبه ارسالن گفتم دادش دراومد...م تا

 که گفتم... نیمکرد و گفت:هر جا که باشه...ه یظیاما اخم غل دمیاجازه نم نیاز ا شتریب نهیکردم قانعش کنم که فقط قراره شکممو بب یسع یکل

 .. رمیدکتر زن و بگ هیمنو مجبور کرد ادرس  بعدم

 ...میکه ماجرا داشت اوه

 نگاهمو به دکتر دوختم.. رونویفکر اومدم ب از

 زد و  یلبخند یبعد از مدت باالخره

 ...اهسینقطه س نیا نیدلم...چه کوچولوء...نگاش کن زی:اوه... عزگفت

 ....زدیم رونیاز چشماش ب ی...خوشحالزدیم قیعم یو لبخندا کردیبا ذوق نگاه م ارسالن

 ....یبد تیبه تغذیت اهم شتریب دی...بارسهیبه نظر م فیضع یلیالبته خ -
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 : خانم دکتر   بچه سالمه؟دیپرس یبا نگران ارسالن

 بله خداروشکر.. -

 شده... فیضع یلی...خستیروزا حال همسرم خوب ن نیا دیببخش -

 ازیبه شما. ن زیاز همه چ شتری...اما مادروبچه بدمیهم م یتیتقو یقرصا یسر هی...نیطبق اون عمل کن دمیم ییغذا میرژ هی...دینگران نباش -

 وارهی...دنینش کیهم بهش نزد یمدت هی...تا نیوقتتونو صرف همسرتون کن شتریاحساس ارامش داشته باشه...به نظرم ب دیدارن.همسرتون با

 ...فهیضع یلیرحم خ

 داد: ادامه

 ...تیجنس نییواسه تا نیایاز ماه چهارم به بعدم ب -

...... 

 به خوردم داد.... یو حساب یجگرک هیراست بردم  هی رونیب میمطب دکتر که اومد از

 از حدم به جگر بود... شیفکر کنم به خاطر عالقه ب نمینشون نداد...ا تیحساس گهیمعدم  نسبت به جگر د خداروشکر

 ...شدیم کیتحر شتریو خانوما عاشق جگر بودم...بوش که بهم خورد اشتهام ب از دخترا یاریبس برخالف

 داره.. یباردار بودن چه لذت دمی....تازه فهممیو خنده خورد یبا شوخ ناهارمونو

 از تک تک کاراش مشخص بود.... شیشده بود...ارسالنم خوشحال ریتو وجودم سراز یشاد هی انگار

 پاش  بود... یدست ارسالن رو ی...دستم تو میبود نایراه خونه مامان ا تو

 ارسالن -

 که نگاش به روبروش بود گفت:جونم همونطور

 مسافرت...با بچمون.. هی میبر ادیب ایبچمون که به دن -

  میریم یشم حال هر دوتون خوبه.بعدش  هرجا تو بگ نی..من مطماریب اشی...تو فقط به دنمیریم یهرجا تو بگ زمیباشه عز -
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... 

 شد... یتو سکوت ط ریمس هیبق

 ...همه اومده بودن..میدیرس باالخره

 ...میو نشست می,سالم کردهیکه البته من و ارسالن با عمه فقط  ی...بعد از احوالپرسمینفر بود نیاخر ما

 ...نباریانگار شوهرش اومده بود ا یول ومدهیکه انگار کار داشته ن  لمینبود...سه قشیدختر عط خداروشکر

 خوبه.. یمنو بغل کرد...با نگام مطمئنش کردم که همه چ یحساب بابا

 ....میشام همه دور هم نشسته بود بعد

 یاز وقت متینیبب شمونیپ نیبش کمی...می.تازه شام خوردیخودتو خسته کن خوادی... نمنیکه زن عمو گفت:بش ییرایپذ یخواست پاشه برا مامان

 ...ییهمش سرپا میاومد

 کردن.. یم یاسیس ی...عمو و شوهر عمم و بابا و ارسالن کنار هم نشسته بودن و بحثامامان نشست باالخره

 یگوش م شونیتکرار ی....من هم کنارشون نشسته بودم و به صحبتاکردنیصحبت م زیو عمه و زن عمو هم با هم طبق معمول از همه چ مامان

 کردم.

 بلند شد و اومد کنارم.. نایاز کنار بابا ا کرد...پاشد ینگام با نگاه ارسالن طالق قهیاز پنج دق بعد

 چته تو؟  -

 حوصلم سر رفته.. -

 ؟یبچه رو بگ هیقض یخواینم -

 ...کشمیخجالت م -

 ...یبگ دیلبخند گفت: مگه خجالت داره ؟باالخره با با

 کنه و بگه... هیباعث شد روشو سمت بق سکوتم
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 گمب دیهست که با یا لهیمس شمیمزاحم حرفاتون م دیببخش -

 انداخته بودم. نییتا حد ممکن پا سرمو

 ...سرمو بلند کردم و به چشماش نگاه کردم...کم کم لبخند جاشو به خجالت داد....کردیبه من نگاه م ارسالن

 شده بابا؟ ی,گفت: چیبا خوش بابا

 نگاهم از ارسالن خواستم تا اون بگه.. با

 نگاه کرد... نایبه بابا ا ارسالن

..انتظارشو مونهی...هرچند هانا موافق نبود اما من قصدشو داشتم...عالوه بر اون تازه اول زندگمیریبگ یعروس میتخواسیراستش ما م -

 ...اما حاال که اومده...مینداشت

 خوش اومده... 

 بودن. دهیحرفاشو نفهم یشده بودن....انگار درست معن رهیبهمون خ یبا گنگ همه

 ...میشیبچه دار م میو هانا داربا لبخند نگام کرد و گفت: من  ارسالن

 .گرفته بود...شیخوشحال شده بود که گر نقدیمامان پاشد اومد طرفو بغلم کرد.. ا هویهمه متعجب نگامون کردن.. اول

 ... دنمیب*و*سو عمو هم خوشحال شده بودن..هرکدومشون بغلم کردن و  بابا

 بودم... دهیخوشحال ند نقدیحاال بابا رو ا تا

 ایبه دن یچقدر خوشحالم.تو بچه ى ارسالن منو دار یدونیگفت: نم وشممامان اشک تو چشماش بود.زن عمو بغلم کرد و تو گ عمو هم مثل زن

 هم بود...اگه بفهمه.. زیهست..کاش عز نمی....مگه بهتر از ایاریم

 گفتن. کیبهم تبر نامیخوشحال بودن..اونقد که حالم بهتر و بهتر شده بود...عمه ا همه

 نیو ببر... با ا ریزنتو بگ نیکنم که مامان ارسالن و صدا کرد و گفت: پسرم ا ییرایخواستم پاشم کمک مامان پذ کاشونیتوجهات و تبراز  بعد

 کارم بکنه... خوادیوضعش م
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 مامان مگه وضعم چشه؟ -

 ...یدار شهیبار ش زمیعز -

 کرد و دوباره مشغول کاراش شد... ینچ نچ بعد

..خانم زنهینم دیو سف اهیعمه دست به س ی...دختر عقده ایمونده کارم بکن نیسمت سالن وبا چشم غره گفت:هم دمیشدستمو گرفت و ک ارسالن

 هم بکن ازشون.... ییرایگفتن؟...حاال پذ گیتبر نیچه سرسنگ ینیبیکنه...مگه نم ییرایازشون پذ خوادیوضعش م نیبا ا

 طرز حرف زدنش خندم گرفت...  از

 ....دنیچرخیاز جام تکون بخورم...مامان.و زن عمو مثل پروانه دورم. م ...تا اخر شب نذاشت

 ....فتادیهم م یخواب بودم و پلکام داشت رو جیعوض کردم....گ یلباس خواب مشک هیلباسمو با  عیخونه سر میدیکه رس شب

 ...کردمیبودم و موهامو شونه م ستادهیا نهیآ یروبرو

 که...حضور ارسالنو پشت سرم حس کردم.... شدیمبس تو هم گره خورده بودن شونه ن از

 شد و از پشت دستاشو دورم حلقه کرد.... کمینزد شینگاه جد با

 

 گفتم: ارسالن نکن... دمویخند زیبه گردنم زدن....ر زیر یها ب*و*س*هکرد  شروع

 خمار گفت: دلم برات تنگ شده نامرد... یصدا با

 ..زمیعز شهیکه نم یدونیم -

به   دهیرس ییکارم به جا گهی....درهیم ادتی...بچه اومده منو گهیازم جدا شد و گفت: بله د  یبهم گره زد وبا کالفگ نهیو از تو امستاصلش نگاه

 با زنم باشم.. تونمینم شونیخاطر ا

 مدته... هی...بعدشم تا یدیدکتر گفت...خودت که شن زمیدر کنترل خندم داشتم گفتم: عز یسع یکه به سخت یحال در
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بچه  نیبه خاطر ا ستی...معلوم نمیکن فیو تعر مینیمدت...هه...بب هیکه اخماش تو هم بود گفت: تا  یدر حال رفتیکه به سمت تخت م مونطوره

 ...میکن یمثل مرتاض ها زندگ دیچقد با

 ا کرد..بود که به خاطر بچه باهام دعو یهمون نی...انگار نه انگار ازدی....مثل بچه ها نق مدمیخند یدلم کل تو

 

 افتاده بود... یادیز یدوهفته اتفاقا نیگذشته بود...تو ا دوهفته

و وارثش باشم  نیتاج الد ینوه  نیسفارش کرد مواظب اول یگفت... کل کیبغلم کرد و باردار بودنمو بهم تبر یو با مهربون نجایاومد ا زیعز  مثال

تو  دبچه ام از همون بدو تول خواستمینه ... نم دونشتیم راثشیحفظ م یبرا یا لهیمنو وس ی... از حرکتش خوشم اومد ... اما از حرفش که بچه 

بود  ریمطلب که هم اومدنش خ ی... خالصه  ادیکنه و سالم بار ب یبچگ دی... با رهیبگ ادیباشه و بخواد آداب و رسوم عهد قجر رو  قهیفشار و مز

 ... نیمنه مادرِ تازه سنگ یبرا کمیهم 

 

خودشو  شیخاکسپار یفوت شد و رفت تا برا کردیم یکه جنوب زندگ کشیبمونه اما دوست نزد شمیو پ ادیب خواستیمامان مروز بعدش  چن

 برسونه....

