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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 .است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 :خالصه

 که دهمی شکنجت چنان گاهی... کنیمی رو فکرش که چیزیه اون از تررحم بی زندگی

 یهمه روی کشهمی بطالن خط گاهی... کشندمی فریاد دردش از وجودت بند بند

 بخوای، مجبوری که دهمی قرار جلوت رو هاییناخواسته هات،آرزو و هاخواسته

 !اجبار رنگ به هاییناخواسته کنی، قبولشون یمجبور 

 رو عشقش وجود تمام با که دختری جامعمون، دختران تمام تبار از دختریه ساره

 نخواست که مردی ممنوعه، عشقی با مردی آرژین و عاشق دختری ساره پرستید،می

 ...شد مجبور ولی کنه نابود را برادرش و عشقش هایعاشقانه

 قلبی سیگار رمان دانلود

 آرام نا آرام رمان دانلود

 مرگ الهه رمان دانلود

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b3%db%8c%da%af%d8%a7%d8%b1-%d9%82%d9%84%d8%a8%db%8c/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b1%d8%a7%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%87%d9%87-%d9%85%d8%b1%da%af/
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 ...بود برادر برایش که مردی با ازدواج و به شد محکوم معصومیت تمام با که دختری

 ...دیگری عاشق او و او عاشق یکی... هم به خورد گره عاشق دو زندگی

 

 !بزن حرف"

 ...دارم دوست را صدایت

 ...بگو

 ...بگو فقط

 بگیر آغوشم در

 ..بگو ماندن از گوشم در و

 هایی دارم دوستت از

 دلم ازشنیدنش که

 "بریزد

 :قدمهم

 قلبت و عقل حرف امّا! دیگه چیز یه عقلت گهمی چیزی یه دلت اوقات گاهی

 ت*ص*رق باید که تویی این. رقصهنمی تو ساز به روزگاه چون نیست مهم هاقدراون

 برای ممکنه هاوسط این حاال! بشی موفق تا کنی تنظیم زندگیت ملودی با همراه رو

 بزنی لبخند مجبوری ناخواسته، برقصی بوریمج ناخواسته، بشه نواخته آهنگی توی

 !اجبار رنگ   به هاییناخواسته این بین شدی اَسیر که تویی این حاال و ناخواسته
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 .کش آتش ،زندگی گرمای زندگی، آتش معنی به پسرانه کردی نام: آرژین

 .من یامیره معنی به دخترانه نام: ساره

 .کاوه به منسوب ،صخره معنی به کردی پسرانه نام: کاوان

 .خورشید معنی به یونانی ریشه با دخترانه اسم: هلیا

 .است قاطع برهان و خوبی یفرشته معنای به پسرانه پارسی اسم: پرهام

 .پاک و زالل آب مانند معنی به کردی دخترانه اسم: آوین

 

 یمهدک آخرین و کردم دور آینه توی زن فروغ بی و غمگین نگاه یمحدوده از رو نگاهم

 گرون هایشیشه به توجه بی و انداختم موهایم روی آزاد رو شالم. بستم رو مانتوم

 که زمانی نبود دور زیاد. رفتم کیفم سمت به کنسول رنگ نیلی میز روی عطر قیمت

 .کردممی خفه عطر و آرایش هاخروار با را خودم

 که اشپنجره مشکی یهاپرده با و تاریک و تیره اتاق این از خواستممی زودتر هرچه

 .بشم خارج شدمی نور ورود مانع

 و بود هلیا مطمعنا  . شدمی روشن و خاموش که انداختم گوشیم یصفحه به نگاهی

 اتاق از و انداختم خودم به رو نگاه آخرین! کردم دیر چرا که بزنه غر خواستمی دوباره

 .رفتم بیرون
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 شدمی مُنتها خونه آشپز به که یراهروی توی از صداش اتاقم، در صدای شنیدن با

 :کرد یادآوری بهم رو بد خاطرات از سیلی و پیچید

 !بخیر صبح شدی؟ بیدار-

 .نشنید جوابی همیشه مثل

 .رفتم در طرف به توجهبی داشت حضور اشپزخونه تو چون ولی بودم گرسنه

 آدم همگ ولی نکردم نگاهش سال دو. سکوت تو اممی و رممی! همینه زندگیم سال دو

 آدم مگه ولی ندادم رو جوابش سال دو کنه؟می فراموش رو زندگیش کابوس

 میره؟ یادش رو پاسخش بی هایالتماس

 جواب. شدم بیمارستان وارد. کردم پارک رو ماشینم و کشیدم وجودم ژرف از اهی

 رو پوشم رو و اوردم در رو مانتوم. رفتم اتاقم سمت به و دادم سر با رو پرستار سالم

 .شد اتاق وارد بیمارم اولین و صندلی روی نشستم وشیدم،پ

 شکر رو خدا اومدم کهاین محض به. نشدم زمان گذر متوجه که بودم مشغول قدرآن

 .شد وارد مریض آخرین ننداخت راه زاری و گریه کسی امروز کهاین بابت کنم

 دنشب طرف یک عصبی فشار بخاطر و عروسیش به بود مونده روز سه که دختری

 چیزی کردم سعی. بود برداشته رو اتاقم کل گریش صدای. بود شده عصبی فلج

 .بدم انجام براش کاری کردمی التماس و کردمی گریه. نگم بهش

 مانتو با رو روپوشم و شدم بلند صندلی روی از. رفت مریضم آخرین باالخره

 بودند، کرده دیواری کاغذ جدیدا رو اتاق هایدیوار. کردم عوض رنگم خاکستری

 اتاق از خواستممی و کشیدم پوفی. پاستیلی بنفش زمینه پس با درهم هایطرح
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 معمول طبق که گفتم بفرماییدی حوصلهبی. شد زده در موقع همون که برم بیرون

 :بود لبش روی همیشگیش لبخند. شد اتاق وارد عظیمی دکتر

 !دکتر؟ بوده براتون ایکننده خسته روز امروز انگار-

 دستش از رو فنجان. گرفت سمتم به رو نسکافس بود مشخص بوش از که فنجانی و

 :گرفتم

 .گرفت رو انرژیم کمی بیمارم آخرین بله! ممنون-

 :داد تکون رو سرش

 !خدانگهدار نیستم، مزاحمتون! ببرید تشریف زودتر بهتره پس-

 .بیاره سکافهن برام کاریم وقت پایان که بود این مسئول انگار. دادم تکون رو سرم

 .گذاشتم میزم روی رو فنجانش و خوردم رو نسکافه

 .زدم رو آسانسور دکمه و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 از من چرا کنممی فکر خودم با گاهی. شدم خونه وارد و انداختم قفل توی رو کلید

 رم؟نمی جهنم این

 داشت یاد و یخچال در به نگاهی. شدم خونه آشپز وارد و کردم عوض رو هاملباس

 .انداختم روش

 دونممی خونه بیام دیر شاید امشب! ببخش رو من. نباشی خسته! عزیزم سالم-

 …دارم دوستت. کن قفل رو در اومدم دیر اگه ولی داره امنیت ساختمون
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 که که هایییادداشت همه مثل. برداشتم رو کاغذ و گرفتم اسمش از رو نگاهم

 زمزمه ب**ل زیر و زدم پوزخندی. ریختم میز روی و کردم ریزش ریز گذاشتمی

 :کردم

 کنی؟ بدبخت رو کی خوایمی باراین-

 .آوردم بیرون مرغ تخم همراه به رو سوسیس

 و املت یا و خورمنمی نهار و شام یا! مجرد هایپسر زندگی مثل بود شده زندگیم

 .خوردممی مرغ تخم سوسیس

. گذاشتم ماشین توی هاروظرف و خوردم رو امنهعصرو بگم باید گفت شهنمی که نهار

 دونستممی چون برنگشتم. شد باز شتاب با خونه در که رفتم اتاقم سمت به

 نقشه و وسایل بعضی اوقات اکثر و بود شلخته بودم فهمیده سال دو این تو! خودشه

 .داره برشون تا برگرده بود مجبور و گذاشتمی جا رو ها

 :گفت رفتمی تاقشا سمت به که همونطور

 گذاشتم؟ جا رو نقشه دوباره که دونیمی بهتر خودت عزیزم، ببخشید-

 :بگم و سمتش برگردم خواستممی

 !هستی گیجی و شلخته آدم دونممی اره-

 به بود زده که هاییحرف به توجه بی! بودم سنگ بودم، الل مرد این مقابل در من ولی

 .رفتم اتاقم سمت

 تا چند. کردم چک رو تلگرامم. برداشتم رو گوشیم و تخت روی کشیدم دراز

. نداشتم رو هاشحرفی پر حوصله که هلیا هایپیام همراه به دوستی درخواست
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 که کردم خاموش رو گوشیم پست تا چند گذاشتن از بعد و کردم چک هم رو اینستا

 :اومد صداش. دادم بیرون عصبی رو نفسم. شد باز اتاقم در

 !باش خودت مراقب رفتم من عزیزم خداحافظ-

 ساعت. انداختم ساعت به نگاهی. امد خونه در صدای بعد ثانیه چند و بست رو در

 از بشم، رها دردهام از تا بخوابم بخوابم، کمی تا بستم رو هامچشم. بود ۶:۴۵

 رو هاییالتماس کابوس بشم دور هم هااون از ولی بشم دور کشیدم که زجرهایی

 من گفتمی بود سال دو این تو ما همراه کسی اگر که کردم دیمر  به که بینممی

 ...زمین   روی آدم ترینمهربون اون و تریندل سنگ

 کرد؟ نابود منو زندگی مهربون مرد همین داره خبر کی اما

 .دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 تاریک تو اتاق. کردم باز رو امچسبیده بهم هایپلک اومد بیرون از که صدایی و سر با

. افتاد ساعت به چشمم که کردم روشن رو چراغ شدم بلند جام سر   از بود، رفته فرو

 خوابیدم؟ ساعت هفت تقریبا   من یعنی

 لیوان تا رفتم آشپزخونه سمت به. اومدم بیرون اتاق از و انداختم موهایم روی رو شالم

 .دیدمش آشپزخونه توی که بخورم آبی

 .کردم پرش و برداشتم لیوانی. اوردم بیرون یخچال از رو آب پارچ بهش توجه بی

 شدی؟ بیدار صداهام سر با-

 :ایستاد جلوم سریع که برم بیرون خونه آشپز از خواستم
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 عوض رو رفتارت مادرم خاطر به فقط شهمی اگه! جااین میان هااین مامان شب فردا-

 !کن

 بودی؟ من مادر عیفض قلب فکر به تو مگه بگم بهش شدمی شد،می کاش ای

 ...سوزان-

 .شد رد چشمم جلو از صحنه یه

 :لرزوند رو تنم صداش توی نفرت. چشمام تو شد خیره

 آرژین همون پی برو! نداشتی رو من عشق لیاقت تو خوره،می هم به ازت حالم-

 سوزان رو تو باید سوزانی، نیستی ساره تو رو، زندگیم سوزوندی عوضی توی! کثافت

 !کرد صدا

 آخرین معرفتشبی دوست اون که گفت رو اسمی. کنه سکوت که اوردم باال رو ستمد

 .گفت بهم لحظه

 به دوید. نیفتم تا گرفت اپن به رو دستم. سست زانوهام و بود شده کوتاه هامنفس

 :بود ترسیده. گرفت رو بغلم زیر و سمت

 .بکش نفس باش آروم! باش آروم-

 .داد خوردم به رو آبی لیوان

. کنم فکر چیز هیچ به خواستمنمی. دویدم اتاقم سمت به و شدم جدا ازش سریع

 .خوردم آب بدون و برداشتم قرصی

 ...افتاد هم روی و شد گرم هامپلک. گذاشتمی تاثیر داشت کمکم هاقرص

*** 
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 .کردم معاینه رو هامبیمار بدبختی با. نداشتم اعصاب که بود هاروز اون از امروز

 ماساژ به شروع و گرفتم هامدست بین رو سرم رفت بیرون اتاقم از که بیمار آخرین

 :اومد هلیا نگران صدای. شد باز اتاقم در. کردم هامشقیقه

 خوبه؟ حالت شده؟ چت ساره-

 .کردم نگاهش و اوردم باال رو سرم

 :کرد نگاهم بود شده تر تیره عصبانیت از حاال که عسلیش هایچشم با

 خودت با داری کنه؟می بد حالتو بینینمی خوردی؟ رو کوفتی صقر  اون دوباره باز-

 کنی؟می چیکار

 ماساژ رو پیشونیم و رفتممی راه اتاق توی. شدم بلند جام از و زدم پسش کالفه

 رو سریع. شدممی بدتر وگرنه خونه رفتممی باید بود، پا به آشوب وجودم تو. دادممی

 هایزدن صدا به توجه بدون. بداشتم رو کیفم و ماورد در رو بود مانتوم روی که پوشم

 و گرفتم دربست کنم، رانندگی بتونم عمرا   حالم این با. رفتم بیرون بیمارستان از هلیا

 نگه خونه جلوی تاکسی. دادممی ماساژ درد از رو پیشونیم عصبانیت با شدم، سوار

 .شدم ساختمون وارد و کردم حساب رو کرایش. داشت

 به کنان لخلخ و انداختم ایگوشه رو کیفم. رفتم داخل و انداختم فقل توی رو کلید

 آبی لیوان با و برداشتم هاقرص یجعبه توی از رو قرصم. رفتم آشپزخونه سمت

 هاستقرص بخاطر کردمی فکر هلیا. شدم رها روش و رفتم کاناپه سمت به. خوردم

 ...اون بود لعنتی اسم اون بخاطر ولی دارم درد سر که

 ...برد خوابم و شد بسته چشمام

 خوابیدی؟ جااین چرا شو بیدار عزیزم ساره... ساره-
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 .شدم خیره چهرش به کامل سال دو از بعد. کردم باز رو هامچشم

 :زد لبخند

 عزیزم؟ خوابیدی جااین چرا-

 :گذاشت پیشونیم روی رو دستش. گرفتم ازش رو نگاهم و نگفتم چیزی

 دکتر؟ بریم! نیست خوب حالت-

 تلفن و شد بلند جاش از تلفن زنگ صدای با. دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 .برداشت رو خونه

 نیست خوب حالش ساره مامان... خوبی؟ شما خوبم برم قربونت مامان، سالم... الو-

 !خداحافظ باشه... نکنه درد دستت نه نه... خدا رو تو ببخشید

 رو بازوم خواستم. کرد بلندم و گرفت رو بازوم زیر .اومد سمتم به و کرد قطع رو گوشی

 :داشت نگهم ترمحکم که بکشم بیرون دستش از

 !دکتر ریممی-

 هاهمون با و بودم نیاورده در رو لباسام خواب از قبل. کرد هدایتم در سمت به و

 .بودم خوابیده

. داد تکیه خودش به رو من و شد متوجه. بایستم تونستمنمی. زد رو اسانسور دکمه

 سمت به رو دستم. بود شده شروع شدیدم درد سر شدیم، وارد باهم و اومد آسانسور

 بین رو سرم و خوردم لیز آسانسور گوشه درد از. دادم ماساژش و بردم پیشونیم

 :کرد بلندم و سمتم شد خم نگران. ایستاد اسانسور. گرفتم دستام

 .دکتر برمتمی االن باش آروم-
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 سوار هم خودش. بشینم کرد کمکم. کرد باز رو جلو در و بردتم ماشینش سمت به

. رفتممی خودم که بود بیمارستانی همون. رفت بیمارستان سمت به سرعت با و شد

 بیمارستان وارد هم با و بشم پیاده کرد کمکم. شد پیاده و کرد پارک رو ماشینش

 :کرد نگاهم بهت با و طرفم دوید دیدنم با پرستارها از یکی. شدیم

 خوبه؟ حالتون دکتر خانوم-

 :کرد پرخاش بهش عصبانیت با

 !پوفف... االن که بود خوب حالش اگه-

 :گفتم حالی بی با سریع که بگه چیزی خواست پرستار

 هست؟ نصیر دکتر-

 .رفتن شما اومدن از قبل پیش دقیقه چند همین نه-

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 ارن؟د مریض االن چی؟ عظیمی دکتر-

 .ندارن بیمار فعال نه! هستن بله-

 زد در. رفتم عظیمی دکتر اتاق طرف به بدبختی با. رفت پرستار که دادم تکون رو سرم

 .داخل رفتیم دکتر بفرمایید با و

 :شد بلند جاش از متعجب دیدنم با عظیمی دکتر

 .شده چی سعادت؟ دکتر-

 توی رو داروها دقیقه چند زا بعد و کرد معاینم عظیمی دکتر. نشوندم صندلی رویی

 تزریقی داروهای سری یه. اومدیم بیرون دکتر اتاق از و کردیم تشکر. نوشت دفترچم
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 که اومدیم بیرون بیمارستان از هم با. بزنه برام خونه تو هلیا دادم ترجیح که داشتم

 :پیچید گوشم تو مزخرفش صدای

 .عزیزم شمیم درمونت خودم دکتر؟ خانوم بده حالت! موشی موش آخی-

 .کردمی ایجاد مزاحمت برام بود هفته یک که پسری همون

 داد و زد پسره صورت توی مشتی. رفت سمتش به و داد تکیه ماشین به رو من

 :کشید

 !عوضی بزن زر دیگه بار یه داری جرات-

 :گفت پرویی و خنده با پسره

 پسرشی؟ دوست چیه؟-

. اومدمی فرود پسرک اون صورت توی که بود هاییمشت و شد ترجری حرفش این با

 .کنند جداشون کردندمی سعی مردم

 :زدم صداش حال بی و رفتم سمتش به بدبختی با

 !کن ولش آرژین-

 :کشید داد خشم با

 .ماشین تو برو تو -

 :کشیدم رو بازوش

 !آخ... کن ولش کشتیش آرژین-
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 کمکم. شد لندب جاش از و کرد ول رو پسره سریع که بردم سرم سمت به رو دستم

 فحش پسره به ب**ل زیر. افتاد راه و نشست هم خودش بشم، ماشین سوار کرد

 :زدم ب**ل سختی به که دادمی

 کردی؟ کارو اون چی برای-

 :بود گرفته قرار سرخی از ایحاله توی مشکیش هایچشم

 بزنه؟ زنم به خوادمی که زری هر بخوره، خوادمی که گوهی هر کنم نگاه وایسم-

 :کردم نگاهش حالی بی اب

 در اومده زورگیر یه با سعادت دکتر افتهمی چو فردا از رفت، آبروم! بزن حرف درست-

 !کاری کتک بیماستان

 :گفت عصبی و کالفه

 ...سوزان کن ولم-

 :زدم داد بزنه حرفی خواست تا گفته چی بود فهمیده خودش انگار

 !بفهم رو این امساره من نیستم سوزان من-

 .شد حاکم بینمون سکوت و نگفت چیزی

 سمت به و گرفت رو بازوم زیر. شدیم پیاده و کرد پارک پارکینگ توی رو ماشین

 کناریمون واحد ساکن غفور خانوم بشیم آسانسور وارد خواستیم تا. رفت آسانسور

 :گفت متعجب من زار حال دیدن با و شد داخل هم

 شایان؟ آقای شده چی نده بَد خدا-

 .داده بَد که وقته خیلی من برای خدا بگم بگم، زن این به شدمی کاش ای
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 :داد تکون رو سرش آرژین

 !خورده سرما یکم ساره نیفتاده اتفاقی نه-

 :زد لبخندی

 .بشن بهتر که انشاءلله-

 تکون رو سرم غفور خانوم خداحافظی جواب در. رفتیم بیرون و ایستاد آسانسور

 بعد. گرفتم رو هلیا شماره و برداشتم رو گوشیم .شدم اتاقم وارد کمکش بدون. دادم

 .برداشت بوق تا سه از

 حالت پیشش، رفتی امروز گفت پرهام. نگرانی از مردم ساره نکنه کارتچی بگم خدا-

 خوبه؟

 :گفتم حس بی و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

 دیگه؟ کیه پرهام. بهترم-

 :دادمی جال رو روحم دارش ناز هایخنده. خندید

 .گممی بهت رو اشقضیه بعدا   حاال! دیگه خودمون عظیمی دکتر همین-

 :گفتم همین بخاطر نداشتم کنجکاوی حوصله

 !بزن برام بیا نوشته برام تزریقی داروی تا چند جانت پرهام-

 :زد غر

 پرستارم؟ من مگه اه-

 .منتظرتم هلیا نیست خوب حالم-
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 .کردم قطع رو گوشی هاشغرغر به توجه بدون

. اومد سمتم به و شد اتاق وارد. چرخیدم مخالف سمت به که شد باز اتاقم رد

 ب**ل. گرفت بازی به رو تخت کنار عسلی روی چینی عروسک و تخت روی نشست

 :کرد باز

 !شکستی رو اتساله دو طلسم امروز اسمم زدن صدا با کردم فکر-

 :غرید عصبی شد، طوالنی که سکوتم

! توجهیت بی این از شهمی تیکهتیکه داره صاحابمبی لبق بگو؟ چیزی یه لعنتی د  -

 ترکم گل از سال دو رفتم، صدقت قربون سال دو! کنیمی دیونم داری لعنتی آخه

 .بزنی حرف کلمه یه که کنممی کوچیک برات رو خودم دارم سال دو نگفتم، بهت

 ادد. خودش طرف کشید و گرفت محکم رو شونم که نکردم هاشحرف به توجهی

 :کشید

 بکنه من به ا هانتی ترینکوچک نداره جرات کس هیچ! دیگه بسه ساره کردی خستم-

 نادیده رو من هایالتماس! گذاشتی پا زیر و من شخصیت و غرور که ساله دو تو بعد

 .گرفتی

 رو من هایالتماس که بودی تو بودی، تو لعنتی آخه بگم بهش بزنم داد خواستممی

 .ندیدی گذاشتم پا زیر که رو غرورم ندیدی،

 با هاشصحبت صدای. رفت بیرون اتاقم از و شد بلند جاش از خونه در صدای با

 .شد اتاقم وارد هلیا بعد دقیقه چند و اومدمی هلیا

 :گفت نگرانی با و تخت روی نشست
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 خوبه؟ حالت-

 :گفت که دادم تکون رو سرم

 کجاست؟ داروهات-

 :گفت و انداخت آرژین به نگاهی. داشت برش کردم، میز به ایاشاره

 باشی؟ بیرون شهمی-

 :گفت و انداختم باال ابرویی آرژین

 چرا؟-

 :زد نیشخند

 !نباشه راحت شاید-

 .برداشت هلیا سمت به قدمی آرژین. کرد نگاهش دار معنی و

 :کرد غلیظی اخم

 !شوهرشم من باشه؟ راحت من پیش نباید چرا-

 :شد سینه به دست و زد پوزخند هلیا

 !باشه داشته قبولت همخونه عنوان به حتی کنمنمی فکر! شوهر-

 :غرید شدش کلید هایندندو بین از و داد فشار هم روی رو دندوناش آرژین

 !گیمی چی بفهم-

 :شد کالفه. گذاشتم پیشونیم روی رو ساعدم

 !اه! بسه-
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 :خندیدم. رفت بیرون اتاق از و انداخت هلیا به غظبناکی نگاه آرژین

 کتک بود نزدیک نیست یادت رو قبل دفعه ذاریی؟می سرش به سر چرا روانی خهآ-

 ؟بندازی راه کاری

 :خندید هم هلیا

 در دارم ببخشید البته بیارم در سرش رو رم حرص باید جوری یه کنم کارچی خب-

 .هازنممی حرف جوریاین شوهرتون مورد

 :کردم عوض رو بحث

 پرهام؟ شده یعظیم دکتر چرا نگفتی حاال خب-

 :گفت کشیدمی سرنگ تو رو دارو که حالی در ذوق با بود افتاده یادش چیزی انگار

 !کرد خواستگاری ازم-

 :کردم تعجب

 تو؟ از عظیمی؟ دکتر کرد؟ خواستگاری-

 :گفت کردمی تزریق رو دارو که حالی در و کرد نازک چشمی پشت

 چمه؟ من مگه وا-

 :گفتم و خندیدم

 !بود نداده نشون چیزی کردم تعجب خیلی آخه نیست چیزیت نه-

 رو سرمم و برگشتم انداخت، اتاقم گوشه زباله سطل توی رو سرنگ و داد باال ایشونه

 :گفت نگران و نشست تخت روی کنارم. زد
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 کنه؟نمی اذیتت ساره-

 :گفت کالفه. دادم تکون نه نشونه به رو سرم

 .کنم درکت تونمنمی هنوزم-

 :گفتم حرفش به توجهبی

 کرد؟ خواستگاری رسمی ازت-

 :گفت خنده با و رفت یادش قبلیش حرف

 گفت؟ چی دونیمی وای! خواستگاری بیاد خواست اجازه ازم بابا نه-

 :گفت بیاره در رو پرهام ادای کردمی سعی که حالی در

 برای بشیم مزاحمتون هفته آخر خانواده همراه من بدید اجازه شهمی نصیر دکتر-

 !اریخواستگ

 :گفت و خندید

 من از اخالقیشبی و جدیت همه اون با عظیمی دکتر دونینمی اصال   واییییی-

 خواستگاری با ده روزی انگار گفت راحت قدران هیچی کهاین! کرد خواستگاری

 !رُکه یارو این که بس بود مونده باز دهنم گیمی رو من... کنهمی

 :گفتم و خندیدم

 اخالق؟بی گهمی داره دوستش که کسی به آدم! کردنه تعریف وضع چه این آخه-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت

 دارم؟ دوستش من گفته کی-
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 :کشیدم اهی

 .داشتم رو هاچشم برق این هم من روزی یه-

 :گفتم که انداخت پایین رو سرش هلیا

 داری؟ خبر ازش-

 :گفت و داد تکون رو سرش

 .کنهمی ازدواج داره... اره-

 :دادم فشار هم روی درد با ور  چشمام

 دیدی؟ رو دختره-

 :گفت بغض با و کالفه

 !درک به اصال کن ولش-

 :گفتم و گرفتم رو دستش که بشه بلند خواست

 شکلیه؟ چه-

 :گفت بغض و اخم با

. چاقه تقریبا هیکلش و کوتاهه قدش حجابه،بی تقریبا! رسهنمی تو پای به زیباییش-

 !کاوان هایمعیار تمام برعکس درست

 "است وحشتناک است قانع تو از کمتر به اینکه کنار، به خواهدنمی را تو اینکه"

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
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 و حال که شکستم رو کی دل گرفت؟ رو دامنم کی آه اوردم؟ در رو کی اشک من هلیا-

 بغلم کاوان کهاین جای به باشم، کاوان کنار کهاین جای به االن که اینه؟ هم االن روز

 لعنتی؟ خونه این تو! باشم جااین باید کنه

 .شد کوتاه هامنفس و فشردم مشتم توی رو تختی رو

 :گفت بلند و ترسیده و پرید جاش از هلیا

 !هاشم بنی قمر یا-

 ،آرژین.برگشت نفسم کمکم که داد خوردم به رو آب. اورد برام آبی لیوان و بیرون دوید

 :گفت هلیا به رو عصبانیت با

 شد؟ بد حالش یهو کردی کارشچی-

 :گفت بغض و عصبانیت با هلیا

 کسی پیش االن شدی باعث تو! عوضیه توی تقصیر االنش حال نداشتم کاریش من-

 فهمی؟می نباشه کاوان کنار االن شدی باعث تو! نباشه داشت دوستش عاشقانه که

 !لعنتی کردی نابودش

 مونده کم و کشیدمی بلندی هایفسن آرژین. کردمی عصبیم هلیا هایگریه صدای

 .کنه خفه رو هلیا بود

 :رسید گوشم به آرژین ضعیف صدای که سقف به بودم خیره

 .نداره خبر چیر هیچ از کس هیچ-

 .گذاشت دستم روی رو دستش و نشست کنارم هلیا. رفت بیرون خونه از و

 :گفتم و کردم بهش رو پشتم
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 .بذار تنهام هلیا برو-

 .اومد خونه در صدای بعد ثانیه چند. شد بلند جاش زا و نگفت چیزی

 همین مگه آخه همیم؟ برای ما گفتنمی مگه اصال   اد؟می دلش کنه؟می ازدواج داره

 چی پس نبود؟ ما شدن نامزد واسطه خودش مگه رسوند؟ هم به رو ما که نبود آرژین

 ...کرد؟ خراب رو چیز همه خودش چرا شد؟

 ؟خوبه حالت عزیزم ساره،-

 هاشچشم هم کاوان. انداختم مشکیش هایچشم به رو نگاهم و کردم باز رو چشمام

 :کردم زمزمه ب**ل زیر. بود مشکی

 !کاوان-

 روی کالفه و اومد باال دستش. گرفت قرار سرخی از ایحاله در حاال مشکی گوی دو

 :باشه آروم کرد سعی. شد کشیده صورتش

 !مرد کاوان! کن فراموشش کنه،می ازدواج داره! شد تموم کاوان! کن بس عزیزم ساره-

 :زدم جیغ

 که ما! لعنتی کشتیش تو کردی، نابودش تو... تو نمرد نشد، نابود نشد، تموم کاوان-

 کردی خراب چیزو همه تو کنیم عروسی بعدش هفته دو بود قرار بودیم خوب هم با

 !عوضی

 :گفت و کشید ایکالفه پوفف

 خواب االن تا دیروز از. بخور رو نهارت شو بلند کنیم دعوا نکردم بیدارت کن بس-

 !نخوردی هم شام بودی
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 .کرد بلندم زور به و گرفت رو بازوم که چرخیدم خالفش به حالبی

 :زدم غر

 !کن ولم-

 صندلی روی نشستم. بردم آشپزخونه طرف به و کرد بلندم من به توجهبی آرژین ولی

 دستم از رو قاشق. گرفتم بازی به رو سوپ محتویات گذاشت، جلوم رو سوپ ظرف که

 با. چرخوندم رو سرم سریع که اورد دهانم سمت به و برد سوپ ظرف توی و گرفت

 :گفت اخم

 و شام یا کردی، درگیر کارات با رو خودت همش وقته چند این ساره؟ خورینمی چرا-

 لج کی با کنی؟می کارچی خودت با داری! خوریمی املت یا و خورینمی نهار

 کنی؟می

 خودش سمت به رو سرم و گرفت رو چونم بدم جوابی بذاره اینکه بدون بعد و

 به رو سوپ و کرد دهانم وارد بستم هایب**ل بین از زور به رو قاشق. چرخوند

 .داد خوردم

 :کردم زمزمه و دوختم محبتش از پر هایچشم به رو نگاهم

 چرا؟-

 :گفت متعجب و شنید

 چرا؟ چی-

 رسوندی؟ هم به رو کاوان و من خودت که صورتی در کردی خراب رو گیمزند چرا-

 :گفت و کشید صورتش به رو دستش کالفه
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 سال دو همون مثل پس بگی رو هاحرف این که کردی باز ب**ل سال دو از بعد اگه-

 !بمون ساکت

. کردم کز تختم گوشه شدم اتاقم وارد. شدم بلند جام سر   از و ندادم بهش جوابی

 چرخیدمی اسم یه حول فقط کارماف

 !کاوان-

 چطور یخ؟ کوه شده کرده؟ تغییر من اندازه به یعنی. بودمش ندیده که بود سال دو

 شده؟ متنفر دخترا یهمه از گفتنمی هلیا مگه کنه؟ ازدواج تونست

 و گرفتم رو اششماره قدران سال دو این تو. داشتم برش و رفت گوشیم سمت نگاهم

. زدم زنگ بار این و گرفتم رو اششماره. امحافظه تو شده حک اعدادش هک نزدم زنگ

 :داد جونم به روح صداش. لرزیدمی هامدست

 الو؟-

 :گفت خشنی صدای با که افتاد هامچشم از ایدیگه اشک قطره! بوده خواب معلوم

 الو زنی؟نمی حرف زنیمی زنگ داری مرض-

 که کسی که نداختمی تیکه قدران که بود کاوان اگه! نبود کاوان نه بود؟ کاوان این

 :کردم زمزمه آروم. افتهبی کردن غلط به شده مزاحمش

 !کاوانم -

 :اومد پوزخندش صدای
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 بد چرا دیگه اره گذره؟می خوش سعادت؟ دکتر خانوم احوال! زده زنگ کی ببین-

 با نشستی االن که معلومه کردی تلکه رو من مثل احمقی بدبخت یه سال پنج بگذره

 !شده بچه الف یه خر چطور که خندیدمی احمق کاوان ریش به کثافت اون

 :گفتم هقهق با. کردم گریه به شروع بلند بلند و شکست بغضم

 ...خدا رو تو کاوان... کاوان-

 :گفت تمسخر با ولی جدی و کرد قطع رو حرفم

 .بشه راحتنا نامزدم ندارم دوست چون نشو مزاحمم. ندارم کاری تو با من-

! کرد نابودم. زد رو خالص تیر رفت، باال هقمهق. پیچید گوشم توی آزاد بوق صدای

 نبود؟ بلد کردن گریه روزگاری که دختری بودم؟ من این

 گریه تر بلند نداشت؟ رو ناراحتیم ایذره طاقت روزگاری که پسری بود؟ کاوان این

 :کشیدم داد با و سمتش کردم پرت محکم رو گوشی. شد باز اتاقم در که کردم

 !خورهمی هم به ازت حالم! گمشو برو-

 :گفتم داد با و مقابلش ایستادم

 !آرژین متنفرم ازت-

 :گفت داد با خودم مثل. کوبید دیوار به و گرفت رو هامشونه

 هی. شو متوجه رو این نداره دوستت دیگه اون نفهم یدختره! کردی دیونم! کن بس-

 !کنیمی دراز گلیمت از بیشتر پاتو تو کنممی رو مراعاتت مگنمی بهت هیچی چی هر

 :گفتم جیغ با
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 بدی چه! زندگیم به زدی گند که بودی تو داشتم رو خودم زندگی که من لعنتی د  -

 چرا؟ نبود بد حالت که تو آخه لعنتی کردم؟ بهت

 .گرفت هاشدست بین کالفه رو صورتش. رفت عقب و و کرد ول رو هامشونه

 صدای بعد ثانیه چند. بره بیرون اتاقم از که کرد پیدا ایبهانه و شد زد ونهخ زنگ

 کاری گند چقدر نیست معلوم. رسید گوشم به مادرش و پدر با پرسی احوال و سالم

 .دیوار کنار خوردم لیز. اومدند کنار موضوع این با راحت مادرش و پدر که بود گرده

 :گفت که اومد مادرش دایان صدای

 !کجاست؟ ساره-

 .زنممی صداش االن-

 :گفت که اومد صداش سرش پشت و خورد اتاقم در به ایتقه

 ...جان ساره-

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش

 .میام االن-

. برداشتم رو شونه و زدم روم به رو دختر خراب حال به پوزخندی. ایستادم آینه جلوی

. اومدم بیرون اتاق از و کردم رهاش باز طورهمون اومد در ژولیدگی از یکم اینکه از بعد

 همه از دور ینفره تک مبل روی و چرخوندم سالن توی رو نگاهم و کردم آرومی سالم

 نمایش به رو بودنش کرد رشیدش قد و هیلکل که خان اسماعیل. نشستم

 :گفت و کرد نگاهم جدیت با گذاشتمی

 بهتری؟ دخترم؟ خوبه حالت جان ساره-
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 :گفتم پوزخند با و دادم تکون رو سرم

 .شما لطف به بله-

 هم آوین و داشت پدرش به عجیبی شباهت آرژین. افتاد دایان بعد و آوین به نگاهم

 :گفت مهربونی با دایان که چرخوندم ایدیگه سمت به رو نگاهم. بود مادرش کپی

 و حال هست هم بهتر. بیا تونیمی اگه هست، آوین تولد دیگه روز دو جان ساره-

 !شهمی عوض هوات

 :گفتم سرد و کردم حوالش نگاهی تفاوت بی

 .دارم کار …بیام بتونم کنمنمی فکر-

 :گفت لبخند با

 .شهمی شروع شیش ساعت از آوین تولد کاری؟ چه آخه عزیزم-

 :کشیدم پوفی

 .کنممی رو خودم سعی-

 :گفتم بهشون رو و شدم بلند

 !نیست خوب حالم من خوام،می معذرت-

 بوم سمت به تفاوتبی و انداختم شدم نابود گوشی به نگاهی. رفتم اقمات سمت به و

 خودش تو دیوار گوشه که انداختم دختری کامل نیم تصویر به نگاهی. رفتم نقاشیم

 .انداختم بود رفتن حال در اون به پشت که پسری به اشک با و بور شده جمع
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 که بودم نقاشی در غرق قدران. کردم دادنش ادامه به شروع و نشستم صندلی پشت