 خون شد... گرمیکرد که ج هیگر نقدیرفتن ا موقع

از مامان  ییزایچ هی... آروم آروم کرد  گرمیبهم زد و خون به ج زیکه اونروز عز یینداشت...بعد از حرفا ادیمن دوست و اشنا ز چارهیب مامان

 ...  دمیپرس

پولدار بودن  دنیکه با فهم یپشت کرده به خونواده ا دهیتپیاون م یکه برا یکرد که بخاطر عشقش به بابا و قلب فیو برام تعر وردیطاقت ن اونم

 کرده بودن ...  زیپدرم دندون ت

که  دمیسربسته گفت.اما فهم یلیممکن نبوده...مامان خ گهید یعنینداشته ... یرابطه ابا اونا  گهید نیبخاطر هم دهیکشیمادرم هم خجالت م خوب

 نبودن.... یدرست یآدما

 دوستشم براش حکم خواهر داشت... نی...ا ستیتنها ن کنهیاز دوستاش به تکاپو افتاده خوشحال شدم ... چون حس م یکیکه به خاطر  حاال
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تو  دیمادر...نبا ستیخوب ن طتیشرا دونمی...مامیکه کردن زود م شی...خاک سپارمونمینم ادیگفت: ز که موقع رفتن داشت رو بهم یحال بد با

 ...ینباشم مامان شهی..اما نمکردمیحال ولت م نیا

 بهش زدم و گفتم: یارامش بخش لبخند

 راحت برو مامان.من حالم خوبه.. الیبا خ 

 ...گردمیدوروزه برم -

 باالخره رفت... و

 

 .شدیتو معدم بند نم قهیدو دق خوردمیم ینگم بهتره...هر چ یزیه چحالم ک از

 دوهفته عق زده بودم که خودمم خسته شده بودم... نیتو ا اونقد

 نسبت به عطر ارسالنم شده بود بحث شبونمون.... تیحساس

 

...اما  زدیو داد م شدیم یز دستم  عصب...ارسالن ادادمیغذاها که اصال دوسشون نداشتم واکنش نشون م یشده بودم و نسبت به بعض حساس

 ...کردیو بغلم م شدیم مونیبغضم پش دنیبعدش با د

 

 شب گذشته بود... 11از  ساعت

 ...کردیبود نگرانم م ومدهیتا حاال ن نکهیانجام بده..اما ا دیشرکت هست که با یکارا یسر هیخونه و  ادیکه امروز زنگ زد و گفت ظهر نم نیا با

 غذا بهم نخوره... یتا بو دادمیسفت فشار م موینیکه بود اماده کردم...ب یبتیصرو با هر م شام

 ... خوردیم چیبود و دلم مرتب پ دهیدلشوره امونمو بر گهی... از طرف د کردیغذا دلمو منقلب م یطرف بو هیبود ... از  یبد تیوضع

 ....کردیم یرارق یو شکمم بدجور ب...دلشوره گرفته بودم...بچه تدادیجواب نم زدمیزنگ م شیبه گوش یچ هر
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 ...کردیمامانشو حس م ی...انگار اونم نگران دتریدلم قلقلک بشه و دلشورم شد ریز شدینطفه بود ... اما حرکتاش باعث م هیکه هنوز  نیا با

 مبل ولو شدم ... یکه چشم انتظار اومدنش بودم کم کم رو همونطور

 مبل خوابم برد... یشد که رو یچ دمینفهم

 ....  دمیداد از خواب پر نیکه به ماش یگاز یاوج خواب بودم که با صدا یتو

 ...3سالن شد... یتو یواریساعت د خینگام م 

 االن کجا بوده...!!؟؟ تا

 زنگ نزد بگه کجاس...؟؟!! هی چرا

 ...؟؟!!دادیچرا جواب نم اصال

 شه ..؟؟!!باز شده با میتو زندک کهیاون زن ی.. نکنه دوباره سر و کله  نکنه

 بهش رو اورده باشه ...؟؟!! طمیبه خاطر حالت تهوع و شرا نکنه

که  ساختمیم ویسنار هیخودم  یبرا هیثان 1و در عرض  دیرسیچرت و پرت به ذهنم م یفکرا تیبودم که حد نداشت ... از عصبان یعصب اونقد

 بود و بهاره معشوقش ... نیکارترگ*ن*ا*هارسالن توش 

بهش  دنیتوپ یاز خواب بلند شدم و دست به کمر آماده  یناش یمبل با کرخت ی... طاقتم تموم شد و از رو کردیم موونیفکرشم داشت د یحت

 شدم .....

 یعصب نقدی...اما اون لحظه ادیباریم یروشن خونه با تعجب نگاش به نگاهم گره خورد...از چهرش خستگ یچراغا دنیکه اومد داخل با د نیهم

 فکر کنم... زایچ نیبودم که نخوام به ا

 ؟یداریتعجب بهم نگاه کرد و گفت: چرا ب با

 خواب باشم..؟ یانتظار داشت هیگفتم: چ تیعصبان با

 داد تیکالممو گرفتو تعجب چهرش جاشو به جد هیکنا
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 گرفت... شیبه چهره برافروخته از خشمم توجه کنه راه اتاقو در پ نکهیا بدون

 د رفتو حولشو برداشت....سرعت به دنبالش رفتم ...به سمت کم به

 ذهنمو پر کرد.... یافکار منف هجوم

 ..یتا حاال کجا بود پرسمیگفتم: دارم ازت م یبلند و عصب یصدا با

 نگام کرد و گفت: درست صحبت کن هانا... تیعصبان با

 ؟یکه حاال برگشت ی...کجا بودیموقع زن حاملتو تنها گذاشت نیو گفتم: تا ا ستادمیکردم و روبروش ا یط نمونویب فاصله

 ..یصداتو رو شوهرت  بلند کن یاروم حرف بزن...حق ندار -

 ...کنمیخوبم بلند م کنمیبلند م -

 ماتم کرد... راهنشیعطر زنونه پ یبو

 ...یدیعطر زنونه م یبو...بو نیتو...ا -گفتم: یناباور با

 گذاشته.. ریرو مخت تاث یباردار نیتو هم کرد و گفت: حالت خوبه؟ انگار ا اخماشو

 ...شویرفته چند ماه پ ادتیکه  ییتو نیدست با خودم اشاره کردم و گفتم: من حالم خوبه...ا با

 ...یشد و گفت: به نفعته درست حرف بزن کمیاخمش حولشو پرت کرد رو تخت و نزد با

 م...با چشمام باهاش بجنگ خواستمیشد...صدام بلند تر شد... انگار م شتریب تمیحرفش عصبان نیا با

 ...شه؟یعطر زنونه ازت بلند م یکه بو یوقت شب کجا بود نی...؟ تا ازنمیم یحرف بد-

 حمام؟ یبر یخوایوقت م نیکه ا یتخت بود  انداختم و با حرص به چشماش نگاه کردم و گفتم: کجا بود یبه حولش که رو  یچندش اور نگاه

 رفت باال....چشمام ناخوداگاه بسته شد... دستش

در  یبود...سع یعصب یلیرو به کمرش زده بود...خ گشیو دست د دیدستشو.رو صورتش کش هیپلکامو باز کردم... شیعصب یفسان یصدا با

 کنترل خودش داشت...
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 ..کشتمتیوگرنه م یکه حامله ا یگفت: شانس اورد کنهیکنترلش م یکه.معلوم بود به  سخت ییو با صدا رونیهل داد ب نفسشو

 فیح ؟یکنی..بازم شروع شد؟...بازم شک؟بس نمم؟یادم نیت: د اخه المصب بزار اول برسم بعد شروع کن...من همچبلندتر کرد و گف صداشو

 ...فیح یحامله ا

االن هم به زور مامان برگشتم...نه که نگرانت نباشم اما   نی...تا هممارستانیو گفت:مامان حالش بد شده بود...بردمش ب دیکش یقیعم نفس

حالت  طتیشرا نیاگه زنگ بزنم خونه و بهت بگم با ا دونستمیعطر اونه.....م یبو نمیبد بود...ا یلیبود باال...حالش خرفته  یلیفشارش خ

 نگران حالت بودم. ؟یفهمی...مشهیبدم

 کرد ... نشیشلوار شلوار ج بیکرد و به سمت پنجره اتاق رفت...دستاشو تو ج پشتشو

 داده بود.... یمونیجاشو به پش شمیچند لحظه پ تی....عصبانتینهایگند زده بودم...ب یلیخ

عطرش اذیتم  دونستمیدکتر واسه نداشتن رابطه تموم شده بود...دلم تنگ اغوشش بود... هرچند م یلبخند سمتش رفتم...مهلت دوهفته ا با

 ...خواستمیلحظه عطر وجودشو م نی...اما االن و تو اکردیم

 ...کردی...با اخم نگام مستادمیم جلوش اپشت بغلش کردم...بعد از چند لحظه رفت از

 نباش... ریبچته...ازم دلگ ریکه...خب تقص اورمیکنم بچتو از خونه ى بابام ن کاریحساس شدم ارسالن...خب چ کمیگفتم:  یاروم به

 تکرار نشه...حاال حال مامان خوبه؟ گهید دمیمظلوم نشون دادمو گفتم:قول م خودمو

 ه...همون اخم جواب داد: بهتر با

 ..مارستانیسر ب هی رمیفردا م -

 خونه..  میریم کننیاونجا...فردا مرخصش م یببر فیحالت تشر نیالزم نکرده با ا -

 ی...خب منظور؟یگفتم: هنوز از من ناراحت کردمیم یلباسش باز یکه با دکمه ها یگذاشتم و در حال نش*ی*شدم و دستمو رو س کترینزد

 بشه... یجورنیا  خواستمینم یعنینداشتم...

 لباسشو دونه به دونه باز کردن... یکردم دکمه ها شروع
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 جبران... یجور هی تونمیم -

 بشه خرش کرد؟ زایچ نیام که با ا یگفت: الزم نکرده...من مرد ینگاه  کردم..جد یرها کردم و به چشماش سوال مهیگرفتن دستم حرفمو ن با

 ...یزنیم هیچه حرف نیا -

 دلم واسه شوهرم تنگ شه؟ شهینم یعنی..خوادیم ت و گفتم:  خودم دلمگوشه لبم نشس یلبخند

 کرد... شتریچشماش جرئتم رو ب یبود اما.خنده تو یجد

 دکمه ها رو تند تند باز کردم........ یباق

 

 ...گذشته بود 5کردم... ساعت از  لمینگاه به صفحه موبا هیبرداشتم ...  یپاتخت یاز رو لمویبه پشت برگشتم و موبا 

 

 جاش گذاشتم و به حالت اولم برگشتم ... سر

 ... گرفتیم یمو با سر انگشتاش به بازل*خ*تارسالن بود و داشت  کمر  یبازو یام رو گونه

 ... شدیم قیبهم تزر ینوازش آروم و با عشقش حس خوب از

 .. میبود رو داشتم ... االن هر سه مون خوشحال ایحس دن نیمال منه ... بهتر ایدن یهمه  انگار

 پدر مادرش شاد بود ... یاز خوشحال هم شکمم ریز یِدوست داشت یاون نطفه 

 

 ... شهیتر م یرنگ امیو دن ادیم ایبه دنعشق  نیا یثمره  گهیکه تا چند ماه د شهی... باورم نم شهیهنوز باورم نم اصال

 ... "امونیدن"بهتر بگم ...  ای

و  میخوشبخت باش شهی... هم رهیعشق و ازمون نگ نیوقت ا چیییدن شکر کردم و ازش خواستم هلحظه لحظه کناره ارسالن بو یرو برا خدا

 ...  میبد ادیو به اون هم عشق و محبت رو  میناب عشقمونه مراقبت کن ش*ر*ا*باز  یکه جرئه ا یاله هیهد نیاز ا میبتون
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 ب*و*س*هشد  تیبدنم منتقل شد ... و در نها یبخند به تک تک سلول هال نیبه لبم اومد ... ا یلبخند شهیهم یفکر بودن ارسالن کنارم برا با

 برهنه و برنزش ... ی نهیس یرو یا

 ... دیب*و*سسرشار از عشقه که بدون جواب نذاشتش ... اونم اروم سرشونمو  ب*و*س*ه نیا دیفهم انگار

من بود ... تو دل من ... تو قلب من .. تو جسمم.. روحم  یااالن بر ای... تمام لذت دن دیکش قیش لبشو همونجا گذاشت و نفس عمب*و*ساز  بعد

 ... اصال سرشار از لذت بودم ...

کردم و بو  یمخف نشیس یاز چند لحظه احساس سرما کردم....خودمو تو بغلش جمع کردم و دستمو دور کمرش حلقه کردم ... سرمو تو بعد

 نها باعث حالت تهوعم نشد .... بلکه باعث ارامشم شد .نه ت شیچند ساعت پ یحت ایچند روز  نی... برعکس ا دمیکش

 سردته؟ -

 بلند کردم و به چشماش نگاه کردم ... کمیصداش به خودم اومدم ... سرمو  با

 ...کمیاوهوم  -

 ..... دیگردنم  باال کش ریکمرم بودو تا ز نییملحفه که تا پا 

 سراغم اومد ... دنشونیب*و*سلباش دوباره وسوسه  دنیتر اومد ... با د نییپا چشمام

 

 

 

 توپ گرد شده بودم ...  هیبودم ... مثل  یماه ششم باردار تو

 ...زدمیو نفس نفس م گرفتیپاهام درد م رفتمیکه راه م کمیتپل شده بودم که  اونقد

 هانا... یزشت شد گفتیو م دیخندیکه م ارسالن
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منو  یو ادا ذاشتیلباسش م یو کوسن پرتاب شده رو تو زدیقهقهه م کردمیو کوسنِ مبلو به طرفش پرتاب م کردمیکه با حرص نگاش م بعدش

 اورد ...  یدر م

 که قهقهه بزنم ... شدینوبت من م حاال

 گفت : یغرور خاص هیبا  زیاول که بدنم پُر تر شده بود عز یروزا همون

 و برکت باشه ... ریکه پر خ شاهللیمعلومه ک پسره ... ا تتیاز وضع _

دختر داشته  هیبودم که قرارِ  دهیباور رس نیمنم به ا "دختر باباش"خونه راه رفته بود و گفته بود  یکردم ... ارسالنم از بس توتعجب  اولش

 ... میباش

غلم کرد ب اطیارسالن نگه ام داشت و از پشت با احت میاومد رونیکه از اونجا ب نی... اما هم میو احترامشو نگه داشت مینگفت زیبه عز یزیروز چ اون

 شکمم گذاشت ...  یو دستشو رو

 گفت : زنهیکه انگار داره با بچه امون حرف م یوار دستشو حرکت داد و جور نوازش

ثمره عشقم به مامانت  خوامی... م یسالم باش خوامیبرام نداره ... فقط م یپسرِ بابا ... فرق ای ی.. دخترِ بابا باشیکه باش یفندوق هرچ یِ تو _

 از درخشش کور بشه ...  دمیکه خورش اونقدر بدرخشه

 ام زد و ازم جدا شد ... قهیبه شق یا ب*و*س*ه

 که اگه سالم نباشه..؟؟؟ نیدختر بودنش ... ترس ازا ای... استرس داشتم ... نه بخاطر پسر  میرفت تیجنس نییتع یروز بعد که برا چند

 ... ستمی... منم استثنا نداره  نهیکه بچشو سالم نب یترسو تا موقع نیا یزنه باردار هر

 تخس سرشو باال کرد و گفت : ینگاه به ارسالن کردم و ابرومو باال انداختم ... مثه پسرا هی

 یدخترِ باباش ...جمله  شهیم یبعد شاهللیبشه پسرِ باباش ... ا یکی نینداره ... ا بیسالم باشه ... حاال ع نهی...؟؟ من که گفتم مهم ا هیخوب چ _

 زد ...  سیلبخند خب هیک معروفش تموم کرد و اخروبا چشم

 بار هزارم شکر کردم ... یبرا یخوشبخت نیا یبود خندم گرفت و خدا رو برا ختهیخودش ر یکه برا ییها ازبرنامه
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 ...!!! یکی نی... اما ا کردیمامان برام درست م خواستمیم یمدت هرچ نیا یکردم... درسته که تو یبستن ه*و*س تینهایشب بود ...ب مهین

 

 ....اووووف

 کرده بودم...  یبستن ه*و*س تینهایب حاال

 رونیش بل*خ*ت نهی... ارسالن غرق خواب بود ... پتو از روش کنار رفته بود و س دمیناچار دوباره دراز کش مینگاه کردن به ساعت گوش با

 کردم بخوابم... یسرما بخوره...پتو رو روش انداختم و سع دمیبود...ترس

 طاقتم تموم شد... گهید قهیاز چند دق بعد

 نکرده بودم ... ویزیچ ه*و*س نقدیحاال تو عمرم ا تا

 نگاه به ارسالن غرق در خواب ... هینگاه به شکمم کردم ...  هیتخت نشستم ...  یو رو شدمبلند

 ش مشخص بود ...دست و پا زدن یلباس هم حت ی... از رو خورهیفندق داره تکون م دمیبه ارسالن بود که د نگاهم

 نشه شروع به حرف زدن باهاش کردم : داریکه باباش ب یشکمم گذاشتم و اروم جور یرو دستمو

 برات بخره... باشه قربونت برم؟؟!! گمیبشه ... بعدش م داریهم ب ییصبر کن صبح بشه ... بابا گهید کمی... زمی... عز یمامان _