. برگشتم سمتش به. گذاشت شونم روی رو دستش. نکردم حس کنارم رو حضورش

 .نشست تخت روی و گرفت سمتم به رو خونه تلفن

 بله؟-

 :پیچید گوشم توی هلیا عصبی صدای

 !اورده سرت بالیی پسره این گفتم نگرانی از مردم خاموشه؟ چرا گوشیت نکبت-

 :گفتم تفاوت بی بعد و شد یدهکش گوشیم سمت به نگاهم

 هلیا؟ داری کاری-

 :گفت جیغ با

 !توام نگران قدران که من سر تو خاک-

 :گفت سریع که بگم چیزی خواستم. نشست بم**ل رو گمرنگی لبخند

 قبول که هم رو من. بدم انجام باید من رو کارت همه نبودی که امروز برم من اخ اخ-

 !کن روشن گوشیتم …سعادت ردکت سعادت دکتر گنمی هی ندارن

 .دادم تکون تاسف روی از سری انداختم تلفن به نگاهی

 .برگشتم سمتش به صداش با که بدم ادامه رو نقاشی خواستم

 .دهمی بهم بدی حس! نمیاد خوشم تابلو این از-

 :زدم پوزخندی

 .اومده سرم بالهایی چه اندازهمی یادم امتابلو این عاشق من-
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 :گفت کردمی عوض رو بحث ناشیانه که حالی در و ردک نگاهم کالفه

 تولد؟ میای-

 نیشش اون و کردم بهش غلیظی اخم. کشید دراز تختم روی که انداختم باال ایشونه

 .کرد باز رو

 و خندید که کردم نگاهش کالفه. اومد سرم پشت. اومدم بیرون اتاق از حوصله بی

 گردنم دور رو دستش و نشست مکنار  اومد که کاناپه رو نشستم. نگفت چیزی

 که شد خیره بهم منتظر. کردم نگاهش و کشیدم کنار رو خودم زده شک. انداخت

 :گفتم

 ده؟می معنی چه کارات این-

 :گفت و انداخت باال ایشونه

 بشم؟ نزدیک زنم به نباید یعنی. نداره معنی-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 نیستم؟ من که منظورت زنت؟-

 :گفت دهخن با

 .خدمتکارهاست از یکی منظورم نه -

 جا رو هاشبکه قدران. کردم روشن رو ویتی برداشتم، رو کنترل و زدم بهش پوزخندی

 رو دستش که دادم تکون رو پاهام عصبی. کشید دستم از رو کنترل که کردم جا به

 :گفت متعجب و گذاشت پام روی

 ی؟سردرگم و عصبی و کالفه انقدر چرا چته؟ تو-
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 :گفت لبخند با. کرد بلندم و کشید رو دستم که ندادم رو جوابش

 !شهمی بهتر اتروحیه. بزنیم قدم بریم شو آماده-

 :گفتم کالفه

 .نمیام هم بهشت تو با من-

 :گفت و اتاق سمت داد هولم

 !نرو موقع اون دادن راهت بهشت اگه-

 پانچوم زیر که بلوزی ولی بود سر هوا. پوشیدم رو مشکیم شال و دمپا شلوار پانچو،

 بیرون خونه از و گرفت رو دستم و زد لبخندی. اومدم بیرون اتاق از. بود گرم داشتم

 و اومد آسانسور داد، سر ایکالفه پوف که کشیدم پس رو دستم محکم اخم با. رفتیم

 :گفت اخم با و افتاد پانچوم به چشمش اسانسور تو. شدیم واردش دو هر

 !سرده هوا بیرون پوشیدی؟ چیه این-

 .شد تر غلیظ اخمش که ندادم رو جوابش

 :گفتم پوزخند با که بره ماشینش سمت به خواست. اومدیم بیرون آسانسور از

 بزنی؟ قدم خوایمی ماشینت با-

 :گفت و پیشونیش رو زد رو دستش

 !نبود حواسم اخ-

 :گفتم ب**ل زیر

 .هست حواست کی تو-
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 که رفتیم راه قدران. کردیم زدن قدم به روعش هم کنار. نگفت چیزی ولی شنید

 .بود اومده در صداش

 :گفت غرغر با

 هم حالت که صورتی در بری راه قدران تونیمی چطور تو. شد نابود پام دیگه بسه-

 .نبود خوب

 :گفتم تفاوت بی

 ...کاوا و من چون-

 .نگفت چیزی و فشرد هم روی رو دندوناش. خوردم رو حرفم

 اتاقم سمت به حرف بی که شدیم خونه وارد. برگشتیم رو رفته راه و بود شده تاریک

 .خوابیدم و بستم رو هامچشم شام خوردن بدون. رفتم

 از بعد. شدم بلند تخت روی از حالبی. کردم باز رو هامچشم ساعت زنگ صدای با

 آرژین به توجه بدون و پوشیدم رو اممشکی پا تا سر لباسای صورتم و دست شستن

 بگیرم تاکسی خواستم بود، بیمارستان ماشینم چون. بیرون زدم خونه از و شدم لندب

 :ایستاد پام جلوی آرژین ماشین که

 !رسونمتمی خودم سوارشو-

 ماشینش حتی و برسه من به سرعت این به تونست چطور که موندم بهت تو من و

 !بیاره بیرون هم رو

 بی رسیدیم هم وقتی. بود بینمون سکوت بیمارستان تا شدم، سوار و نداشتم ایچاره

 .شدم پیاده حرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

33 

 

 اعصابم شدم که بیمارستان وارد. کردمی عصبیم این و بود جوری یه هانگهبان نگاه

 عوض روپوش با رو مانتوم. رفتم اتاقم سمت به حوصلهبی و ریخت هم به بیشتر

 دکتر یکله و سر هلحظ همون. بزنم بیمارام به سری تا اومدم بیرون اتاق از و کردم

 شده من عاشق کردممی احساس گاهی که زدمی سر من به قدران. شد پیدا عظیمی

 :گفتم لبخند با و دادم تکون رو سرم سالمش جواب در. هلیا جای به

 !عظیمی دکتر گممی تبریک -

 :گفت و خندید پرهام

 سعادت؟ دکتر رسهمی زود خبرها-

 به دقیقا   شد موکول که عملی و مریض چند ینهمعا از بعد. نگفتم چیزی و خندیدم

 .برگشتم خونه به ،آوین تولد روز

 براش و برداشتم کاغذی رفتم از قبل صبح. نیفتاد خواصی اتفاق آوین تولد روز تا

 .گذاشتم یاداشت

 !ساره. میام خودم من برو تو. بیمارستانم ۷ ساعت تا من-

 خانوم بیمارم. کردم عمل تا اومد در مجون. دادم انجام سختی به داشتم که رو عملی

 عمل جز ایچاره. بود کرده پیشرفت تومورش و داشت مغزی تومور که بود ایساله ۳۵

 و داشتم عمل چندین که منی برای این و نموند زنده بیمارم بار اولین برای و نداشتم

 دویدند خانوادش و اومدم بیرون عمل اتاق از وقتی. بود اور زجر بودند موفق همه

 شدمی مگه ولی مرگ   ناقوس مثل براشون متاسفم یکلمه گفتن دونستممی سمتم

 کرد؟ کاری
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 شده شروع عصبیم درد های َسر. شدم خونه راهی داغون ایروحیه و خراب عصابی با

 آینه جلوی و گرفتم کوتاهی دوش. اوردم بیرون رو هاملباس و شدم خونه وارد. بود

 مات ب**ل رژ و بردم دست. باشم کم کسی از نداشتم دوست وقت هیچ. ایستادم

 با. زدم پلکم پشت رو مشکی و طوسی سایه. کشیدم بم**ل روی بار چند رو کالباسی

 .کردم تموم رو کارم قرمز یرژگونه و هاممژه به ریمل زدن

 به نگاهی کالفه. بپوشم بعد تا برداشتم رو مشکیش کت و پوشیدم طوسی سارافون

 شال و کردم تنم رو مانتوم. پوشیدم هم رو مشکیم شلواری جوراب و ختماندا پاهام

 .انداختم سرم روی رو شیکم طوسی

 اصال   که بردم پی ماجرا عمق به تازه و رفتم بیرون خونه از لعنتی درد   َسر همون با

 که بود موقعی هم اون رفتم خونشون به بار یک تنها! نیستم بلد رو خونشون آدرس

. بیان همراهمون هم آوین و آرژین داد پیشنهاد که گردش بریم کاوان با خواستممی

 .بود کرده پر کاوان خاطرات رو زندگیم یگوشه ،گوشه

 صمیمی دوست دایان با مادرش چون دونستمی رو خونشون آدرس هلیا مطمعنا  

 .باشند نرفته هنوز کردممی خدا خدا،. بودند

 و داد رو جوابم سریع شکر رو خدا که خواستم هلیا از رو خونه آدرس پیام یه تو

 .افتادم راه خونشون سمت به. کرد اس رو ادرس

 در نگهبان. زدم رو در زنگ و رفتم خونه سمت به. شدم پیاده و کردم پارک رو ماشین

 .کرد باز رو

 :انداخت بهم نگاهی

 شما؟ -
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 !امساره من-

 :شدم کالفه که کرد نگاهم باز

 .آرژین همسر-

 باغ وارد حرفبی و گرفتم سمتش به رو ماشین سوییچ که رفت کنار در جلوی زا سریع

 به شوق با دایان. شدم سالن وارد بودند باغ توی که کسانی نگاه به توجه بی. شدم

 به و نشد کم شوقش از چیزی من سردی با. دادم تحویلش سردی سالم که اومد طرف

 روی رو کُت. گذاشتم تخت گوشه رو ایلموس و شدم اتاق وارد. کرد هدایتم آرژین اتاق

 رو لبخندی که حالی در و اومد طرفم به آرژین. رفتم بیرون اتاق از و پوشیدم سارافون

 :گرفت رو دستم بود لبش

 !اومدی خوش سالم-

 :گفت شدمی ترنزدیک که حالی در بعد

 ...آدم همه این جلوی خوامنمی نکن خراب لطفا   رو امشب-

 :گفتم گذشتممی کنارش از که حالی در و دمکر  قطع رو حرفش

 !نیست مهم برام-

 .نشستم هامبل از یکی روی و زدم بهش ایتنه

 ثانیه چند برای بود پرهام بازوی دور دستش که هلیا دیدن با که در به دوختم چشم

 !بودند نامزد پس. برگشت عادی حال به بعد و شد گرد هامچشم

 رو شالش رفت بهش پرهام که ایغره چشم با که داد تحویل رو وسایلش در جلوی

 به مادرش و پدر و پرهام با. نبود باهاشون حامد انداخت، لختش هایشونه روی
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 مادرش و پدر پرسی، احوال و سالم از بعد. ایستادم احترامشون به که اومدند سمتم

 .رفتند بودند نشسته خودشون هایسال و سن هم که قسمتی سمت به

 لحنش شیطنت زد، پهلوم به ایضربه. نشست هلیا کنار هم پرهام و من کنار هلیا

 :بود کن خورد عصاب

 !شدی جیگر چه-

 :داد ادامه توجهبی که کردم نگاهش خنثی

 .کشتتمی بود جااین ساواش-

 و اشکم عمیقی به نفسی... کشیدم عمیقی نفس. کرد بازم موهای به ایاشاره بعد و

 .دردم

 !شممی متنفر اطرافمه که مردی هر از رمدا کمکم دیگه -

 :خندید پرهام

 !خانوم ساره نکنه درد دستتون-

 :کردم ایخندهتک

 برای باشه عزیز هلیا برای که کسی هر ضمن در! باشی رسمی من با نیست نیازی-

 !عزیزه هم من

 هلیا و پرهام الیتی آهنگ گذاشتن با. نگفت چیزی و داد تکون سری لبخند با پرهام

 .رفتند بودند کرده درست هاترجوان که رقصی پیست سمت به
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 رقص پیست دور که دودی و نور و رنگ آمیختگی هم در این ها،رقص این ها،فضا این

 احترام با و اومد سمتم به که کردم خدمتکار به ایاشاره. کردمی بد رو حالم بود

 :گفت

 خانوم؟ دارید امری-

 !بیار برام نوشیدنی یه-

 .برگشت رنگ قرمز جامی با بعد ثانیه چند. شد دور ازم و گفت چشمی

 به چشمم که بردم بم**ل سمت به رو جام. دادم تکون رو سرم و برداشتم برش

 دید خودش روی رو نگاهم وقتی. بود توجهم کردن جلب حال در که افتاد پسری

 رو اهمنگ بهش توجهبی اورد، جلو من طرف به کمی رو بود دستش که رو لیوانی

 رو سرم. نشست دستم رو دستی که بخورم شربتم از ایجرعه خواستم. چرخوندم

 :بود شده ترسناک حد از بیش صدایش. برگردوندم

 بخوری؟ اینو داد اجازه بهت کی-

 :انداختم آوین سمت به رو نگاهم و زدم پوزخندی

 غیرت اگه ا  دوم ندارم، نیاز کسی از گرفتن اجازه به من که اوال  ! بکش رو دستت -

 جمعش آدم همه این بین از باید دیگه دقیقه چند تا کن جمع رو خواهرت برو داری

 !شربته این سوما   کرد،

 و دختر به و گرفتم ازش رو نگاهم عصبانیتش از سرخ هایچشم به توجهبی بعد و

 .دوختم بودند رقص حال در که هاییپسر

. اومدند هم پرهام هلیا که بود ذشتهنگ ثانیه چند. رفت و شد بلند جاش از حرص با

 :خندید هلیا
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 کرده؟ داغ قدران کردی کارشچی-

 :انداختم باال ایشانه

 !زنهمی حرف زیادی-

 :کرد نگاهم لحنم از متعجب پرهام

 نبود؟ همسرت مگه آقا این-

 :گفت که کردم تایید

 .کنی اررفت باهاش بَد قدران نیست خوب ولی ندارید خوبی یرابطه که درسته-

 :هلیا به شدم خیره حرص با

 !خورهنمی خیس دهنش تو آلو خانوم این مطلعی دونممی بله-

 :زد لبخند سریع پرهام

 !نیست خوب رابطتون دونممی فقط نگفته زیادی چیز هلیا! نه! نه-

 اعتنا بی. رفت طرفش به و شد بلند جاش از سریع نشدوستا از یکی دیدن با هلیا

 :گفتم

 .دارم اعتماد بهت منم داره، اعتماد بهت هلیا وقتی! یستن مهم-

 :نداشتم دوست رو کنجکاوش لحن. شد خم سمتم به کمی

 قائلی؟ ارزش براش قدران که کرده کارچی هلیا! عجیبه-

 :دادم تکیه مبل به رو سرم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

39 

 

 وقتی! نذاشت تنهام موند، باهام! کرد باورم هلیا کردند رهام مادرم و پدر وقتی-

 دونهمی گفت کنارمه همیشه گفت و کرد بغلم هلیا متنفره ازم گفت بهم ترینمعزیز 

 بدون کنارته همیشه گفت بهت اگه! بدون رو هلیا قدر پرهام! ندارم تقصیری هیچ من

! کنی پیدا تونینمی هلیا از بهتر دختری هم تو کنم پیدا هلیا از بهتر نتونستم کنارته،

 ...هلیا

 .کردم قطع رو حرفم هلیا صدای با

 تا؟ دو شما زنیدمی حرف من سر پشت دارید چی آی آی-

 :هاشچشم به زدم زل خونسرد

 صبحش خواستگاری بیاد بگیره اجازه تو از کهاین از قبل پرسیدممی پرهام از داشتم-

 بخوره؟ پاچه کله نرفته

 :گفت متعجب هلیا

 داره؟ هم به ربطی چه اینا خب-

 :زدم مرموزی لبخند

 !دادند خوردش به خر زمغ شاید-

 بم**ل به رو شربتم که کردمی نگاهم متعجب هنوز هلیا. خنده زیر زد بلند پرهام

 نگاهش ترسناک که بیام سمتم به خواست و زد جیغی موقع همون. کردم نزدیک

 .کرد کج پرهام طرف به رو راهش و کوبید زمین روی رو پاهاش کردم،

 .اوردند رو کیک. ادنیفت خاصی اتفاق کیک اوردن زمان تا
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 به و شدم بلند جام از. کرد باز رو هاکادو. زدند دست همه و کرد فوت رو شمع آوین

 سمتم به هانگاه شد باعث رفتنم راه اقتدار و کفشم یپاشنه صدای. رفتم سمتش

 جعبه. بودم دنبالش هاسال من که بود چیزی همون این. بشن ساکت همه و برگرده

 :گرفتم سمتش به رو شده دیزاین کادو

 .جان آوین مبارک تولدت-

 :کرد بغلم محبت پر و شد بلند جاش از لبخند با

 .جان ساره ممنونم خیلی-

 :گفت خنده با هاپسر از یکی

 کنی؟نمی معرفی رو خانوم این آوین-

 :گفت غرور با که اومد دایان صدای لحظه همون

 .هست آرژین همسر جان ساره ایشون-

 :پرسید دخترها از یکی اینبار که دشدن متعجب همه

 کرده؟ ازدواج آرژین مگه-

 :داد جواب خونسرد دایان

 !گیریممی بزرگی جشن زودی به ولی کردند عقد سریع اتفاقی یه بخاطر -

 من یاجازه بی جراتی چه به. نشستم جام َسر   فشردم هم روی خشم با رو هامدندان

 بگیرند؟ خواستندمی هم شنج حاال بودند کرده بدبختم گرفت؟ تصمیم
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 سمت به و شدم بلند جام از سریع شام از بعد. نرفت پایین گلوم از چیزی شام موقع

 دایان. رفتم بیرون اتاقش از مانتوم کردن تَن بدون و برداشتم رو وسایلم. رفتم اتاقش

 :اومد سمتم به تعجب با

 جان؟ ساره ریمی کجا-

 با پس بودم عصبی دستش از هنوز .فشردم دستم توی روی بیچارم مانتوی

 :گفتم بود مشخص هامچشم از که عصبانیتی

 !امخسته. داشتم سختی عمل امروز ممنون-

 صدای بعد و شنیدم سرم پشت رو هاییقدم صدای که برم بیرون سالن از خواستم

 :آرژین یکالفه و عصبی

 .بریم باهم کن صبر شب؟ وقت این ریمی داری کجا-

 .دادم تکون رو سرم عصبانیت با. بهش بپرم هلیا قول به که بودم فرصتی منتظر

 .بیاره رو من ماشین گفت هانگهبان از یکی به

 :کشیدم داد با شدم ماشینش سوار اینکه محض به

 کنه؟می پا بر سرور و چشن خودش واسه من اجازه بی حقی چه به مادرت -

 :کشید داد بود عصبی من از بیشتر که هم اون

 !اصال   کرد خوب. من اجازٔه به گرفت که گرفت جشن-

 از هرچی مواقع اینجور که دونستممی خودم کنم، مهار تونستمنمی رو عصبانیتم

 :گممی میاد در دهنم

 !کرد خودبی-
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 :بهم شد خیره خشمگین

 دهنت تو هاتدندون که دهنت تو بزنم جوری تا کن تکرار دیگه بار یه داری جرات-

 .بشه خورد

 ...دهنم تو بزنی کنیمی جابی طرفی؟ کار و کس یب با-

 کردممی حس. ریخت دهنم تو هامدندون کردم حس واقعا که صورتم تو زد محکم

 سرسام سرعت. بود قلبم زخم سوزش از کمتر بم**ل کنار سوزش. نمیاد باال نفسم

 .کردمی حرکت آوری

*** 

 شدم بلند جام از! قبل یهفته ثلم بودم شده دقیقا  . کردم باز ر هامچشم درد َسر با

 خوردن بدون. بیرون رفتم اتاق از و پوشیدم رو هاملباس. شستم رو صورتم و دست و

. بود کلیدی جا توی که افتاد ماشینم کلید به چشمم. رفتم در سمت به صبحانه

 .بیرون زدم خونه از و داشتم برش

 سمت به توجهبی شدم، هاپرستار خیره نگاه متوجه بیمارستان به ورودم محض به

 رو پوشم رو. بودم شاکی زمان و زمین از که بود هاییروز اون از امروز. رفتم اتاقم

 .شد اتاقم وارد زدن در بدون هلیا معمول طبق که پوشیدم

 :دادم دست از رو کنترلم که بودم عصبی انقدر

 !من اتاق تو نیا زدن در بدون گفتم مرتبه هزار هلیا-

 .مبل روی نشوندم و اومد تمسم به متعجب

 ساره؟ شده چی-
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 :افتاد لبم به چشمش

 شده؟ چی بت**ل-

 .دادم تکیه صندلی پشتی به رو سرم

 :داد قرار خودش مخاطب رو هلیا آروم که اومد پرهام صدای

 افتاده؟ براش اتفاقی چه-

 :شد عصبی هلیا که گذاشتم پیشونیم روی رو دستم

 اره؟ عوضیه اون کار-

 :نشست پرهام پیشونی روی یکمرنگ اخم

 !کن صحبت درست هلیا-

 صورتش؟ با کرده کارچی کن نگاه عوضیشه خود کار دونممی که من آخه-

 :گرفتم هامدست ببن رو سرم

 .بیرون برید بسه،-

 ...آخه-

 :رفت باال صدام

 !هلیا بیرون برو-

 هامچشم. رفتند بیرون دو هر و کشید رو دستش سریع دید رو هامچشم که پرهام

 .نشستم میزم پشت. نبود خبری همیشگی گستاخی اون از. بود پناه بی
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 بیمار صندلی به ایاشاره بود پایین سرم که همونطور. شد اتاقم وارد مریضم اولین

 :کردم

 .بفرمایید آمدیدخوش! سالم-

 .دکتر خانوم سالم-

 از و شدم بلند امج از. کردم نگاهش شکه و اوردم باال رو سرم. کردم شک هامگوش به

 لرزید، اشکم و لرزید بغضم و لرزید گلوم و لرزید قلبم. اومدم بیرون میز پشت

 .رفت عقب به قدمی. شدم نزدیکش

 :شکستمی هم در بدجور رو ساره رو، من بود لحنش توی که تمسخری

 .دارم نامزد من کن رعایت رو کافی یفاصله خانوم باشه حواست! آی آی-

 :نشست گونم روی اشکی قطره

 .کنینمی رهام بودی خورده قسم تو! نداره امکان... گیمی دروغ-

 :زد پوزخندی

 .شکستیش تو خوردیم، رو قسم این باهم ما موندی؟ قسمت روی تو-

 :کردم کبودم لبم به ایاشاره گریه با و کرد باز سر گلوم توی بغض

 من من؟ وشبختم؟خ من کنیمی فکر. هستم عاشقت کاوان، بودم عشقت بخدا من-

 !شممی نابود دارم دممی جون خونه اون تو دارم من کاوان کاوان؟ خوشبختم

 :کرد تر عمیق رو پوزخندش ولی لرزیدمی درد از مشکیش هایتیله

 شده؟ من مثل هم اون عاقبت نکنه-
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. کردی بد زدمی فریاد رو عشقت وجودش بند بند که دختری این با. کاوان کردی بد

. مرد این دردناک هایحرف مقابل در بایستم تا نیفتم، تا گرفتم میز لبه به رو دستم

 .تره عزیز برم هم خودم از که مردی

 :کردمی درد قلبم

 مغرورم، چقدر دونستیمی شکستیم، کردی، نابودم! من با کارواین نکن نکن، کاوان-

 ...شکنممی رو غرورم برات هم هنوز! گرفتی نادیده رو غرورم

 و مغز جراح سعادت، ساره دکتر ،من. پاش جلوی زدم زانو و دادم دست از رو متوان

 که مردی جلوی زده زانو حاال آوردمی در زانو به رو همه که مغروری دختر اعصاب،

 !نداره عاطفه و احساس نداره، رحم دیگه

 :کردمنمی وقت هیچ که کارایی زدم زجه کردم، التماس کردم، گریه

 کردم له برات رو غرورم. نشکن بیشتر منو شکستم. نکن من با کارواین... کاوان-

 ...لعنتی د  . نکن ترم داغون

 هندز پس. بگیره ازم رو نگاهش داره سعی و شده خیس هاشچشم که دیدممی

 !داشت دوسم

 .افتادم زمین روی پهلو به. شد سیاه هامچشم جلوی و بکشم نفس نتونستم دیگه

 .کردمی عصبیم اطرافم گنگ هایاصد و داشتم تهوع حالت

 افتاد؟ براش اتفاق این که شد چی-

 !نداره ربطی تو به-
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. زد رو چشمم المپ نور کردم، باز رو هامچشم. دادمی اخطار هلیا به که بود پرهام

 .گذاشتم پیشونیم روی رو دستم و بستم رو هامچشم دوباره

 :گرفت رو دستم و اومد طرفم به هلیا

 عزیزم؟ هخوب حالت-

 :بزنم حرف کردم سعی سختی با و نشست گلوم توی بغض کاوان یادآوری با

 کجاست؟ کاوان... کا هلی-

 :اومد جلو خشم با آرژین

 !کن بس منه؛ قبر سر کاوان-

 :داد هولش شدت به و زد آرژین سینه روی رو دستش هلیا

 این که توعه تقصیر همش رو؟ حالش بینینمی! بردار سرش از دست کن ولش-

 !وضعشه

 :داد قرار خودش مخاطب رو پرهام و کشید عصبی نفس آرژین

 !ندارم عصبانیتم روی درستی کنترل من. بیرون ببر جااین از رو زنت پرهام آقا-

 و بود آروم صداش. اومد سمتم به بردش، بیرون اتاق از گرفت رو هلیا بازوی پرهام

 :دلخوری از پر و شاکی هاشچشم

 التماست انگار، نه انگار باهات زنممی حرف! ذارینمی محل! دییم فحش من به-

 کنی،می گریه! زنیمی زانو کاوان جلوی تو بعد زنممی حرف دیوار با انگار کنممی

 تحمل دیگه! لعنتی باش داشته انصاف ساره. کنه نگاهت فقط کنیمی التماسش

 !ندارم
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 :گلوم روی افتاد بختک مثل بغض

 برام چقدر فهمیمی هستی؟ کی دیگه تو جلوت؟ نکردم گریه ؟نکردم التماست-

 تو! میمیرم دارم. شهمی تکه ،تکه داره قلبم مقصری؟ تو و نباشم عروسش من سخته

 !بدم رو جوابت نداری لیاقت تو فهمی،نمی رو اینا

 به قدمی و زد پوزخندی. بهش شدم خیره. شد باز اتاق در که بگه چیزی خواست

 :کرد تمسخر هم باز ،برداشت سمتم

 دعوت کارت خواستم فقط شمنمی مزاحم زیاد! شدم خلوتتون مزاحم ببخشید آخ-

 .بدم بهتون رو

 :نالیدم لعنتی بغض همون با. رفت در سمت به و گذاشت میز روی رو کارت

 !کاوان-

 :دادم ادامه که برگشت سمتم به

 !شیمی پشیمون کاوان-

 :اشتد جدی آهنگی صداش ولی پوزخند با

 اولین لیاقتبی توی سوزان، تو کهاین از پشیمونم! پشیمونم که وقته خیلی من-

 .بودی انتخابم

 .رفت بیرون اتاق از بلندی هایقدم با و

 .اندساخته بد را دنیا"

 .ندارد دوستت داری دوست که را کسی

 .نداری دوستش را او تو داد دوستت که کسی
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 دارد، دوستت هم او و داری دوست تو که کسی اما

 .رسیدنمی هم به زندگی آیین و رسم به

 "این یعنی زندگی و

 .دادم فشار هم روی درد با رو هامچشم

رُم  عصبی. دنبالم دوید آرژین اومد، پایین تخت روی از. آوردم بیرون دستم از رو س 

 :بود شده

 میری؟ داری کجا-

 .برسم بیمارهام به رممی افتاده، عقب کارم-

 .بایستم شدم مجبور که گرفت رو بازوم

 از گیریمی درد سر کهاین محض به! شده ضعیف بدنت که کنیمی رو کارها همین-

 .کنی استراحت روزی چند باید! ریمی هوش

 .رفتم اتاقم سمت به و نکردم هاشحرف به توجهی

 .شد اتاقم وارد هلیا که صندلی روی نشستم

 .کنممی رسیدگی بیمارات به من برو تو نیست خوب حالت عزیزم جان ساره-

 :گفتم بود بیمارهام از یکی یپرونده توی سرم که طورهمون

 !خوبه حالم من-

 :کرد بغض
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 زانو جلوش که جایی به وقتی که نیست خوب حالت! من خواهر نیست خوب حالت-

 لرزه،می هاتدست وقتی نیست خوب حالت گیره،می بغضت کنیمی نگاه بودی زده

 !فهمممی رو این من نیست خوب حالت

 .کرد بلندم و گرفت رو بازوم

 .منتظرته بیرون آرژین-

 شدم ماشین سوار. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو کیفم. دادم تکون رو سرم کالفه

 :سایید هم روی دندان. افتاد راه که

 !داره ارزش برات من از غیر کسی هر حرف-

 هایدکمه. رفتم اتاقم سمت به حرفی دونب خونه رسیدیم وقتی. ندادم رو جوابش

. برگشت سمتش به و کشیدم ایکالفه پوف اتاق، تو اومد که کردم باز رو مانتوم

 :عصبی و بودم طلبکار

 خوای؟می چی-

 که احترامی بی جلوی تونهنمی آرژین و کنممی روی زیاده دارم دونستممی خودم

 :نشه عصبی داشت سعی. بمونه ساکت شهمی بهش

 !دارم کارت بشین؟-

 خیره و انداختم باال ابرویی. گرفت سمتم به رو ایجعبه که تخت روی نشستم

 .کردم نگاهش

 .بود مناسب برات نظرم به دیدم امروز رو این شکست گوشیت روز اون-

 :گفت که کردم بدل و رد چهرش و جعبه بین رو نگاهم تفاوتبی
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 بگی؟ چیزی خواینمی-

 :انداختم هم روی رو پاهام و نشستم سینه به دست

 .بشه خورد دهنم تو هامدندون دهنم تو بزنی جوری بگم چیزی ترسممی آخه-

 :کشید صورتش روی رو دستش کالفه

 !زدیمی رو حرف اون نباید حساسم مادرم رو من دونیمی تو! رفت دستم از کنترلم-

 .کنم عوض رو هاملباس خواممی بیرون برو شو بلند-

 و تاپ دست یه با رو هاملباس. رفت بیرون اتاق از. زدمی سرخی به رو چهرش

 خاطراتم دفتر به نگاهی. تخت روی کشیدم دراز و کردم عوض مشکی شلوارک

 .انداختم

 بشه؟ کشیده رخم به بیشتر هامتنهایی کهاین جز خاطرات این خوندن داره برام چی

 هر چرا زندگیمون؟ با کردی چه نآرژی ندارم؟ رو کس هیچ بشم متوجه بیشتر این جز

 کردی؟ بدبخت رو دومون

 بهترین و من بین عشق چرا داشت، دلیلی چه کارش این بفمم روزی کاش ای

 کشید؟ گند به رو برادرش دوستش،

 به االن من کاوان   یعنی. شد جمع هامچشم تو اشک بود آورده که دعوتی کارت یاد با

 من ده؟می رو عالی زندگی یوعده ایدیگه دختر هب االن زنه؟می لبخند ایدیگه دختر

 درد؟ این با غم؟ این با کنم چه

 :گفتمی شهرزاد به که افتادم شهرزاد فیلم تو آقا بزرگ زیبای دیالوگ یاد

 !بذاره جلوت خوایمی چی هر که اونیه از رحم بی زندگی بفهمی که مونده خیلی-
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 من شاید وقت اون. میشه پاک دلت از اهکدورت یهمه بفهمی، روو این وقت یه اگه

 !نباشم دنیا این تو دیگه

 !بمونه مگو راز باید اد،نمی زبون به که هست هایی راز یه زندگی تو

 که چهاون به شکسته، دلت که نیستی کسی تنها تو دنیا این تو بدون رو این"

 نرسیدی خوایمی

 "عجیبه برسی وقتی نرسیدنه دنیا این تو اصل

 افتاد ایجعبه به چشمم. نرسیدنه دنیا این تو اصل که آقا بزرگ گفتی استر  که آخ

 انبوهی میون و کردم باز رو کمدم در داشتم، برش و کشیدم آهی. بود آورده آرژین که

 !شد ارزش با برام روزی شاید. کردم پنهانش هاملباس از

 الزانیا گرفتم میمتص و شدم آشپزخونه وارد کنم، درست نهار تا رفتم بیرون اتاق از

 .بودم بلد رو هاغذا بیشتر تقریبا و بود خوب آشپزیم. کنم درست

 رو هاغذا یهمه کرد مجبورم. بود کرده بیچارم مامان عروسی به بود مونده هفته دو

 .کشیدم آهی. نمونه گرسنه طفلکش کاوان خودش قول به تا بگیرم یاد

. کرد نگاهم خیره و صندلی ویر  نشست. شنیدم سرم پشت از رو هاشقدم صدای

 :گفتم بود بهش پشتم که همونطور و کردم اخمی

 بهم؟ شدی خیره چرا-

 نگاهش. شدم هاظرف شستن مشغول و گذاشتم فر توی الزانیارو. نداد بهم جوابی

 !بود سنگین زیادی
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 شروع و گذاشتم خودم برای برشی بهش توجه بی. گذاشتم میز روی رو غذا ظرف

 .نخورد به کردم

 از دست ایلحظه. کرد خوردن به شروع هم اون و اومد خودش به ثانیه چند از بعد

 :کشید غذا

 نیست؟ سردت! پاییزه

 هاملباس به نگاهی نگفت، چیزی و کرد لباسم به ایاشاره که انداختم باال ابرویی

 و ندادم بهش جوابی. بود تنم بودم پوشیده که مشکی شلوارک و تاپ همون. انداختم

 ایبله سردی به لحنش. زد صدام که شدم بلند میز پشت از. خوردم رو غذام دامها

 :گفتم که بود

 دیگه هفته گفت! زده زنگ خونه به بوده خاموش گوشیت چون زد، زنگ هلیا راستی-

 .عقدشه

 :کشید عصبی نفس که دادم تکون رو سرم

 سر خوامنمی من یهرچ. کنهمی خورد رو عصابم داره! بگو چیزی یه دوستت این به-

 !پیچهمی من پای و پر به هی تر بد بذارم سرش به

 که هلیایی. شدمی تکرار برام که خاطراتی هم باز. نگفتم چیزی و زدم کمرنگی لبخند

 دو این گفتندمی همه که داشت دوستش قدران روزی تشنست آرژین خون به االن

 دلم گاهی. داشت دوست برادرش مثل رو آرژین هلیا ولی کنندمی ازدواج هم با نفر

 دست از رو هلیا داد، دست از بود دوستش بهترین که رو کاوانی! سوزهمی آرژین برای

 رو آرژین که ساره اسم به ایساده دختر آخر در و داد دست از رو پدرش اعتماد داد،

 .داد دست از رو دونستمی خودش حامی
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 این بود چی دونمنمی. داشتیم دوستش ام یهمه. بود مهربونی ولی مغرور آدم آرژین

 از هم رو خودش زندگی کاوان و من زندگی بر عالوه! افتاد ما زندگی توی که آشوبی

 دختر یک با بعد که داشت ارزش واقعا ولی کرد رو کار اون چرا دونمنمی. برد بین

 کنه؟ زندگی احساسی هیچ از تهی

 !دش ما یسه هر زندگی آتش اسمش مثل آرژین! آه

 نگران. دوختم بهش رو نگاهم. خورد تکون شونم که نشست گونم روی اشکی قطره

 :بود

 .بودی خوب که تو دفعه؟ یک شد چت خوبه؟ حالت شده؟ چی-

 .رفتم اتاقم سمت به و گفتم لبی زیر خوبم

*** 

 به نداشتم، رو کس هیچ یحوصله. اومدمی دیر آرژین که بود هاییروز اون از امروز

 .خوابیدم نهار خوردن بدون خونه اومدم کهاین محض

 بود دوبلکس خونه چون. کردم باز رو هامچشم اومد باال یطبقه از که صدایی و سر با

 مهمان اتاق دیگش تای دو و آرژین کار اتاق یکیش که بود باال طبقه هم اتاق تا سه

 .بود

 جلب توجهمو هاهپل توی صحبتی صدای که رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از