 ارسالن گذاشتمو تکونش دادم.... یو ناچار دستمو رو بازو دمیکش ید ... پو فاروم شده بود ... اما دوباره تکون خور انگار

 ...گرفتیم میگر گذشتیم گهید کمی

 ارسالن....ارسالن..پاشو... -

 ...دیبار با دستم محکمتر تکونش دادم که با ترس پر نیخواب بود و متوجه نشد... ا جیگ اولش

 شده؟ یچ -

 بهش نگاه کردم و گفتم: هیگر ریبود بزنه ز کیکه نزد یا افهیق با
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 کردم... یبستن ه*و*سمن  _

 وقت شب؟ نیتعجب بهم نگاه کرد و گفت: هااا ...؟؟!!! ا با

 اره.. -

 ...رمیگیگفت:باشه بخواب صبح برات م رفتیم لیبغل گرفت و همونطور که از خواب صداش تحل یو بالشتو تو دیتخت دراز کش یرو دوباره

 االن.. نی.نه...همنق زدم: نه.. یتخس با

 گفت: ینشستو با درماندگ پاشد

 شده ...!!! 4...دم صبحه ..ساعت تازه شهیاخه االن که نم 

 که اشک تو چشمام جمع شده بود گفتم:  یحال در

 ...!!! ای...  ای یریگیاالن م ای...  خوامیاالن م نی... هم خوامینم صبح

 نذاشت که ادامه بدم ... بغص

 !!؟؟؟یکن هیگر یخوایم یبستن هینا ..!!! تو به خاطر گفت:ها یناباور با

 ... اِاِاِ ...  یهس ی... تو اخه چه جور مرد خوادی... بچمون م خواااامیم ی..!!؟ من االن بستنیفهمیچرا نم -

 ..؟؟!!ییخواستنه بابا زیوقت چ نمیبه شکمم کرد وگفت:ا ینگاه

 ارمیو رو بهم گفت: منتظر بمون تا ب دیلباساشو پوش عیشلوارک کوتاه تنش بود...سر هیتخت بلند شد...فقط  یاز رو یبا خواب الودگ بعد

 ... شهیفداش م ییبرات...به پسرمم بگو بابا

 ..؟؟!!ایعا خرهیم یچه جور یبستن کردمیمدت که ارسالن رفته بود داشتم تصور م نی.... تو ادیساعت طول کش مین هیرفت....تا برگرده  باالخره

 ...  امیاز خجالتش در م ی...!! اووووم حساب دیخر یفیقاگه  مثال

 بزنم تا تموم شه ... سیهست رو اونقد ل کشیکه به پالست ییکاکائو یحاضرم حت دیخر ایچوب نیاگه از ا ای

 ...؟؟!!اااادی... پس چرا نماوووووف
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 بود ... دهیچند طعم مختلف خر با ینکرده بود و از هر نوع یدستش بود... نامرد یپر بستن کیپالست هی دیرس یوقت

شدم  رهیدلم گذاشتم و با شوق و ذوق بهش خ یتو کمیمبل نشستم ... پالست یرفتم و رو ی.... فور دمیاز دستش قاپ ارویو بستن دمیذوق پر با

.... 

 اونا خوشحال بودم که انگار گنج بهم داده بودن.... دنیاز د اونقد

 نشدم... ریکامل خوردم حس کردم هنوز س یه خوردنش کردم...وقتباز کردم و تند و تند شروع ب شویاول

 ...کنهیارسالن نشسته و با خنده نگام م دمیزدنش بودم که د سیهم باز کردم....مشغول ل گهید یکی

 دهنم بود گفتم : یبا قاشق تو یاز بست کهیت هیگرد کردم و همونطور که  چشمامو

 ..!!؟یخندیچرا م -

 شده بود و خورد.... دهیکه به اونجا مال یکرد و بستن کیبونش رو  به گوشه لبم نزداورد و ز کینزد سرشو

 .. یمن یِ ...فسقلیها شد ین یرفت و گفت: مثل ن عقب

 شما تو دل منه... ی... من ...؟؟!!... نه اقا ...فسقلم؟یمن فسقل -بار به خودم اشاره کردم و گفتم: نیاز دهنم با تعجب در اوردم و ا قاشقو

 با هم دوس دارم.... شویفسقل مویتو بغلش جا داد و گفت: من فسقل نوم

 ...ییبابا میما هم شمارو دوس دار -

 مامانش بشه... شوینین یبابا فدا -

 گفتم : یبعد با لحن آروم هیثان چند

 ارسالن.. -

 جون دل ارسالن..-

 وجودت االن تو وجودمه ازت ممنونم...از  یا کهیکه ت نی.. از اکنهیخوشحالم بچه تو االن تو بطن من رشد م-
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 ...یحس خوبو بهم داد نیمنم ازت ممنونم که ا -

 

 گذاشت...  نیماه نهم بودم...اسم پسرمونو ارسالن انتخاب کرد...اسمشو آرو تو

 ارم؟یگفته بازم بچه م یگفتم: ک دمویبش خند یگفت بچه بعدمونو من انتخاب کنم...منم کل ارسالن

 ...میارینه م یاریو گفت: م نگام کرد تیجد با

.. 

 ...دیکش ریدلم ت هویصبح که ارسالن خواست بره سرکار  امروز

 درد گذراس با گاز گرفتن لبم خودمو کنترل کردم.... هی نمیا نکهیبکشم...اما با فکر ا غیج خواستیتموم وجود دلم م با

...ارسالن با عجله خودشو کنارم دمیکش یبلند غیکه ج دی.اونقد شدرو حس کردم.. یدتریدرد شد هویرفت که  یم رونیداشت ازدر ب ارسالن

 کرد.... یداشت تک تک استخونامو از هم جدا م یکیاخر عمرمه...انگار  ی...اونقد درد داشتم که انگار لحظه هازدمیرسوند...نفس نفس م

 نفس بکشم... تونمینم گهیلحظه حس کردم د هی

 بود گفت: دایاز لحنش پ یکه نگران یحال منو رو دستاش بلند کرد و در ارسالن

 ....مارستانیب رسونمتی..زود مزمیرو خدا اروم باش عز تو

 ...زدمیدستشو جنگ م غمیکنترل ج یمن برا و

 دراز کرد و خودش پشت فرمون نشست و حرکت کرد... نیمنو عقب ماش باالخره

 بود تصا کیکه چند بار نزد روندیتند م قدی...ا دمیچیپیدم م...از درد به خوکردیگشت و منو نگاه م یبرم کباریچند لحظه  هر
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 .میکن دف

 ....دمینفهم یزیچ گهیشدم و د هوشیب شدیکه بهم وارد م ی...روبرانکار خوابوندنم و از زور دردمارستانیب میدیرس باالخره

 شکمم حس کردم... ریرو ز یفیبه هوش اومدم درد خف یوقت

 از بچم بود... یته گهیبه شکمم نگاه کردم که حاال د طمیاوردن شرا ادیدستم گذاشته بود و خوابش برده بود...با به که سرشو رو  دمید ارسالنو

 شد... ریشده...با فکر کردن بهش اشکام گوله گوله از چشمام سراز شیزیسرش اومده...نکنه چ ییبال نکنه

 ...؟ی...درد دار؟یگفت: هانا...خوب   یبا نگران دیرعت بلند کرد و از جاش پردستم با س یهق هقم بلند شد ...ارسالن سرشو.از رو یصدا هوی

 گفتم: ارسالن بچچچم کو؟؟ دهیبر دهیبر کردمیکه هق هق م همونطور

 شده؟...بهم دروغ نگو...تو رو خدا راست بگو... شیزیچ

 رو لبش نشست...  یارامش بخش لبخند

 ...یبد ریبهش ش ارنشیم گهی...سالمه سالمه...حالشم خوبه...چند لحظه دمزیانگشتاش اشکامو پاک کرد و گفت:  نه عز با

 حرفش ارامش به دلم نشست با

 

  

 

 در حال پرواز کردن بودم... زدیکه تو وجودم موج م یپرستار بچه رو اورد از شاد یوقت

 ...خوادیکه بچه رو تو بغلم میذاشت و گفت: پسرمون مامانشو م یحال در

 بهم دادن... ارویکردم انگار دنپسرمو بغل  یوقت

 شدم... رهیخ دادیزدم و به پسرم که دستاشو تکون م یقیلبخند عم دیپوستم دو ریکه ز یخوش از

http://www.roman4u.ir/


 

 
211 

 

ازش چشم بردارم....چشم و ابروش به من رفته بود.اما لب و  تونستمیداشت...اونقد خوشگل بود که نم یدیبود و پوست سف یمشک چشماش

 به ارسالن ... شینیب

 

 به پرستار داد و ردش کرد..  یمن بود...ارسالن دوتا تراول صد هیشب شتریب کلدر

نبود...خب با اون وضع  نشونیب زیگرفتم..عز یانرژ دنشونیرفتن پرستار در باز شد و خونواده هامون با هم اومدن داخل... از د رونیبا ب همزمان

 ....مارستانیب ادیسنش درست نبود ب

 گفتن.. کیلم کردن و بهم تبرو بابام اول بغ مامان

 از اون عمو و زن عمو هم بغلم کردن... بعد

 گفتن... کیبه ارسالنم تبر همشون

 ...کردیکه از چهرش مشخص بود به پسرمون نگاه م یجانیتخت نشسته بودو با ه یکنارم رو ارسالن

 ...میعمو نگامونو بهش دوخت یصدا با

 ه؟یاسم پسر گلمون چ -

 بهم زد... یبخش نانیدم...لبخند اطمارسالن نگاه کر به

 ...دیاسم پسرمونو شما انتخاب کن میخوایبه همه کرد و گفت: ما م رو

 حرف و زد... نیاحترام به پدر و مادرامون ا یبرا دونستمیاسم بود اما م نیخودش اسم پسرمونو انتخاب کرده بود و عاشق ا نکهیا با

 ...نیبچه شماس...اسمشو خودتون انتخاب کن نی..اما انیزاریکه به ما احترام م ی...مرسدیزد و گفت: زنده باش یلبخند عمو

 ...میپدر و مادر من کرد روبه

انتخاب  قشهیکه ال یشماس که واسش اسم فهیوظ نیپدر و مادرش خوشبخت باشه...ا هیسا ریزد و گفت: ز یهم مثل عمو لبخند مهربون بابا

 ...نیکن
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 پسر بابا... زارمیم نیکه رو لبش بود نگاشو به پسرمون دوخت و گفت: اسمتو آرو یندنگام کرد و بعد با لبخ ارسالن

 که قابل وصف نبود. میاونقد خوشحال بود هممون

 فقط مامانم و ارسالن موندن... رونویبدم همه رفتن ب ریپسرمونو ش خواستمیم یوقت

 خوردن... ریگرفت و شروع کرد به ش نمویکوچولو باالخره س نیکمک مامان ؛آرو با

 ...کردیبه من و پسرمون نگاه م دیباریازش م یو با چشماش که خوشحال کردینوازش م نویکردم رو نوک قله ام....ارسالن با دستش سر آرو حس

 و مراقبم باشه... شمیپ ادیکه مرخصم کردن بردنم خونمون... قرار شد زن عمو ب نیاز ا بعد

 جبران کنه... نبارینبود خواست ا شمیپ میاما زن عموچون تو دوران باردار ادیب خواستیان مبحث کردن...چون مام یموضوعم کل نیا سر

 ...نیآرو دنیهمه اومده بودن د گهیروز د 40از گذشت  بعد

 کنه... کاریچ دونسیبود نم دهیرو د جشیکه باالخره نت نیاز ذوق ا چارهی...بنشیبب زیتا عز میروزم منو ارسالن بچه رو برد هی

....اونشب دلم براش سوخت...تموم عمرش رو داده بود تا کنمیگله نم رممی...حاال اگه بمدمید جمویبرگشتمون گفت: خوشحالم که باالخره نت عموق

 کنه.... دایخاندان ادامه پ نینسل ا

 باشه...  تونهیمارزو  هی نمیا گمیبا خودم م نمیبیچهرشو م یخوشحال یمخالف بودم اما خب وقت شیمیقد دیکه با عقا نیا با

که باالخره  نیتا ا فتهیوصلت نبوده سالها ازش دور م نیبه ا یراض زیعز ی...اما چون باباشهیم زیپدرجون عاشق عز دمیکه از مامان شن یاونجور

 ...نهیدخترشم دم به تله داده و بدجور عاشق منصور خان تاج الد فهمهیم زیحال و روز عز دنیبا د

 ....فقط ارسالن...هینوه پسر هیفقط  یهمه سال زندگ نی....حاصل ارسنیم شد,که باالخره بهم نیا

 خانواده رو ادامه بده... نیکه بتونه اسم و رسم ا یبچه ارسالن بوده.. پسر دنید زیعز یارزو تنها

 موند و بعدش رفت خونه خودشون.... شمونی....زن عمو هم همون دوهفته اول پمیبگذر

 ما.... شیو پدرجونو تنها گذاشته بود و اومده بود پ زیهم دوهفته عز چارهیب اون
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 بلند شد... نیآرو هیگر یکه صدا کردمیصحبت م یبا مامان تلفن داشتم

 ؟یباهام ندار یمامان من برم فعال...کار یوا -

 نه؟یارو هیگر یصدا -

 اره مامان...  -

 ش...ب*و*سباشه دخترم برو...از طرف منم محکم ب -

 ..نیشم حتما...شمام به بابا سالم برسونو گفتم: چ دمیخند

 رسوندم... نیبه اتاق ارو عیکه تلفنو قطع کردم خودمو سر نیاز ا بعد

 ...بغلش کردم و شروع کردم تو اتاق راه رفتن....کردیم هیتختش بود و صورتش و جمع کرده بود و بلند بلند,گر رو

 ... ؟یخوشگل نقدیا ی...مگه تو دخترینگاش,کن... چه پسر خوشگل یشه؟....اروووم...وافدات  یمامان یکنیم هی...چرا گرشیییی...هیپسر مامان -

 اروم شه... ستی...نه انگار قرار نپوووووف

 بود... زیداده بودم و جاشم تم رشی...تازه شکردیم هیهنوزم گر نیرفتم...آرو یارسالن به طرف در ورود نیترمز ماش یصدا با

 ...یخسته نباش زمیرفتم و گفتم: سالم عزکه اومد داخل طرفش  ارسالن

 ...یی... بابانمیارو کنه؟یم هینگاه کرد و گفت: پسر بابا چرا گر نیلبخند جوابمو داد و به ارو با

 کردن...با لبخند نظاره گرشون بودم... یبغلم گرفتش و شروع کرد باهاش باز از

 نگرانم کرده بود.... نیآرو هیگر یقطع نشدن صدا یطرف از

 نداره با یا دهیفا دید یراه رفت تا اروم شه... وقت یکم رسالنا
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 گره خورده رو بهم گفت: هانا پس بچه چشه؟ یاخما

 کردم ساکت نشد... شیشده...هرکار نطوریکه از صدام مشهود بود گفتم: تازه ا ینگران با

 کرده.. فیجاشو کث دی؟شایچ یعنی -

 نوازش کردن... نویمبل...ارسالنم کنارم نشست و شروع کرد آرو یو نشستم رو و بچه رو ازش گرفتم ستادمیجلوش ا رفتم

 ...تازه عوضش کردم...زمینه عز -

 گرسنشه... دیخب شا -

 بهش دادم... رمیش-

 گفت: خب دوباره بده... تیعصبان با

 تو دهنش گذاشتم. نمویلباسمو کنار زدم و س دمویکش یپوف

 ...جون بابا......شروع کرد مک زدن...ییگفت: بخور نفس بابا کردیمنگاه  نیکه به ارو نطوریهم ارسالن

 ....ی...نوش جونت مامانخورهیم ری...از بس که شرهیبزرگ شه جون من باهاش م ادیبچه تا ب نیبعد اروم شد....ا هیاز گذشت چند ثان بعد

 و گفت: خداروشکر... رونینفسشو هل داد ب ارسالن

 چشماش بسته شد و خوابش برد... شد کم کم ریکه س نیاز ا بعد

که غذارو  نی....بعد از ادمیچ زویم عیفاصله منم سر نیبغلش کرد تا ببرش تو تختش بخوابونش و خودشم لباساشو عوض کنه...تو ا ارسالن

 ارسالنم اومد..... دمیکش

رو نداشتم...اونم واسه  ییظرفشو نیوصله ى ماشتا ظرفارو بشورم...حال و ح نکیس یپا ستادمیازشام ارسالن رفت دستاشو بشوره منم ا بعد

 ظرف... کهیدوتات

 و سرم و برگردوندم... دمیکش یاروم غیدورم حلقه شد...ج یکنم که دست یظرفو برداشتم تا ابکش نیاخر

 ....شهیم داریب نینزن ارو غی...منم...جسیییگفت: ه یخمار یسرشو تو گردنم برد و با صدا ارسالن
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 ..میارسالن ترسوند -

 ؟یدیترس ی...از چ؟یدیو گفت: جوووون...ترس دیب*و*سکرد و گردنمو  یخنده ا تک

 ...شهیشستم و تو همون حالت گفتم: نکن مورمورم م دستامو

 ؟یشیم یچجور گهیاااا...د -

 ارسالاااان.. -

 گفت: جوووووونم... یخمار یصدا با

 دلتنگتم.... یلی..خ.المصب گ شدهعطر تنت تن یکنم گفت:دلم برا یاجازه بده اعتراض نکهیا بدون

 دستش که دور شکمم قفل شده بود گذاشتم و سرمو برگردوندم عقب..  یبه دلم نشست.. دستمو رو حرفاش

اش رو *ب*ل یکه داغ دینکش ی...چشمام کم کم بسته شد و طولزدیکرد...خواستن توش موج م یبلند کرد...نگاهم با نگاهش طالق سرشو

 امو حس کردم..*ب*ل

 نشده بودم که منو رو دستاش بلند کرد و به طرف اتاقمون برد........... ریس دنشیب*و*ساز  نوزه

 ؟یشدو گفت: درد داشت زیخ میدلم درد گرفته بود...ارسالن ن ریرو روم انداختم...ز مالفه

 چرا درد,دارم....  دونمیاون موقع نه...اما االن نم -

 نکنه موقعش نبوده؟ -

 نداره... یکتر که گفت بعد چهل روز  مشکلگفتم: د یبدخلق با

 ماساژت بدم... کمیتو آوانس دادم....بخواب  تیبچه و وضع نیبه ا یلیجاشم خ نیتا هم -

از پشت بغلم کرد..با دستش شروع کرد دلمو  ل*خ*تپشتمو بهش کردم... پاشد شلوارکشو پاش کرد و باهمون باالتنه  دمویدراز کش 