 .کرد

 ذاره؟می کارش اتاق توی رو هانقشه مطمئنی-

 :داد جواب که اومد ایدیگه صدای
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 !مطمئنم بابا اره-

 سر کردم سعی. دادممی جون داشتم ترس از. کرد لرزیدن به شروع هیستیریک بدنم

 رو آرژین یشماره لرزون دستایی با و برداشتم رو خونه تلفن. نکنم ایجاد صدایی و

 سلطنتی مدل که تلفنی از بودم مجبور و کجاست بیسیم تلفن دونستمنمی. گرفتم

 .برداشت بوق تا چند خوردن با. برداره کردممی خدا خدا،. کنم استفاده بود تزیینی

 بله؟-

 :باشم آروم کردممی سعی

 .بیا آرژین... آ-

 :شد نگران صداش

 شده؟چی ساره؟-

 کسی وقت یه که پله راه به شدم خیره چکیدمی گونم روی هاماشک که حالی در

 :لرزیدمی هامب**ل. نیاد

 .اومده دزد... د-

 :گفت متعجب

 !نمیاد دزد که امنیت اون با آپارتمانی تو دیدی؟ خواب ساره-

 کمی گریم صدای. دادنمی راه زور به هم رو خونه صاحب جااین گفت؛می هم راست

 :رفت باال

 ...خدا رو تو... آرژین-
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 کشیدم بلندی جیغ. طرفم دوید دیدنم با و اومد پایین ها پله از یکیشون لحظه همون

 درد شد باعث خندش نحس صدای. اومد طرفم به مرد همون. افتاد دستم از تلفن و

 حس گونم روی رو خراشی آخر لحظه و زدم پا و دست. بپیچه قلبم توی عمیقی

 .زمین روی افتادم و شد بسته هامچشم. کردم

 کمی. تابید چشمم توی شدت با مهتابی نور کردم، باز رو هامچشم سردرد احساس با

 دیدن با. شد اتاق وارد پرستاری کردم، باز رو هامچشم کردم عادت نور به که

 بود نگذشته ایدقیقه چند. رفت بیرون اتاق از و انداخت باال ابرویی بازم هایچشم

 :دادمی آزارم داشتم که لکنتی و بودم گیجی. شد اتاق وارد دکتر که

 کنم؟می چیکار جااین... این من... من -

 :گفت خونسرد و زد لبخند دکتر

 .میاری یاد به کم کم شده وارد بهت شوک چون البته خب نمیاد؟ یادت-

 دید؟می اجازه ببینند رو ایشون االن دارند اصرار همسرشون دکتر، آقای-

 :داد جواب رفتمی بیرون اتاق از که حالی در دکتر

 .بیاد بذار نداره مشکلی-

 :نگران و بود سرخ هاشچشم. اومد سمتم به آرژین و شد باز اتاق در بعد ثانیه چند

 ساره؟ خوبه حالت-

 آرژین، اومدن دیر. اومد یادم کمکم چیز همه. دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

. شدنم هوش بی آخر در و نمکشید جیغ گونم، خراش تلفن، پله، راه توی صداهای
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 هامدست روی رو گرمش هایدست. کرد لرزیدن به شروع بدنم موقع همون مثل

 :گذاشت

 افتاده؟ برات اتفاقی چه ساره؟ شده چی-

 :زدممی زار وقفه بی

 ...چاقو... چا کشید... ک رو موهام.. مو طرفم... ط اومد اون... او آرژین... آ-

 :فشرد رو دستم بود، گرفته امسکسکه

 !باش آروم بگی چیزی خوادنمی هیس-

 .شد زده اتاق در که بود گذشته ساعت دو تقریبا. رفت باال هقمهق ولی نگفتم چیزی

 .شدند اتاق وارد آگاهی مامور دو آرژین بفرمایید با

 :پرسید بهم رو حسنی سروان

 بدید؟ جواب سواالم به تونیدمی سعادت خانوم-

 .دادم تکون یدتای ینشونه به رو سرم

 :ترسوندمی رو آدم جدیتش

 افتاده؟ اتفاقی چه بدید توضیح کامل شهمی-

 :کنم کم لکنتم از کردممی سعی

 چون هم من. اومدمی دیر داشت که هاییکار سری یه خاطر به همسرم روز اون -

 اومد هاپله راه از که هاییصدا با. خوابیدم خونه رسیدم اینکه محض به بودم خسته

 باال یطبقه از صدا. کنم پیدا رو صدا منبع تا رفتم بیرون اتاقم از! شدم بیدار
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. همسرم هاینقشه دنبال اومدند شدم متوجه کردندمی که هاییبحث با. اومدمی

 زنگ همسرم به تلفن با. بودم ترسیده حد از بیش داشتم که بدی یخاطره بخاطر

 تو رو من کردم احساس! دوید سمتم به دیدنم با. اومد پایین هاپله از یکیشون که زدم

 ...اورد بیرون رو چاقوش و شد عصبی کردممی که تقالهایی با. کشید آغوش

 :لرزیدمی صدای. شد جاری هاماشک لحظات اون آواری یاد با

 .کشید گونم روی رو چاقو-

 .کردمی یادداشت رو هامحرف تکون سری سروان

 شده بد حالم. بود کرده مشت رو هاشدست و کشیدمی عصبی هاینفس آرژین

 و شدم آروم کمکم. ریخت سرمم توی رو مسکنی و کرد بیرون رو همه پرستار بود،

 .شد بسته هامچشم

*** 

 عوض رو هاملباس پرستار کمک با. کرد امضا رو ترخیصم یبرگه دکتر معاینه از بعد

 هنوز. نشستم ماشین یتو آرژین کمک به. کردممی ضعف احساس هم هنوز. کردم

 :گفت افتادمی راه که حالی در. بود عصبانی و دلگیر کاوان ماجرای خاطر به

 این با تونینمی االن! بشه بهتر وضعیتت تا مامان یخونه بریم باید رو وقتی چند یه-

 .خونه بری حالت

 زن اندای. بود سخت برام دایان مثل کسی کنار در زندگی! بدبختی یعنی من برای این

 همه کار از سر کردمی سعی و پرسیدمی زیاد سوال بود، جوشی و جنب پر و مهربون

 !بدبختی یعنی عصاب بی و حوصله بی من برای این و بیاره در

 :ریخت بهم عصابم
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 !هلیا یخونه رممی من-

 :بود شده کالفه

 کنه؟ رمبا چیزی یه پیشت میام که باری هر که هلیا خونه ببرمت! ساره کردی خستم-

 به لی لی نیست قرار همیشه خانوم ساره نخیر! نیست خیالش عین که هم خانوم

 ناراحته داره حق گممی خودم با کنم،می رو مراعاتت من هرچی! بشه گذاشته الالت

 بسه ،شهمی تر زیاد روت هی! شیمی من سوار بیشتر تو هی گم،نمی بهش چیزی

 !دیگه

 به سرعت با و نداشت من به توجهی ولی افتاد تنم هب لرز کشید که هاییعربده با

 :داشت نگه خونه جلوی. رفتمی مادرش و پدر خونه سمت

 !دارم کار جایی من پایین برو-

 :رفت توهم هاماخم

 نمیای؟ تو... تو -

 !بودند غریبه برام مادرش و پدر. کرد زمزمه نه شبیه چیزی و زد پوزخند

 :گفتم اخم همون با

 .ایممی هم با بده انجام رو کارات برو رمنمی من-

 :بود تمسخر از پر لحنش

 بود کی بپرسم شهمی سعادت خانوم ببخشید! داری رو ما تحمل جا یه عجب چه-

 !ندارم وقت پایین برو ببینم؟ باید رو کی باشم تو پیش نخوام من گفتمی که
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 حتی. رفتم خونه سمت به و شدم پیاده ماشین از حرف بی. بود شده له بدجور غرورم

 از سرعت به و گاز روی گذاشت رو پاش شدنم پیاده محض به داخل، برم نکرد صبر

 .رفت کنارم

 با. کرد باز رو در نگهبان که زدم رو زنگ. رفتم خونه سمت به ایوارفته هایقدم با

 :گفت شناختم وقتی و شد دقیق چهرم توی کمی دیدنم

 !داخل بفرمایید-

 .بده خبر تا دوید جلو جلو باننگه. شدم خونه وارد

 .اومد سمتم به خوشحالی با دایان و شد باز سالن در

 :کشید گرمش آغوش به رو من محکم

 !ااطرف این از عجب چه! عزیزم اومدیخوش-

 :شد نگران بدجور افتاد سرم دور که باندی و گونم روی زخم به که چشمش

 شده؟ دعوات آرژین با افتاده؟ اتفاقی چه! سرم بر خاک! هین-

 .باشم خونسرد کردم سعی. بود هامبدبختی شروع. بیاد در اشکم بود نزدیک

 .براتون دممی توضیح... که افتاده اتفاقی یه-

 که نشستیم مبل روی. کرد هدایت سالن به رو من و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 :نیاود طاقت

 افتاده؟ اتفاقی چه خب-

 :کشیدم صورتم به دستی
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 .خونمون اومده دزد-

 اقتدار با ولی متعجب. اومد و پایین هاپله از خان اسماعیل که کشید بلندی جیغ

 :پرسید همیشگیش

 زدی؟ جیغ چی برای دایان؟ شده چی-

 :داد جواب بود بعید سن اون به زنی از که جیغی جیغ صدای همون با دایان

 !آرژین خونه اومده دزد-

 .ردمک تعریف براشون ماجرارو مختصر صورت به

 :زد لبخندی دایان

 !ایخسته حتما   کن استراحت آرژین اتاق برو عزیزم-

 :کردم جزم رو عزمم ولی نه یا بگم که بودم مردَد

 کنند؟ آماده من برای رو ایدیگه اتاق بگید شهمی-

 :کرد تعجب خیلی

 چرا؟-

 :پرسید بهت و لکنت با که بو شده کالفه

 خوابید؟می هم از جدا اشم نکنه...  نکنه.. نـ ببینم... ب-

 گذشته دقیقه چند. گفت لبی زیر خدایی ای که دادم تکون تایید ینشونه به رو سرم

 تو. رفتم بودند کرده آماده برام که اتاقی سمت به خدمتکار راهنمایی با که بود

. نرفتم بیرون شام موقع تا همین خاطر به و کردممی غریبی احساس جمعشون
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 آوین برای که تنگی مشکی شلوار و مشکی ربع سه آستین رافونسا با رو هاملباس

 و باز شتاب با در که کنم باز رو در تا رفت دستگیره سمت به دستم. کردم عوض بود

 :بود عصبی خیلی. کوبید محکم رو در. شد اتاقم وارد عصبانیت با آرژین

 خوابیم؟می هم از جدا گفتی مادرم به چرا-

 :دادم جواب تفاوت بی

 !خواست دلم-

 .دیدمش بار اولین که آرژینی بود شده. لرزیدمی عصبانیت از هاشدست

 :زد عربده

 !خواست دلت که کردی غلط-

 کردم حفظ رو تفاوتی بی حالت همون. باال بودند اومده همه ما بیداد و داد صدای با

 :لرزیدممی درون از که صورتی در

 کنی؟می نهی و امر برای که منی یکاره چه تو توچه به اصال  -

 روی دستش که بود بار دومین. زد صورتم به محکمی سیلی و اورد باال رو دستش

 .نشستمی صورتم

 .چیکارتم من بفهمی که زدم رو این-

 :کشید محکم رو بازوش پدرش

 غیرت؟ بی زنیمی کتکش من چشم جلوی! کنی بلند روش دست کنیمی غلط تو-

 :گفت دادمی ماساژ ور  هاششقیقه که حالی در آرژین
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 !نکنید دخالت شما شهمی اگه ولی بابا ببخشید-

 :اومد جلو خشم با دایان اینبار

... بفهمم آرژین! حرف با زدن کتک با نه ولی کنید حل خودتون کنیمنمی دخالت ما-

 .بذاری خونه این تو پاتو دیگه نداری حق کردی بلند روش دست دیگه بار بفهمم

 سمتم به. بودند رفته بیرون اتاق از دایان از غیر به همه و بود گذشته دقیقه چند

 رو ندیدم مادرم از زیاد که محبتی و گرما آغوشش. کشید آغوش به رو سرم و اومد

 کمی آغوش با هرچند خواستمی رو مادرم دلم. نشست گلوم تو بدی بغض داشت،

 .کنم گریه بغلش تو سیر دل یه خواستمی دلم. سردش

 .کردم باز رو هامچشم زدمی صدا رو اسمم که مالیمی صدای و آروم هایتکان با

 :بود ایستاده سرم باالی آوین

 !حاال تا صبح نخوردی هیچی بخور، شام بریم بیا جان ساره -

 هاپله از هم وبا شستم رو صورتم و دست. شدم بلند جام از اروم و دادم تکوم رو سرم

 همه االن مطمئنا. بود ۱۲:۱۵' انداختم؛ سالن توی رگبز  ساعت به نگاهی. رفتیم پایین

 غذا سالن وارد هم با. زدندمی رو خاموشی شدمی که ۱۱ ساعت جااین بودند، خواب

 و کنارم نشست. کنه آماده رو میز تا کرد خدمتکار به ایاشاره آوین. شدیم خوری

 .گرفت رو دستم

 :بود دستش گرمای مثل لحنش گرمای

 خودش دست کاراش! کن درک رو آرژین ساره! افتاده اتفاقی چه دمشنی مامان از-

 با چطور مدت این دونمنمی. رفته روانشناس پیش هم بار چند حتی عصبیه نیست،

 !باش داشته رو هواش بعد به حاال از ولی کردید زندگی هم
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 :زدم پوزخند

 بزنه؟ منو بزارم باید دیونست چون-

 :شنیدم سرم پشت از رو صداش

 !کنیمی دیونش تو نیست دیونه ژینآر-

 هم آرژین که کرد آماده رو میز خدمتکار. برگردم سمتش به خواستمنمی حتی

 .نشست

 زور به قاشق چند و نداشتم میل. غذام خوردن به کردم شروع بهش کردن نگاه بدون

 اشجدی صدای که بلندشم جا از خواستم و دادم هول جلو به رو بشقاب. خوردم

 :شد بلند

 !برو بعد بخور کامل رو غذات-

 :بستم رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس

 !نده دستور من به-

 درجه ۱۸۰ اخالقش. رفتم هاپله سمت به نگاهش به توجه بی که کرد نگاهم اخم با

 .بود کرده فرق

 با وقتی از. بود پرخاشگر و عصبی همینطور هم بودمش دیده کاوان با که اوایل البته

 رو من هایمحلی بی کردمی تحمل نبود، عصبی بود، شده مهربون کردیم ازدواج هم

 تحمل رو من ولی اوله هایروز آرژین همون این. نشده عوض فهمیدم حاال ولی

 هامدست بین رو سرم. انداختم بود ساعت یگوشه که تاریخی به نگاهی! کردمی

 رفتممی باید فردا و داشتم عمل دادمی نشون هم پی دی پی هایتماس. گرفتم
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 در بعد ثانیه چند و گفت کنی صبر که زدم در. رفتم آوین اتاق سمت به بیمارستان،

 .کرد باز رو

 شده؟ چیزی-

 .بودم مجبور ولی بگیرم چیزی کسی از نداشتم دوست. کشیدم صورتم به رو دستم

 :بودم کالفه با

 بدی؟ بهم ور  هاتلباس از دست یه شهمی. بیمارستان برم باید فردا من-

 :زد شیرینی لبخند

 .میارم برات االن کن صبر! البته-

 .برگشت بعد لحظه چند که ایستادم منتظر

 آبی، طرح از کمی مخلوط با ساره مشکی شیک مانتوی. انداختم هالباس به نگاهی

 سعی که حالی در. بود آورده آبی کفش و کیف و مشکی شال مشکی، دمپای شلوار

 :کرد نمکی یخنده نیفته دستش از هالباس کردمی

تیه ترین رسمی این-  .دارم که س 

 همون با آوین ولی نشدم متوجه هم خودم که کردم زمزمه ممنون شبیه چیزی

 .شدم اتاقم وارد و گرفتم دستش از رو هالباس. داد تکون رو سرش لبخندش

 .دادمی قلقلک رو بینیم لباس روی شیرین عطر

 !خوابیدممی وحشت با شب اگر حتی. خونه تمگشبرمی باید حتما فردا

 .کردم باز رو هامچشم ساعت خوردن زنگ صای با
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 تقریبا هالباس. پوشیدم رو گرفتم آوین از دیشب که هاییلباس و گرفتم کوتاهی دوش

 .نداشتم رو بود لباس روی که شیرینی عطر تحمل. بود اماندازه

 هم در رو ابروهاش. اومد بیرون اتاقش از مه آرژین زمان هم که رفتم بیرون اتاقم از

 :انداخت بهم نگاهی و کشید

 صبحی؟ سر ریمی داری کجا-

 دایان فقط و بود برده دانشگاه به پدرش رو آوین. رفتم پایین هاپله از بهش توجه بی

 .بود خونه

 عزیزم؟ ریمی جایی-

 :دادم جواب و دادم تکون تایید نشونه به رو سرم

 برسونه؟ رو من بگید راننده به شهمی یمارستان؛ب رممی بله -

 .زد صدا رو خدمتکار و گفت ایباشه لبخند با دایان

 داشتید؟ امری-

 :گفت لبخند همون با دایان

 ...ببـ بیمارستان به رو ساره و کنه آماده رو ماشین بگو سعید به برو-

 :کرد قطع رو مادرش حرف آرژین

 !برمشمی خودم-

 :دایان به شدم خیره و کردم رژینآ یحواله نگاهی

 !خداحافظ رفتم، من پس! جان دایان ممنون-
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 :کشید محکم رو بازوم که رفتم بیرون سالن از

 .برمتمی خودم گفتم کنی؟می لجبازی چرا-

 .باشی هم تو هستم که جایی خوامنمی باشی فهمیده رفتارم از کنم فکر-

 :دتروسن رو من عصبانیتش از لرزان هایمشکی

 رو؟ دوسال این کردی تحمل چطور پس-

 :هاشچشم به شدم خیره گستاخ

 منتظر روزه چند همین شده تموم تحملم حاال ولی کردم تحمل رو سال دو این شاید-

 .باش دادگاه یاحضاریه

 در ابرو. گرفتم رو دستش مچ سریع که برد روباال دستش و گفت بلندی شویی خفه

 :کشیدم هم

 بار! کنیمی بلند من کتک برای دست بخواد دلت وقت هر که تمنیس کار و کس بی-

 دل به کینه. کن فرض مرده رو خودت که ستموقع اون رفت باال دستت ببینم دیگه

 .ارممی در سرت تالفیشو بدجور ولی گیرمنمی

 .زدم نیشخندی و سمتش به دادم حول رو دستش

 رو ماشین. کرد باز رو در دسعی. رفتم ماشین سمت به خشمگینش نگاه به توجه بی

 :کرد خارج باغ از

 خانوم؟ برم کجا-

 ...بیمارستان  -
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 رو ماشین دودی یشیشه افتادیم، گیر ترافیک توی راه بین. افتاد راه و گفت چشمی

 .آوردم پایین

 من از سال شش پنج حداقل. نکردم انداخت ایتیکه که پسرکی به به توجهی

 .بود تر کوچک

 توی محکمی مشت و گرفت رو پسره ییقه و شد پیاده بود، هشد عصبی که سعید

 پسر همون دوست. شدم پیاده ماشین از و کشیدم صورتم به دستی کالفه. زد دهنش

 .زد کتک رو پسره بیشتری شدت با و شد ترجری سعید که کشید صوتی دیدنم با

 عقب ور  خودش و برگشت سمتم به زد شک. گرفتم رو بازوش و رفتم جلو اخم با

 .کشید

 :کردم اخم

 !کن بس-

 بی و بودم کالفه. شد ماشین سوار هاپسر به فحش تا چند از بعد و کشید پوفی

 :حوصله

 !نبود مهم من برای زدند که حرفایی! نبود کاری کتک به نیازی-

 نگه بیمارستان جلوی رو ماشین. نگفت چیزی و کرد نگاهم آینه توی از غیظ با

 :کرد باز رو در و شد پیاده. داشت

 دنبالتون؟ بیام چند ساعت-

 .خدانگهدار! بیای نیست نیازی-
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 بیمارستان رئیس مهتدی آقای صدای که رفتم اتاقم سمت به شدم، بیمارستان وارد

 .کرد متوقفم

 اوردید تشریف دادید زحمت! ها؟طرف این از عجب چه! سعادت خانوم! بهبه-

 :برگشتم طرفش به حرص با. کردمی عصبیم دارش طعنه حرفای بیمارستان

 !دکتر اقای سالم-

 :رفت هم تو هایشابرو

 تونیممی کی ما نیست معلوم وعضشه؟ چه این خانوم علیکی؟ چه سالمی؟ چه -

 هر و آیدمی خوایدمی وقت هر خالتونه یخونه مگه. ببینیم بیمارستان این تو رو شما

 خودمون دکتر ما که کردند عتراضا بیماراتون چقدر دونیدمی رید؟می خوایدمی وقت

 خوایم؟می رو

 :کردم پیشونیم به یاشاره

 خوبی وضعیت در من که شیدمی متوجه بکنید من وضع و سر به نگاه یه اگه-

 .نبودم

 این توی رو روز نفر یک باید همیشه! اه. شدم رد کنارش از بهش توجه بدون و

 .کنه زهر برام بیمارستان

 و شدم اتاقم وارد. عمل برای شدم آماده کردم معاینه که مریضی تا چند از بعد

 .شدند اتاق وارد پرهام و هلیا و شد باز زدن بدون در. کردم جمع رو وسایلم

 :کردم هلیا به رو و انداختم بهشون عصبی نگاه

 کردی؟ اضافه خودت به هم رو پرهام بودی کم خودت-
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 .کرد اخم و نخندید حرفم مقابل در

 :شد یکمنزد نگرانی با

 با شده؟چی صورتت نبودی؟ خونه چرا بود؟ خاموش گوشیت چرا بودی؟ گوری کدوم-

 ...یپسره خودشه، کار میدونم شده؟ دعوات آرژین

 !گذاشتم دهنش روی رو دستم و رفتم جلو عصبانیت با

 :گفتم حرص با

 دزد خونه چون نبودیم خونه شکسته، گوشیم. خب بکش نفس یه بابا بسه! اه -

 !نکردم دعوا هم آرژین با نخیر مده،او

 :برداشت دهنش روی از رو دستم شده گرد هایچشم با هلیا

 بگی؟ من به باید االن خونتون اومده دزد دزد؟-

 و گرفت رو هلیا هایشونه و شد متوجه خودش که انداختم پرهام به نگاهی پریشون

 :داد قرارش مخاطب آشکاری محبت با. کشید خودش سمت به

 .برم قربونت نداره حوصله االن خب بهش، کردی پیله! عزیزم باش رومآ-

 :کرد عصبیم بیشتر هاشونحرف این. رفتم میزم سمت به

 !دارم مریض من بیرون، برید ندارید کاری اگر-

. باشم تنها که بود این مهم نبود؛ مهم برام ولی ندمتعجب بزنم حدس تونستممی

 .اومد در شدن بسته صدای دبع ثانیه چند و بود بهشون پشتم

 و کردم جمع رو وسایلم عمل انجام از بعد. رفتم صندلی سمت به محکمی هایقدم با

. زد ترمز پام جلوی ماشینی که بگیرم تاکسی خواستم. رفتم بیرون بیمارستان از
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 حالی در مهتدی دکتر. پرید باال ناخداگاه ابروم تای یک. انداختم رانندش به نگاهی

 :گفت بود شده خیره روش به رو به دخونسر  که

 .رسونمتونمی من سوارشید-

 !نیست نیازی-

 :کرد اخم

 .شید سوار ندارم، اصرار به عادت-

 که پرسید ازم رو آدرس. شدم ماشینش سوار و کردم اخمی روییش پر همه این از

 .دادم رو جوابش

 :کرد نگاهم کشیدمی بیرون رو سیگار پاکت که حالی در و کرد باز رو داشبورد

 هست؟ اجازه-

 این بوی روزگاری من. کشیدندمی هم آرژین و کاوان که سیگاری همون بلک کاپتان

 .بود بهتر برام اکسیژن از برام سیگار

 :کشیدم عمیقی نفس

 .دارم تنفسی بیماری نکشید، لطفا-

 :گفت کردمی رانندگی دقت با که حالی در

 .خواممی معذرت ازتون صبح رفتار خاطرب ولی کنم خواهی معذرت که نیستم آدمی-

 :نبود مهم برام

 .نگفتید خاصی چیز! نیست مهم-
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 :کرد ایخندهتک

 .بیارم در دلتون از بتونم تا میاد در پدرم دارید شما که غروری با گفتم خودم با-

 و چرخوند رو فرمون. بود بینمون سکوت برسیم تا. نگفتم چیزی و انداختم باال ابرویی

 :کردم نگاهش جانب به حق و شدم پیاده ماشین از. داشت نگه ونهخ جلوی

 .کردید اصرار خودتون چون نیست تشکر به نیازی هرچند! ممنون-

 باال گونش و شدمی صاف خطی به تبدیل هاشچشم خندیدمی وقتی. خندید

 :رفتمی

 .کنممی خواهش-

 کنه باز رو در نگهبان همیشه مثل بودم منتظر. زدم رو در زنگ و دادم تکون رو سرم

 توجه بی. کرد باز رو در شده قرمز هایچشم با آرژین معطلی دقیقه چند از بعد ولی

 .شدم باغ وارد و دادم تکون مهتدی دکتر برای سری بهش

 زیر هم معمول طبق بود، عصبی و داشت طعنه لحنش رسید، گوشم به صداش

 .زدمی عصبی تیک ریز پلکش

 .بقیه واسه اخالقیش خوش و خندش ماست واسه دادش بی و داد و اخم-

 مبل روی ولو که حالی در بود اومده دانشگاه از تازه که آوین. شدم خونه وارد توجه بی

 :گفت بود

 !نباشی خسته سالم-

 .هم تو مرسی،... سالم-
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. کردم حس سرم پشت رو پایی صدای. رفتم هاپله سمت به که داد تکون رو سرش

 .بود مرد یه ایهقدم صدای مطمئنا

 رو دستم آرژین. برگشتم عقب به و شد لیز هامپا زیر آن یک رسیدم که پله اخرین به

 به چسبون محکم رو من. زدممی نفس نفس بغلش، تو شدم پرت که کشید محکم

 :زد داد و سینش

 !آوین-

 :پرید جاش از آوین

 داداش؟ شده چی-

 !نریز آب پله راه تو گفتم بهت بار هزار-

 دوستی جون و ضعیف آدم. بود افتاده لرزه به بدنم که کرد من به ایاشاره دبع و

 کمرم که حالی در آرژین. لرزیدمی ناخواسته بدنم شدممی زده شک وقتی ولی نبودم

 :زد ب**ل کردمی نوازش رو

 !که نیفتاده اتفاقی! باش آروم-

 .برد خودش اتاق سمت به رو من که نزدم حرفی

 :گفت دادمی خوردم به رو عسلی روی آب لیوان که درحالی و تخت روی نشوندم

 !دی؟می جلوه قوی رو خودت چطور ضعفت همه این با تو موندم من-

. بکشم دراز تخت روی کرد مجبورم و گرفت رو هامشونه که نزدم حرفی! برخورد بهم

 :کردم باز ب**ل شدم بهتر که کمی. تخت روی نشست من به پشت

 !خودمون یخونه... برگردیم باید... باید-
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 .کرده اخم زدممی حدس

 چرا؟ -

 :کشیدم عمیقی نفس

 .اونجاست وسایلم یهمه -

 :داد تکون رو سرش

 داری؟ لباس بیارن، برات گممی-

 :شدم گیج

 چی؟ برای لباس لباس؟-

 :داد جواب کالفه

 یادت اگه گرنه و انداختم یادت شد خوب. خانوم هلیا گرامتون دوست عقد فردا برای-

ر اومدمی خانوم هلیا رفتینمی و نبود  بیاد دوستم نذاشتی چرا که گرفتمی منو خ 

 !عقدم مراسم

 :گفتم حوصله بی

 .ندارم هم رو خریدنش یحوصله! ندارم لباس نه -

 :رفت اتاق در سمت به و شد بلند جاش از. نگفت چیزی و داد تکون رو سرش

 .باشه واستح داریم، پیش در هم دیگه عروسی یه-

 :گفتم متعجب

 کی؟ عروسی-
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 : شنیدم رو زمزمش بستمی رو در و شدمی خارج اتاق از که حالی در

 !کاوان-

 .کردم حس هاچشم توی رو اشک جوشش

 نبودم؟ عشقش من مگه نبودم؟ زندگیش من مگه نبودم؟ عروسش من مگه

 دستم توی عمیقی درد. زدم آینه توی رو شدم مشت دست و کشیدم بلند جیغ

 با. کردم پرت آرژین سمت به و برداشتم رو میز روی ادکلن که شد باز اتاق در. پیچید

 :کرد نگاهم نگرانی و اخم

 چیه؟ بازیا دیونه این شده؟ چت-

 رو خانوادم! گرفتی ازم رو کاوان عوضی، آشغال خورهمی هم به ازت حالت! گمشو برو-

 دیگه نفر یه باشه کاوان عروس نم اینکه جای به االن. متنفرم ازت! گرفتی ازم

 !آشغاله توی تقصیر همش. گیرهمی رو دیگه نفر یه دست! عروسشه

 .شد متوقف خان اسماعیل داد صدای با که برداشت سمتم به قدمی

 !بیرون برو آرژین. کنید تموش بسه-

 دست از رو نیروام تمام. رفت بیرون اتاق از و انداخت بهم آمیزی تهدید نگاه آرژین

 کنارم و اومد سمت به خان اسماعیل. زدم چمباته اتاق یگوشه سه تو و ادمد

 محکم لحن با ولی ایپدرانه محبت با و کشید سرم روی رو دستش. نشست

 :کرد نجوا و شد خیره بهم همیشگیش

 همه این نیست حقش. نکن زهر آرژین و خودت به رو زندگی! دخترم کن بس-

 !عصبانیت ههم این! پرخاش همه این! توهین
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 :گفتم درد از پر صدایی با و اوردم باال رو سرم مظلومیت با

 بود من حق پرستیدمش؟می عاشقانه که کسی از جدایی بود من حق بود؟ من حق-

 دادن دست از بود من حق پدرم؟ دادن دست از بود من حق مادرم؟ دادن دست از

 خانوادم؟ از شدن طرد بود من حق برادرم؟ حمایت

 شروع و کشید آغوشش به رو من خان اسماعیل. کشیدممی جیغ رو آخرم یهاجمله

 .بده انجام آوین برای بودم ندیده حتی که کاری کرد، موهام نوازش به

 :دادم ادامه

 شبونه، هایکابوس. نبود لعنتی دنیای این از من حق این خدا به نبود، که خدا به نه-

 من حق اینا از کدوم هیچ هام،عصبانیت م،گلو بغض قلبم، هایدرد پنهانی، هایگریه

 .بود عزیزانم کنار در زندگی فقط من حق. نبود

 پیراهن و بکشم نفس نتونستم دیگه. بود گرفته رو نفسم جلوی لعنتی بغض

 صورت به نگاهی و کشید عقب رو من ترس با. کشیدم چنگ به رو خان اسماعیل

 هامچشم داشتن نگه باز برای رمغی. زد صدا رو آرژین داد با. انداخت امشده کبود

 که زد صورتم توی سیلی. دوید سمتم به که دیدم رو آرژین و شد باز اتاق در. نداشتم

 .جاری هاماشک کنارش در و شد باز نفسم راه

 :کشید صورتش به دستی حرص با آرژین

 !کاوان برای ضعفش و غش ماست مال بیدادش و داد-

 جمع خودم توی که من به ایاشاره. داد آرژین یلتحو ایغره چشم خان اسماعیل

 .خوابوندم تخت روی و کرد بغلم. اومد سمتم به آرژین. کرد بودم شده

 :گفت لجبازی با رفتمی بیرون اتاق از که حالی در
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 .کاوان عروسیه ریممی ما رمنمی کنار تصمیمم از من-

 دردناکم هقهق و کشیدم مسر  روی رو پتو. داد هولش بیرون به تشر با خان اسماعیل

 .رسوندم فلک گوش به رو

 ...حاال و کردمی کر را فلک گوش هایمخنده قهقه روزی"

 ..."هایمگریه هقهق

 خیلی برام این و کنم استفاده آوین هایلباس از هلیا عقد برای بودم مجبور هم باز

 .بود دردناک

 تا سفید ای،سرمه ایحلقه آستین پیراهن یک داشت که هاییلباس بین از باالخره

 هاینگین داشت که هاییچین میان دامنش قسمت روی. کردم انتخاب رو زانو روی

 درست هانگین همون با رو زیبایی گل چپ قسمت سینه روی و بود شده کار زیبایی

 .بود شده

 .بود پام هم ستش مخمل ایسرمه کفش

 آرایشگاه از. کردم سرم رو ایمسرمه شال و پوشیدم لباس روی رو ایمسرمه مانتوی

 .رفتم آرژین ماشین سمت به و اومدم بیرون

 آرایشم که چند هر. گذاشتممی آرایشگاه به پا عمرا نبود دوستم بهترین عروسی اگر

 .بود کمرنگ و الیت خیلی هم

 مجلل باغ جلوی رو ماشینش. افتاد راه حرف بی هم اون و شدم آرژین ماشین سوار

 .کرد پارک نصیر آقای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

77 

 

 سمت به. کردند استقبال ازمون گرمی به نصیر آقای و خانوم و شدیم باغ وارد هم با

 که نشستیم پرسی احوال و سالم از بعد. رفتیم بودند نشسته هاهمکار که میزی

 :گفت خنده با شاکر دکتر

 !کنه ازدواج بتونه اخالقش اون با پرهام کردمنمی فکر-

 :انداختم باال ابرویی

 .بزنید هلیا پیش رو حرف این دارید جرات اکریش دکتر-

 :انداخت باال ابروی خودم مثل شاکری

 شدم؟ سیر جونم از مگه-

 و لباس اون با عروسی هر طبع به خب. شدند وارد داماد و عروس که خندیدم همه

 و عاشق نگاه و بود شده هافرشته شبیه دوستم عزیزترین حاال و شدمی زیبا آرایش

 داماد عروس جایگاه سمت به. کردمی تصدیق رو هااین یهمه پرهام آمیز تحسین

 .رفتند

 سمتشون به هم با شد، بلند هم آرژین که شدم بلند جام از عقد خوندن از بعد

 از تبعیت به هم پرهام. شد بلند جاش از و زد برق دیدنم با هلیا هایچشم. رفتیم

 :زدم لبخندی. ایستاد هلیا

 .هستید هم یبرازنده واقعا بشید؛ خوشبخت امیدوارم-

 :کرد زمزمه بغض با گوشم کنار و کرد بغلم محکم هلیا

 ...که حیف بود، هااین از بیشتر لیاقتت! دارم دوست خیلی خواهری، ممنونم-
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 پر ولی مهربون لحن با زدممی کمرش به ایضربه که حالی در و کردم قطع رو حرفش

 :گفتم دردی

 .نکن بغض-

 :گفتم تهدید با پرهام به رو و کردم اشجد خودم از

 و بچسب رو سرت اومده ابروش به خم بفهمم کنی،نمی اذیتش داری، رو هواش-

 .بشید خوشبخت! درو

 :خندید بلند پرهام

 !ممنون بیارم؟ ابروش به خم هاحرف این با دارم جرات مگه-

 .دادیم رو کادوشون و گفت تبریک هم آرژین

 و رقص ما نشستن با. نبودم کادو یاد اصال   من چون بود رفتهگ آرژین رو کادو البته

 .شد شروع دانسشون

 .که کردم نزدیک هامب**ل به و برداشتم رو شربت لیوان

 !عزیزم جااین بشین-

 خودش نه بود؟ خودش. نداشتم باور. شد کشیده عقب که بود صندلی صدای و

 .گفتنمی عزیزم من از غیر کسی به اون نبود،

! زدمی لبخند کنارش دختر به که بود کاوانی. گرفت نفسم که برگشتم بعق به

. شدم دقیق دختره چهره به. بود خالش دختر هلیا حال هر به. بیاد که زدممی حدس

 ازش کاوان که پری تو هیکل و برنزه پوست. داشت زیبایی تقریبا و معمولی یچهره

 .بود متنفر
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 .اوردمنمی یاد به وجه هیج به ولی بود آشنا برام شدیدا   دختر اون یچهره