 ؟یلباس بپوش یپاش یخوایفت: نمگوشم گ ریماساژدادن...ز

 زمزمه کردم:  نه... اروم
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 کم با نوازش دستاش خوابم برد... کم

 

 

 شدم... رهیسالم خ 7اومدم..به ژست طلبکار پسر  نییاز پله ها پا نیآرو یصدا با

 چه وضعشه؟ نیمامان ا -

 شده؟ یباز دوباره چ -

 ..ستیاز دوچرخم ن ی.. االن ساعت هفته اما خبربفرسته دم در. دمویدوچرخه جد 6بابا قرار بود ساعت  -

 غد بودنشم از اون به ارث برده بود... نیاخماش نگاه کردم....جذبه نگاش مثل ارسالن بود...ا به

 امروز؟ نیبابا بهت گفته هم -

 به کمرش زد و گفت: معلومه که خودش گفت.. دستاشو

 ده..چرا نفرستا نمیبب زنمیخب...پس من االن زنگ م لهیخ -

 برداشتمو شمارشو گرفتم... لمویموبا

 جونم خانومم. -

 .زمیسالم عز -

 ..جون دلم.بگویسالم خانوم -

 ؟یقول دوچرخه داد نیارسالن تو به آرو -

 اره.چطور مگه؟ -

 دم خونه... رسهیم 6دوچرخش  یبش گفت گهیم -

 درخشانه... اریفتم کارنامه اقا رو گرفتم..آقا کارنامش بسباشه...امروز ر یکه کارنامش عال یاره بش گفتم..اما قرار بود درصورت -
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 ؟یچ یعنی -

 ...میزنیسرم شلوغه.شب اومدم خونه راجبش حرف م کمیاز خودش بپرس...من فعال  -

 نگاه کردم... خوردیم یراحت نشسته بود رو مبل و موز رو دولپ الیکه با خ نیگفتم و قطع کردم...به آرو یا باشه

 بزارم... خچالیرو برداشتم و بردم که تو  وهیو ظرف م دمیموز رو برداره پر نیکه خواست دوم نیرفته...هم یبه ک نیو بودن اشکم دونمینم من

 ؟یداریااااا...مامان...چرا برش م-

 ؟یمگه تو عصرونتو نخورد -

 خب بازم گشنمه... -

 ...یکنیم دایاضافه وزن پ لویماه نشده ده ک هیسر  یخوریکه تو م ینجوریکمتر بخور.ا کمیخودش دستمو به کمرم زدم و گفتم:  مثل

 گفت؟ یمامان اونو ولش کن...بابا چ -

 دوچرخت گذشته... ریچطور بوده که بابات از خ ستی...کارنامت معلوم نییبابا راجع کارنامه امروزت حرف زد...چقد تو پرو -

 دوچرخه پر؟ یعنی -

 ...یبش الشیخیب دیفعال که با -

 ...دلم واسه پسرم ضعف رفت...نییحت انداخت پانارا سرشو

 هست؟ یو به سمت در رفت و گفت: حاال شام ک پاشد

 ..ادیبابا ب یکردم و گفتم: وقت یپوف

 زودتر؟ شهینم -

 باز؟ یری...حاال کجا ممیخوریباهم م ادیبابا م رینخ -

 منتظرمن... نییپا نایارشام ا -
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 ..؟یرمگه درس و مشق ندا -

 نوشتم..نه.همه رو  -

 بله از وضع کارنامتون معلومه... -

 رونیمنتظر بمونه از خونه زد ب نکهیا بدون

 

 ارسالن خونمونو عوض کرد.. خداروشکر

 کیسالن بزرگ با دو دست مبلمان ش هیکه طبقه باالش سه تا خواب داشت... کیخونه دوبلکس ش هیدارم.. یخونه حس بهتر نیا تو

 داشت.... دیقسمت سالن د هیه که ب ی...اشپزخونه اپن و بزرگ

 چطور بزرگ شد... نیآرو دمیزود گذشت...نفهم یلیسال خ 7 نی...ایییییه

 

 که... رهیگیاما درس نم کنهیدعواش م ادیباباش اگه ب دونهیخان کجا مونده...م نیآرو ستیمعلوم ن ایخدا

 درو باز کردم... یجلو دمیزنگ  رو که متوجه شدم پر یصدا

  ینباشسالم.. خسته  -

 ..دیب*و*س مویشونیزد و بغلم کرد و پ یبود...اما لبخند خسته

 در رفت... میخستگ دمیسالم  گلم ...تو رو که د -

 کجاس؟ نیکتش رو دراورد و گفت: آرو رفتیکه به سمت پله ها م نطوریازدستش گرفتم...هم فشویک

 رو تند تند باز کردن... راهنشیپ یهمراش از پله ها باال رفتم و داخل اتاق شدم...شروع کرد دکمه ها به

 کجاس؟ یو دراورد و گفت: نگفت رهنشیپ هوی

 ...البد خونه اوناس...گهیبا ارشامه د -
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 بره؟.. یدی...چرا اجازه مناس؟یالبد خونه ارشام ا یگیشبه...اونوقت م 9بهم نگاه کرد و گفت: هانا ساعت  یتخت نشست و جد رو

 دهیبخواد بکنه به حرف منو تو گوش نم یکار هی؟یشناسیگفتم: مگه پسرتو نم کالفه

 ... گمیبش م ادیتو هم کرد و گفت:بزار ب اخماشو

 ...ادیم گهی...االن دیاعصابتو خراب نکن... خسته ا-

 ..کنهیدرد م یلیگفت: پام خ رونویمحکم هول داد ب نفسشو

 ...چرا؟رمیبم یتخت کنارش نشستم و گفتم: اله یرو

 ا نکنه...بهم کرد و گفت:خد یاخم

 جون دارن... گهیبه اونور رفتم د نوریکردم و از ا یداد:  امروز بس که دوندگ ادامه

 ورم کردش نگاه کردم... یکنار پاش نشستم و جوراباشو دراوردم و به پاها نیزم یرو

 شروع کردم ماساژ دادن پاهاش... اروم

 ...دستت درد نکنه..شیبست و گفت: اخ چشماشو

 ...ادیب رونیزنگ باعث شد ارسالن از خلصه ب یصدا قهیاز پنج دق بعد

 ... ایتو هم لباساتو زود عوض کن ب نییپا رمیفکر کنم باالخره اومد..من م -

 زمیچشم عز -

 ...کردیارسالن نگاه م یبه کفشا دیبار یکه با چشماش که ازش ترس م دمید نویآرو نییکه رفتم پا نیهم

 ...دمیترس یو گفت: مامان دیکش یقیو منم نفس عم ستیمطمئن شد ارسالن ن ی...وقتدیراز جاش پ هویصندالم  یصدا دنیشن با

 ن؟یداشت فیتا حاال کجا تشر -

 ...یبعد بر یشام بخور دیگفت:مامان ارشام به زور نگهم داشت.گفت با طونشیش یگرفت و با چشما یمظلوم اقهیق
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 ؟یخورد یکه آرشام به زور نگهت داشت؟...حاال شام چ -

 ..تزایتا بناگوش باز شد و گفت: پ ششین

 ؟یفست فود بخور دیکردمو گفتم: ارسالن مگه دکتر نگفت نبا اخم

 ..ستمیچاق ن ادیمامان..من که ز الیخیب -

 یجلو ضرر داره...فعال هم به نفعته زایچ نی..اگمیم یتو سن رشد نکهی...دوما به خاطر ایترکیم یبخور گهید کمی...؟یستیگفته چاق ن یاوال ک -

 ..یچشم بابات نباش

 ه؟یشد و گفت: بابا عصبان کمینزد رونیکه به خاطر ترس از حدقه زده بود ب ییچشما با

 وقت شب؟ نیتا ا یکجا بود -

 پرجذبه  ارسالن نگاش کردم... یصدا با

 بود. دهیپوش یو شلوار ورزش یمشک شرتیت هی..لباساشو عوض کرده بود و نییپله ها اومد پا از

 ؟یبود رونیموقع شب ب نیتا ا یگفت: با اجازه ک نیکنارم با اخم به آرو دیرس که نیهم

 بابا مگه من دخترم؟ -

 ...یباش رونیب خوادیکه دلت م یتا هر ساعت ینداره...حق ندار ی...چه دختر چه پسر برام فرقیکرد جایب یلیخ -

 تونه؟یاخماشو تو هم کرد و گفت: پس چطور آرشام م نیآرو

 ...یزنیتو منم...بار اخرتم باشه رو حرف من حرف م ی..باباگسید یکیباش ارشام با -

 بهش زل زده بود... ی...ارسالنم جدکردیدرهمش به ارسالن نگاه م یبا اخما نیآرو

 پدر و پسر انگار باهم جنگ دارن... نیا ایخدا یوا

 نی...آرو کردیازاد باشه سرزنش م نقدیا دمیاجازه م نیبه آرو نکهیمنو به خاطر ا شهی... همنیارو تیترب یرو رهیارسالن چقد سخت گ دونستمیم

 نشون بده.. نویداشت خالف ا یاما اونقد مغرور و غد بود که سع ترسهیم یلیاز ارسالن خ دونستمیکه م نیبا ا
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 ...ادیبار ب یورنجیبچه ا نیا زارمیبه خودم رفته...اما من نم نی:آروگفتیبود...ارسالن م زاریب تینهایب دنیدستور شن از