 .بدم گوش رضوی دکتر هایصحبت به و باشم تفاوت بی کردم سعی

 حاجی حاجی رفتی. طرفا این از عجب چه خانوم ساره! اینجاست؟ کی ببین بهبه-

 مکه؟

 :اوردم باال رو سرم زده بهت

 !کاوه-

 قبول که بود کاوه فقط ماجرا اون توی. زد بهم چشمکی و کشید عقب رو صندلی

 .نکرد رو برادرش طرفداری چرا دونمنمی اصال   و گناهمبی من داشت

 :شدم تلخ ناخداگاه

 بیام؟ که بود منتظرم کسی-

 :کرد اخم. دختره اون و کاوان روی شد خیره و گرفت ازم رو نگاهش کالفه

 رو کاوان چیه؟ فازش نیست معلوم. خورهمی هم به عوضی یدختره این از حالم-

 !پسرهارو یبقیه یا خوادمی

 .بشنوم کاوان درمورد حرفی ندارم دوست شد متوجه که کردم نگاهش حوصلهبی

 :پرسید کردمی عوض رو بحث ناشیانه که حالی در کاوه

 گذره؟می خوش خبر چه خب-

 .دادم تکون سری تفاوت بی

 !شدی عوض ساره-
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 :زدم نیشخند

 .شدم عوض کرد له اشپ و دست زیر رو من داداشت وقتی از-

 .نگفت چیزی و پایین انداخت رو سرش

 خانوم؟ دیدمی من به رو رقص دور یه افتخار-

 .شد کشیده بود زده رو حرف این که کسی به نگاهم

 ثروت بخاطر ولی داشت معمولی یچهره. بود هلیا عموی پسر رهام شناختمش،می

 .پلکیدندمی اطرافش زیادی دخترهای پدرش اندوه

 :کرد جلب رو توجهم آرژین عصبی غرش که بودم صورتش یخیره زهنو

 .شهمی رد شما درخواست پس. برقصه همسرش با بهتره ایشون نخیر-

 :گفت پرویی با و زد پوزخندی رهام

 بدن؟ جواب خودشون بذارید نیست بهتر-

 .شد خیره من به منتظر بعد و

. شدم بلند جام از گینشخشم نگاه به توجه بدون و گذاشتم دستش توی رو دستم

 .نشوند هاشب**ل روی پیروزی لبخند رهام

 دستم دیگرش دست با و کرد حلقه کمرم دور رو دستش یه. ایستادیم هم روی به رو

 .گرفت رو

 .خوردیممی تکون هم با اهنگ ریتم با و گذاشتم شونش روی رو دستم

 !ایستاده رممحنا یه بغل تو دخترت ببینی که سعادت آقا حاج کجایی! هه
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 چیه؟ اسمتون بپرسم تونممی-

 :انداختم رنگش خاکستری هایچشم به نگاهی

 .ساره-

. بدونه رو خودش حد باید که شد متوجه. کردم اخم که شد ترنزدیک بهم کمی

 :زد لبخند

 !داره بهت زیادی یعالقه آقا اون کهاین مثل-

 :انداختم باال ابرویی

 کدوم؟-

 .بودی نشسته کنارش که همون همسرت،-

 هر. شدیم جدا هم از شد تموم که آهنگ. گرفت رو تفاوتبی حالت همون چهرم

 :پیچید گوشم توی آرژین صدای. نشستم جام سر. رفتیم هامیز سمت کدوم

 .کنیمی جبران رو امشبت کار-

 .برداشتم رو شربتم لیوان و نکردم بهش توجهی. بود شده ترسناک زیادی لحنش

 .هانگیری برادرت از یسراغ خان کاوه-

 بدجور مرد این. برگردم سمتش به حسی هر از خالی کردم سعی ولی اومد بند نفسم

 ...هنوزم ولی کرد خرد رو غرورم

 :داد جواب کنایه با و انداخت پا روی پا کاوه
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 بزنیم سر بهت ما نیست نیازی باشن خانوم دیال که وقتی تا مشخصه که جوراین-

 .داداش

 دختر. فشرد خودش به رو اون و کرد حلقه دیال یشونه دور رو دستش. دخندی کاوان

 در جور کاوان هایمعیار با اصال بود؛ هلیا با حق. داشت معمولی یچهره که تپلی

 !اومدنمی

 :زد پوزخند رفته باال هایابرو با بعد و کرد نگاهمون خیره اول و برگشت ما سمت به

 ...سوزا ایشون عزیزم نمکمی معرفی! جاناین کیا ببین-

 :کرد متعجبش کالمم برودت. کردم قطع رو حرفش

 .سعادت ساره هستم، ساره-

 .خوردنمی ساده تقریبا و معمولی یچهره اون به اصال که زد شروری لبخند دیال

 :آورد جلو رو دستش

 !جان ساره خوشبختم-

 کمرنگ اخمی وانکا. دادم تکون رو سرم فقط و نکردم اششده دراز دست به توجهی

 .کرد آرژین به ایاشاره و نشوند صورتش روی

 :گفت نفرت از پر هاییچشم با

 .هستند همسرشون شایان آرژین   هم ایشون-

 :کرد نگاه آرژین به مرموزی هایچشم با دیال

 .بینمتمی دوباره که خوشحالم-
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 :داد رو جوابش طعنه با و انداخت بهش کینه از پر نگاهی آرژین

 رو هم که باشه باری آخرین بودم امیدوار دیدمت که قبل بار... طورهمین مه من-

 .بینیممی

 شد؟ غیرتی من از غیر کسی سر. کرد تر غلیظ رو اخمش کاوان

 :گفت اخم همون با

 شناسی؟می کجا از رو آرژین تو عزیزم-

 !عزیزم؟ گفت من از غیر کسی به

 :برگشت سمتش به طنازی با دیال

 .دادیم ارائه باهم رو ناممون پایان! بوده من سیهمکال آرژین-

 رو شدم حبس نفس. رفتند خودشون میز سمت به هم با. داد تکون رو سرش کاوان

 .فرستادم بیرون

 .زدنمی حرف دیگه و بود خودش تو آرژین

 .کردیم خداحافظی ازشون و گفتیم هلیا به ایدوباره تبریک مراسم شدن تموم از بعد

 که گذاشت گاز روی رو پاش چنانآن نشده سوار هنوز که یمشد ماشین سوار

 پس نخورد چیزی بود حواسم. نداشت اشرانندگی روی تعادلی. صندلی به چسبیدم

 !جوریهاین که عصبانیته شدت از

 :زدم داد ترس با

 !دیمی کشتن به رو دومون هر االن دیوونه تر آروم-
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 :کرد هیستیریکی یخنده

 !عزیزم جهنم به ریممی دومون هر بهتر-

 دیوونه انگار. بود شده گم عصبیش هایخنده صدای تو کشیدممی که هاییجیغ

 !بود شده

 اون. کرد حس باهاش رو ماشین شدید برخورد و کامیون یه ممتد هایبوق صدای

 .بود همین گفتمی آرژین که جبرانی فهمیدم که بود موقع

*** 

 چرا دونمنمی. بستمش سریع نور تابش با که کردم باز سختی به رو هامچشم

 لباس با مردی بعد و کشید جیغ بازم هایچشم دیدن با بود نشسته کنارم که دختری

 پرسیدن و هاییکار انجام به شروع جدی ظاهر همون با. شد اتاق وارد سفیدی

 تا بستم رو هامچشم. بردند ایدیگه جای به رو من که نگذشت زیاد. کرد هاییسوال

 هم روی رو هامچشم عصبانیت از. شد باز اتاق در لحظه همون. کنم استراحت میک

 :گفت مهربونی و گرفته صدای که فشردم

 خوبه؟ حالت عزیزم جان ساره-

 ساره اسمم بودم شده متوجه ولی زدمنمی حرف بودم اومده هوش به که وقتی از

. بود ایستاده لومج نافذی مشکی هایچشم با مردی. کردم باز رو هامچشم. است

 :بودم منگ و گیج

 کنید؟می خطاب عزیزم رو من چرا هستید؟ کی شما-

 :کرد زمزمه ب**ل زیر. گرفت هاشدست بین رو سرش و کرد نگاهم زده بهت
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 !خدا وای-

 به رو. نتونستم ولی بدم حرکتش کردم سعی. ندارم پاهام تو حسی شدم متوجه تازه

 :گفتم مرد همون

 بدم؟ حرکت تونمنمی چرا رو پاهام... پاهام-

 :کشید صورتش به دستی کالفه

 هامچشم توی اشک. هستی طوراین کوتاهی مدت برای فقط عزیزم نیست چیزی-

 :بود شده جمع

 اتفاقی چه شدند؟ اینطوری پاهام چرا د؟نمیا یادم چیزی من چرا هستی؟ کی تو... تو-

 افتاده؟ برام

 :گفت مهر با .زدم پسش سریع که گرفت رو هامدست

 !افتاده برات تصادف توی اتفاق این کردیم، تصادف ما. شوهرت آرژینم، من-

 .آشنا نا حال عین در و برام بود آشنا آرژین، آرژین،

 مراقبم حسابی آرژین اسمش بودم فهمیده که مردی. کردند مرخصم روز پنج از بعد

 کردممی حس. خوردنمی جدیش یقیافه به مهربونی ولی بود مهربون خیلی. بود

 .کردنه پنهان حال در رو چیزی هاشچشم

 ...اومدند مالقاتم به هم آرژین خواهر و مادر و پدر روز چند این توی

 :زد تلخی لبخند که دوختم آرژین به رو نگاهم زده بهت آپارتمان دیدن با

 .نداشتی اطراف به توجهی اصال اینجا اومدی که اولی روز-

 :گفتم شدیممی آسانسور وارد که حالی در و تمانداخ باال ایشونه
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 !پولداری قدران داشتم خبر روزا اون البد خب-

 :گفتم که زد لبخندی

 کردیم؟ ازدواج ساله چند ما-

 !سال دو-

 :کردم اشاره پله راه به

 افتاده؟ اتفاقی چه جااون-

 ...و جااین بود اومده دزد شب یه-

 هامچشم جلوی از هاییصحنه. کرد قطع رو حرفش که گرفتم هامدست بین رو سرم

 .گذشت

 !گونم زخم زدنم، جیغ پله، راه صداها، تاریک، اتاق

 خزیدم ویلچر روی از سختی به که کرد باز رو هاشدست. دادم تکون تند تند رو سرم

 !آغوشش توی

 :داشت عجیبی محبت صداش

 .کن فکر فرصت سر بعد! کن استراحت اتاقت بریم بیا-

 :اوردم باال رو رمس متعجب

 خوابیم؟نمی اتاق یه توی هم با ما مگه... مگه اتاقم؟-

 :زد لبخند و شد مسلط سریع اما شد هول کمی

 .بود اتاقمون همون منظورم اره... اها-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

87 

 

 :کردم کناری در به ایاشاره. رفتیم اتاقمون سمت به

 کجاست؟ جااون-

 .مکرد حس حرکاتش توی رو پاچگی دست وضوح به هم باز

 مهمانه اتاق اونجا... خب... جااون-

 بهش. سفید و ایسرمه اسپرت وسایل با اتاقی. شدیم اتاق وارد و دادم تکون رو سرم

 رو هاملباس خواستممی. بوده شده اماده داماد و عروس برای که باشه اتاقی خوردنمی

 :گرفت گارد جلوم سریع که رفتم کمد سمت به. کنم عوض

 ؟کنیمی کارچی-

 :گفتم متعجب

 !کنم عوض رو لباسم خواممی-

 :بود شده هول

 هاتلباس تو کنند رنگ رو جااین بود قرار دونیمی یعنی... نیست جااین هاتلباس-

 !میارم برات کن صبر! مهمان اتاق بردی رو

 چی مسخره دالیل این آخه. گذاشت تنها زیادی هایسوال با رو من و بیرون رفت

 بیرو رو هاشلباس آرژین چرا پس داره؟ کمد به ربطی چه اتاق نکرد رنگ بود؟

 نیاورده؟

 اتاق وسط. بخوابم تخت روی کرد کمکم و کردم عوض آرژین کمک با رو هاملباس

 :گفتم که بود ایستاده

 .کنی استراحت بهتره! شدی خسته خیلی روز چند این خوابی؟نمی تو-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

88 

 

 آرومش یزمزمه. کشید آغوشش توی رو نم محکم و خوابید کنارم. زد بهم لبخندی

 :شنیدم رو

 .شد براورده آرزوم بالخره-

 .بستم رو هامچشم و نکردم حرفش به توجهی

 هاشچشم. دیدممی رو مشکیش هایچشم فقط بود ایستاده روم به رو که کسی از

 :برداشت سمتم به قدمی. بودند عصبانی و دلگیر

 …نذاشتم کم برات چیزی که من... ودمب عاشقت که من لعنتی... چرا؟ اخه -

 من و رفتمی رژه چشمام جلوی مشکی هایچشم اون. کردم باز رو هامچشم آروم

 !بود کسی چه به متعلق دونمنمی

 تخت روی بود آرژین هااون از یکی که مرد دو صدای و دختر یه داد جیغ صدای با

 این از تر زود کنه خدا. ستمنش ویلچر روی زور به و انداختم سرم روی شالی. نشستم

 و شد بلند جاش از افتاد بهم چشمش دختره کهاین محض به. شم خالص شرایط

 بودم شده خشک سالن وسط طورهمون. کشید آغوش در رو من محکم. طرفم دوید

 :کرد نگاهم آلودش اشک روشن هایچشم با و شد جدا ازم که

 !برات بمیره هلیا! افتادی روزی چه به ببین... خواهری برات بمیرم الهی-

 به نگاهی. برم ترعقب کمی کردم سعی. داشتم غریبی احساس کردم، نگاه بهش گیج

 :انداختم آرژین

 کیه؟ خانوم این... این-
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 شدت کمکم و بهم شد خیره زده بهت هلیاست اسمش شدم متوجه که دختره

 .شد بیشتر هاشاشک

 :گرفت دستش توی رو دستم

 باهم که همونی... بود ترنزدیک بهت خواهر از که همونی نیست؟ یادت هلیا، منم،-

 ...کاوا هایپیراهن از یکی بار یه یادته کردیم؟می اذیت رو هامونمعلم دبستان توی

 :گفتم سریع که کرد قطع رو حرفش یهو

 !بگو کنممی خواهش. آشناس خیلی... اسم اون بگو -

 :کشید صورتش به دستی

 !منه یهپسرخال... کاوان -

 رو خاطرات این از کدوم هیچ. شد تداعی ذهنم توی زیادی خاطرات اسمش اومدن با

 یپسرخاله از بیشتر آشناست، برام زیادی مرد این دونستممی ولی فهمیدمنمی

 :کردم هلیا به رو. دوستم

 داره؟ نسبتی من با کاوان،... مرد اون-

 :پرید گفتگومون میون سریع آرژین بگه چیزی هلیا اینکه از قبل

 !ندار نگه پا سر رو هلیا بعد، برای بذار رو هاسوال جان ساره-

 دوختم مرد همون به رو نگاهم. نشست مبلی روی و رفت آرژین به ایغره چشم هلیا

 .کردم نگاهش کنجکاو و

 :زد لبخندی

 !شما همکار و هلیا همسر عظیمی پرهام... پرهامم من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

90 

 

 :انداختم باال ابرویی

 ر؟همکا -

 :داد تکون رو سرش

 .هستیم اعصاب و مغز جراح و متخصص جان هلیا و شما و من یعنی هرسه ما بله-

 .پزشکم فهمیدم کهاین از بودم خوشحال ولی دادم تکون رو سرم

 دونستمنمی امّا نداره آرژین با خوبی یرابطه هلیا شدم متوجه دقیقه چند این تو

 چرا؟

 :پرسیدم آرژین به رو. گذشتمی پرهام و هلیا رفتن از ربع یک تقریبا  

 بیاری؟ رو عروسیمون هایعکس شهمی-

 :داد رو جوابم کردمی کار تابشب**ل با که همونطور

 .نگرفتیم عروسی ما-

 :گفتم متعجب

 چرا؟-

 که کردمی دوره رو خاطراتی گویا آورد، باال رو سرش و کرد مزین رو پیشونیش اخمی

 :دادمی آزارش

 اومدنمی خوششون من از خانوادت. داشتی خانوادت با شدیدی دگیری تو هاروز  اون-

 !نداری امدی و رفت خانوادت با که وقتی خیلی تو. کردیم ازدواج هم با ما ولی

 .بشم جدا خانوادم از تو بخاطر شدم حاضر که بودیم هم عاشق خیلی حتما پس-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

91 

 

 :گفت طعنه با و زد پوزخندی

 ...که بودی عاشقم قدران. خیلی آره-

 :کشیدم جلو کمی رو خودم. کشید صورتش به دستی کالفه و کرد قطع رو حرفش

 هستند؟ کجا خانوادم االن-

 حرص از پر و کردم اخمی. داد نشون تاب ب**ل مشغول رو خودش و نداد رو جوابم

 .چرخوندم رو نگاهم

 و اومدمی پیشم روز هر هلیا. بود شده شروع که بود هفته یک فیزیوتراپی جلسات

 کالفم داشت آرژین با که دعوایی ولی بود گذار تاثیر و عالی هاکمک. کردمی کمکم

 این. ساله چند خصومت یه عادیه، دعوای یه بیشتر چیزی بود مشخص. کردمی

 حرف برخالف که انگار داد،می باال سر جواب پرسیدممی سوال کسی هر از وسط

 .بشن ادآوری برام رو گذشته خواستندنمی دکترم

 حس آرژین هایحرف توی رو صداقت که بود این دادمی عذابم بیشتر که چیزی

 این و داشت وجود هاشرفتار و هاحرف توی زیادی محبت بود، مهربون. کردمنمی

. کردمی دیونم داشتم که حسی امّا کنم پیدا بهش زیادی وابستگی شدمی باعث

 .نهکمی مخفی ازم داره رو چیزی بود مشخص

. شدیم بیمارستان وارد. کارم محل همون یعنی بیمارستان، بریم بود قرار امروز

 فضای اون توی. شد ترحم مزخرف حس از پر بعد و متعجب اول هاپرستار هاینگاه

 !شد بد دادندمی بهم که منفی هایانرژی این با حالم لعنتی

 .انداختم اتاق در سر به نگاهی. برد اتاقی سمت به رو من بدم حال دیدن با آرژین

 !اعصاب و مغز جراح و متخصص سعادت، ساره دکتر-
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. چرخوندم اتاق دور تا دور رو نگاهم. شدیم اتاق وارد هم با و کرد باز رو اتاق در

 .شد تداعی برام ایصحنه. افتاد میز به چشمم

 کنارش مشکی چشم مرد اون. کنهمی نگاه اتاق به و ایستاده ذوق با که دختری-

 .گهمی تبریک بهش و کنهمی بغلش. ایستاده

 .اومد چشمم جلوی ایدیگه یصحنه نقطه همون توی

 با مرد کنه،می التماسش گریه با. زده زانو مشکی چشم مرد همون جلوی دختر همون

 دختر بعد ثانیه چند. کشهمی رو دختره دست اسیر که رو پاش تمام رحمیبی

 .شهمی هوشبی

 من بود اتفاقات این یهمه توی که دختری. شهمی جاری هم سر پشت هاماشک

 که بود کی کرد؟می دیوونم که بود کی بود؟ کی مشکی چشم مرد اون اون ولی بودم

 بود؟ من خاطرات یهمه تو که بود کی بود؟ شده رحمبی قدراون بعد و مهربون اول

 مرد اون ولی بود کیمش هاشچشم. دوختم آرژین به رو نگاهم شونم خوردن تکون با

 :بود آشکار هاشحرف و نگاهش توی کالفگی. نبود من خاطرات مشکی چشم

 عزیزم؟ خوبه حالت-

 به چشمم. بریم جلوتر کمی کردم اشاره. دادم تکون رو سرم عزیزمش از سرمست

 و کردم باز رو کارت. انداختم بهش نگاهی و داشتم برش. افتاد میز روی عروسی کارت

 .دوختم هااسم به رو چشمم

 .بود گرفته قرار هم کنار التین خط با زیبایی به هااسم

-Kavan and Dila. 
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 نسبتی من مگه آورده؟ کارت من برای چرا اصال   بود؟ آشنا برام قدران چرا کاوان کاوان،

 حساب نسبت هم این که هستم خالش دختر دوست کهاین جز دارم باهاش

 :کردم زمزمه ب**ل زیر. شهنمی

 !ببینم رو کاوان باید من-

 هر آرژین که بوده بینشون اختالفی مطمئنا   پس. نشست پیشونیش رو غلیظی اخم

 :پرسید بداخالقی با. نشونهمی پیشونیش روی غلیظی اخم اسمش شنیدن با بار

 ببینیش؟ خوایمی چرا-

 .اوردم یاد به رو چیزی دیدنش با شاید شناسمش،می کنممی احساس-

 :کرد مبه رو پشتش

 .نیست نیازی-

 :کردم مشت محکم رو دستم

 یاد به خودم کهاین از قبل آرژین! مطمئنم کنی،می مخفی ازم رو چیزی یه داری-

 !بگو بهم خودت بیارم

 فشار محکم رو هامچشم. رفت بیرون اتاق از و انداخت بهم عصبی و کالفه نگاه

 .دادم

 که ما اون؟ چرا آخه ولی! کاوان   همون مشکی چشم مرد اون گفتمی بهم حسی یه

 .نداریم هم با نسبتی

 هایکار طرفی از. دونستمنمی رو کدوم هیچ جواب که بود ذهنم تو زیادی هایچرا

 .بود کرده عصبیم هم آرژین
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 و هلیا که برگشتم. شد باز اجازه بدون در آن یک. داشتم نگه هامدست بین رو سرم

 .دیدم رو پرهام

 :رفت باال صدام گمنمی رو هامجمله خودم انگار که جوری هاراد بی و خشم با

 کردی؟ اضافه خودت به هم رو پرهام بودی کم خودت -

. گرفتم هامدست بین رو سرم. بودم شده گم در سر خودمم. کرد نگاه بهم زده بهت

 با. کردم گریه به شروع بلند که داشتم درد قدران. کرد بغلم محکم و اومد سمتم به

 :کرد جدا خودش از رو من بهت

 کنی؟می گریه داری تو... تو-

 :گذاشتم صورتم روی رو دستم. کردم نگاهش گنگ

 بودم؟ آدمی چجور من... من-

 :کشید عمیقی نفس هلیا

 کم. دادینمی کس هیچ حرف به اهمیتی. مغرور و بودی غد! بودی عصبی خیلی تو-

 کردیمی گریه هم اگر کردی؛ینم گریه کس هیچ جلوی اصال   و بخندی اومدمی پیش

 !شد شروع پیش سال دو از رفتارت این البته. بود ندرت به

 توی! نداره امکان بودم؟ من گفت هلیا که اینی بودم؟ من این. کردم نگاهش زده بهت

 :گفت که شنیدم هلیا حرفای

 !شد شروع پیش سال دو از رفتارت این-

 د؟بو افتاده اتفاقی چه پیش سال دو مگه مگه،
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 در چارچوب توی که حالی در آرژین و شد باز اتاق در بپرسم سوالی خواستم تا

 :گفت بود ایستاده

 !شرکت برم باید که اومده پیش کاری یه خونه بریم باید ساره-

 :داد رو جوابش سرد هلیا که دادم تکون رو سرم

 !میارمش خودم من برید شما-

 :نکرد نگاهش آرژین

 .نیست نیازی ممنون-

 به حرفبی و ماشین توی نشستیم. برد بیرون اتاق از رو من و اومد من سمت هب و

 .افتاد راه خونه سمت

 :گفت رفتمی بیرون خونه از که حالی در

 .عزیزم باش خودت مواظب رفتم، من-

 آرژین که اتاقی سمت به اصلی در صدای شنیدن با و زدم اتاق یبسته در به لبخندی

 .مرفت برم نباید بود گفته

 آرژین چون بشم واردش تونستمنمی ولی بود اتاق این مشغول فکر مدت این تمام

 هایرنگ از ترکیبی وسایل تمام. شد گرد هامچشم. کردم باز رو اتاق در. دادنمی اجازه

 طرفش دو که بود اتاق وسط اینفره دو سلطنتی تخت. بود طوسی و ایسرمه مشکی،

 خیره دوربین به سرد که دختری از بود بزرگی عکس تخت باالی. داشت سفید حریر

 به رو کدوم هیچ که خاطراتی. بود غریبه برام که بود خاطراتی اتاق جای جای. بود شده
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 این حتی. بود افتاده جونم به عجیبی سردرد. هست دونستممی ولی نداشتم یاد

 .بود آشنا هم هاسردرد

 متوجه رو کدوم هیچ و رخهبچ ذهنت توی چیز همه کهاین. داشتم ضعف احساس

 !وحشتناکه نیاری یاد به و نشی

 عزیزم؟ کجایی ساره... ساره-

 :دادم جواب ایگرفته صدای با. برد خوابم کی اومدنمی یادم

 ...جاماین-

 .شد ظاهر در چارچوب توی نگرانی با بعد ثانیه چند

 کرد؟یم هراسونش قدراین که بود چی ترسید؟می چی از بود؛ ترسیده نگاهش

 :بود نگران بدجوری صداش لحن. برداشت سمتم به قدمی

 کنی؟می کارچی جااین عزیزم؟ خوبی-

 :انداختم بهش نگاهی

 گفتی؟ دروغ چرا -

 :دادم ادامه. زد خشکش

 ازم داری رو ایدیگه هایچیز چه! منه اتاق جااین ولی مهمان   اتاق جااین گفتی-

 کنیم ازدواج کهاین از قبل من چرا خوابیدیم؟می هم از جدا ما چرا کنی؟می مخفی

 !گینمی و دونیمی رو من هایچرا این جواب تو بودم؟ تر شاد

 :کرد بهم رو پشتش
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 !فهمیمی رو چیز همه روز یه باالخره ساره، فهمیمی-

 .رفتم بیرون اتاق از دنبالش

 .برداشت بوق چند خوردن بعد. گرفتم رو هلیا یشماره

 الو؟-

 .امساره هلیا، المس الو-

 :شد متعجب لحنش

 عزیزم؟ اومده پیش مشکلی! ساره؟-

 .خواممی چیزی یه ازت هلیا-

 بگو؟ عزیزم جانم-

 !جااین بیای خالت پسر با خواممی... می-

 .نزد حرفی هیچ ثانیه چند تا

 ببینیش؟ خوایمی چرا-

 :کشیدم صورتم به دستی

 !فعال. منتظرتم پرس،ن چیزی هیچ االن هلیا کنممی خواهش ازت-

 تو نقشی چه و کیه کاوان فهمیدممی باید. کردم قطع بزنه حرفی بزارم کهاین بدون

 .داره من زندگی
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 رو در! شد زده خونه زنگ که نبود آرژین از هم خبری و بود گذشته ساعت دو تقریبا  

 با. بود شده خیره بهم زده بهت که انداختم مشکی چشم مرد به نگاهی. کردم باز

 .شد خونه وارد هم مرد اون هلیا شدن وارد

 اوردی؟ خودت سر بالیی چه-

 .بود آشنا برام که بود هاشچشم فقط ولی دقیق. کردم نگاهش

 .اومد سراغم به ندونستن از ضعف حالت اون دوباره

 :گفتم ریختمی هاماشک اختیار بی که طورهمون

 داری؟ وجود من تخاطرا یهمه تو که هستی کی هستی؟ کی تو... تو-

 و اروم هلیا که که نگاهش سوالی. برگشت هلیا سمت به بعد و کرد نگاهم زده بهت

 :گفت ب**ل زیر

 !داده دست از رو حافظش ساره-

 :دادم ادامه کردممی گریه که همونطور تعجبش به توجه بی

 دونمنمی امّا بینممی خاطراتم تویه رو تو هایچشم فقط اومدم هوش به که وقتی از-

 ...کنممی خواهش ازت هستی؟ کی

 کنارم و اومد سمتم به. سوختمی خودم حال به دلم هم خودم که زدممی زجه جوری

 .زد زانو

 :گفت ناراحتی با

 پرسی؟نمی آرژین از چرا! باش آروم-

 .شممی دیوونه دارم! گهنمی من به هیچی کس هیچ. پرسیدم بخدا پرسیدم،-
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 :انداخت بهم نگاهی

 ...که بود مونده عقدمون به هفته یک. کنیم ازدواج هم با بود قرار بودم، تو نامزد من-

 :کشید صورتش به دستی آشفته

 !کردی ازدواج آرژین با تو... که افتاد اتفاقاتی-

 نکردیم؟ ازدواج هم با ما چرا-

 با. کردم نگاهش منتظر. فشرد و کرد مشت محکم رو هاشدست فقط و نداد جوابی

 :گفتم التماس

 .بگو خدا رو تو-

 بگه؟ رو چی-

 :برگشتم آرژین سمت به

 .نگفتی بهم هیچی گفتم بهت چقدر هر که. کردی مخفی ازم تو که چیزایی همون-

 از بود پر آرژین به نگاهش. برگردوندم کاوان سمت به رو سرم. کرد نگاهم خشم با

 .بود گرده گیجم متضاد نگاه دو این داشت، دلتنگی نگاهش ولی آرژین. نفرت

 :برداشت سمتم به قدمی آرژین

 اتفاق اون چرا بشید متوجه شما یهمه... تو روز اون شاید بیاری یاد به خودت بهتره-

 .افتاد

 .رفتند کی هلیا و کاوان نشدم متوجه که بودم گیج قدران. رفت اتاقش سمت به بعد و
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. بود ت*ان*ی*خ هم ترینش رنگ پر. کردمی دیوونم گذشتمی ذهنم از که هاییفکر

 رو تنم هم فکرش حتی. باشم داده انجام کاوان حق در من ترسیدممی که چیزی

 مونده کم بوده؟ اونجوری رفتارم سال دو این تو چرا پس باشه این اگه ولی لرزونهمی

 !بشم دیونه بود

*** 

 نیاورده دیا به رو چیزی. برم راه تونستممی و بود شده تموم تقریبا   فیزیوتراپی جلسات

 خونه توی بودن. ندیدم رو کاوان هم دیگه. گفتنمی بهم چیزی هم کسی و بودم

 بود شده عصبی بسیار هم آرژین که که بود این اون از تر بد و بردمی سر رو حوصلم

 شدنمی باور که کشیدمی دادم سرم انچنان گاهی! نداشت رفتارش روی کنترلی و

 .مهربونه آرژین همون

 .حاضره ارنه خانوم-

 موند،می جااین بشم خوب که وقتی تا آرژین گفته به که خدمتکاری به نگاهی

 .انداختم

 نهار تنها بودم مجبور و اومدنمی نهار آرژین. شدم بلند جام از و دادم تکون رو سرم

 .بخورم

 :گفتم تعجب با. اوردم باال را سرم متعجب. شد باز خونه در که بودم خودم تو

 افتاده؟ اقیاتف آرژین-

 کرد فرو هاشمو توی رو دستش. بود سردرگم

 .هااین بابا خونه بریم بپوش بدو-
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 :شدم نگران

 مگه؟ شده چی-

 !باش سریع فقط دونمنمی-

 ماشین سوار. رفتیم بیرون خونه از دنبالش به و پوشیدم رو شالی و پانچو سرعت به

 .شدیم

 شده؟ چی بگو خدا رو تو آرژین-

 :گفت کردمی رد رو قرمز غچرا که حالی در

 نفهمیدم که گفت چیزایی یه. کردمی گریه داشت بهم زد زنگ مامان دونمنمی -

 !خونشون بریم میگه شدم متوجه فقط

 رفتیم و کرد باز کلید با رو در. شدیم پیاده و داشت نگه پدرش خونه جلوی رو ماشین

 سالن در. کردم یکی باش رو مهاقدم زور به که کردمی حرکت بلندی هایقدم با. داخل

 .اومد سمتش به زنان سر تو گریه از سرخ صورتی با دایان که کرد باز رو

 .شدیم آبرو بی! آرژین شدیم بدبخت-

 :گفت نگران و گرفت رو مادرش هایشونه آرژین

 .شده چی بگید دیدمی سکتم دارید مامان خدا رو تو-

 :کرد آوین به ایاشاره داد با آقاجان

 .داد باد به منو آبروی دختره این دختر این بشه؟ خواستیمی چی هدیگ-

 :کشید داد با اینبار آرژین
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 شده؟ چی بگید-

 :کردمی عصبیم دایان هایگریه

 !گرفتنش پسر یه همراه دوستش تولد توی دیشب... دیشب-

 رو دستش. برد هجوم آوین طرف به حرف این شنیدن با آرژین. بود آشنا برام هاجمله

 سوزش بعد و انداختم جلوش رو خودم چرا دونمنمی که بزنه بهش سیلی که برد باال

 .کردم حس صورتم چپ سمت رو عمیقی

 .نداشتم یاد به که هاییچیز تمام. شد زنده برام چیز همه

 .کرد نگاهم مبهوت آرژین

 :گفتم لرزونی صدای با

 این برادر روز یه! ردیک زنده سر و خوشحال دختری با رو کار همین خودت روز یه -

 ذارمنمی! یخی و سرد! من به شد تبدیل دختر اون و زد خواهرش به سیلی دختر

 .بیاد وجود به ایدیگه یساره

 :زد ب**ل زده بهت

 !ساره-

 و غمگین نگاه تلخی به خوردم، ساواش از که سیلی تلخی به زدم، تلخی یخنده تک

 .غشمگین دریپ کالم تلخی به و بارش سرزنش حال عین در

 تو دارم خودم ولی سوزوندم رو کی زندگی دونمنمی فقط سوزانم من. سوزان! نه ساره-

 !انداختی راه اسمت مثل آرژین تو... تو نه من که آتشی. سوزممی آتش همون
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. من خاطرات اوردن یاد به برای بود مسئولی فقط انگار. بود شده فراموش آوین انگار

 :اومد سمتم به که رفتم در طرف به. شدم لندب جام از دیوار کمک به

 !سارهههه. بدم توضیح برات باید کن صبر ری؟می کجا-

 !ببینمت خوامنمی. نیا دنبالم-

 :زدم جیغ که برداشت سمتم به قدمی

 !نیا دنبالم-

 گرفتم تاکسی کی دونمنمی. بیرون زدم خونه از و کردم تند پا که کرد نگاهم زده بهت

 .دوستم بهترین یخونه به رسیدم کی و

 هایسوال هم سر پشت و دوخت بهم رو ترسیدش هایچشم زارم حال دیدن با

 .بود واضح آرژین اسم هاشجمله یهمه توی که پرسیدمی

 :گفت نگران و مبل روی نشوندم

 .بگو چیزی یه خدا رو تو-

 :گفت بهش رو تشر با مادرش خانوم فهیمه

 !بهش کن پیله بعد بشه آروم یکم ذارب حالشو؟ بینینمی هلیا کن بس-

 نه بود شده آروم جسمم بودم، شده آروم یکم! بود قدیم مثل کردش دم که الحق

 .روحم

 .کرد بلندم و گرفت رو دستم خانوم فهیمه

 .کن استراحت یکم برو دخترم شو بلند-
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. کردم جمع شکمم توی رو هامزانو تخت یگوشه و شدم اتاق وارد. کرد باز رو اتاقی در

 دیونه افتممی که هاشحرف یاد. کردمنمی رو رفتار این گفتمی رو راستش اگه شاید

 مانتوم جیب توی رو لرزشی لحظه همون. نشست گونم روی اشکی قطره. شممی

 و خاموش که آرژین اسم روی اشکم قطره. اوردم بیرون رو گوشیم کردم، احساس

 رو من بدجور. عکس توی شکیهم هایچشم به شدم خیره. چکید شدمی روشن

 نبود چیزی این و هاشخوبی با هاش،کمک با محبتاش، با. بود کرده خودش یوابسته

 این. رو شکستن دوباره رو، شدن وابسته دوباره خواستمنمی من. خواستممی من که

 .کردمی نابود رو من

 .کشیدم دراز تخت روی و کردم ریجت رو تماس

 به ایتقه ساعت یک از بعد تقریبا  . شد هم همین و آرهمین طاقت هلیا دونستممی

 رو دستش. نشست تخت روی و اومد سمتم به. شد اتاق وارد اجازه بی و زد اتاق در

 .اورد هاممو سمت به

 افتاده؟ اتفاقی چه ساره؟ شده چی-

 رو زدنم حرف جلو بدی بغض. کنم گریه نتونستم دیگه پیش ساعت یک برعکس

 .نشست گونش روی اشکی قطره. کردم هشنگا فقط.گرفت

 :گفت درد با

 !خواهری برات بمیرم -

 توقعی چه بود دوستم که این. نداشتم دوست رو دلسوزی و ترح این. نداشتم دوست

 بود؟ بقیه از

 :گفتم سخت و کردم بهش رو پشتم
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 بیرون برو هلیا-

 ...بز حرف باهام ساره-

 :زدم جیغ

 .ببینم کسو هیچ خوامنمی بیرون برو-

 جا که منم بگه دهنم تو نزد که بود معرفتش از نگفت، چیزی که بود معرفتش از

 نمک چرا. دادم جا بهت من ندادند راهت مادرت و پدر وقتی که منم دادم، بهت

 آرژین؟ هایمحبت و هاکار یا کرد؟ این رو من کاوان رفتن بودم؟ نشناس

 هاییکابوس سمت به شدم روانه هم باز و بستم رو هامچشم. تخت روی کشیدم دراز

 .داشتنمی بر سرم از دست که

 تمام جواب در که دیدممی رو دختری. شد نابود شکست، که دیدممی رو مردی

 مهمانش جانش از عزیزتر برادر سمت از که بود هایفحش و هاسیلی هایشحرف

 .شدمی

 و آشنا هاییلبخند بود ایستاده مجهول ایچهره با هایدست دور آن در دیگر دختری

 ...کنه؟می نابود رو زندگیم داره که کیه دختر این. زدمی مرموز

 هایکابوس از رو من که بودم مدیونش. کردم باز رو هامچشم کسی زدن داد صدای با

 .بود شده تر واضح برام هاصدا. بود کرده رها لعنتیم

 و بود مونده هایشبدبختی آوار زیر که رو دختری ببینه خواستمی عاجزانه که مردی

 بی رفیق از کردمی دفاع داد،می فحش که بود دختری خراش گوش هایجیغ جوابش

 !معرفتش
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 هانگاه که کردم باز رو اتاق در. میافت خاتمه لعنتی دعوای این باید. شدم بلند جام از

 و بود گرفته جبهه برابرش در هلیا. برداشتم جلو سمت به قدمی. برگشت سمتم به

 !بود دو اون بین صلح کردن برقرار در سعی حامد

 :گفت زدمی نفس نفس عصبانیت از که حالی در و برگشت سمتم به هلیا

 اومدی؟ بیرون اتاق از چرا ساره-

 با. کردم اشاره اتاق به و دوختم بهش رو نگاهم. کنه سکوت تا آوردم باال رو دستم

 التماس نگاه که بزنه حرفی خواست هلیا. رفت اتاق سمت به مردَد و سست هایقدم

 .کشید عقب به رو هلیا هایشونه و شد متوجه حامد. کردم حوالش واری

 رو هاشجمله تونستنمی. بهش شدم خیره منتظر. بستم رو در و شدم اتاق وارد

 :گفت و کرد بهم نگاهی. بود عصبی اون بر عالوه و کنه مرتب

 دی؟نمی جواب چرا رو گوشیت-

 سمتم به قدمی. شد تر رنگ پر خشمش آتش. دادم تحویلش دردناکی دپوزخن

 برجسته عصبانیت از هاشرگ که هاییدست بین رو جانم بی هایبازو و برداشت

 :غرید شدش کلید هایدندان بین از. گرفت بود شده

 از یکم لعنتیم قلب تا نگفتم! کردم چه بودم کی که نگفتم! نگفتم همین خاطر به -

 .کنه حس رو شدمی کاوان نصیب دلبازی و دست با که رو هاییمحبت

 .داشت دلخوری داشت، درد داشت، غم. شد عوض لحنش

 و بود عاشقت که قلبی! شکست پات زیر ایخرده و دوسال این تموم که لعنتی قلب-

 از رفیقت برادرت، بخاطر که بود سخت! بود ممنوعه که عشقی. هست هم هنوز

 و گرفت شکل کاوان زندگی به شدنت وارد از قبل هاسال که عشقی. بگذری عشقت
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 دیدن با بخورم حسرت. عشقم از بگذرم! کنم سرکوبش برادرم خاطر به شدم مجبور

 عزیز دو ازدواج برای بشم ایواسطه که. برادرم و عشقم یخورده گره هم در هایدست

 نابود ذره ذره من. همبا بودید خوش کاوان و تو و کشیدم درد من! امبسته جان به

 خیالت تو تا خوردم قرص شدم، عصبی من. باشید نداشته غم کاوان و تو تا شدممی

 کهاین به کردن فکر حتی بودی شده زندگیم وارد که سالی دو. کاوان کنار باشه راحت

 اگر خورممی قسم خورممی قسم ساره ولی کردمی آرومم داری فاصله من با در یک تو

 تو فقط نکن فکر! کردمنمی رو کار اون هرگز هرگز، نبود میون در کاوان و تو جون پای

 !کشیدی سختی که بودی

 :کردم سوال تردید با. بهش دوختم رو هامچشم

 کرد؟ مجبورت کی شدی؟ مجبور چرا شناختی؟می کجا از منو تو-

 :گفت و کشید درهمش صورت به دستی

 !بماند-

 :گفتم ولی بودم نشده قانع کهاین با

 .خواممی رو دومم سوال جواب فقط-

 :کشید دارش ریش ته صورت به کالفه دستی اشهمیشه عادت با

 ...دیـ اون سر زیر چیز همه-

 ماشینش تیکاف صدای بعد دقیقه چند. زد بیرن اتاق از کالفگی با و خورد رو حرفش

! نبود تفهیم قابل برام جوره هیچ هاشحرف. بودم ایستاده مبهوت هنوز من و اومد

 بود؟ شده من زندگی خوردن هم به باعث که بود کی. اومدنمی در جور باهم چیز هیچ
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 من با رو کاری همچین بخواد که باشم داشته خصومتی کسی با اومدنمی یادم اصال  

 .بکنه

 االن. شد اتاقم وارد و نیاورد طاقت فضولی از هلیا هم باز. افتادم تخت رو حالی بی با

 برعکس و جلوم کشید رو آرایش میز صندلی. بزنم حرف کسی با که داشتم ازنی واقعا

 :کرد نگاهم نگرانی با. نشست روش

 گفت؟می چی-

 :گفتم حالت همون در و بودم گیج و گنگ

 !شخصه یه تقصیر اتفاقات یهمه گفت-

 :پرسید بود شده اضافه نگرانیش به که هیجانی با

 بود؟ کی خب خب،-

 :دادم تکون اطراف به رو سرم

 !نداد ادامه دیگه و دی گفت. دونمنمی-

 !بشه منصرف بعد و کنه معرفیش تو به خواسته آرژین که شناسیشمی تو مطمعنا  -

 کردنم آشفته در سعی رحمیبی با ذهنم توی هایسوال. شدممی دیوونه داشتم

 بلندی هین یهو. بود فکر تو هلیا. کشیدم دراز تخت روی کشیدم دراز دوباره. داشتند

 :گفت که کردم نگاه بهش چپی چپ. گذاشت دهانش روی رو دستش و کشید

 !بوده دیال... اسم اون از منظورش شاید -

 :کردم اخمی
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 ما زندگی بخواد که داره کاوان و آرژین و من به ربطی چه دیال اخه چرا؟ گیمی چرت-

 .بریزه هم به رو نفر سه

 !کاون   زن دیال که ببخشید-

 :شد ترظغلی اخمم

 !شناختهنمی رو اون کاوان اصال  ! نبوده که اول از-

 :گفت حالت همین تو و رفت فکر تو کمی

 سهام سوم یک دیال! بود همکار دیال با بشی آشنا کاوان با تو کهاین از قبل تا اتفاقا  -

 !بود خریده رو شرکتش

 یگوشه تحریر زمی روی که هاییلباس. چرخوندم اتاقش دور تا دور رو نگاهم کالفه

 .بود ذاتیش شلختگی از حاکی بود افتاده آرایش میز صندلی و اتاق

 .بخوابم یکم من! بیرون برو-

 :کرد نگاهم چپ چپ

 بخوابم؟ کجا من وقت اون-

. شدیممی جا روش دو هر و بود نفره دو تختش. کشیدم عقب رو خودم و کردم پوفی

 .کردمی صبیمع تابیدمی تخت به مستقیم پنجره از که نوری

 سرش کهاین محض به همیشه مثل. نشستم هلیا کنار و کشیدم رو رنگ فیلی یپرده

 آرژین هایحرف. تونستمنمی ولی بخوابم کردم سعی. برد خوابش رسید بالشت به

 بازم. بره و بریزه هم به رو من اعصاب و بیاد داشت وظیفه فقط انگار. بود کرده دیونم

 شد؟ کشیده جااین به کارمون که شد چی که کردم فکر این به اخیر سال دو این مثل
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 بودم تونسته یکم تازه. افتاد هم روی و شد گرم چشمام باالخره حالی بی شدت از

 رو خوابم از خمار هایچشم. شدم بیدار بیرون از صدایی و سر شنیدن با که بخوابم

 یدردونه هلیا. شستم اتاق یگوشه سرویس توی رو صورتم و دست. دوختم اطرافم به

 رو خونشون توی اتاق بهترین. بودند نگذاشته کم براش هیچی از. بود مادرش و پدر

 .اومدم بیرون اتاق از! بود حسرت یه برام هلیا همیشه بودیم که بچه داشت، هلیا

 با ولی بدم گوش خواستمنمی. کرد جلب رو توجهم آشپزخونه از پچی پچ صدای

 :حامد. ایستادم نباشم مشخص که جوری اپن گوشه هاشونحرف از قسمتی شنیدن

 !نمیاد خوشم دختره این از من مامان-

 :گفت تشر با خانم فهیمه

 .خونست این مهمون اون نیست مهم نیاد یا بیاد خوشت! شنوهمی هیسسس-

 :گفت حرص با حامد

 فردا. بچرخه دختره این با هلیا نیست خوب! عوضی اون مثله یکیه هم این مامان-

 .خودش مثل کنهمی هم رو هلیا ناکرده خدای فردا پس

 خوشش ازت داداشم... چی که بیرون کنم پرتش خونه از... دوستمه کنم کارچی-

 آد؟نمی

 گفت فقط نکرد تکذیب! رفیقم داری جانب از اینم. نشوندم لبم رو دردناکی پوزخند

 بهش همسرش اومد،می شبد من از همیشه حامد! کنه بیرون خونه از منو تونهنمی

 شبیه یکی منم که بود این تصورش. بودند گرفته طالق هم از و بود کرده نت*یا**خ

 به که دختری ندادند، راهش خونه تو مادرش و پدر که دختری! داشت حق. زنشم

 !کنندنمی نگاه بهش این از بهتر آرهمی پناه دوستش یخونه
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 و گذاشتم هامزانو روی رو سرم. شستمن زمین روی و خوردم ُسر دیوارکوب کنار

 ...بستم رو هامچشم

 ساره؟ کنیمی کارچی جااین تو! سرم بر خاک-

 به حامد. کردمی نگاهم شرمندگی با خانم فهیمه. اوردم باال رو سرم هلیا جیغ با

 .رفت اتاقش سمت

 ...حامد-

. بود اتاقش در یدستگیره روی دستش حال همون در. برنگشت ولی ایستاد صدام با

 اون وارد دوباره بعد و رو حقیر آدمو یه یا رو دستش زیر حرف بشنوه صدای که انگار

 .بشه شاهانش اتاق

 :بود آشکار صدام از این و کردمی خفم داشت بغض

 روزی یه. شیدمی پشیمون زدید که هاییحرف از شما یهمه... تو که رسهمی روز یه-

 !نبینید رو من دیگه شاید که

 به توجه بدون و پوشیدم رو مانتوم. رفتم هلیا اتاق طرف به و شدم بلند جام زا

 .بیرون زدم خونشون از هلیا هایاصرار

 جایی دیگه خودش بعد بود غرورش اول کسی سعادت، ساره دکتر بودم، من حاال

 .بشه خیابون و کوچه یاواره بود مجبور. نداشت موندن برای

 رفتم؟می باید جاک. کردم تر تند رو هامقدم

 یه زن یه که شهری نباشم، شدم هایخیابون سیلون و ویلون که رفتممی باید کجا

 .نداره روحی حتی و جانی امنیت دختر
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 ...برسونمت-

 به پا ماشینش که کردم تر تند رو هامقدم و دادم فشار هم روی محکم رو هامچشم

 .کرد حرکت پام

 آی... آی... پیا سرما این تو که نیست تو لمث نازی عروسک حیف دیگه، نکن ناز-

 بیرون کشیدش و کرد باز رو ماشین در نفر یه. برگشتم عقب به اوخش و اخ صدای با

 .شدند گالویز هم با و

 !چیزی هر از تر آشنا بود آشنا هم صداش. پسره زدن کتک به کرد شروع

 ...آشغال نیک ماشینت سوار مردمو ناموس خوایمی کردی غلط... عوضی کثافت-

 بینیش و لبش یگوشه از خون. زدمی کتک هم رو پسره دادمی فحش که طورهمین

 .رفتمی شدن کبود به رو صورتش و بود جاری

 و باریدمی بارون. کنند شون جدا هم از کردند سعی بودند شده جمع که نفری سه دو

 .بود شده مخلوط باهم خون و آب

 :کشیدم و گرفتم رو بازوش .رفتم سمتش به و اومدم خودم به

 !کشتیش کن ولش-

 بهت که برگشت سمتم به. شد ناپدید جمعیت بین از سریع اونم که کرد ول رو پسره

 !کردم نگاهش زده

 :غرید عصبانیت و خشم با

 باشی؟ خونه از بیرون موقع این تا تو گذاشته که گوریه کدوم غیرتتبی شوهر اون-
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 به رحمانهبی بارون قطرات و بود شده سیاه هامچشم پیش دنیا. بود اومده بند نفسم

 :بگم تونستم کلمه یک فقط. شدمی کوبیده تنم

 !ساواش-

 کردم باز چشم وقتی از که اونی. بود پشتم همیشه که کسی حمایت به داشتم نیاز

 توی رو خودم و سمتش به شدم کشیده اختیار بی. بخوره تکون دلم تو آب نذاشت

 .کردم حل آغوشش

 :نگفت خنده با همیشه مثل نکرد، نوازش رو کمرم نیومد، باال ستاشد

 !ایستهمی هاسختی یهمه جلوی گودزیال یه مثل قویه، من آبجی-

 .نکوبیدم سینش رو مشتی همیشه مثل هم من و

 نبود، ساواش همون ساواش نبود، ساره همون ساره نبود، همیشه مثل چیز هیچ

 .نبود قبل مثل هیچی دیگه بود، سرد محبتش پر آغوش

 ب**ل سختی به گرفتمی ازم رو نگاهش که حالی در و کرد جدا خودش از رو من

 :زد

 ...ساره برو-

 :کردمی نابودم داشت شدنمی شکسته که بغضی

 که دوستی یخونه نیستم؟ دخترش دیگه گفت بهم که پدری یخونه برم؟ کجا-

 برم؟ کجا نیست؟ برادرم گهدی که برادری یخونه میزنه؟ تهمت بهم برادرش

 حفظ رو جدیتش ولی سوخت حالم به دلش. کردممی هقهق و ترکید لعنتیم بغض

 :کرد
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 .شوهرت یخونه برو-

 :کردم زمزمه. زدم تلخی پوزخند

 ...شوهر-

 .کشید رو بازوم و اومد جلو. افتادم راه بهش توجه بی و دادم تکون طرفین به رو سرم

 :غرید بارخون نگاهی و خشم با

 ری؟می کجا-

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 !دادگاه برم که صبح تا هتل برم شاید دونمنمی-

 .کرد نگاهم زده شک

 چرا؟ دادگاه-

 پرسید؟می و چیه تصمیمم دونستمی

 :ماشینش سمت به کشیدم که گرفتم ازش رو نگاهم

 .بزنیم حرف باید-

 حرف ذاشتیدمی پیش سال دو کاش ای ولی. زدممی حرف باید بزنیم، حرف باید اره

 .نباشم تهران هایخبابون یآواره اینطور که بزنم،

 کوبیده شیشه به شدت با ماشین یشیشه با داشتند لج سر انگار بارون قطرات

 .شدمی

 بگیری؟ طالق خوایمی چرا-
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 :کرد اضافه طعنه با

 !میشه تموم هم طوریاین بشه شروع جوریاون که زندگی البته-

 :کشیدم میقیع نفس

 .دادم دست از رو حافظم! کردم تصادف پیش ماه چند-

 .برگشت سمتم به شده گرد هایچشم با

*** 

 آرژین

 

 نخوابم تختش روی اگر هاشب ببینه که حساس یساره بود کجا. زدم آتش سیگاری

 امّا شده تر سیاه سیگارم دود از رنگش مشکی اتاق که ببینه بود کجا گیرم؟نمی آروم

 زندگیمون؟ از ترهسیا

 زندگی که کنهمی حساب آدم داخل رو من مگه اصال   اون میگم؟ دارم چی من هی

 بندم؟می جمع باهاش رو خودم

 به من و کاوان به تو داشتیم، تو و من که ممنوعی عشق به لعنت! دیال تو به لعنت ای

 !ساره

 یاد با. حتما   نه که شاید ،بود خوش کاوان کنار ساره االن افتادنمی اتفاق اون اگه شاید

 ادکلن! شدم دیونه کردمی التماسش و بود زده زانو کاوان جلوی ساره که روزی

 روی زدم زانو. هم من قلب و شد ذرهذره کردم، پرت آیینه طرف به رو ساره همیشگیه

 هایقطره. رفت فرو دستم توی باشدت هاشیشه که کردم گاهم تکیه دستم و زمین
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 مخلوط بود ریخته رنگ سیاه پارکت روی که دستم خون رنگ قرمز هایهقطر  به اشکم

 .شد

 کنهمی گریه که مرد"

 خورهمی قصه که کوه

 عاشقه هنوزم یعنی

 "پره خیلی دلش یعنی

 !وای-

 بود؟ اومده کی آرش. اومدم خودم به کسی بلند صدای با

 :کرد نگاهم تاسف با و اومد سمتم به

 .بیمارستان بریم باید نه؟دیوو خودت با کردی کارچی-

 :گفتم ایگرفته صدای با و کنسول میز به زدم تکیه

 !نیست نیازی-

 :کشید رو بازوم خشم با

 واقعا داره؟ رو ارزشش! دختره اون بخاطر کنیمی نابود خودتو داری آرژین، نزن حرف-

 داره؟ رو ارزشش

 :نالیدم جون بی و گرفتم رو یقش سالمم دست با

 ...اره. بزنی حرف دربارش اینجوری نداری حق! داره ماس دختره اون-

 .افتاد و شد شل یقش روی از دستم
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 .داره رو ارزشش-

 :گفت حیرت با و انداخت دستم به نگاهی دکتر

 پسر؟ خودت با داشتی لج سر دستت؟ با کردی کارچی-

 .ندارم حوصله فهمید

 .بزنم بخیه باید-

 که شدیم ماشین سوار. رفتیم بیرون ستانبیمار  از آرش با زخم زدن بخیه از بعد

 :گفت

 که نیست زندگی این رسه؟می کجا به زندگی این ته کنی؟می کارچی خودت با داری-

 دیدی؟می طالقش کنی؟ کارچی خوایمی! محضه جهنمه کردی، درست تو

 :کشیدم داد عجز سر از و کوبوندم صندلی پشتی به محکم رو سرم

 !دونمنمی-

 :کردم زمزمه

 .رممی فرو توش بیشتر روز هر که باتالقی تو کردم گیر فهمی؟می دونمنمی -

. کردم روشنش و بردم ضبط سمت به رو سالمم دست. افتاد راه و نزد حرفی

 .شدمی آرامشم باعث همیشه کردمی گوش آرش که هاییآهنگ

 بری تونینمی اما ازم گریمی فــاصله"

 بگی ونیتنمی چرا عاشقی گنمی چشمات

 چرا؟ خندینمی من با کنیمی فرار چی از
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 چرا بندیمی موهاتو کنیمی نگاهم کمتر

 همه پیش همه پیش بزن صدام نگیر ازم نگاهتو

 "همه پیش همه پیش حواسمون تا دو ما ندونه کیه

 گرفت،می فاصله ازم نفرت با که هاییلحظه گرفت،می ازم رو نگاهش که هاییلحظه]

 نابودم همه و همه. شهنمی باز لبخند به دیگه باش**ل فهمیدم که هاییلحظه

 .[کردمی

 کجاست پس هاتدیونگی منی با بفهمن بزار"

 مرزی کنارتم من نترس دوتاست ما مال عشق این نیست تو مال فقط عشق این

 نذار ما میون

 بزار باز واسم موهاتو نبین من غیر هیچکیو

 ههم پیش بزن صدام نگیر ازم نگاهتو

 "همه پیش همه پیش حواسمون تا دو ما ندونه کیه

 از که افتادم روزایی یادم. دادم قورت رو بغضم و گذاشتم پیشونیم روی رو ساعدم

 کنه؟ گریه نباید مرد چرا میپرسیدم بابام

 :دادمی جواب همیشگیش جدیت با اون و

 اشک و شکسته گاهشتکیه ببینه که ایلحظه کنه،می تکیه همسرش به زن یه-

 .نداره گاهی تکیه دیگه و شکنهمی خودش ریزهمی
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 یا ببینه رو هاماشک کسی داره فرقی چه پس کرده؟ تکیه من به حال به تا ساره یعنی

 شده له خودش حاال و کردمی له پاش زیر رو بقیه غرور که مغروری مرد هایاشک نه؟

 .بود خودم مقصرش که اواری زیر

 !شو پیاده-

 :روم به ره یشده آجرنما ویالی به شدم خیره حوصله بی. کردم ازب رو هامچشم

 خودم؟ خونه نبردی رو من چرا-

 :توپید بهم

 !شو پیاده بیاری؟ خودت سر بال این از بیشتر که خودت یخونه ببرمت-

 .کرد اشاره ماشین در به که کردم نگاهش کالفه

 .شدیم خونش وارد و کردم باز رو در. شدم پیاده

 :زد جیغ ذوق با که اومد رشینآ صدای

 داداش؟ اومدی-

 پدر برادر جای به بود مجبور که آرش مهربون دل برای. کشیدم دخترک این برای اهی

 کرده فوت تصادف توی مادرش و پدر که وقتی از. سالش ۵ خواهر برای باشه مادر و

 .نبینه روحی آسیب آرشین که داشت سعی توانش تمام با بودند

 !ادب بی-

 با آرش. کردمی نگاهم تخسی با که ایبچه دختر به شدم خیره شده گرد هایچشم با

 :گفت اخطار

 !جان آرشین کن صحبت درست-
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 دختر این داشت نازی چه. پیچید انگشتاش دور رو بلندش هایمو موهای آرشین

 !بچه

 جواب آقا این کردم سالم من. ادبه بی نده سالم جواب کسی هر گفتی خودت آخه-

 !ادند

 :کشیدم گونش به دستی. نشستم زانو روی و زدم گمرنگی لبخند

 .خانوم آرشین ادبی بی این بابت خواممی معذرت-

 :شد گرد مهربونش هایچشم

 دونی؟می کجا از منو اسم-

 :کرد تصحیح آرش نگاه با

 دونید؟می-

 :گفت من جای به آرش که بگم چیزی خواستم

 .بزنید حرف هم با کرد که استراحت خستس عمو جان آرشین-

 .کرد هدایت اتاقی به رو من هم آرش و داد تکون سری آرشین

 خسته قدران ولی بود سخت ساره تخت روی جز خوابیدن تخت، روی کشیدم دراز

 .شدم هوشبی تقریبا   که بودم

 لبخند با و بود نشسته تخت روی که ساره دیدن با. کردم باز کرختی با رو هامچشم

 :زدم ب**ل حیران و مبهوت. شد گرد هامچشم بود دهش خیره بهم

 !ساره-
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 :بود شیرین زیادی لبخندش

 جانم؟-

 خودتی؟-

 !هم نیز درمان و بود درد زن این. کشید صورتم روی وار نوازش رو دستش

 .دلم عزیز خودمم که معلومه-

 .اشتند امکان زد؟می حرف من با محبت با طوراین که بود ساره این. شدنمی باورم

 برگشتی؟ چرا... چرا-

 :رفت براش هم من دل و برچید ب**ل

 خوای؟نمی باشم، کنارت همیشه برای اومدم پیشتم؟ من نداری دوست-

 :بود برگشته خودش که حاال بدم دستش از نداشت امکان! نه

 !نرو وقت هیچ ساره-

 او برای کشیدمی پر دلم. ریخت کنارش مانند آبشار موهاش که کرد کج رو سرش

 !لمسش برای زدمی تند تند قلبم و زیبا موهای خرمن

 :بهم شد خیره و زد شیرینی لبخند

 ...من آرژین   کنارتم همیشه-

 !شو بلند آرژین... آرژین-

 نگاهم حرص با که آرشی روی موند ثابت نگاهم و کردم باز هاموچشم شوک با

 .کردمی
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 :نالیدم ب**ل زیر و پیشونیم روی گذاشتم رو ساعدم

 !ساره-

 :کرد بازوم یحواله مشتی حرص با

 رو کی خواب نیست معلوم آقا زنممی صداش دارم ساعته سه! مار زهر و ساره-

 .زنهمی ژکوند لبخند بینهمی

 :توپیدم بهش بوده خواب یه فقط ساره هایرفتار اون یهمه اینکه از عصبی

 .نشستی من سر باال هول ابول یمجسمه مثل تو گیمی چی-

 :کرد اخم و کشید عقب به رو خودش کمی

 شده، میت شبیه قیافت کنی کوفت شام بیای زدم صدات! روانی کنیمی رم چرا-

 !بشه عوض باید هم دستت پانسمان

 :کردم ناله درد از و دادم ماساژ رو پیشونیم

 بدی؟ بهم رو هاتسلبا از دست یه شهمی-

 .باشه ولی خورهنمی گوریل توی به من هایلباس که هرچند-

 !بده هم سیگار بسته یه-

 دیگه؟ امر-

 .بیرون رفت اتاق از که نگفتم چیزی

 .خورد زنگ گوشیم که برم بیرون اتاق از خواستم و شستم رو صورتم و دست

 !بله-
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 :اومد آشنایی هقهق صدای

 آرژین؟-

 :کردممی حس دهنم توی رو قلبم کوبش

 شده؟ چی هلیا؟-

 ه؟توع پیش ساره... ساره-

 قلبم من و نباشه ساره داشت امکان مگه اصال. زنهنمی قلبم کردممی حس باراین

 بزنه؟

 گیری؟می من از رو سراغش االن بود تو پیش ساره-

 .کرد تشدید رو گریش فریادم صدای

 پا زیر رو تهران کل! رفت گذاشت ساره اومد پیش دعوایی یه پیش هفته یه-

 .نبود جاهیچ ولی گذاشتیم

 :نبود خودم دست زدممی که هاییعربده! بودم شده هدیون

 گی؟می من به االن تو اونوقت-

 .کرد قطع رو تلفن که کرد عصبیش هامداد صدای انگار

 :گرفت رو هامشونه زده بهت آرش

 زنی؟می داد چرا آرژین؟ شده چی-

 :دادم رو جوابش حرص با رفتممی راه اتاق تو که همونطور

 !شده گم ساره-
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 .شده گم که بچس مگه-

 !کجاست نیست معلوم هفتس یه-

 .بود چسبیده آرش به لرز و ترس با که افتاد آرشین به نگاهم

 .کردم اشاره آرشین به چشم با و کشیدم صورتم به دستی

 بعد دقیقه چند. گرفتم هامدست بین رو سرم. بردش بیرون اتاق از و کرد بغلش آرش

 :نشست شونم روی آرش گرم دست

 !دوستاش از یکی خونه رفته حتما   نگرانی؟ قدران چرا آخه-

 .نداره هلیا از غیر به دوستی-

 !برادرش مثال   یا مادرش و پدر پیش رفته شاید خب-

 !کنم چیکار خدایا. رهنمی اونا پیش مطمعنا. دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 .دنبالش ریممی فردا حاال باش آروم! دنبالش بری تونینمی که االن آخه-

 :داشت من مثل عصابی بی رفیق که سوخت براش دلم. بهش توپیدم خشم با

 باشم؟ آروم داری توقع چطور شده گم زنم-

 درست آرش شاید شاید، کنم؟ چیکار خدایا. نگفت چیزی و انداخت پایین رو سرش

 .ساواش پیشه رفته شاید باشه، گفته

 .باشه نکرده عوض رو شمارش دوارمامی. برداشتم رو گوشیم سریع فکر این با

 .پیچید گوشم توی جدیش همیشه صدای. برداشت بوق سه از بعد

 !الو-
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 .لرزیدممی درون از که هرچند باشه، صاف صدام کردم سعی

 !ساواش آقا سالم-

 شما؟ سالم-

 .هامدست توی ساره عکس به شدم خیره و کردم ایسرفه تک

 .آرژینم-

 :زد وجم صداش توی نفرت ناگاه به

 اَمرتون؟-

 دارید؟ خبری ساره از شما-

 .سارست هایپوزخند کپی که زده رو هاییپوزخند از یکی بزنم حدس تونستممی

 گیری؟می من از رو زنت خبر-

 :کشیدم عمیقی نفس

 !خداحافظ شدم مزاحمتون ببخشید-

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم قطع سریع

 :گفت متعجب آرش

 کردی؟ لهو قدران چرا پسر چته-

 :کشیدم صورتم به دستی

 !سختی   کار ساواش و ساره با زدن حرف-

** 
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 .بعد سال ۶

Dr. Saadat going to ICU - 

 .یو سی آی به سعادت دکتر-

 .رفتم یو سی آی سمت به سریع زده شتاب هایقدم با

 ?what had happen nurse - 

 پرستار؟ افتاده اتفاقی چه-

 :زد ب**ل ترس با پرستار

doctor. A patient that has a brain tumor lost its sign of life 

 .داده دست از رو حیاتیش عالئم داشت مغزی تومور که بیماری! دکتر-

 از سری که کردم جین دکتر به نگاهی. رفتم یو سی آی سمت به بیشتری سرعت با

 دو این تمام که طفلکی دختر اون سمت رفت ذهنم و فکر تمام. داد تکون تأسف

 اتاقم سمت به کس هیچ به توجه بدون. نشد ناامید نامزدش بیماری مدت سال

 اسپری. بود اومده سراغم به لعنتیم آسم این دوباره. بود شده کند هامنفس. دویدم

 کردم حس بعد و دادم فشار دوباره. گذاشتم دهانم جلوی و آوردم بیرون رو آسمم

 .هاشدن خفه این ها،کشیدن زجر این ها،ضعف این از بودم متنفر. شدم زنده دوباره

 پر دلم و افتادم هلیا یاد. شد باز زدن بدون در که کردم پرت صندلی روی رو خودم

 .برگشت حواسم جین دکتر صدای با ولی هاسال اون سمت کشید

?Sareh. Are you OK - 

 خوبه؟ حالت. ساره_
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 که بودم داده اخطار بهش قبال  . کردمی عصبیم صمیمیتش این. دادم تکون رو سرم

 .کنه رفتار صمیمی انقدر باهام نداره حق

 از سریع ندارم رو باهاش زدن حرف یحوصله فهمید و دادم رو جوابش سردی با وقتی

 .رفت بیرون اتاقم

 جام از. بود مونده شیفتم پایان به دیگه دقیقه پنج تقریبا. انداختم ساعت به نگاهی

 بیرون اتاق از و کردم مرتب رو شالم. کردم عوض مانتوم با ور  پوشم رو و شدم بلند

 .ایستادم جین دکتر صدای با که شدممی خارج بیمارستان از داشتم. رفتم

?Sareh! are you leaving - 

 میری؟ داری! ساره-

yas - 

 ?Can you come to coffe shop today 

 بیای؟ شاپ کافی به تونیمی امروز-

 :دادم جواب حوصله بی داره، درخواستی همچین چرا دونستممی

No I do not have time today - 

 .ندارم وقت امروز. خیر-

...But - 

 ...امّا-

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش
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Sorry I have to go. Bye - 

 .بای! برم باید من! متاسفم-

 .شدم ماشینم سوار سرعت به و ندارم بهش زدن حرف اجازه

 ماریا که شدم خونه وارد. کردم پارک رو ماشین و کردم باز ریموت با رو پارکینگ در

 .سمتم به دوید

Hello madam - 

 .خانوم سالم-

 با که بشم اتاق وارد خواستم. دادم ب**ل زیر رو سالمش جواب و دادم تکون رو سرم

 :ایستادم ماریا صدای

A lady called today - 

 !گرفت تماس خانمی امروز-

 :گفتم تفاوت بی رفتممی باال هاپله از که ورطهمون

?Who called - 

 بود؟ کی-

?She introduced herself helia - 

 !کردند معرفی هلیا رو خودشون-

 !آورده کجا از رو من یشماره اون! هلیا. ایستادم جام سر زده بهت

?Can i go - 
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 برم؟ تونممی-

 :گفتم ب**ل زیر و دادم تکون رو سرم مشغول فکری با

yes ,you can go - 

 .بری تونیمی بله-

 دراز و کردم پر رو وان. رفتم حمام سمت به و آوردم در رو هاملباس. شدم اتاقم وارد

 که آرامشی به چیز همه از فارغ کروم سعی و دادم قرار هم روی رو هامپلک. کشیدم

 مرده یه مثل الهس شش که نکنم فکر این به کردم سعی. برسم نداشتمش وقت هیچ

 خواب، شده زندگیم کل که نکنم فکر این به کردم سعی کنم،می زندگی متحرک

 .بیمارستان دوباره و خواب خونه، بیمارستان،

 بیاره رو تلفن کردم اشاره گرفته تماس گوشیم با کسی گفتمی که ماریا صدای با

 .حمام داخل

 جواب بود، نیویورک خود رایب شماره. انداختم شما به نگاهی. برداشتم رو گوشی

 .دادم

Elo - 

 :گفت تردید با صدایی

?Hello. Doctor Sa'adat - 

 سعادت؟ دکتر. سالم-

 و کشیدم عمیقی نفس. نداره امکان. نبود خودش نه بود؟ خودش. اومد بند نفسم

 :زدم ب**ل باشم محکم همیشه مثل کردممی سعی که حالی در
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?Yes,lt's me . who are you 

 هستید؟ کی شما. هستم خودم بله-

I am from Dr. Jan's friends who gave me your number 

 !دادند من به رو شما شماره ایشون. هستم جین دکتر دوستان از من-

 :گفتم بود افتاده جونم به که تردیدی همون با و آوردم هامشقیقه به فشاری

introduce yourself please - 

 لطفا؟ کنید فیمعر  رو خودتون-

 :گفت سریع که بود همین منتظر هم اون انگار

lm Arjin Shaian - 

 !بختم مثل زندگیم، مثل. شد سیاه هامچشم جلو دنیا و حبس سینم توی نفسم

 :گفتم و اومدم خودم به صداش با

Nice to meet you. Come to my office tomorrow 

 .بیاید من مطب به فردا. خوشحالم شما با آشنایی از-

ok. Bay - 

bay - 

 و دادم تکیه وان کناره به رو سرم. وان کنار میز روی کردم پرتش و کردم قطع رو تلفن

 فراموش رو چیز همه بودم کرده رو سعیم تمام که سال ۶ از بعد. بستم رو هامچشم
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 ور  خاطراتم تمام خواستندمی و بود شده پیدا کلشون و سر یکی یکی دوباره حاال کنم

 !کنند آوری یاد

 تَن حوله. گرفتم کوتاهی دوش. اومدم بیرون و آوردم پیشونیم به انگشتام با فشاری

 .اومدم بیرون حمام واز پوشیدم رو پوشم

...maria - 

 ...ماریا-

 :شد اتاق وارد سریع

yes - 

Give me a cup of coffe - 

 .بیار برام قهوه لیوان یک-

Sure - 

 .چشم-

 کنسل رو امروز هایقرار باید. بودم کالفه هنوز ولی شدم آروم یکم قهوه خوردن با

 .کردممی

. کشیدم دراز تخت روی منشیم هایغرغر شنیدن و هامقرار کردن کنسل از بعد

 االن تا که کردم جین دکتر نثار بودم بلد فحش چی هر دلم تو. پتوم الی خزیدم

 .گرامش ستدو هم بعد به االن از و بود کرده بیچارم خودش

 .زد رقم رو زندگیم که قبلی سال شش! رو قبل سال شش خودم با کردم مرور
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 گناهیم بی برای مدرکی دنبال شب هر و روز هر. کرد کمکم مخفیانه ساواش که زمانی