 اومدم... رونیارسالن از فکر ب یصدا با

 کارنامشو.. انیجر یهانا بهش گفت -

 سالن نشست چشم دوختم... یارسالن که رفت و رو مبل تو به

 به اب داده ؟ یکرده..حاال چه دسته گل کاریچ دمینفهم یکنارش نشستمو گفتم: قطع کرد رفتم

کرده بود نگاه کرد و گفت: سرجمع دوتا  نشیشلوار ج بیکه دستاشو تو ج نیبه ارو تیداد و با جد هیشد و  ارنج دو دستشو به زانوش تک خم

 قابل قبولم دارن... هیخوب...تازه اقا  هیخوب بوده...بق یلیدرسش خ

 چرا؟ گهی...اما حاال دکنهیگفتم خب مامانت کمکت نم یم کردیباهات کار نم نقدیگفت: اگه مامانت ا نیخطاب به ارو بعد

 کنم؟.. تالشمو کردم... کارینبود گفت: خب چ دایتوش پ یمونیکه پش یا افهیبا ق نیارو

 شماس که م یراحت یتو و مامانته...برا یبرا میو زندگ یی...تموم دارازارمیم ارتیهمه امکانات در اخت نیگفت: ا یعصب ارسالن

 

  

 

تو درس  نمیبب ادینم ادمیبشه؟..من که  نیا جشیو نت یتالش کن شهیمگه م ؟یکرد...تو تالش یدرس بخون خوامی..فقط ازت مکنمیدارم کار م ن

 ...یبخون

 ..لهیرفتن با دوستات تعط رونیو ب نترنتیبه بعد تبلت و لپ تاب و ا نیگفت: از ا رونوینفسشو هل داد ب بعدم

 گفت: بابا.. یو با تخس نیرو زم دیپاشو کوب نیآرو

 ...یخون یخونه درس م یمونیم -

 دوس دارم.. شتریشم...من فوتبالو ب ستیفوتبال خوامیدرس بخونم...م خوامیمن نم -
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...تنها شرطش یسمت فوتبال بر زارمینم یتو درسات موفق باش یگفتم: اول درس..اگه نتون تیگرفت و با جد نیانگشتشو سمت ارو ارسالن

 ...نهیا

درس بخونه...تالش کنه معدلش بهتر  گهید دهیقول م نیو پاش گذاشتم و گفتم: آروشدم و دستمو ر کیاروم تر شده بود نزد کمیبه ارسالن که  

 شه..

 ن؟ینگاه کردم و گفتم: مگه نه آرو نیبه آرو بعد

 بهم کرد و سرشو اروم تکون داد... ینگاه نیآرو

 مدرسه... یبر دی..مسواک بزن و برو بخواب...فردا بای...شامتم که خوردیزدم و بهش گفتم: برو بخواب مامان یلبخند

 ن؟یگفت: مامان مگه شما شام خورد زونیلب و لوچه او با

 نه چطور مگه؟ -

 اخه منم گرسنمه... -

 ؟یشام نخورد نایمگه تو خونه ارشام ا -

 ...اما بازم گشنمه..یچرا مامان -

 چه خبره؟ .یاونجا خورد یبه اندازه کاف دونمی...مهیکاف گهید ی...شام خوردخودیگفت: ب تیبا جد ارسالن

 خب بازم گشنمه. -

 ...برو بخواب...گهیبسه د یشامتو خورد -

 اخه بابا... -

 که گفتم... نیهم -

 گفت و رفت. ریبش زدم و اشاره کردم بره تو اتاقش...اونم شب بخ یمستاصل بهم نگاه کرد...چشمک نیآرو

 شست......ارسالنو صدا کردم اومد ندمیو غذاروکش دمیچ زویکه رفت پاشدم م نیهم

http://www.roman4u.ir/


 

 
223 

 

 کرد و شروع کرد...هنوز اخماش تو هم بود.. یتو بشقابشو گذاشتم جلوش...تشکر دمیغذا کش براش

 ...میکرد ینباش بچس...خودمونم بچگ یکردم و گفتم: از دستش عصبان نگاش

 یحواسش به همه چ تگفینبود...م یگفت: امروز که رفتم مدرسشون معلمش اصال ازش راض دادینشون م تشیکه  عصبان ییحرص و صدا با

 داره؟ یبچه مگه چه مشغله فکر نیهست جز درسش...اخه ا

 اونجا...دلمون هواشو کرده... ادیاخر هفته بفرستش ب گهیتازه مامانت زنگ زده م -

 البد.... اشویکردن؟ پرخور شویچ یوضع درسش...هوا نیکرد و گفت: البد با ا یخنده ا تک

 ..تونهیهوشش باالس..م نی... آروخونهیم ستین یحاال طور -

 نشون بدم... هیکارنامشو با افتخار به بق خوادی...دلم مستین یفقط هوشش کاف -

 .. رونینفسشو هل داد ب بعدش

 ...یرو مطرح کن اتیو اعصاب خورد تایعصبان مییتنها  ینبود که وقت نیقرارمون ا -

 ؟یدیم لیخودمو به خودم تحو یزد و گفت: حرفا یجذاب لبخند

 ..دمیگاز گرفتمو ناز خند لبمو

 خنده هاتو دوس دارم... نیچقد ا یدونیخندم شد و گفت: نم مات

 ..میشام رو تو آرامش خورد هیبق

کرده بود پسرم  یهم بود و هر کار یبچم منتظر بود...هر چ ی...طفلکنیغذا بردم تو اتاق ارو ینیس هیکه ارسالن رفت تو اتاق  نیاز ا بعد

 ...دیب*و*سصورتمو  دیپر هویغذا ذوق کرد که  دنینداشتم...اونقد با د شویسختلحظه  هیبود...طاقت 

بود.دست راستشو گذاشته  بود رو  دهیغذا رو بردم تو اشپزخونه...رفتم تو اتاق...ارسالن رو تخت دراز کش ینیشامشو خورد س نکهیاز ا بعد

 چشماش...

 تو؟ یورودم دستشو برداشت و خسته گفت: کجا بود با
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 زدم... نیسر به آرو هیم رفت -

 ..گهید ایتکون داد و گفت: ب سرشو

 .. کردمیبهم بود..منم عمدا با عشوه نگاش م رهی...تموم مدت نگاش خدمشیپوش عیاز تو کشو برداشتمو سر یلباس خواب تور بادمجون هی رفتم

 .یکنیم کاریو گفتم: ارسالن...چ دمیکش یاروم غیو پرت شدم تو بغلش... ج دیکه نشستم رو تخت دستمو کش نیسمت تخت رفتم...هم به

 ...ییتو موهام کرد و گفت: اوووووم...چه بو سرشو

 ...زمیگفتم: حموم بودم عز دمویخند زیر

 دوس  شتریاز تو موهام دراورد و تو گردنم برد و گفت: اما من عطر تنتو از همش ب سرشو

 .ییی..اوووووم...چقد خوشبودارم

 خستم... یلی...خستیو نگاش کرد و گفتم: ارسالن امشب اصال وقتش ن ناز سرمو بلند کردم با

 ...ارمیخودم سرحالت م -

 تخت نشوندم و خودش از پشت بغلم کرد و کنار گوشم خمار گفت:ناز نکن برام... یو رو دیو مچ  دستمو کش دیتخت بپرم که فهم یاز رو اومدم

 تخت....... یهلم داد رو بعد

 

 دوچرخه رو هم با خودش اورد...که ارسالن اومد  شب

 مردیداره...از دوچرخه گرفته تا انواع و اقسام ورزشا...م زایچ نیبه ا یدیبچه چه عالقه شد نیا فهممی...نمخوردیاز کنار دوچرخش جم نم نیارو

 واسه فوتبال...

اونقد تالش کرد تا  نیارسالن گذشته بود آرو ماتومیولتکه از ا یماه هی نیباشگاه خوب ثبت نامش کنه...تو ا هی یبهش قول داد ببره و تو ارسالن

 کنه... یباالخره تونست هم معلمش و هم مارو راض

 خارج از شهر... میاخر شب گفت که اخر هفته هر سه تامون با هم بر ارسالن
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 کرد.  هی.تو باغ بهادران  کراالیو هیآژانس و  هیفورا زنگ زد به  نیهم یبرا

داد که صددرصد باشم و  ماتومی...و بهم اولتهیزنگ زد و گفت جواب مثبت داده و انشاءا...هفته بعد نامزد ی..تو راه ثرمیو رفت میراه افتاد چهارشنبه

 ....ارمیبهونه ن

 بود. دایپ شییبایشبم ز یتو یدل بکنم...حت خواستیبود که دلم نم صفا.. اونجا اونقد بامیدیرس باالخره

 ...مونیتو اتاق بغل میفرستاد نمیاتاق و آرو هی یتو می...منو ارسالن رفتمیتا بخواب میو رفت میدپارک کر نویماش میدیشب رس چون

 بود دراز شد رو تخت...  دهیکه تو راه پوش یدراورد و باهمون شلوار ورزش شرتشویکه از همون موقع ورودمون ت ارسالن

چمدون شدم وچراغو خاموش کردم و  شلوارمو از پام دراوردم و  یگشتن تو الیخیتنم بود..ب رمیمانتوم فقط لباس ز ریمانتومو دراوردم... ز منم