 که عشقی بخاطر کهاین به. کرد اعتراف چیز همه به خودش دیال کهاین تا گشتممی

 وقتی و ببره کنار راهش سر از رو من خواستهمی داشته کاوان به و بوده ممنوع

 !گذاشت قرار من راه جلوی رو اون داره دوست رو من آرژین فهمیده

 .گرفت طالق دیال از بعدش ماه دو دقیقا و شد دیوونه هاشحرف شنیدن با کاوان

 به هم اون آرژین از طالق از بعد من ولی خونش به برگردم دوباره خواست ازم بابا

 و سر دوباره چطور دونمنمی حاال و نیویورک اومدم بفهمه کسی کهاین بدون بدبختی

 !شده پیدا هلیا و آرژین یکله

*** 

 جین،مری که گفتم ”بفرماییدی“ خورد، در به ایتقه که جویدم رو ناخنم استرس با

 .شد اتاق وارد بودم کرده استخدامش بود ماه یک که منشی

.Excuse me, lady... Mr. Shayan came- 

 .اومدند شایان آقای... خانم ببخشید-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

Tell he to came in- 

 .داخل بیاد بگو بهش-

 و سر به دستی استرس با شدم، بلند جام از سریع که رفت بیرون اتاق از منشی

 و زدم ایسرفه تک ردم،ک مرتب رو موهام که خورد در به ایتقه کشیدم، وضعم

 .گفتم ”بفرماییدی“
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 خیره بهش متحیر شد ظاهر در چهارچوب توی که چهارشونش و ورزیده هیکل

 خودنمایی زیادی شقیش کنار سفید هایمو بود؟ شده شکسته ا نقدر چرا موندم،

 :زدم ب**ل ایگرفته صدای با و گرفتم ازش رو نگاهم کرد،می

.welcome... Sit down please - 

 .لطفا بشینید... آمدید خوش-

 .نشست کردمی نگام خیره که طوریهمین

 :گفت فارسی به دلگیری از پر صدای با

 !گذشته خوش بهت زیادی تو کشیدم بدبختی ایران تو من که قدر همون انگار -

 خودش به رو هانگاه و بود شده تر زیبا البته صد و ترپخته چهرم گفت،می راست

 !کردمی جذب

 :گفتم و کردم اخم

 !شم؟نمی متوجه -

 :زد پوزخندی

 !افتاده اتفاقاتی چه سال شش این تو دونینمی نگو -

 :انداختم باال ایشانه

 !نداشت ربطی من به اتفاقات اون از کدوم هیچ چی؟ که خب -

 برام بود زهر مثل تلخش لبخند آورد، شقیقش به فشاری و کشید عمیقی نفس

 :گفت
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 و من زندگی رفتی، و کردی نابود طوفان مثل تو... بودی تو اتفاقات اون تمام مسبب -

 ...رو کاوان

 :گفتم بود مخش رو زیادی زدم که نیشخندی کردم حس

 اون سر خانوم دیال و تو که موقعی اون وقت اون دیگه؟ کردم نابود من فقط آها -

... نداشت شکلیم کاوان و مخانواده و من زندگی به زدید گند مسخرتون احساسات

 !نه؟

 در! شکست بعد و افتاد بدی صدای با میز که کوبوند جلوش میز به محکمی مشت

 بیرون بره اتاق از که کردم اشاره شد، خیره آرژین به حیرت با منشی و شد باز اتاق

 به رو دستش و نشستم مبل روی کنارش آوردم، بیرون کشو از رو استریل گاز و باند

 .چکیدمی روپوشم روی خونش قرمز هایطرهق کشیدم، خودم سمت

 لیوان دو سفارش از بعد و برداشتم رو تلفن رفتم، اتاقم رنگ ایقهوه میز سمت به

 .نشستم جام سر قهوه

 کردم قفل هم به میز روی رو هامدست نبود، خودش دست حرکاتش بود؛ شده کالفه

 روی کمرنگی اخم دممیش خیره چیزی یا کسی به وقتی خداگاه نا بهش شدم خیره و

 .نشستمی پیشونیم

 :کشیدم تر جلو رو خودم

 شده؟ چت تو -

 :داد جواب و آورد شقیقش به ایدیگه فشار

 .تره مهم دارم من که کاری نیست، مهم -
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 :پرید باال هامابرو

 کار؟ -

 :کرد مزهمزه رو بود آورده منشیم که ایقهوه و داد تکیه

 .ایران برگردی باید -

 .شدم خیره بهش خیالبی و انداختم اپ روی پا

... سال شش بعد هماون بکنی؟ فکری همچین که شده باعث چی واقعا ایران؟ بیام -

 بشه؟ پیدا کلتون و سر دوباره هلیا و تو شده باعث چی

 :گفت و انداخت هامچشم به قراری بی نگاه

 .داره نیاز بهت هلیا دارم، نیاز بهت... ساره داریم نیاز بهت -

*** 

 

 شدم،می خسته داشتم واقعا دیگه هاروز این شدم، بیمارستان وارد خستگی با

 خواممی که امخسته قدراون! جسم و روح از سن از نه! شدم پیر کنممی احساس

 و مزهبی زندگی این از حالم! بخوابم باشه داشته کارم به کاری کسی کهاین بدون هاماه

 تغییری آرژین اومدن با شاید که داشتم آرزو قلبم ته ته! خورهمی هم به نواختیک

 کرده نابود رو من زندگی اون دادم، تکون شدت با رو سرم بیاد، وجود به زندگیم توی

 !بد تغییر یه شهمی کنه ایجاد هم تغییری بخواد اگه
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 رو باهاش زدن کله و سر یحوصله واقعا. کشیدم ایکالفه پوف جین دکتر دیدن با

 بینهمی رو من که وقتی هر ا نقدر تا دادممی رو جوابش قاطع روز یه باید نداشتم،

 !نره راه عصابم روی و نگیره رو جلوم

 روپوشم تا کردم باز رو لباسم هایدکمه رفتم اتاقم سمت به ندید، رو من خوشبختانه

 تا و برداشم رو گوشی شد، متوقف هامدست گوشیم زنگ صدای با بپوشم، رو

 :گفت فارسی به آشنایی صدای بگم یزیچ خواستم

 ...الو -

 .ذهنم از بودم کرده پاک رو چیز همه اومد،نمی یادم بود؟ کی

 :گفتم و نشوندم پیشونیم روی اخمی

 شما؟ -

 :شد دلگیر لحنش

 .باشه گفته بهتون خدمتکارتون کنممی فکر... بودم گرفته تماس هم قبال -

 :زدم پوزخندی

 دارید؟ من با کاری خب. ..نبود یادم متاسفم -

 تو که ایساله چندین رفیق با غارم؟ یار با زدممی حرف جوریاین چرا بود؟ شده چم

 مگه بودم؟ شده تلخ باهاش انقدر کی از نذاشت؟ تنهام وقت هیچ سختیم هایسال

 مادرم و پدر گه هاییسال اون کهاین جز من؟ داشتن دوست جز بود کرده گناهی چه

 !بود؟ همراهم کردند رهام

 .الو... الو_
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 :دادم جواب و اومدم خودم به

 گفتید؟ چی... خواممی معذرت -

 ببینمتون؟ تونممی گفتم -

 :دادم جواب کنم بهترش بودم کرده سعی که لحنی با

 !نیستم ایران من -

 ببینمتون؟ امروز تونممی... هستم نیویورک من دونممی بله -

 :مگفت و انداختم ساعتم به نگاهی

 .بیاید ظهر از قبل فرستممی رو بیمارستان آدرس -

 شده سرد هم با انقدر تا دو ما کی از که کردم فکر این به سردی خداحافظی از بعد

 تبدیل دادندمی هم به شوخی سر از که هاییفحش کی از! غریبه تا دو مثل بودیم؟

 جمع؟ هایشخص دوم به بود شده

 هم رو ICU توی شده بستری بیمار وضعیت و کردم معاینه رو هاممریض از تا چند

 .کردم چک

 :شنیدم صدایی که انداختم ساعتم به نگاهی

 .سالم -

 با تکیده زن همین زیبا؟ داشتنی دوست دختر اون بود این چرخیدم، سمتش به

 جای پیشونیش گوشه که زنی همین! کردمی داد بی اندوه و غم تهش هاییچشم

 سرش به چی شده؟ شکسته انقدر که اومده سرش هب چی بخیست؟ از آشکاری

 نیست؟ هاشچشم توی هویدای شیطنت اون از خبری دیگه که اومده
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 :گفت نه بود تلخ زیادی لبخندش

 نه؟ کردم، تغییر -

 وارد هم با و کردم اتاقم به ایاشاره! نبود شدن خالی جای نبود، زدن حرف جای جااین

 عمیقی دم روش به رو هم من و اتاق ایهقوه یهنفر  دو مبل روی نشست شدیم، اتاق

 .فرستادم بیرون شتاب با رو بازدمم مبل پشتی به دادن تکیه با همراه و گرفتم

 :کردم باز ب**ل تردید با بهش شدم خیره

 شده؟ چی -

 :گفت مکث کمی با! زد؟می که، زدنمی پوزخند قبال هلیا

 !رو؟ من اومد یادت -

 :گفت بلندی باصدای و کوبید ینشس روی رو شدش مشت دست

 بودی چی؟ تو اما! بودم یارت بودم، پشتت بودم، کنارت هاسال که ایبیچاره منه -

 کردی؟ رهام جوریاین که بود چی من گناه بودی؟ داشتم؟ نیاز بهت وقتی

 براش اتفاقی چه بدونم خواستممی فقط و نداشتم سوالش این برای جوابی خودمم

 .دلگیره رانقد که افتاده

 .سمتش شدم خم. زدم گره هم توی رو هامدست و گذاشتم زانوم روی رو هامآرنج

 :بود محکم و نداشت رو قبل تردید و نرمش لحنم

 افتاده؟ برات اتفاقی چه... بده منو جواب -

 .گرفتم طالق پرهام از -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

139 

 

 گرفتند؟ قطال هم از چطور ایافسانه های عاشق اون! ایستاد ایلحظه برای انگار قلبم

 از بعد ساعت یک هلیا که بودم هاییروز شاهد من دادند؟نمی جون هم برای مگه

 همه اون شد چی پس بودم، گرم عشق اون شاهد من! شدمی دلتنگش رفتنش

 !کردند؟نمی دریغ هم از که هایی"برات میمیرم" شد چی عالقه؟

 :ددا رو جوابم که خوندمی ذهنم توی از رو هامسوال انگار

 ماه سه... بودیم هم دیوونه و عاشق نه که خوب بودیم، خوب هم با خیلی عقد زمان -

 گفتممی خودم با و شدممی وابستش بیشتر روز هر. گرفتیم عروسی تو رفتن از بعد

 زندگیم اول سال... بده نشونم خواستمی خدا انگار بکنم؟ باید کار چی نباشه اگه

 دیگه که روزایی همون! ازدواجمون سالگرد روز از بعد هایهفته از وای ولی بود عالی

 اون از خبری دیگه انگار. بود شده عوض اخالقش که روزایی اومد،می بیمارستان کمتر

 گفتیمی یادته بود، شده عوض خیلی... بود شده عوض... نبود خاص اتیکت با دکتر

 از بیرون شب رچها و سه تا... شد عوضی پرهام نشه؟ عوضی بشه، عوض خوبه آدم

 که شدنمی باورش دیدشمی کس هر... گشتمی بر خونه به شب نصف و بود خونه

 ابروعه چشمت باالی بگه بهم دادنمی اجازه کسی به که پرهامی! پرهامه همون این

 از جون که گرفتمی کتکم باد به چنانآن پیچیدممی پاش و پر به و بود بد حالش اگر

 که بودی کجا کنم؟ گریه بغلت بیام که بودی کجا ساره؟ بودی کجا رفت،می بیرون تنم

 نزنه؟ کتک روخواهرت طوراین که گوشش تو بزنی بردار یه نه،... خواهر یه مثل بیای

 ...که روزی بودی کجا

 :نده ادامه رو حرفش تا نشد مانع دردناکش هقهق

 روزی شده، سیر ازمن دیگه گفت خوادم؟نمی دیگه گفت بهم که روزی بودی کجا -

 ...رسید بهم خبر که
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 درد این کنیم تقسیم باهم و کنم بغلش محکم که سمتش رمنمی سنگدل منه چرا

 رو؟ سختی رو، زجر رو،

 بود آور زجر چقدر دونیمی! استحامله ازش دیگه زن یه رسید بهم خبر که روزی -

 و مششک توی بچه و خودش حال به فکری یه کردمی التماسم دختر اون که

 ازم رومساره روگوشم جگر وقتی کشیدم چی دونیمی! بکنم؟ سفیدش شناسنامه

 دونیمی! عزیزید برام اندازه یه به دوتون هر و توئه اسم هم که کوچولوم دختر گرفت؟

 وقتی کشیدم چی دونیمی داد؟ بهش رو بچه حضانت حق دادگاه وقتی کشیدم چی

 !بشه بزرگ پرهام مثل یعوض مرد یه دست زیر باید بچم فهمیدم

 بود سخت زبانم به بودن زده قفلی انگار ولی بزنم حرفی که شدمی باز دهنم

 به تا مرد این گفتیمی کردیمی نگاهش که مردی همون گفت؟می رو پرهام هضمش،

 نذاشته؟ کج رو پاش حال

 :کردم نوازش رو کمرش. کشیدم آغوش به رو سرش و نشستم کنارش

 .من زندگی کنممی درستش کنم،می درستش... عزیزم آروم باش، آروم هلی هیس -

 :نالید زجر با. کردمی گریه آور درد و بلند

 بهم که خیانتی درد از قلبم، درد از نه، هاشکتک درد از... کنهمی درد بدنم ساره -

 !بچم دوری از... کرد

 :زدم لبخند

 !تابشه بی مامانش نقدرا که کیه ببینم بده نشونم رو خاله خوشگل این عکس -

 مادر رفیقم کی کردم فکر خودم با من و آورد بیرون رو گوشیش و زد تلخی لبخند

 شد؟
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 و زجر دوباره درد، دوباره قهر، دوباره دعوا، و جنگ دوباره شد،می شروع داشت دوباره

 !برگرده اولش روز به چیز همه کنه سعی باید وسط این که ایساره دوباره

 نگه چشمم جلوی رو گوشی عکس چند کردن رد از بعد و اورد رونبی رو گوشیش

 آبی، تقریبا هایچشم و خرمایی هایمو سفید، پوست با ایبچه دختر داشت،

 .داشت پرهام به زیادی شباهت نبود هلیا شبیه اصال حقیقتا  

 :نشوندم ب**ل روی لبخندی

 .وروجک این خوشگله چه -

 :انداخت زیر به سر

 .بگیرم پس رو بچم کن کمک کن، کمکم ساره -

 مادرشه؟ از دور که رو ایساره یا رو آرژین بدم، نجات رو خودم! موندم وسط این من و

 :گفتم و دادم تکون رو سرم مغزم جنجال خالف بر هم باز

 .بکشی سختی بعد به این از ذارمنمی... کنممی درستش -

 کسی چه رسید؟ من داد به کسی چه چه؟ من پس کشید فریاد قلبم درون از کسی و

 بکشم؟ درد نگذاشت

 و برداشتم رو همیشگیم بخشآرام قرص شدم، بلند جا از و کشیدم صورتم به دستی

 خونه گلوم توی خواهرم ،رفیقم درد از که بغضی با همراه. دادم پایین آب قلپ یه با

 نفس این کنه درمان تونسته پزشکی کنه؟می تنگ رو نفس بغض چرا واقعا بود، کرده

 بپیچه؟ اینسخه درد این برای تونسته رو؟ تنگی
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 تا کنم، سرکوب رو سرکشم اشک قطرات تا کشیدم همی سر پشت عمیق هاینفس

 !نشه امید نا کس هر از تر تنها منه از رفیقم

 :گفتم و کردم بلندش و گرفتم رو بازوش

 بلیت اولین ببینم و کنم هماهنگ رو هکار منم تا کن، استراحت خونه بریم پاشو -

 !موقعیه چه واسه ایران برای

 .گرفتم طرفش به دستمالی و زدم لبخندی داد، تکون سری و کشید باال رو بینیش

 .پوشیدم رو مشکیم چرم پالتوی و آوردم در رو پوشم رو

 خارج بیمارستان از و دادم تکون جین دکتر برای سری رفتیم، بیرون اتاق از هم با

 .شدیم ماشین سوار شدیم،

 :انداختم ساعت به نگاهی

 نیست؟ گرسنت -

 :گفت رفتم خونه سمت به داد، تکون نه نشونه به رو سرش

 نیویورک؟ اومدی چطور -

 :گفتم و انداختم بهش نگاهی

 چی؟ -

 .نیویورک اومدی چطوری گممی -

 :چرخوندم رو فرمون

 .ساواش کمک با -
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 :کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 !نبود خوب تو با اصال رابطش ساواش یادمه که جاییاون تا -

 :کردم حوالش نگاهی نیم تفاوتبی

 ساواش بیرون اومدم خونتون از وقتی حامد هایحرف و افتاد که اتفاقی اون از بعد -

 بمونم خیابون تو نذاره که داشت غیرت انقدر ولی بود بد باهام هم موقع اون دیدم، رو

 بدون کرد کمکم ساواش. بده طالقش کاوان کهاین از لقب اعترافش و دیال هم بعدش و

 .نیویورک بیام بفهمه کسی کهاین

 راهنماییش هاخدمتکار. شدیم پیاده هم با و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 مبل دسته روی رو آرنجم کردم، پرت مبل روی رو خودم مهمان، اتاق به کردند

 غم از داشت دلم دادم، فشار رو هامشقیقه اشاره و شست انگشت با و گذاشتم

 !خودم لعنتی دل غم خواهرم، غم ترکید،می

 ساره؟ -

 :برگشتم سمتش به

 نکردی؟ استراحت چرا -

 :انداخت باال ایشونه قیدی بی با

 !برهنمی خوابم روز از موقع این که دونیمی اومد،نمی خوابم -

.Lady, lunch is ready - 

 .آمادست ناهار خانم،-

 :دادم تکون رو سرم
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.Set the table - 

 .بچین رو میز-)

 .نشستیم میز پشت هلیا با دقیقه چند از بعد و گفت چشمی

 :انداخت میز به نگاهی

 .نبود تدارکات همه این به نیازی -

 :انداختم باال ایشونه

 .چیدندمی طورهمین رو میز هاخدمتکار و ماریا نباشه چه باشه مهمان چه -

 :خندید

 !خوردیمی مرغ تخم سوسیس بودی آرژین یخونه که روزایی -

 :گفت نگفتم چیزی و خندیدم

 .نیویورک اومده -

 :پرسیدم شد، متوقف دستم و انداختم باال ابرویی

 کی؟ -

 :هامچشم توی شد خیره

 .آرژین -

 :بردم دهانم سمت به رو قاشق توجه بی و کردم حفظ رو خونسردیم

 چه؟ من به... خب -

 :انداخت باال ایهشون
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 !داره اعصاب بیماری شنیدم ولی هیچی -

 که نگفتم چیزی داشت، که اطالعاتی همه این از گرفت حرصم و شدم زده بهت

 بتونم تا کنم راه به رو رو رهامکا چطور دونستمنمی. نداد ادامه و شد متوجه خودش

 .کشیدمی طول رچقد کارم دونستمنمی هم و گردم بر هم موقع سر و ایران برم

 .کنه کمکم تونستمی و بود وکیل اون گرفتم،می تماس ساواش با باید خودشه،

 رو شمارش تلفن یدفترچه از رفتم، اتاق یگوشه تلفن میز سمت به و شدم اتاقم وارد

 .گرفتم

 :داد جواب رو گوشی خورد که بوقی سومین با عادت طبق

 ...الو -

 ...ساواش سالم الو، -

 :رفته فرو هم توی پشتش پر هایابرو کنم تصور متونستمی

 شما؟ -

 !امساره -

 :کرده تعجب بود مشخص

 افتاده؟ اتفاقی خوبی؟ سالم، ساره؟ -

 حضانت شوهرش و گرفته طالق شوهرش از که زنی... داشتم ازت سوال یه ممنون، -

 انشامک اصال بگیره؟ رو بچه بتونه تا کشهمی طول چقدر داره عهده به رو بچه

 هست؟

 :پرسید کوتاهی مکث از بعد
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 سالشه؟ چند بچه -

 .سالست پنج یبچه دختر یه -

 :گفت متعجب

 .مادره با سالگی هفت تا بچه حضانت خب -

 :گرفتم عمیقی دم

... نیست درستی آدم هم بچه پدر... کردند درست پاپوش براش ولی دونممی بله -

 نداره؟ رو هبچ از نگهداری صالحیت کرد ثابت شهمی چجوری

 .باشه نداشته رو بچه از نگهداری صالحیت میشه باعث که داره وجود مورد چند -

 .گفت برام یکییکی رو موارد

 .شدت با بازدم عمیق دم عادت، یه بود شده انگار دادم، بیرون شدت با رو بازدمم

 .خداحافظ مرسی، -

 فقط داشت، رو موارد متما پرهام رفتم، فرو فکر به و دادم فشار لبم روی رو گوشی

 طوراین که هست هنوزم مطمئنا و بود زرنگی آدم. کنم ثابت چطور که بود این مهم

 چجوری دونممی امساره من اگه ولی کنه،می خوادمی غلطی هر صدا و سر بی

 !جاش سر بشونمش

 گفت؟می چی -

 .کردمی نگاهم و در چارچوب به بود داده تکیه

 .بود شده عوض خیلی بود، اعصابم رو بدجور هلیا نشم، عصبی من کن کمک! خدایا
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 !کنم تحمل تونستمنمی رو حالش این اصال! غمگین مشکوک، آروم،

 :دادم تکون سری

 برم سر یه باید... کنیم تمومش خودمون نفع به تونیممی فهمیدم که گفت چیزایی -

 مونی؟می تنها گنم، هماهنگ رو هاکار مطب

 .کرد پایین و باال تایید ینشونه به رو سرش

 رو سوییچ کردن، عوض رو هاملباس و رفتم دیواری کمد سمت به و شدم بلند جام از

 .کردم خداحافظی هلیا از و برداشتم

 هایبرنامه به نگاهی. رفتم اتاقم سمت به و دادم تکون سری منشی سالم جواب در

 .کردممی کنسل رو همه باید و داشتم بیمار چهار انداختم، ماه این

 .کرد باز رو در و زد در به ایتقه منشی

 :انداختم بهش نگاهی نیم

Tell four patient i wouldnt be in newyork this month and plants will 

be cancelled. 

 .شهمی لغو هابرنامه و نیستم نیویورک نوامبر ماه در من بگو دیگه بیمار چهار به-

ok - 

 بیمارستان با باید انداختم، بعدی هایپرونده به نگاهی حواسبی ،رفت بیرون اتاق از

 .نیستم ماه یک این که کردممی هماهنگ هم

 !رفتممی هیاهو و آشوب سمت به داشتم دوباره آرامش آرامش سال شش از بعد
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 باز اجازه بدون و زده اتاق در که برم بیرون اتاق از خواستم و کردم جمع رو وسایلم

 .شد

 .خورد بهش چشمم که آوردم باال رو سرم شده گرد هایمچش با

 :کردم غلیظی اخم

 !اطالعتون محض شایان، آقای... هانیست طویله جااین -

 :انداخت باال شونه خیال بی

 !نبود منشیت -

 داخل؟ بیاید اجازه بدون باید نبود -

 :شد عصبی

 !زدم در -

 :انداختم باال ابرویی

 اخل؟د بیاید دادم اجازه من -

 .کنه مهار رو خشمش تا کشیدمی عمیقی هاینفس

 :مبل روی نشست

 .میاد دنیا به بچش داره آوین ایران، برم باید -

 :زدم پوزخند

 !داشت اینتیجه یه اجباری هرچند اون ازدواج حداقل بازم -

 :کرد نگاه بهم خیره
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 که باشه داشته ایثمره تونستمی باشه، داشته اینتیجه تونستمی هم ما ازدواج -

 .دنیا سر اون روانی بدبخت من دنیا، سر این تو... نباشه این روزمون و حال االن

 :کردم میز به ایاشاره

 !نشکنی رو میز هم بار این باشه حواست -

 من عصبی، اون بودیم؟ طوریاین چرا مرد؟ این با داشتم لج سر چرا بود؟ چم من

 .سرد

. دادم بهش و ریختم براش آبی لیوان شده، عصبی هدوبار  که بود معلوم هاشحالت از

 که انداختم بهش نگاهی. کوبید میز روی محکم رو لیوانش و کشید سر جایک رو آب

 .شد بلند جاش از و گفت لبی زیر لعنتی

 :گفت بیرون بره اتاق از کهاین از قبل

 از عنوان هیچ به عشقت. مونممی عاشقت و هستم عاشقت بودم، عاشقت من -

 خداحافظ... بیارم دستت به دوباره کهاین برای کنممی هرکاری و رهنمی بیرون قلبم

 .عزیزم

 .گرفت ازم رو غمگینش نگاه

 خطی خط رو اعصابم بود تر مشکی ایدیگه وقت هر از حاال که مظلومش هایچشم

 .کردمی

 .افتادم مبل روی جون بی

 .اومد طرفم به هلیا که شدم خونه وارد حوصله بی

 شده؟ چی -
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 :کردم نگاهش حوصله بی و کالفه

 .گرفتم بلیط هفته آخر برای... نشده چیزی -

 :کرد ریز رو هاشچشم

 .نمیاد نظر به طوراین -

 از رو ما این و بود شده زیاد هامونشباهت حاال شدم، غریبه باهاش کردممی احساس

 ...حاال ولی بودیم هم مکمل انگار بود شاد که هاییروز کرد،می دور هم

. خورد جعبه یه به دستم هاملباس میون از چیدم، چمدون توی یکی یکی رو وسایلم

 .هاخاطره مرور این از بودم متنفر انداختم، بهش نگاهی و داشتم برش

 :کردم نگاهش عصبی و طلبکار) 

 خوای؟می چی -

 :زد لبخند

 .دارم کارت بشینی؟ شهمی -

 .گرفت سمتم به رو ایشده چپی کادو جعبه که تخت روی نشستم

 :بود ریز سر لحنش و هاشچشم از محبت

 .بود مناسب برات نظرم به دیدم امروز رو این شکست گوشیت روز اون -

 :گفت که کردم نگاهش تفاوت بی

 بگی؟ چیزی خواینمی -

 :زدم پوزخند
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 . (بشه خورد دهنم تو دندونام بگم چیزی ترسممی -

 افتادم اخرم لهجم یاد و کشیدم عمیقی نفس

 . (شد ارزشمند برا روزی شاید) 

 تو با من کردم چه چکید، چشمم از اشکی قطره و چسبوندم سینم به رو جعبه

 آرژین؟

 !ساره -

 :برگشتم سمتش به و زدم پس رو اشکم دادم، فشار هم روی رو هام دندون

 نخوابیدی؟ چرا بله؟ -

 :کرد بهم نگاهی

 دستت؟ وت چیه اون... بردنمی خوابم -

 :کشیدم عمیقی نفس

 .پیشه سال چند ماله هدیست یه -

 :داد تکیه رنگ فیلی دیواری کاغذ با دیوار به و نشست زمین روی کنارم

 بود؟ داده بهت آرژین -

 :گرفت رو دستم که دادم تکون رو سرم

 آره؟ داری دوسش -

 اشک بسته هایچشم با و دادم تکیه دیوار به رو سرم چکید، گونم روی اشکم

 داشت؟ غم دلم انقدر چرا بود؟ گرفته انقدر امشب چرا ریختم،
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 :بگذارم سرش روی رو سرم تا گذاشت شونم روی رو سرش

 دیدیش؟ -

 :گفت که گفتم لبی زیر ی"آره" 

 سکته پدرش گرفتی، طالق ازش تو ورشکستگیه، به رو شرکتش... داغونه بدجور -

 !خیلی ره،سا کشید زجر خیلی کشید، درد خیلی... کرد

 :زدم ب**ل

 شد؟ چی کاوان -

 :برگردوند خودش طرف به رو من و کشید رو شونم فشرد، هم روی رو هاشدندون

 االن که بود لیاقت بی اون بخاطر... کن ول روآشغال اون... کن ولش رولعنتی اون -

 !کنی گریه آرژین برای باید

 :زدم پس رو اشکم

 از هم طورهمون و آورد دست به زور به رومن ونا... نبودیم هم برای آرژین و من -

 !کرد خودش عاشق رو بدبخت منه وسط این فقط داد دست

 شد، بلند جاش از هلیا. شدم جمع خودم تو زمین روی جنینی مثل و کشیدم آهی

 .رفت بیرون اتاق از و انداخت روم پتویی

*** 
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 حامد   شدم متوجه دقت میک با اومد، سمتمون به کسی که اومدیم بیرون فرودگاه از

 هاشدست و نکرد توجهی رفتم، هلیا به ایغره چشم و نشوندم پیشونیم روی اخمی

 .زد گره برادرش هایدست توی رو

 :برگشت سمتم به حامد

 .خانوم ساره سالم -

 .دادم رو جوابش لبی زیر

 :گفتم حرص با هلیا به رو

 .بینمتمی فردا عزیزم، رممی دیگه من -

 بخاطر نمیاد خوشم حامد از دونستمی کردیم، خداحافظی و دادیم ستد هم با

 .دادم بهش رو ساواش یخونه آدرس و شدم تاکسی سوار نکرد، اصرار همین

 بعد ثانیه چند که گذاشتم زنگ روی رو دستم. شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 :اومد آناهیتا صدای

 بله؟ -

 .ساره... آنا منم -

 :گفت شگفتی با

 .اومدی خوش باال بیا! جان ساره -

 مهمونشونم من که شد مطمئن من البی کهاین از بعد شدم، خونه وارد و زد رو در

 یطبقه و شدم آسانسور وارد دادم، فشار رو آسانسور دکمه گفت بهم رو طبقه شماره
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 نیاز و بود خسته خیلی چهرم کردم؛ نگاه خودم به آسانسور آینه تو زدم، رو ششم

 !داشتم خواب به ادیزی

 ساواش قامت و شد باز در. اومدمی هم بیرون تا خنده صدای زدم، رو واحدشون زنگ

 تو که کرد باز رو هاشدست کرد، نگاهم آشکاری محبت با بعد و تعجب با اول نمایان

 نفر چند یخنده بلند صدای دوباره که زد گونم به ایه*س*بو گرفتم، جا آغوشش

 .اومد

 :هاشچشم به شدم خیره

 .شدمنمی مزاحمت وگرنه داری مهمون دونستمنمی -

 :داد تکون رو سرش

 .داخل بیا حرفیه، چه این -

 .برگشت سمتمون به سرها ورودم با

 .سالم -

 روی ایمسخره لبخند کنه عوض رو جو کهاین برای آناهیتا بودند، خیره همه هم باز

 :نشوند هاشب**ل

 !جان ساره اومدی خوش -

 !منونم-

 :اومد سمتم به شوق با بود اومده خودش به همه از تر زود که سارا

 .آبجی اومدی خوش -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

155 

 

! مشکی بود ساواش هایچشم همرنگ هاشچشم انداختم، بهش تفاوتی بی نگاه

 !نداشتم خبر من و بودند شده زیاد زندگیم هایمشکی چشم چقدر

 :گفتم آنا به رو

 !امخسته خیلی بذارم؟ رو وسایلم بدی بهم اتاق یه شهمی -

 :زد لبخند

 .بیا دنبالم حتما، -

 طوسی دیواری کاغذ با اتاقی. رفت بیرون اتاق از تشکرم از بعد که شدیم اتاق یه وارد

 کوچکی کمد و تحریر میز و چپ سمت نفره دو تخت. مشکی مبهم هایطرح و

 خفقانی اون ولی دبو شده استفاده اتاق دکور برای تیره هایرنگ از اتاق راست سمت

 ایگوشه رو چمدونم نبود، خبری جااین داشت وجود آرژین یخونه توی اتاقم توی که

 .برداشتم رو روبدوشامبرم یحوله و گذاشتم

 و شال با همراه رو لیمویی تونیک و کردن خشک رو موهام کوتاه حمام یه از بعد

 موقع همون که برداشتم رو گوشیم کشیدم دراز تخت روی پوشیدم، رو مشکیم شلوار

 نفر چند برای فقط عادت این شد، باز در بدم اجازه کهاین بدون و شد زده اتاق در

 !علی حاج و آرژین هلیا،. بود

 صندلی روی و کشید مرتبش هایریش به دستی شدم، خیره بهش و کردم اخمی

 .نشست

 سال؟ هشت این بودی کجا -

 بود، کرده حساب هم رو بود کرده رها رو من خودش که دوسالی آهان! سال؟ هشت

 :گفتم تفاوت بی
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 مهمه؟ -

 :کرد اخمی

 کردی؟ زندگی تنها سال شش... هیچی بودی پسره اون یخونه تو که سالی دو -

 !کشی؟نمی خجالت

 :کردم نگاهش جانب به حق و سینه به دست و انداختم باال ابرویی

 دست اختیارم و اممطلقه زن یه ناال من ثانیا! آرژین داره، اسم پسره اون اوال -

 پرتم آشغال یه مثل که شمایی شما؟ پیش اومدممی من مثال بعدشم... خودمه

 !بیرون؟ کردید

 به و زدم پوزخندی گفت ”یاستغفرهللا“ب**ل زیر و چرخوند رو دستش توی تسبیح

 .دادم تکیه تخت تاج

 !بگید استغفار باید هنوز بشه، پاک گناهانتون تا مونده هنوز -

 .شدمی مشخص بیشتر اخم این با بهش ساواش شباهت چقدر کرد اخم

 .گیمی خوادمی دلت چی هر من روی تو دختر، بکش خجالت -

 اون با دیکتاتور این از بودم متنفر اصال خورد،می هم به حالم لحن این از من

 مرد این! تری پست سگ از کردیمی احساس زدمی حرف باهات وقتی که هاییلحن

 و اول بچه که ساواش به رسیدمی هاشبودن پدر تمام بود، عذاب یمایه نبود پدر

 و رسیدمی داشت که ثروتی و مال فقط من به ازش! دختر تا دو بین هماون بود پسر

 رو، محبتش ساواش و شنیدممی رو خطابش و عتاب من! نوازشش دست ساواش به

 رو نوازش دست هماون دید،می محبت هماون خلف، سارا و بودم ناخلفش فرزند من

 !بودم افتاده تک من فقط خانواده این تو بود، سرش
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 :کردم نگاه بود هامچشم کپی که هاشچشم به

 چقدر نمیاد یادت زدی؟می کتکم چطور نیست یادت! سعادت آقا حاج آقا، حاج -

 اون کاش ای ...نکردم کاری من بخدا گفتم ندارم، گناهی من گفتم کردم؟ التماست

 رو پوست و گوشت چطور که... داره درد کمربند ضرب چقدر که فهمیدیدمی هاروز

 !کنهمی آب

 !ساره -

 :زدم ب**ل و گرفتم ازش رو نگاهم

 !علی حاج بیرون برید -

 کنممی تصحیح البته چکید، چشمم از اشکی قطره در شدن بسته با بعد ثانیه چند

 .بودند کرده پیدا رو خودشون راه که اشکی هایقطره

 .اومد خداحافظیشون صدای بعد و موندند دیگه ساعت یک

 کنارم بود، آشنا زیادی برام داشتبرمی که محکمی هایقدم صدای شد، باز اتاق در

 .گذاشتم بازوش روی رو سرم که خوابید تخت روی

 سال؟ چند این کردیمی کارچی -

 .ددا چین پیشونیش به که زدم هم به رو موهاش

 :خندیدم

 اومدمنمی نبودم مجبور اگه خونه مطب، بیمارستان،... کردم زندگی فقط هیچی -

 .ایران

 :ببینه رو هامچشم بتونه تا کرد دور خودش از رو من کمی
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 !کردینمی زندگی پس -

 :کردم عوض رو بحث ناشیانه

 گرفته؟ طالق پرهام از هلیا که داری خبر -

 :دادم ادامه که ادد تکون منفی نشونه به رو سرش

 کنیم؟ کمکش... گرفته ازش رو بچه -

 :زد موهام روی ایه*س*بو

 !عزیزم بخواب کنیم،می کمکش -

 !کابوس هاسال از بعد راحت و آروم خواب یه بستم، رو هاچشم و کردم بغلش محکم

 باز رو هامچشم کالفگی با و نشست پیشونیم روی اخمی خورشید نور گرمای حس با

 .رفتم بیرون اتاقم از و شستم رو صورتم و دست نبود ساواش کردم،

 .بخیر صبح -

 :داد رو جوابم لبخند با آنا

 .هاقاپیدی رو من شوهر دیشب خوب عزیزم، بخیر صبحت-

 .تونهمی چطور بگم بهتره یا خندهمی انقدر دختر این چرا کردم فکر من و

 :انداختم بهش نگاهی

 .اومدیمی هم تو خب. ..من پیش شوهرت شب یه حاال -

 :گفتم مکثی از بعد

 کجان؟ حامی و ساواش -
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 .مدرسه رفته هم حامی و داشت دادگاه امروز که ساواش -

 :دادم تکون رو سرم

 کنی؟نمی کار مهد تو دیگه -

 :کرد نگاهم تفاوت بی

 .نداد اجازه ساواش ولی برم داشتم دوست خیلی خودم... نه -

 :زدم پوزخند

 ...مسخرش عقاید اون هم باز -

 :کرد قطع رو حرفم سریع

 ...ساواش نیست، طوراین نه نه -

 :کردم قطع رو حرفش من باراین

 بهتر خیلی پدرم از شاید. کردم زندگی باهاش سال 26... شناسممی رو برادرم من -

 داد اجازه که هم سالی یک اون یکیه، اعتقاداتشون ولی کمتر سختگیریش و باشه

 و کشیدم زجر و کردم زندگی سال 26 پدرم مثل مردی با من بود، بعجی خیلی بری

 با داشتی آزادی خانواده کهاین وجود با کنیمی تحمل داری چطور کنممی درک

 !کنی زندگی ساواش

 :داد تکیه صندلی به سینه به دست

 به طالق فکر روزایی یه. دستش از شهمی طاق طاقتم هاییوقت یه... سخته آره -

 یهمه روی محبتش که مهربونه انقدر ساواش نگذرم حق از ولی زدیم سرم

 !کنم تحمل بتونم که دارم دوسش انقدر... پوشونهمی رو هاشکاراین
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*** 

 

 .بود مشخص هاشحرف تمام از صداقت بهش شدم خیره

 .زدم تکیه صندلی به و کردم پوفی

 .داشتم برش گوشیم زنگ صدای با

 بله -

 .ساره سالم -

 :انداختم ساعت به ینگاه

 .ساواش پیش بریم دنبالت میام باش آماده سالم -

 .فعال... باشه -

 :گفتم شدممی بلند جام از که حالی در شد، جلب ساواش اسم شنیدن با آنا توجه

 که رو هلیا... خوادمی وکیل اومده پیش براش مشکلی یه هامدوست از یکی -

 شناسی؟می

 .داد تکون منفی نشونه به رو سرش

 رو قسمتیش و بستم سرم باالی رو موهام. رفتم اتاقم سمت به و انداختم باال ایشونه

 .ریختم صورتم توی

 مشکی تنگ دمپای شلوار. برداشتم رو مشکیم مانتوی و انداختم هامسلبا به نگاهی

 رو اومدمی زانوم باالی تا تقریبا که رو مالیمی قرمز پالتوی. پوشیدم رو مشکیم شال و
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 رو ریمل زدم، لبم روی ایتیره مات کالباسی رژ و انداختم خودم به نگاهی کردم، تنم

 نازکی چشم خط و ابرو مداد کشیدن با داد، نشونش تر پر که کشیدم هاممژه به

 بودم شده زیبا کهاین جدای کردم، نگاه خودم یچهره به کردم، تموم رو آرایشم

 .رفتم بیرون اتاق از و اشتمبرد رو کیفم رسیدم،می نظر به عصبی

 .کرد نگاهم شده گرد هایچشم با آنا

 گیری؟می برام تاکسی یه -

 :اومد خودش به

 .بگیر رو من ماشین سوییچ بیا نیست نیازی -

 دنبالش؟ رینمی مگه چی؟ حامی پس -

 :انداخت ساعت به نگاهی

 هم نه اگه رممی ماشین با که اومدی اگه... مونده خیلی ظهر یک تا هشته ساعت -

 .تاکسی با

 :دادم تکون رو سرم

 .دنبالش برم بفرست روآدرس برام نویسممی رو شمارم -

 سمت به رفتم، بیرون خونه از سوییچ گرفتن و شمارم نوشتن از بعد که کرد موافقت

 .راندم ساواش دفتر

 بدون بود دوم یطبقه دفترش چون شدم، ساختمون وارد و کردم پارک رو ماشین

 .رفتم باال آسانسور از تفادهاس
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 منشی یسوخته ایقهوه میز سمت به کرد، باز رو در آقایی یه که زدم رو واحد زنگ

 .رفتم بود دید مرکز در و راست سمت که

 .دارم کار سعادت آقای با -

 :کرد نگاهم

 داشتید؟ قبلی وقت -

 :دادم تکون منفی نشونه به رو سرم

 .اومده ساره بگید -

 .برداشت رو تلفن و گفت چشمی

 .هستند ساره گنمی اومدن خانمی یه سعادت جناب -

-... 

 .چشم بله -

 اون توی سفیدش پوست و سبز هایچشم آورد، باال رو سرش و گذاشت رو گوشی

 :بود داده صورتش به رو معصومیت از ایهاله و زیبایی یشمی پالتوی

 .داخل بفرمایید -

 :اومد اشصد زدم، در و رفتم اتاقش سمت به

 .تو بیا -

 بلند بود اتاق مرکز در که میزش پشت از دلنشینی لبخند با ساواش کردم، باز رو در

 .ماسید لبش روی لبخند شد هم در چهرش صورتم دیدن با که شد
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 :کرد اخم

 عروسی؟ اومدی مگه وضعشه؟ چه این -

 .کردم پرت مبل روی رو خودم و کشیدم پوفی

 !کنممی زندگی طوریاین دارم ساله شته من... خدا رو تو کن ول -

 .اومد سمتم به و برداشت میز روی از رو کاغذی دستمال جعبه

 .روآرایشت کن پاک بگیر بیخود، -

 از هم رو عادتش این سایید، هم روی رو هاشدندون که کردم پرت مبل روی رو جعبه

 ساییدمی هم روی دندون جوری شدمی عصبی وقت هر که بود گرفته یاد علی حاج

 !افتادیمی شیر هاینعره یاد که کردندمی غرش جوری! افتادمی فشارت ترس از که

 :گفت اخم همون با دید که رو خیرم نگاه

 چیه؟ -

 :گرفتم ازش رو نگاهم

 !هستی علی حاج شبیه بدجور -

 :داد جواب بدخلقی با

 !کنممی افتخار بهش -

 داره؟ وجود پوزخند این عمق در دردی چه که فهمیدم زدم، پوزخند

 نکردن حساب آدم به زن، کردن حساب کلفت به ساالریت، مرد به کن افتخار اره -

 .زن
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 :رفت باال صدام

 .خواهرت زدن کتک به -

 .خشم از بود شده سرخ

 .داخل اومد هلیا و شد باز اتاق در

 :چرخوند بینمون رو نگاهش متعجب

 .برداشته رو ساختمون صداتون خبره؟ چه -

 .دادم دست باهاش و کردم وفیپ

 :گرفت ساواش طرف به رو دستش حواس بی

 .شدم مزاحم ببخشید ساواش آقا سالم -

 رو دستش سریع هلیا که کرد تر رنگ پر رو اخمش داشت، اخم هنوز که ساواش

 .گفت لبی زیر ببخشید و کشید عقب

 .کرد اشاره هامبل به و کشید صورتش به دستی ساواش

 .بیام من تا شینیدبن بفرمایید -

 .رفت بیرون اتاق از سرعت با و

 :گفت حوصله بی هلیا که کردم پرت مبل روی رو خودم محکم

 کردی؟ دعوا باهاش دوباره -

 :بود آشکار زدممی داشتم که حرفی و لحنم نفرت تضاد
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 زمانیه شبیه که اعتقاداتی! خورهمی هم به اعتقاداتش از حالم ولی دارم دوستش -

 و بوده ساالری مرد خانواده این تو خدا یهمیشه کردند،می گور به زنده رو هاادختر  که

 باشه، ایمان با خوادمی چرا؟ جدیده نسل از که ساواش چیزی یه علی حاج... هست

 کشه؟می آب جانماز چرا باشه

 .برگشت ساواش بعد لحظه چند که شدم ساکت

 :انداختم ساعت به نگاهی بود، شده طوالنی زیادی هلیا با بحثش

 .حامی دنبال رممی بعدشم جایی برم باید من ۹ ساعت -

 به و شدم ماشین سوار. بیرون رفتم و کردم خداحافظی که داد تکون سری ساواش

 اون با آرژین که افتادم روزی یاد کردم، پارک رو ماشین افتادم، راه بیمارستان سمت

 .شکستم رو سکوتم طلسم لسا دو از بعد بار اولین برای و کرد دعوا پسره

 چند و بودند هاقبلی همون هاپرستار اکثر شدم، بیمارستان وارد و دادم تکون رو سرم

 .اومدنمی یادم من یا و بودند جدید هم نفر

 :رفتم پذیرش سمت به

 هستند؟ بیمارستان داخل عظیمی دکتر... نباشید خسته سالم، -

 :زد جیغ گفتیش با و متعجب یهو و شد دقیق چهرم به کمی

 !سعادت دکتر -

 :گذاشتم بینیم جلوی رو اشارم انگشت

 هست؟ نگفتی کشی؟می جیغ چرا... هیس -

 .هستن بله -
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 اتاق؟ کدوم -

 .راست دست اتاق چهارمین دوم طبقه -

 .شدم دور ازش و کردم تشکری

 .انداختم اتاق در سر به نگاهی

 "اعصاب و مغز تخصص فوق عظیمی، پرهام دکتر" 

 :اومد صداش که زدم در

 .بفرمایید -

 .دیدم بهش نزدیک تقریبا رو پرستاری شدم، اتاق وارد

 هاشچشم دیدنم با و آورد باال رو سرش کردم، ایسرفه تک و کشیدم عمیقی نفس

 .شد گرد

 !ساره -

 برای عشوه از پر لبخندی از بعد پرستار بیرون بره اتاق از که کرد خانم اون به ایاشاره

 .رفت بیرون اتاق از من برای کردنی نازک چشمی پشت و پرهام

 :زد لبخند

 .زد غیبت یهو چطور نفهمیدیم آخرش... بشین بیا -

 :گفتم ایدوستانه چنداننه لحن با

 !راحتم -

 :خندید
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 !طوریهمون هنوزم نشدی عوض اصال -

 :کردم نگاهش تمسخر با

 !شدی عوضی بگم بهتره یا شدی عوض خیلی تو ولی -

 :کرد اخمی

 .ساره کن صحبت درست -

 :شدم نزدیک بهش

 االن از ولی آوردی خواهرم سر بالهایی چه که ندارم کاری رو نبودم که رو سالی شش -

. نیستم ساره نبرم رو حیثیتت و آبرو... عظیمی دکتر بخون رو خودت یفاتحه بعد به

 همین نه اگه هیچ که دادی پسش رو بچه آدم مثل اگه... کنی جمع رو خودت بهتره

 و نابودیت با میشه مساوی ایران تو موندنت دیگه که کن جمع رو چمدونت برو امروز

 .اومد باال کارات گند کنم فکر که هرچند... نداشتت آبروی ریختن

 همون به توجهم رفتم، بیرون اتاق از مبهوتش و خشمگین هایچشم به توجه بی

 .شد جلب پرستار

 .بهم خورد محکم نفر یه که کردممی کنکاشش داشتم شده ریز هایچشم با

 .آقا کجاست حواست: کردم غلیظی اخم

 :گفت خنده با بود، آشنا برام چهرش

 .بینمنمی هم رو چشمم جلوی زیاد خوشحالی از خواممی معذرت -

 باز ب**ل ناباور و کرد نگاهم دوباره و کرد مکثی شد، رد کنارم از که دادم تکون سر

 :کرد
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 هستید؟ خانم هسار  شما -

 :کردم نگاهش تفاوت بی

 .کرده زایمان آوین امروز... هستم آوین همسر من -

 .برم آوین دیدن به تا افتادم راه دنبالش و انداختم باال ابرویی

 .نبود آرژین ولی بودند جمع همه داخل برم کرد اشاره و کرد باز رو در

 :برگشت در سمت به دایان

 ...با مبارک -

 .شد گرد هاشمچش دیدنم با

 :گرفتم سمتش به رو دستم و گذاشتم جلو به قدمی

 .سالم -

 :کرد نگاهم زده بهت حالت همون با

 .جان ساره سالم -

 .رفتم آوین سمت به و کردم خان اسماعیل به هم آرومی سالم

 .بوسیدم رو گونش و شدم خم

 .باشه مبارک_ 

 :داد جواب جون بی و زد لبخند

 .عزیزم ممنون -

 .پسر یا دختره دونستمنمی که بچش به شد خیره بعد و
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 :کرد نگاه شوهرش به اخم با

 سعید؟ زشته انقدر چرا -

 کردمی نوازش روبچش ظریف یگونه احتیاط با که حالی در و خندید بلند سعید

 :گفت

 چشه؟ مگه... کوچولوم دختر خوشگله -

 :گفتم دادممی فشار رو کیفم یدسته که حالی در و کشیدم صورتم به دستی

 .بهتون گممی تبریک بازم... اجازه با... برم باید من -

 .شدم خارج اتاق از سرعت با و

 .رفتم بود داده آنا که آدرسی به و شدم ماشین سوار حوصله بی

 .برسم دیر شد باعث همین و نبودم بلد درست رو آدرس

 .طرفش دمدوی کردمی گریه و بود ایستاده آقایی کنار که حامی دیدن با

 !عزیزم... حامی -

 هم باز ولی بودم غریبه براش هم من که هرچند برگشت، اشک از مملو هاییچشم با

 :گرفت رو دستم داشت کردنش مهار در سعی که ایگریه با و دوید سمتم به

 .عمه -

 :کشیدم پرپشتش موهای به دستی

 .اومدم دیر عزیزم ببخشید عمه؟ جان   -

 .رفتم مرد همون سمت به و کردم بغلش که ردکمی گریه داشت هنوز
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 .بودید زادم برادر مراقب که ممنون -

 :زد جذابی لبخند

 .کنممی خواهش -

 :گرفت سمتم به رو دستش

 !دارم؟ رو کسی چه با آشنایی افتخار -

 :دادم دست بهش و انداختم دستش به نگاهی نیم

 .جان حامی یعمه... هستم سعادت -

 .نبوده ایران زیادی مدت بود مشخص داشت زدنش حرف توی که نمکی با یلحجه از

 :داد تکون سری لبخند با

 .خانم خوش روز -

 .خوش روز -

 بود، کرده فراموش رو ترسش کردم، باز حامی برای رو در و رفتم ماشین سمت به

 :کردم درهمش هایاخم به نگاهی

 جان؟ حامی افتاده اتفاقی -

 :شد خیره بهم دادمی نشون ساواش به رو شباهتش یزیاد که آلودی اخم نگاه با

 زدید؟ حرف آقا اون با چرا -

 :پرسیدم متعجب

 زدم؟می حرف باهاش نباید چرا -
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 :گفت تخس

 !بزنه حرف غریبه مرده یه با نباید خانوم یه گهمی همیشه پدرجون-

 رو سخرهم افکار این دارند باز که خدا وای کوبیدم، پیشونیم روی دستم کف با محکم

 :گردوندم برش خودم سمت به و گرفتم رو هاششونه آیندشون به کنندمی متنقل

 نبود؟ تو مواظب اقا اون مگه جان حامی-

 :دادم ادامه که داد تکون رو سرش

... کرده مراقبت تو از اقا اون حاال... بترسی تو شدم باعث و رسیدم دیر من عزیزم -

 دلیل زنهمی حرف مردی با که زنی هر... کنم رتشک ازشون که بود من یوظیفه این

 !کنهمی اشتباه داره که نمیشه

 .گرفتم رو حامی دست و کردم پارک پارکینگ توی رو ماشین

 :زدم بهش چشمکی

 بریم؟ پله با رو طبقه چند این حاضری قهرمان خب

 .کرد نگاهم متعجب

 :انداختم باال هاموابروی

 قهرمان؟ آوردی کم -

 :کرد سپر سینه و کشید توهم روهاش اخم که برخورد بهش خیلی انگار

 .هستم من -

 .رفتیم پله با هادیوانه مثل و دادیم دست هم با
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 آنا ثانیه چند از بعد زدیم، رو در زنگ زدیم،می نفس نفس دو هر ایستادیم، در جلوی

 پرید لمب روی و کرد پرت ایگوشه رو کیفش حامی که شدیم خونه وارد کرد، باز رو در

 .شدم ولو کنارش هم من و

 :کرد نگاهمون خنده با آنا

 وضعشه؟ چه این! هابچه هی -

 :خندیدم نفس نفس با

 .آورد کم ازم امروز نبند؟ جمع فسقلی این... با رو... من -

 :زد بازوم به مشتی حامی

 .آوردی کم خودت نگو دروغ -

 :زد تشر آنا

 .حامی باش مودب -

 .رفت اتاقش سمت به و ردآو در برام زبونی حامی

 :کشید بلندی جیغ آناهید

 .تربیتبی و پرو پسر... حامی -

 .خندیدم بلند

 اید؟خسته انقدر چرا حاال -

 .اومدیم پله با -

 :پرسید شده ریز هاچشم با بعد و داد تکون تاسف عنوان به سری
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 نداد؟ گیر ساواش -

 چی؟ به_ 

 :کرد بهم ایاشاره

 .شتآرای و هاتلباس به -

 .اومد بدم حرفش از کردم، اخمی

 .نده یا بده گیر بخواد که نیست ساواش دست من اختیار_ 

 ...برادرت اون_ 

 :کردم قطع رو حرفش سردی با

 .کنه دخالت زندگیم تو دمنمی اجازه کس هیچ به من... هست که برادرمه -

*** 

 و دور که رستاریپ همون یوسیله به تونستم گذشت،می اومدنم از هفته یک تقریبا

 حال در چیز همه و رفتمی پیش خوبی به کارها بگیرم، ازش آتویی پلکیدمی پرهام بر

 از جوری قلبم بود؛ احمق منه دلتنگی بود نشده حل که چیزی تنها و بود شدن حل

. شنوندمی رو درونم فریاد صدای همه کردممی احساس که گرفتمی درد آوریش یاد

 هیچ دونست،نمی رو دلیلش اما بود شده بودنم سردرگم همه این متوجه هم ساواش

 دیگه سردم رفتار با که اومدند دیگه بار یک هم علی حاج و مامان دونست؛نمی کس

 .نشدند آفتابی هاطرف این

 هلیا بودیم کرده جمع که مدارکی با بود، دادگاه یجلسه آخرین باید دیگه یهفته

 دنیا به برای رو همه دایان بگیره؛ عهده رو هبچ حضانت همیشه برای تونستمی
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 ما چرا دونمنمی دقیقا. مادرم و پدر و ساواش جمله از بود کرده دعوت اشنوه اومدن

 .بریم بودیم مجبور حال هر به ولی کرده دعوت رو

 خیره برداشتم؛ زرشکی ب**ل رژ کشیدم، چشمم پشت غلظت با رو چشم خط

 و داخل اومد آناهیتا شد، باز اتاق در ببرمش لبم متس به خواستم تا و آینه به شدم

 :گفت

 ...زود یکم ساره-

 .شد خیره بهم و کرد قطع رو حرفش متعجب

 :گفت من من با

 شب شهمی عصبی ساواش. کنی کم رو آرایشت یکم... یکم بهتره جان ساره... سا -

 دادممی فشار هم روی رو هامدندون که حالی در و کشیدم پوفی کنه،می کوفتمون رو

 :گفتم

 اگه مونممی جااین ماه یک از کمتر من... بردارید سرم از دست خدا رو تو آنا -

 هیچ به شخصیم زندگی کل و کردنم آرایش من، پوشیدن لباس... هتل رممی ناراحتید

 .بیرون برو کنممی خواهش... نداره ربط احدی

 .کردم پرتش میز ویر  و زدم رو رژ بیرون رفت و انداخت پایین رو سرش

 حریر شالم. گذاشتم کیفم توی رو لباسم کت و پوشیدم دامنم و تاپ روی رو مانتوم

 کیفم توی رو گوشیم بپوشم، بیرون تا برداشتم رو هامکفش و انداختم هاممو روی رو

 هاشاخم سریع بود شده خیره اتاقم در به که ساواش رفتم، بیرون اتاق از و انداختم

 زیادی گذشتم، کنارش از و ندادم بهش رو زدن حرف یاجازه کشید؛ هم توی رو

 .نبود خوب برام این و بودم شده سرکش
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 .زدم حامی یگونه روی آرومی یه*س*بو و شدم خم

 عمه؟ خوشگل چطوری_ 

 :زد ساواش هایلبخند شبیه لبخندی

 .خوبم-

 .شدیم آسانسور وارد باهم و کشیدم هاشمو روی دستی

 :کرد نگاه بهم خیره ساواش

 .تو بذار روهاتمو -

 :کوبیدم زمین روی حرص با رو پام

 .ساواش -

 :گرفت سمتم به امیز تهدید رو انگشتش

 دست مهمونی تو ببینم بینی،می بد که نذار سرم به سر... ساره خرابه عصابم امروز -

 .الکاتبینه کرام با حسابت کنی خطا پا از

 :کردم اخمی

 و رفتار خودم که شدم بزرگ انقدر دیگه کنم فکر سالمه هارچ و سی من! ساواش -

 !بزنی حرف من با طوریاین نداری حق تو... کنم انتخاب رو پوششم نوع

 :کوبید آسانسور یدیواره به رو دستش

 .شو ساکت فهمی؟می شو ساکت -
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 زنش جلوی نداشت حق گرفتم، ازش رو نگاهم و کردم هم در بیشتر رو هاماخم

 !کنه احترامی بی من به طوراین

 .شدم خیره بیرون به دلخوری با و ماشین توی نشستم

 شوهرش و سارا و مامان و بابا موقع همون رسیدیم، که بود گذشته چقدر دونمنمی

 !دعوته هم سارا دونستمنمی رسیدند،

 هم کاری هر که ایخانواده بودند، من یخانواده هااین کردم، نگاهشون تفاوت بی

 .شناسندمی هااون اسم با رو من هم باز بکنم

 .اومد جلو سارا

 .آبجی سالم_ 

 .دادم آرومی سالم و کردم نگاهش خیره

 .بشیم خونه وارد تا کرد اشاره ساواش

 :اومد سمتمون به خدمتکار

 .بدید من به رو هاتونلباس و وسایلتون لطفا آمدید خوش -

 :زد لبخند سارا

 ...ما ممنون -

 :گفتم دادممی خدمتکار به رو مانتوم و یفک که حالی در

 .ممنون -

 .کردم مرتب رو حریرم شال و پوشیدم لباسم روی رو کت
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 :کرد نگاهم متعجب سارا

 وضعیه؟ چه این -

 .وضعیه چه که فهمیمی داخل رفتی وقتی_ 

 نگاهم خشم با فقط هم علی حاج نگفت چیزی ولی بود کرده غلیظی اخم ساواش

 .کردمی

 .بشینیم کردند دعوت و اومدند استقبال به خان اسماعیل و دایان

 ضلع قدیمی هایمبل جاگزین سلطنتی هایمبل بود، شده عوض کامال خونه دکور

 هامبل با زیبایی و خاص هماهنگی زرشکی هایطرح با هافرش. بود شده سالن شرقی

 .داشتند

 هاصندلی سمت به علی امیر همسرش و سارا حامی، آناهیتا، ساواش، با همراه

 :کرد باز رو بحث مقدمی بی علی امیر که نشستیم هم کنار همه رفتیم،

 خانم؟ ساره خبر چه -

 :انداختم باال ابرویی

 .خونه و مطب زندگی، و کار... نیست خبری -

 .بود قلب متخصص پزشک هم علی امیر شدیم، ساکت کردیم کاری بحث که یکم

 زن یه به متعلق گذاشتم؛ دستش روی ور  دستم نشست هامچشم روی هایدست

 .بود

 !هلیا_ 
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 حرف حال در نشست کنارم بقیه به سالم از بعد کردم، بغلش و برگشتم سمتش به

 :رسید گوشم به آشنایی صدای که بودیم زدن

 .خانم خوشحالم دیدنتون از! تصادفی چه -

 مردی همون دادم، دست باهاش ایستادم آورد، جلو رو دستش که آوردم باال رو سرم

 .بود ایستاده کنارش حامی بودم رسیده دیر وقتی که بود

 ...خانوم شدم خوشحال دیدنتون از -

 .سعادت ساره... هستم سعادت -

 :داد تکون سری

 .هستم ارشدی میالد خوشبختم، -

 از قولی به و بودند خان اسماعیل نزدیک هایفامیل از هاارشدی شناختمش،می

 .کُرد یطایفه هایکلفت گردن

 .فعال خانم، شمنمی مزاحمتون -

 .نشستم مبل روی و دادم تکون رو سرم

 :اورد گوشم کنار رو سرش هلیا

 .هاکنیمی پروایی بی داری زیادی -

 :کردم ریز کنجکاوی روی از رو هامچشم کمی

 مورد؟ چه در -

 :کرد اشاره جایی به ابرو و چشم با
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 !شیمی متوجه بندازی اداشتد یشده سرخ یقیافه به نگاهی اگه -

 .برداشتم رو جام که گرفت جلوم رو سینی خدمتکار انداختم، باال ایشونه

 شد، کشیده بیرون هامدست حصار از مالیم راه بین ببرمش دهانم سمت به خواستم

 .بود دلتنگش بدجور دلم که شد مواجه ایچهره با د اوردم باال رو سرم

 :زد ب**ل آرومی به

 .کنهمی اذیت رو معدت که دونیمی نیست، وبخ برات -

 :داد دستش به رو لیوان و کرد خدمتکار به ایاشاره! بود یادش

 .بیارید شربت خانم برای -

 !بود شده آروم چقدر

 :زد لبخند و شد بلند جاش از خائن هلیای

 .باشید راحت -

 این انجام رایب دیگه که دونستنمی هلیا زدم، پوزخندی کرد اشاره خودش جای به و

 نفهی؟ به بود زده رو خودش یا بود شده دیر هاکار

 هست؟ اجازه -

 .نشست کنارم که انداختم باال ایشونه

 :اورد گوشم کنار رو سرش مکث ثانیه چند از بعد

 .عصبیه خیلی ساواش -

 :هاشچشم به شدم خیره داشتممی بر رو شربتم که حالی در
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 چه؟ من به خب، -

 :خندید

 .من با زدن حرف و آرایش این با کردی شعصبی -

 :گفتم گوشش کنار خودش مثل تفاوت بی

 خواهی معذرت کسی از هستم خودم که این یواسه... هستم که همینم من -

 .کنمنمی

 !کردمی جادو بود، شده عوض هاشچشم انگار امشب شد، خیره هامچشم به

 .شدین عوض... خودت از بهتر حتی شناسمتمی دونم،می -

 :شدم هاشچشم محو

 .شدی آروم شدی، عوض تو ولی -

 .بودم ندیده ازش وقت هیچ که اییخنده خندید،

 :کشید عمیقی نفس

 .باشم آروم مجبورم مقابلت، در میارم کم -

 چرخوندم چشم بردم، لبم سمت به رو لیوان و انداختم باال رو هامابرو شگفتی روی از

 با! داشتیم پیش در بدی دعوای مطمئنا افتاد؛ اشساو آتشین هایچشم به نگاهم که

 :اومد بند نفسم کرد که ایزمزمه

 .روچارمبی قلب کنهمی جادو داره هاتچشم_ 

 .کرد جذب خودش به رو نگاهم گونش روی چال خندید، که برگشتم سمتش به
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 :زد ب**ل دید که رو خیرم نگاه

 .کنه اذیتت خوامنمی نکن، عصبیش این از بیشتر -

 .کردم بازی دستم توی لیوان با و گرفتم ازش رو نگاهم

 .کردیم رفتن عزم ها کادو دادن از بعد بود، اتمام به رو مهمونی

 :سمتم به کرد خم سر رفتن موقع که بود ترسیده ساواش نگاه رنگ از انگار آرژین

 بزنم؟ حرف باهاش خوایمی -

 زیاد من شاید یا و دارند توحش ساواش از همه انقدر چرا کردمنمی درک واقعا

 .بود شده سرکش

 .دادم تکون منفی عالمت به رو سرم

 از قبل آرامش این که بود مشخص زد،نمی حرفی ساواش شدیم که ماشین سوار

 له پا زیر هم پیش سال هشت که رو احترامی کنه نابود بود قرار که طوفانی طوفانه

 !بود شده

 :زد صدام بدی لحن با که برم تاقما سمت به خواستم شدیم که خونه وارد

 .وایسا -

 .ایستادم جام سر

 :کرد آنا به رو

 .اتاق توی برو حامی با -

 :آناهیتا به برسه چه داشت وا ترس به هم رو من صداش
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 ...ساواش -

 :کشید داد

 .ببند درم اتاق تو برو گممی -

 .شدند اتاقشون وارد و گرفت رو حامی دست ترس با

 :کرد نگاهم آرامش با و برداشت سمت به قدمی بودم، ایستاده وتتفا بی و خونسرد

 کنی؟ خطا پا از دست نداری حق نگفتم ام؟قاطی امشب نگفتم بهت -

 :کشید عربده

 نگفتم؟ -

 :دادم جواب تفاوت بی ولی بودم ترسیده سگ مثل درون از که حالی در

 آبروت بی و ونتمخ تو که اینه مشکلت اگه... گفتی خودت برا گفتی، که گفتی -

 ...جااین از که کنممی

 برادر و پدر دست به زیاد که دردناکی نوازش کرد، نوازش رو گونم محکمش سیلی

 .بودم شده

 .شو خفه ساره، شو خفه -

 :کشیدم داد و شد تموم طاقتم

 خوش روی که شدم خفه هم پیش سال هشت... اینه وضعم که شدم خفه اره -

 زندگیم باز که شم خفه! کردید سیاه رو زندگیم کردید، خفم شماها ندیدم، رو زندگی

 حبسم افتادت عقب تفکرات با و سرم رو بندازی چادر یه که بگیری؟ دست به رو

 !خونه؟ تو کنی
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 بزنه، بهم ایدیگه سیلی که برد باال رو دستش و زد لبش به حرص از محکمی گاز

 هاموندست و زدیمیم نفسنفس هردومون. گرفتم محکم رو دستش راه بین

 .لرزیدمی

 :کردم ول رو دستش

 .ذارمنمی دیگه -

 دوید که رفتم بیرون اتاق از ریختم، چمدونم توی رو وسایلم و رفتم اتاقم سمت به

 :سمتم

 شب؟ موقع این ریمی داری قبری کدوم -

 :گفتم رفتممی در سمت به که حالی در و کشیدم بیرون دستش از رو کیفم

 !خودم قبر -

 :کشید رو چمدون یدسته

 .نکن ترم سگ ساره تو برو بیا -

 :انداختم بهش پایی تا سر به نگاه

 شی؟می هم این از تر سگ مگه -

 .گرفت آتش

 با اولین برای زدم، رو آسانسور دکمه و کشیدم بیرون دستش از رو چمدون یدسته

 .رسید سریع آسانسور و اورد رو بهم شانس

 .زدم رو همکف دکمه و شدم وارد بکنه کاری بتونه کهاین از قبل
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 !هتل برم چی با باید شب وقت این که بردم پی ماجرا عمیق به دقیقا آسانسور توی

 :گفتم من البی به رو و شدم البی وارد

 زنید؟می زنگ مطمئن آژانس یه به -

 .شد مشغول و گفت لبی زیر چشم

 .شدم سوار و رسید تاکسی دقیقه چند از بعد

 .خانوم برم کجا -

 .هتل -

 .افتاد راه و گفت چشمی

 .شدم هتل وارد شدم پیاده و کردم حساب رو کرایه

 .خواستممی نفره دو تخت با اتاق یه -

 :کرد بهم نگاهی

 .لطفا هاتونشناسنامه -

 .تنهام -

 .گذاشتم میز روی رو شناسنامه و

 :گفت لبخند با و گرفت سمتم به رو اتاق کارت دقیقه چند از بعد

 .آمدید خوش... سوم یطبقه ۳۴۰ اتاق -

 .ممنون -
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 یطبقه دکمه بود، خالی آسانسور. زدم رو آسانسور یدکمه و رفتم اسانسور سمت به

 سوخت،می خواب شدت از هامچشم زدم، تکیه آسانسور دیواره به و فشردم رو سوم

 .بودم ایستاده پاهام روی زور به و بود صبح چهار نزدیک ساعت

 جااین که قلبم ولی نیویورک گشتممی بر و کردممی تموم رو هاکار تر زود چه ره باید

 کنم؟ کارچی رو مونهمی

 !دارم دوستش گممی بهش کنه عالقه ابراز بهم دیگه بار یه اگه کن، کمکم خدا وای

 :گفتم ب**ل زیر رفتممی بیرون آسانسور از که حالی در و زدم پیشونیم به ایضربه

 !دانه دانه گه خورد لپ لپ گهی دانه پنبه بیند خواب رد شتر -

 ازش ایدوباره یعالقه ابراز منتظر حاال کردی نابود رو پسره شخصیت زدی بار آخرین

 پاچم سگ مثل دارم دوسش بگم بهش هم بار این اگه گهمی خودش با حتما باش،

 !گیرهمی رو

 .کردم پرت تخت روی رو خودم و کشیدم پوفی

 حذف رو نرگس یشماره کردممی خدا خدا فقط انداختم، گوشیم مخاطبین هب نگاهی

 شده االن و خوندمی روانشناسی بود؛ دبیرستانم دوستان از یکی نرگس باشم، نکرده

 .حاذق روانشناس یه بود

 زنگ بهش فردا که زدم عالمت کردم، پیدا شماره همه اون بین شانسی رو شمارش

 .بزنم

 .خانوادم پیش رفت فکرم و گذاشتم مپیشونی روی رو دستم
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 حاج شبیه هاشکار و عقایدش که درسته سارا تا بودم جور بیشتر ساواش با همیشه

 هم باز ولی افتادیممی هم جون به بعدش روز بودیم خوب با روز یه اگه و بود علی

! نبود همدم برام ولی داشتم دوسش بودم، خوب هم ساره با داشتم، دوستش خیلی

 پدر مطیع و خانواده خوب دختر نداشت، هامحرف از درکی که بود ایغریبه انگار

 مادرم! بود مادرم و علی حاج نداشتم حسابی و درست یرابطه که کسایی تنها مادربا

 بود معتقد بعد به زمانی یک از هم پدرم و کنمنمی سرم چادر چرا زدمی غر هی که

 عوض در ندیدم سمتش از محبتی بودم که هم بچه حتی! ناخلفم فرزند براش

 .هست و بود علی حاج کپی که حیف فقط کرد، پر رو جاش ساواش

 و بستم رو هامچشم بدبختی به صبح پنج ساعت دیدن با و ریختم کنار رو افکارم

 .خوابیدم

 .بود ناشناس شماره کردم باز رو هامچشم گوشیم زنگ صدای با

 :دادم جواب خماری با

 .بله -

 دی؟بو خواب -

 :کردم اخمی

 شما؟ -

 :گفت آروم لحن همون با و کشید عمیقی نفس

 .آرژین -

 .پیچید کمرم توی دردی که نشستم جام توی سریع
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 !آخ -