 پتو..  ریرفتم ز ریبالباس ز

 ..دست ارسالن از پشت دور شکمم قفل شد ....ستیبد ن دنمیخواب ینجوریا

 ی

 

 گشت و گذار...همش خوابم من که... نجایا می...مثال اومدازدههینگاه به ساعت کردم..اوه  هیشدم... داریاز خواب ب نیآرو یسروصدا با

 و صورتمو شستم و رفتم تو اشپزخونه... دست

 مشغول خوردن اش بودن... نیو ارو ارسالن

 سالم... -

 ...یبرات اوردم بخور یچه اش نیبب ای...ساعت خواب...بزمیسالم عز -

 چشمامو بستم و طعم خوش آش رو حس کردم... قاشقو که گذاشتم تو دهنم نی...اولختمیخودم اش ر یکاسه برداشتم و برا هی عیسر

ظرف  دنیکه بازم بخورم..با د شدیم کیمعدم تحر خوردمیم شتریب یخوشحالم کنه...هرچ تونستیبه اندازه آش نم یزیچ چیاون لحظه ه تو

 شد... یبادم خال یخال
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 ...رنیگیم یارن کشتد شهیمثل هم دونستمیبود...م نیو داد آرو غیج یارسالنو صدا کردم...صدا یکالفگ با

 محو شد و بعد از چند لحظه ارسالن اومد... نیارو یاخر بلندتر صداش کردم...صدا بار

 شده؟ یچ ؟یزنیتعجب نگام کرد و گفت: چرا داد م با

 درهم نق زدم: ارسالن آش تموم شد.. یاخما با

 شد؟یتموم م دیبود کرد و گفت: خب مگه نبا یبه ظرف اش که خال ینگاه

 ...خوامی...من آش مدینه نبا: غرزدم

 ...رمیگیخودتو لوس نکن هانا..حالشو ندارم...بعدا م -

 االن... نی...اونم همخوامی.من آش مدونمیکردم و گفتم: نم زونیو لوچمو مثل بچه ها او لب

 اش کرده بودم... ه*و*سچم .شده بود..اما به شدت  دونمینم

 ....رونیو رفت ب دیمتعجب شده بود سرشو اروم تکون داد و لباس پوش مییهوی ه*و*سکه از لحن حرف زدنمو و  ارسالن

 طرفشو ظرفو ازش گرفتمو نشستم تندتند خوردن..  دمیبا ظرف اش اومد داخل دو یکه برسه چشمم به در بود وقت یلحظه ا تا

 تو بغلش بود... نمیو آرو میینشسته بود رو مبل روبرو ارسالن

 کردینگام م ی..با لبخند خاصبلند کردم و نگاش کردم. سرمو

 ؟یکنینگام م ینجوریمتوقف کردم و گفتم: چرا ا خوردنمو

 بابا بشم... گهیبار د هیو گفت: فکر کنم قراره  دیب*و*س نویآرو

 که از ذوق برادر دار شدنش بود  نویو داد کردن آرو غیج یحرفش بودم...تو بهت بودم و صدا هنگ

 ...دمیشنینم

 باز از دست ارسالن خان دررفت... ایخدا ی.اما ما که.. واباورم نشده بود.. هنوز
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 مواظبم... یگیم ی...هرتویاومد کنارم نشست .صورتمو با حرص از برگردوندم و گفتم: همش تقص پاشد

 ارومتر.. کمی نجاسیا نیگوشم و اروم گفت: هانا آرو کینزد اومد

 تو... ریهمش تقص خوامینم -

 ...میبا مامانت حرف بزن کمیتا من  رونیبرو ب ییشده بود کرد و گفت: بابا که مات ما نیرو به آرو ارسالن

 انه؟یبابا باالخره بچه هست  -

 هست... زمیکرد و گفت: اره عز یتک خنده ا ارسالن

 ...رونیگفت و رفت ب یآخ جون نیآرو

 از پشت تو گردنم کرد و دست راستشو رو شکمم گذاشت و اروم شکممو لمس کرد... سرشو

 ...نجاسیبچمون االن ا شهیقراره دوباره بابا بشم...باورت م شهیباورم نم -

 حوصله بچه بزرگ کردن دارم ارسالن.. گهیاالن نبود..اخه من د یدادیدسته گل به آب نم یاگه جنابال -

 ؟یستیتو خوشحال ن یعنینق نزن... نقدیا -

موقع بود ..خم  یحس خوب فلقلکم داد...اما با ناز گفتم: دوس دارم اما قبول کن ب هیم رو تجربه کن یحاملگ هیدوباره قراره  نکهیاوردن ا ادیبه  با

 مامان و بچه... نیواسه ا رمیمیهم به موقع بود...من م یلیو گفت: خ دیب*و*سشد و شکممو 

 رو لبم ظاهر شد... یلحنش ناخوداگاه لبخند از

کوچولو رو من رو دوشت گذاشتم...خودمم تا اخرش  نیزحمت حمل ا زمی..عزیحالاز خوش شمیو زنده م رمیمیبا خنده هات من م یدونیتو نم -

 ...مونی...دستمو رو لبش گذاشتم و گفتم: زندگمهیزندگ یشبا نیاز بهتر یکیکوچولو حاصل  نی...ایش تیاذ زارمیکنارتم...نم

 ..ودیشده  رهیبا عشق بهم خ نگاهمون

هزار  کنمیقت بود که در قلبمو زده بود و کل قلبمو احاطه کرده بود...به هرجز از صورتش که نگاه مو یلی...عشق خرمینگامو ازش بگ تونستمیم مگه

 اغوشش بود وبس... میو اکنون تمام زندگان شدیبه او ختم م میتمام اجبارها یکه روز ی...عاشق کسشمیبار عاشقش م
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 ...شودی...نمشودیبدون تو نم کنمیر بار تکرار م...هزاشدیمنم...مگر اصال بدون او م یبدون او زندگ توانستمیم مگر

 

... رندیکه  بخواهند دستانم رابگ یبه  هزاران دست ازیندارد..مرا چه ن یمفهوم میای...من بدون دستانت دنشدیبدون تو نم یخدا سوگند که دلدادگ به

 اسان است... میدستان تو که باشد.تجسم بهشت برا

***........................................................*** 

 بابا تورو خدا...امشب فقط تولده... -

 سالم 18 طونیاخماشو تو هم کردو به دختر لوس و ش ارسالن

 ... یبر دمیاجازه نم افهیو ق پیت نیوقت شب اونم با ا نیکه گفتم.ا نیهم انایگفت:آر یشد و جد رهیخ

 تاقش رفت...و به سمت ا نیرو زم دیپاشو محکم کوب انایآر

 رفته... یلوس بودنش به ک دونمینم

 ...تو...ی: تو لوسش کرددیبهم توپ یبرگشت و دست به کمر عصبان انایبا رفتار آر ارسالن

 .دخترو دارم هی نیباباشه...هم زهیدختره عز یگفت یخواست براش فراهم کرد یهروقت هرچ یکردم و گفتم:من ؟ خوبه تو بود اخم

 براش کم بزارم... یزیچ خواستمیگفت: نم رونویفسشو هل داد بباز کرد و ن اخماشو

 ارسالنو به ارث برده بود... کلیسالم قد و ه 26.پسر دمیرو د نیدر قامت آرو یصدا با

 شده پدر و مادر گرام اخماشون تو همه... یسالم... باز چ -

 ..یسالم پسرم.خسته نباش  -

 ... یمرس -
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 میوقتا بهش حسود ی..بعضرهیدونه دخترش درم هی یجونش برا دونستمیپله ها دوخت...م ینگاشو به باالکرد و  یسالم یبا کالفگ ارسالن

 طرف... هیطرف...تو  هی ای: دنگفتیو م دیخندی..ارسالنم مشدیم

 ...شدمیمن غرق لذت م و

 مخاطب قرار داده بود نگامو بهش دوختم... نویارسالن که آرو یصدا با

 باشه....   پشیببر خونه دوستش...البته حواست به سر و ت رو انایبرو آر نیآرو -

 وقت شب؟ نیاخم کرد و گفت: ا نیآرو

 بره.. ییموقع جا نیا کنهیم غلط

 که بت گفتمو بکن. ی...تو هم کاردمیمن باباشم اجازه م -

 بابا.. -

 که گفتم... نیهم -

 ....نیش نه بگب شهیفردا نم گهیکه د نیلوسش کرد نقدیکرد و گفت: ا یپوف نیآرو

 دونستیبود و م یاستی...ارسالن خندش گرفته بود...دختر باسدشیب*و*سبغل ارسالنو ملچ مولوچ  دیموقع رفتن پر انایگرفت....آر خندم

 ارسالنو چطور رام کنه....

 طرش خواب نداشتم....بود...بدون ع میکه تمام زندگ یکه کنار شوهرم و بچه هام داشتم...مرد یفکر کردم....به خوشبخت میخوشبخت به

 بخوان

 معراج آغوشت مرا به

 

 یکول نیا نیسرزم که

 شود.... یتو آغاز م یمرز نفس ها از
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 زیبا  عزیز بابت نوشتن این رمان فرنوش صداقت با تشکر از

 ( ساخته شده است.wWw.Roman4u.iR) رمان فوریواین کتاب توسط سایت 

 Roman4u@کانال تلگرام : 
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