 .شد نگران لحنش

 شد؟ چی -

 :گرفتم گاز رو لبم

 افتاده؟ اتفاقی... نیست چیزی -

 :بود سخت براش جمالت کردن ادا انگار

 .ببینمت خواممی -

 :زد یبرق هامچشم

 .برم جایی باید تونم،نمی چهار ساعت تا امروز -

 .دنبالت میام بفرست رو ادرسش -

 .فعال باشه؛ -

 .فعال -

 .گرفتم رو نرگس یشماره و کردم قطع

 :اومد جدیش صدای

 ...الو -

 افراز؟ دکتر خانم سالم، -

 .بفرمایید هستم خودم بله -

 :کشیدم عمیقی نفس
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 .دبیرستانت همکالسی.. .سعادت ساره ام، ساره من -

 یادش رو من اینکه از شدممی امید نا داشتم بود، گذشته مکثش از زیادی مدت

 :گفت یهو که باشه

 .شده ضعیف خیلی حافظم جان ساره ببخشید... اومد یادم اهان -

 :کشیدم حرصی نفس

 داری؟ وقت مطبت بیام امروز خواستممی... کنممی خواهش -

 روداری؟ مطب آدرس... آزاده وقتم ۲ ساعت اها... اومم -

 .نه -

 .فرستممی برات کن قطع پس -

 .کرد قطع و کردم خداحافظی

 شد گرد هامچشم و انداختم ساعت به نگاهی فرستاد، رو ادرس بعد دقیقه چند

 .کرد بیدارم آرژین شد خوب بازم بود، ظهر ۱۱ ساعت

 اومدم، بیرون سریع و تمگرف کوتاهی دوش رفتم، حمام سمت به و شدم بلند جام از

 .برداشتم رو کیفم و پوشیدم مانتوم روی رو مشکیم چرم پالتوی

 !نحس چه ساواش، از میسکال ۱۳ انداختم گوشیم به نگاهی

 .رفتم بیرون اتاق از و کیفم تو انداختم تفاوت بی

 .دادم بهش رو آدرس و گرفتم تاکسی بود، شده نیم و یک ساعت نهار خوردن از بعد

 .ایستادم مجتمع مقابل
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 کردمی مشخص که بود تابلویی آسانسور کنار رفتم، آسانسور سمت به و شدم وارد

 .است طبقه کدوم تو پزشک هر مطب

 .انداخت آسانسور توی رو خودش شدت با نفر یه که شدم آسانسور وارد

 .زد رو ششم طبقه دکمه هم اون و زدم رو چهارم یطبقه یدکمه

 دارید؟ رکا افراز دکتر با -

 :انداختم بهش نگاهی نیم

 هستی؟ منشیش شما -

 :خندید

 !پرسیدم کنجکاوی محض نه -

 !پررو یپسره شد، ساکت که زدم پوزخندی

 شدم وارد اصلی در از. رفتم مطب طرف به و اومدم بیرون سریع که ایستاد آسانسور

 .رفتم منشی میز سمت به و

 .سالم -

 :اورد باال رو سرش

 .ماییدبفر ... سالم -

 .ببینم رو افراز دکتر خواستممی -

 داشتید؟ قبلی وقت -

 :دادم تکون ینشونه به رو سرم
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 .جریانند در خودشون نه -

 :گفت تفاوت بی

 .بیرون بیاد مریض تا بشینید پس -

 .بیرون اومد بیمارش باالخره که بود ۲:۳۰ ساعت نشستم، مبل روی

 برگرده اتاقش به خواست بود اومده اتاق از بیرون تا بیمارش یبدرقه برای که نرگس

 .افتاد من به چشمش که

 :اومد سمتم به زده هیجان

 !ساره -

 .کرد بغلم محکم رفتم، سمتش به و زدم لبخندی

 .بیارید ما برای قهوه یه لطفا طاهری خانم -

 به رو که مبل روی نشستم. کرد هدایتم داخل به و گذاشت کمرم پشت رو دستش

 .نشست روم

 :بهم شد هخیر 

 .شدی عوض خیلی -

 !کردن عوضم -

 :کرد تکرار رو بود کالمم تیکه دبیرستان زمان که رو ایجمله و خندید

 .نشدی عوضی شدی، عوض که خوبه -

 !ندارم خبر خودم و شدم شایدم -
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 :خندید بلند

 !شینمی عوضی وقت هیچ شناسممی من که باشی ایساره اون تو اگه -

 .شد نگران شد، عوض هشنگا که زدم پوزخندی

 :بود سردرگم و هامچشم به خیره هنوز

 افتاده؟ اتفاقی ساره؟ شده چت -

 :کرد اشاره هاملباس به

 حاج کهاین مگر پوشیدینمی مشکی وقت هیچ تو کرده؟ فوت کسی نکرده خدای -

 .کردمی مجبورت علی

 :کردم باز ب**ل سختی به نکنه، باز سر بغضم تا کشیدم عمیقی نفس

 !مزخرف هایحس این یهمه از بشم خالی بشم، آروم تا... بزنم حرف باهات اومدم -

 :گرفت دستش توی رو دستم و نشست کنارم

 .شو آروم کن، خالی رو خودت دوستم، بگو -

 یادته؟ رو هلیا_ 

 :دادم ادامه که داد تکون رو سرش

 دونمنمی یم،خواستمی روهم خیلی کردم، نامزد خالش پسر با پیش سال هشت -

 نفر یه تو روزم و شب که اومدم خودم به وقتی ولی شد شروع کجا از عشق اون

 ولی عصبی مرد یه آرژین داشت، آرژین اسم به دوستی کاوان! کاوان شد،می خالصه

 مونده هفته یه... ولی داشتیم دوسش همه بود، پشتوانه یه هممون برای بود، مهربون
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 گفته کاوان به قبال گفت... کرد دعوت مهمونی یه به رو من آرژین که عقدمون به بود

 .نگم بهش هم من خواست ازم و

 که هایینور رقص و دود از بود پر سالن و باغ فضای داشتم، بدی احساس ورودم بد از

 .دادمی سرگیجه آدم به

 که اومدم خودم به موقعی فقط نبود چیزی هیچ به حواسم که بودم شک تو انقدر

 .کرد اتاقی وارد رو من زور به و بود شده لشحا آرژین

 .اومد چشمم جلوی روز اون یصحنه

 که زدم پا و دست.بود شده چندشم. کرد بغلم محکم که شد تر بلند امگریه صدای

 پلیس آژیر صدای نکرد، توجهی ولی کردم التماسش زدم، جیغ. کرد بغلم تر محکم

 بهم رو حرکتی هیچ یازهاج. رفت سیاهی هامچشم کردم احساس اومد که

 !(علی حاج! خدا یا... داخل ریختن هاپلیس و شد باز در لحظه داد،هموننمی

 ...عزیزم ساره... ساره -

 .جاری هاماشکم و شد زده گونم روی سیلی

 :دادم ادامه بودم خیره رو به رو به که طورهمون

 با کرد مجبورم علی حاج و کرد ترکم کاوان شد، خراب زندگیم... تو اومدند هاپلیس -

 .کنم ازدواج آرژین

 :کرد بغلم محکم

 ...که داره دوست انقدر آرژین مطمئنا! باش آروم... دلم عزیز... عزیزم-

 .خورد زنگ گوشیم لحظه همون
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 .زادست حالل چه -

 .دادم جواب و زدم لبخندی

 ...الو -

 کجایی؟... سالم -

 :دادم رو جوابش تفاوت بی

 .داشتم کار جایی -

 .دنبالت میام بفرست رو آدرس باشه -

 اوردم باال که رو سرم. فرستادم براش رو آدرس کرد، قطع که کنم مخالفت خواستم

 .دیدم رو نرگس پوکر یقیافه

 :دادم تکون چیه ینشونه به رو سرم

 داری؟ دوسش مطمئنی -

 :کردم نگاهش گیج

 چی؟ یعنی -

 :کرد بازوم یحواله مشتی حرص با

 .شدممی منصرف بودم منم که دادی رو بدبخت جواب تفاوت بی و ردس انقدر -

 :زدم گونش روی ایه*س*بو شدم، بلند جام از و خندیدم

 .دادی گوش هامحرف به کهاین از ممنون -

 :زد مهربونی لبخند
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 .پیشم بیا بازم چیه؟ هاحرف این... نگو پرت و چرت -

 .شدم خارج مطبش از من و کردیم خداحافظی هم از

 .کردم سالم و شدم سوار. زد ترمز پام جلوی ماشینش که بودم ایستاده آرژین منتظر

 :گفت نگران صورتم به خیره

 کردی؟ گریه چرا افتاده؟ اتفاقی -

 :بودم شده آروم حد از بیش کشیدم، صورتم به دستی

 .بودم قدیمیم دوست پیش نشده، چیزی -

 با و شدیم پیاده کرد، پارک رو ماشین و ادد تکون رو سرش ناراضی اما بود نشده قانع

 .نشستیم کافه قسمت ترین مرکزی تقریبا. رفتیم کافه سمت به هم

 :رسید گوشم به متعجبش صدای که فشردم رو دستم توی دستمال

 خوبه؟ حالت تو -

 :کشیدم عمیقی نفس

 .بزن رو حرفت خوبم، آره... آره -

 کنم؟ فکر ذره یه شهمی_ 

 :مکرد نگاهش متعجب

 کنی؟ فکر چی به -

 :چرخوند چشم پریشان

 !بگم خواممی که چیزی به -
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 :شدم سردرگم

 ...که مهمه انقدر -

 ...مهمه عزیزم مهمه_ 

 !عزیزم؟! کردمی دیوانه رو من امروز

 .آورد رو هامونقهوه گارسون

 .کردم شمزهمزه و بردم هامب**ل سمت به رو قهوه فنجون

 !دارم دوستت_ 

 .کردم سرفه به شروع و گلوم تو پرید قهوه

 تکون رو سرم و آوردم باال رو دستم زد، کمرم به آرومی هایضربه و ایستاد کنارم نگران

 .کردم پاک رو دهنم دور دستمال با دادم،

 .شد خیره بهم دوباره و صندلیش روی نشست

 :کردم نگاهش گیج و دادم قورت رو گلوم آب

 چیه؟ هاحرف این... این خوبه؟ حالت تو -

 .گرفت هاشدست بین رو دستم

 عاشقت و هستم عاشق بودم، عاشق گفتم بهت... گفتم بهت بودیم که نیویورک_ 

 تا باشی، آروم تا کردم مخفی کاوان وجود با رو داشتم بهت که عشقی بود، خواهم

 بهت انقدر عشقم! نشد فهمی؟می... نشد ولی کنم مخفی خواستم بازم نشی، اذیت

 یه کنممی خواهش ازت باشم، عادی تونستمنمی کردممی نگاهت وقتی که بود عمیق

 !باش من با و بده من به رو شانس این بار
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 :کردم اشاره بغلی میز تا چند به چشم با و کشیدم عقب رو دستم

 .ایمکافه تو ما کننمی نگاهمون دارن آرژین -

 :گفت التماس با هامچشم به خیره

 .ستنه یا اره یه من جواب... نبود زیزم،ع نبود من جواب این -

 :پوشوندم هامدست با رو صورتم

 ...چطور حاال گرفتیم طالق هم از ساله شش ما آرژین... بگم چی دونمنمی -

 :کرد قطع رو حرفم

 هم پایانش و بود گرفتنش سر از بهتر نگرفتنش سر که بود ازدواجی ماله طالق اون -

 اصال غریبه، آدم یه شناسی،نمی رو من کنی فکر وامخمی ازت االن ولی... مشخص

 .پسرتم دوست کن فکر

 .شد گرد هامچشم

 !شن؟می دوست ما سن به آدمایی کدوم سالته 37 تو و 35 من آرژین_ 

 :کشید پوفی

 فقط من! بشنوی؟ رو ارزشش بی هایقسمت فقط من هایحرف از داری عادت تو -

 وارد تازه من کنی تصور االن از و داشته وجود یآرژین کنی فراموش خواممی تو از

 قبوله؟ شدم؛ زندگیت

 کردو بلند رو سرم و گذاشت چونم زیر رو دستش که دادم تکون رو سرم تردید با

 :گفت

 ساره؟ قبوله_ 
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 :کشیدم عمیقی نفس

 !قبوله اره -

 .بره بین از نگاهت توی تردید این دممی قول بهت -

 .داد تکون گارسون برای رو دستش و کشید آسودگی سر از نفسی

 .بیار بستنی برامون و ببر رو هاقهوه لطفا_ 

 :خندیدم گارسون رفتن با

 بستنی؟ -

 :داد تکیه صندلی به

 .تلخی نه کنیم شروع شیرینی با رو آشناییمون بهتره -

 .بردم دهنم سمت به رو بستی از قاشق آورد رو هابستنی انداختم، باال ایشونه

 :زدم لبخندی بستنی شیرینی و بود دلم ته که رینیشی حس از

 .استمزه خوش -

 !من برای تو یاندازه به نه_ 

 .خندید که گلوم تو بپره بستی بود نزدیک دوباره

 :داد ادامه خنده همون با

 !دکتر خانوم کنی عادت بهتره -

 .خوردم رو بستنیم آروم آروم و نکردم نگاهش

 :گفت که انداختم ساواش هایمیسکال به نگاهی و برداشتم رو امگوشی
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 .نگرانه خیلی حتما بده، رو جوابش -

 :انداختم باال شونه و کردم نگاهش تفاوت بی

 .صورتم تو بزنه خواستمی دیشب حقشه، -

 بود، ساواش مطمئنا. خورد زنگ گوشیم که بگه چیزی خواست درهم هایاخم با

 کاری بده اجازه کهاین بدون و کشید دستم از رو گوشی سریع که کنم ریجت خواستم

 :گذاشت گوشم کنار و کرد وصلش بکنم

 ...الو -

 :کشید عربده

 هستی؟ گوری کدوم -

 :گرفت حرصم

 چه؟ تو به -

 هستی؟ گوری کدوم گفتم بهت ساره -

 .کافه -

 :رسیدمی گوشم به عصبیش هاینفس

 رفتی؟ کی با کنی؟می غلطی چه کافه -

 :دادم جواب تفاوت بی

 .آرژین با -

 :خودش فریاد صدای بعد و اومد چیزی شکستن صدای



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

199 

 

 .ساره میارم در روپدرت برسه بهت دستم -

 .زدم آرژین نگران هایچشم به لبخندی کردم، قطع رو تماس و کشیدم پوفی

 :گفت مهر از پر نگاهی وبا گرفت دستش توی رو دستم

 .معذبم جااین ماشین، تو بریم -

 :مانداخت باال ابرویی

 معذبی؟ که بکنی خوایمی کارچی -

 برداشتم رو کیفم زدم، حرفی چه شدم متوجه خودم دیدم که رو شیطنتش از پر نگاه

 :کردم پاش ساق نثار لگدی و

 !ادب بی -

 .آورد هامب**ل روی لبخندی خوشحالیش و شیطنت از پر یخنده

 :گفت که ماشین داخل نشستیم

 برم؟ کجا خب -

 .هتل -

 !هتل؟ -

 :برگشت سمتم به ایستاد که هتل جلوی افتاد، راه حرف بی که دادم تکون رو رمس

 گیمی بهم خواستی چیزی یا اومد پیش برات مشکلی بری، خواستی جایی اگه -

 دیگه؟

 !نه -
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 ؟!نه -

 :انداختم باال ایشونه

 نخوام شاید برم بخوام هم جایی کنم، حلش تونممی خودم که باشم داشته مشکلی -

 .بدونی تو

 :انداخت باال ابرویی و کرد اخمی

 کجا؟ مثال -

 :خندیدم بدم رو جوابش کهاین بدون

 .شایان آقای خوش روز -

 .نکردم توجهی گفت که حرصی از پر ی"ساره" به

 .شدم اتاقم وارد لبخند با

 گذشت؟ خوش -

 .کردم منعطف سمتش به رو نگاهم شکه

 کنی؟می چیکار جااین تو -

 :زد عربده

 .نباشه سابقش شوهر آویزون که کنم جمع رو ولگردم خواهر ومدما -

 به سیلی قوا تمام با و بردم باال رو دستم بکشم، نفس تونمنمی دیگه کردم احساس

 .زدم صورتش

 ...بیرون برو -
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 :زدم جیغ

 ...بیرون برو من اتاق از -

 .شدمی کوبیده سرم توی پتک مثل هاشحرف افتادم، زمین روی جون بی

 کج روپام سال هشت این که منی بودم؟ سابقم شوهر آویزون من بودم؟ ولگرد نم

 .چکیدندمی زمین روی و بودند کرده پیدا رو خودشون راه هاماشک نذاشتم؟

... 

 اینکه توان حتی من و زدمی زنگ گوشیم به که بود بار چندمین برای آرژین دونمنمی

 .نداشتم رو بدم جواب و کنم دراز دست

 :رسید گوشم به آشنایی نا صدای بعد و در به ایضربه ایصد

 خوبه؟ حالتون سعادت خانوم سعادت؟ خانوم -

 رو هامچشم شد باعث شد اتاق وارد راهرو از که نوری شد، باز اتاق در که ندادم جواب

 .ببندم

 .کردن صحبت باهاش کرد شروع و اتاق از کشید بیرون رو مرد کسی

 .بود تنش ظهر هایلباس هنوز آرژین ، شوم متوجه انداختم هاشلباس به که نگاهی

 .بست رو در و شد اتاق وارد گذاشت مرد دست کف پولی کهاین از بعد

 :کشید آغوشم در و اومد سمتم به سرعت با

 تو؟ آخه شده چت خوبه؟ حالت عزیزم ساره ساره؟ -

 :نالیدم درد با و زدم پیراهنش به چنگی
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 .بده حالم من آرژین -

 :کرد تر محکم دورم رو دستش یحلقه

 .بیارم در روزگارش از دمار تا کرده باهات رو کاراین کی بگو فقط تو برم قربونت -

 سرم و شدم خیره بهش بود مظلوم و پناه بی حد از بیش مطمئنا حاال که هامچشم با

 :فشردم سینش به رو

 .بخوابم خواممی -

 هایطوری این احدی هیچ دمنمی اجازه تمهس من وقتی تا آرژین، عزیز بخواب -

 .کنه مظلوم و پناه بی حد این تا رو گستاخ

 بدون کی بار آخرین بودم، خوابیده راحت و آروم طوراین کی بار آخرین دونمنمی

 .بودم خوابیده کابوس

*** 

 ...شو بلند دلم عزیز... ساره -

 دعوا و گارد بدون طورنای مرد این کنار من زمانی یه که کردمنمی تصورشم حتی

 !بشم بیدار خواب از گفتنش عزیزم صدای با بعد و باشم خوابیده

 گوشه سرویس سمت به و زدم کنار رو آرژین سریع دهانم به مایعی هجوم احساس با

 :گفت نگرانی با دویدم اتاق

 .اومدم بیرون و شستم رو صورتم حال بی

 دکتر؟ بریم خوایمی خوبه؟ حالت -

 :دادم تکون منفی ینشونه به رو سرم
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 .بگیرم دوش رممی من. باشم هلیا با باید شهمی شروع دادگاه دیگه ساعت یک -

 .منتظرتم البی تو پس باشه -

 .پوشیدم رو هاملباس موهام کردن خشک بدون و گرفتم دوش

 :زدم صداش و رفتم سمتش به آرژین دیدن با

 بریم؟... آرژین -

 :ایستاد جلوم و شد بلند جاش از لبخند با

 با اسمم شنیدن برای دلم. زنیمی صدام که باریه اولین برای سال شش از بعد -

 .بود شده تنگ تو صدای

 و گرفتم ازش رو نگاهم شد پایین و باال دلم توی چیزی هیجان از کردم احساس

 هم با هتل نزدیک ایکافه توی صبحانه خوردن از بعد رفتم، ماشین سمت به کنارش

 .رفتیم دادگاه تسم به

 :وگفت برگشت سمتم به و ایستاد دادگاه جلوی

 بیام؟ باهات خوایمی_ 

 :کشیدم عمیقی نفس

 .نه -

 :گفتم و شد گرد هامچشم. کرد بغلم محکم و کشید رو دستم که بشم پیاده خواستم

 .کن ولم دادگاهیم، جلوی ما آرژین -

 :بوسید رو سرم روسری روی از و کرد بغلم تر محکم
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 .هیس -

 رو مگونه که رفتم بهش ایغره چشم کرد، رهام دقیقه چند از بعد که کشیدم پوفی

 .بوسید

 .شدم پیاده

 :برگشتم سمتش به زد، صدام خنده با

 !دکتر خانوم! هانیست بد بکنی خداحافظی یه -

*** 

 .جلسه ختم. شودمی واگذار نصیر هلیا خانم مادر، به فرزند حضانت -

 بغل رو بچش حالیخوش با هلیا شدم، بلند جام از افتخار با و کشیدم عمیقی نفس

 :کشید جیغ. اومدیم بیرون دادگاه از کرد،

 .کنمنمی فراموش رو لطفت این وقت هیچ! ساره عاشقتم -

 :گفت ساواش به رو و اومد بیرون بغلم از

 .شدی اذیت خیلی... ساواش ممنونم ازت خیلی -

 :زد بهش لبخندی

 .داری رو بچت که خوشحالم.. .نکردم کاری -

 .نکردم نگاهش دیگه و دادم بهش خالی و خشک سالم یه فقط بودم اومده وقتی از

 .برگشتم ماشینی بوق تک با

 :گفتم بهت با شد پیاده خنده با شدم، خیره بهش متعجب هایچشم با
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 بودی؟ جااین وقت همه این... آرژین ایدیونه تو_ 

 :گفت و کرد یینپا و باال رو سرش خنده با

 سوارشی؟ خواینمی -

 .نداشت رو حرف این گفتن جرأت وگرنه بود ندیده رو ساواش هنوز

 :اومد جلو عصبی ساواش

 .جاستاین برادرش... ببریش بخوای تو که نیست کار و کس بی -

 :کرد اخمی بود افتاده سیلی اون یاد که آرژین

 !کردی ریبراد حقش در چقدر معلومه گونش روی کبودی از -

 .ایستادم بینشون سریع که سمتش برداشت خیز ساواش

 :کردم زمزمه حرص با

 .هاایسادیم دادگاه جلوی... کنید بس-

 شدیم که سوار رفتم، ماشینش سمت به بهشون توجه بی و گرفتم رو هلیا دست

 داشت، شیطنت زیادی من اسم هم کوچولوی ساره دادم، تکیه پنجره به رو سرم

 .کردمی بیشتر رو شسردردمرجهو ورجه صدای

 :برگشتم سمتش به

 .عزیزم باش آروم یکم جان ساره -

 .نشست جاش سر ساکت که کشیدمی خجالت من از انگار ساره
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 از جدایی دلیل ترین اصلی با خواستمنمی خونشون رفتم شام برای هلیا هایاسرار با

 هلیا خوشحالی با خانوم فهیمه شدیم که خونه وارد. شدنمی ولی بشم مواجه دوستم

 .بشیم طوریاین نتونستیم وقت هیچ مادرم و من گرفتم؛ ازشون رو نگاهم کرد، بغل رو

 :گفت خوشحالی با و طرفش دوید ساره آوردم، باال رو سرم آرومی سالم صدای با

 !دایی -

 تکون براش سری بود، من روی نگاهش هنوز بوسید، رو گونش و کرد بغلش حامد

 و دادم دست از رو تحملم پیچید، سرم توی عمیقی درد که بودیم ایستاده هنوز دادم

 .گفتم بلندی آخ

 :گفت نگران سرمه روی دستم کهاین دیدن با و سمتم به برگشت هلیا

 ساره؟ شدچی -

 .بشینم کرد کمکم هلیا بزنم، حرف توستمنمی بستم محکم رو هامچشم

 :گرفتم ازش رو نگاهم

 بدی؟ من به اتاق یه شهمی -

 .کرد راهنماییم خودش اتاق سمت به و شد بلند جا از

 :گفت نگران که خوابیدم تخت روی

 .بیمارستان بیا فردا ساره -

 :کردم نگاهش حس بی

 چرا؟ -
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 و دارم تهوع حالت که بود دیده مدت این تو بار چند نگفت چیزی و دزدید رو نگاهش

 .شهنمی خوب مسکن با که گیرممی سردردهایی یهو

 بازش. داشتم آرژین طرف از پیام یک شد، بلند گوشیم صدای رفتم بیرون که هلیا

 .کردم

 خوبی؟ -

 :نوشتم

 .تقریبا -

 :داد پیام بعد یدقیقه چند و شد سین لحظه همون

 تقریبا؟ چرا -

 :خوابیدم سقف به رو

 .کنهمی درد سرم -

 بگم چیزی کهاین از قبل و برداشتم خورد، زنگ گوشیم شد سین کهاین محض به

 :گفت نگران آرژین

 دکتر؟ بریم دنبالت بیام خوایمی شده؟ چی ساره؟ -

 :دادم فشار رو هامچشم

 دکتر یه هم و دکترم خودم هم نیست دکتر به هم نیاز... شممی خوب نیست نیازی -

 .کنارمه دیگه

 :گفتم که بود خط پشت ایدقیقه چند. نگفت چیزی و شد ساکت
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 .برم من ؟نداری کاری -

 :کرد باز ب**ل باالخره

 .شمنمی مزاحمت باشه -

 :گفت سریع که کنم قطع خواستم

 .ساره -

 بله؟ -

 :کرد زمزمه آروم

 !دارم دوست -

 :گفتم ب**ل زیر

 .منم -

 گفتی؟ چیزی -

 :کشیدم عمیقی نفس

 خداحافظ! نه -

 .کردم قطع بزنه حرفی بدم اجازه کهاین بدون

 که من دعای نیفته، جدایی بینمون دوباره آرژین کن دعا مچسبوند قلبم به رو گوشی

 !نداره بهایی خدایم پیش دیگه

 .چکید چشمم از اشکی قطره

 بیداری؟ ساره -
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 :کردم پاک رو اشکم سریع

 .میام االن بیدارم، آره -

 .کنم کمک میز چیدن برای تا رفتم آشپزخونه سمت به اومدم بیرون اتاق از

 :کرد نگاهم نگران دیدنم با خانوم فهیمه

 ...واینستا اینجا برو... برو جان؟ ساره سرخه چرا هاتچشم -

 مبل پشتی به رو سرم و نشستم مبل روی شدم، سالن وارد خانوم فهیمه هایاصرار با

 .بشه کم قرمزیش تا بستم رو هامچشم دادم، تکیه

 خوبه؟ حالت -

 :نکردم باز رو هامچشم

 .ممنون -

 .بزنه حرفی خوادمی یا معذبه یا بود مشخص بود، سالن توی هنوز

 .بگم چیزی یه خواستممی -

 .شدم خیره بهش منتظر و کردم باز رو هامچشم

 :کشید عمیقی نفس

 .ازت کنم خواهی معذرت خواممی -

 :انداختم باال ابرویی

 خواهی؟ معذرت -

 :داد قورت رو دهنش آب
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 .پیش سال شش... بخاطر -

 :کردم نگاهش تفاوت بی

 حاج تو، همتون که وقتشه االن شید؟می پشیمون همتون روزی یه گفتم بهت یادته -

 .کنید نگاه هامچشم توی نتونید ساواش و سارا مامانم، علی،

 :خندیدم و انداختم پا روی پا

 .انگار نه انگار کنیدمی نگاه من هایچشم تو راست راست همتون میاد خوشم و -

 :کشید صورتش به رو دستش

 !ببخشی رومن خواممی فقط من ندارم بقیه به کاری من -

 :بستم رو هامچشم دوباره و زدم پوزخندی

 !نیست مشکلی... بین ظاهر همه مثل توام نداره اشکال -

 :داد فشار هم روی رو هاشدندون

 !ساره -

 بله؟ -

 :غرید شدش کلید هایدندون بین از

 !داری کردن نابود توی خاصی مهارت تو -

 :اومد بیرون آشپزخونه از هلیا که بگم چیزی ستمخوا

 !دیگه بیاید... حاضره شام -
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 شروع همگی نشستم، صندلی پشت رفتم، آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از

 :گفت ساره که کردیم خوردن غذا به

 .مامان -

 :داد جواب بچش وجود لذت در غرق هلیا

 !مامان؟ جان   -

 :دپرسی شبچگانه منطق همون با

 نمیاد؟ بابایی چرا پس خوریم؟نمی شام بابا با امشب -

 شدت از لحظه همون و پیچید سرم توی بدی درد بود، گرفته رو گلوم بدی بغض

 و شستم رو دهنم کردم قفل داخل از رو در دویدم، دستشویی سمت به تهوع حالت

 از من اسم هم دخترک شد، جاری هم سر پشت هاماشک خوردم، لیز دیوار کنار

 نحسه؟ این نکنه کشید،می زجر داشت االن همین

 خوبی؟ ساره؟ -

 .اومدم بیرون دستشویی از و شستم رو صورتم

 :گفتم حالی بی با

 ...سر واقعا ببخشید -

 جلوی و زمین روی افتادم و کشیدم درد از جیغی پیچید سرم توی که دردی با

 .شد سیاه هامچشم
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 تونستم زدن پلک بار چند با ولی دیدممی تار یکم کردم، باز رو هامچشم کرختی با

 رو آستینم دستم سوزش با نبود، اتاق داخل کس هیچ. ببینم رو جا همه درستی به

 .کردمی خودنمایی بود سوزن اثر از حاکی که همی سر پشت هایکبودی. زدم باال

 .گیرممی سرگیجه تخت همون روی حتی کردممی احساس و داشتم عجیبی سردرد

 عادی بازم هایچشم دیدن با شد، اتاق وارد پرستاری که بود گذشته چقدر دونممین

 : کرد نگاهم

 اومدی؟ بهوش -

 چطوری بودم نیومده هوش به اگه اخه دادم، فشار هم روی رو هامچشم حرص از

 بود؟ باز هامچشم

 :کرد چک رو سرمم و اومد سمتم به

 نداری؟ درد-

 .کنهمی درد سرم-

 :داد نتکو رو سرش

 .میاد دکتر دیگه دقیقه چند-

 اومد، سمتم به و شد اتاق وارد دکتر شد، باز اتاق در لحظه همون که گفتم ایباشه

 :کرد کوتاهی یمعاینه پرستار کردن مرخص از بعد

 جواب نباشه، طوراین امیدوارم اما باشه چی بیماریتون زنممی حدس من -

 ...که شهمی مشخص و میاد دیگه تساع یک گرفتیم ازتون که هاییآزمایش

 :کردم قطع رو حرفش
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 .نه یا دارم مغزی تومور که -

 ...شما -

 .هستیم کارهم -

 :بود شده ترآسون کارش انگار کشید، عمیقی نفس

 .باشید خونسرد اومد آزمایشتون جواب وقتی امیدوارم پس -

 :گفت که دوختم بیرون به رو نگاهم و زدم پوزخندی خونسرد؟

 بیاد؟ دیدمی اجازه جاست،این مدام که مدت این اقایی هی -

 .بیرون رفت که دادم تکون رو سرم

 :اومد آرژین صدای بعد و ایمردونه هایقدم صدای

 خوبه؟ حالت -

 :کشیدمی رخ به جور بعد رو اشنگرانی اشچهره. برگشتم سمتش به

 خوبم آره -

 فهمیدم شد، گرفته چهرش باشه اومده یادش چیزی انگار ولی کشید عمیقی نفس

 :پرسیدم کنهمی فکر چی به

 کجاست؟ هلیا -

 .مهد برده رو ساره -

 گونم روی وار نوازش رو دستش پشت نشت، تخت روی کنارم که دادم تکون سری

 :کشید
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 .معصوم زیبا، همید؛ شبیه -

 :خندید

 لجباز -

 !تلخ خندیدم،

 .شده تموم بودنم تخس این وقته خیلی -

 :گرفت رو صورتم ستشد دو با

 امزنده من که وقتی تا تو ذارم،نمی من... شهنمی تموم ساره، شهنمی تموم -

 !خواممی من چون مونیمی مونی،می زیبا و معصوم لجباز، تخس، طورهمین

 .اورد صورتم سمت به رو سرش

 .هلیا به شد خیره حرص با عقب کشید رو سرش سریع ایسرفه تک صدای با

 :آورد باال تسلیم ینشونه به رو هاشدست هلیا که دادم قورت ور  خندم

 .ندارم تقصیری من -

 .آرژین به بود شده خیره برزخی یچهره با که اشاره ساواش به بعد

 اون میون گرفت خندم ایستاد، و اومد پایین تخت از سریع بود کرده هول که آرژین

 .غم همه

 :اومد سمتم به ساواش

 خوبه؟ حالت -

 .کردمی عصبیم سردش ایصد
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 :زدم نیشخند و انداختم در به نگاهی دادم، تکون رو سرم

 پدری حقش در ایذره حتی که دختری ببینه نیومد داره که ادعایی همه اون با -

 مرده؟ یا زندست نکرده

 :گرفت جبهه سریع

 اما بیاد خواستمی شلوغه، سرش بابا سال یموقعه این دونیمی که خودت -

 .نیست جدی مشکلت که هم تو... تنتونس

 .داد خشم به رو جاش هامچشم آرامش

 که افتادمی زنت حتی یا تو برای نکرده خدای اتفاق این اگه قسم خدا به! ساواش -

 .ذاشتمی شما برای رو وقتش کل بابا نشه، باز بیمارستان به پات وقت هیچ امیدوارم

 :دادم ادامه تلخی با

 نیست؟ جدی من مشکل -

 ضعیف مقابلشون بود بس دیگه زدم کنارش سریع که گرفت آغوش در رو سرم هلیا

 :بودن

 و پدر نه و روخواهرت نه رو تو نه خوامنمی دیگه... نگرد بر دیگه و برو ساواش، برو -

 !ساواش برو... پیشه سال دو هنوز فکر... ببینم رو مادرت

 :گفت که گرفتم ازش رو دارم بغض نگاه

 خواستی؟ دوستت مشکل کردن حل برای منو فقط راحتی؟ همین به ساره برم برم؟ -

 :بخورم رو بغضم کردممی سعی
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 یه اگه ساواش برو... کاست و کم هیچ بی منه با ساله 29 گیمی که دوستی این -

 !دیگه سمت کن کج راهتو دیدی منو روزی

 ضمبغ سرش پشت. اومد در شدن بسته صدای بعد و هاشقدم شدن دور صدای

 .شد جاری هاماشک و شکست

 محکم نشست، تخت روی و اومد سمتم به رفت، بیرون اتاق از هلیا آرژین یاشاره با

 :گفتم آلود بغض و زدم چنگ رو کمرش. کرد بغلم

 .آرژین -

 :کرد نوازش روسری روی از رو موهام

 دلم؟ جان -

 :کشید داد با دکتر و شد باز شتاب با در که کردم گریه تر بلند

 رو بیمار اتاق فضای هیچی سرتون رو گذاشتید که رو بیمارستان خبره؟ چه جااین -

 براش استرس و هیجانات عصبانیت، داره مغزی تومور خانم این... کردید متشنج هم

 .سمه

 نفس نتونستم دیگه ولی سمتم دوید دکتر نمیاد، باال نفسم دیگه کردم احساس

 .شد سیاه هامچشم جلوی و بکشم

*** 

 دکتر؟ چطوره حالش -

 شانسی تنها... شده وارد بهشون زیادی فشار ندارن، خوبی وضعیت اصال! متاسفم -

 جراحی از استفاده با بشه شاید و خیمه خوش ایشون تومور که اینه دارید که
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 سرطان و تومور برای قطعی درمان هنوز دونیدمی که همونطور خب و کرد درمانش

 .هست آمیز موفقیت %۱۰۰ گفت نمیشه مه جراحی این و نداره وجود

 :اومد بغضش پر صدای

 !ممنون -

 .شدمی تر نزدیک و نزدیک هاشقدم رفت، بیرون اتاق از دکتر

 .کشید گونم روی وار نوازش رو دستش

 :داشت درد صداش

 روهاتغم چجوری... کشیدی زجر کشیدی، درد انقدر که تویی با تو؟ با کنم چه من -

 ببرم؟ ازبین

 هایچشم دیدن با که کردم باز روهامچشم زد، پیشونیم روی ایه*س*بو و شد خم

 .زد روشون ایه*س*بو بازم

 خوبه؟ حالت -

 نداشتنت حال عین در و داشتن زجر با خوبم، بغض با خوبم، درد با خوبم، اره خوبم؟

 !خوبم

 .آره -

 ...گفتمی دکتر -

 .شنیدم -

 :کشید صورتش به دستی
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 ؟بودی بیدار -

 :شدم خیره سقف به

 !آره -

 گفتمی همه به کاوان همیشه رواین خوند، شعر وار زمزمه نشست، تخت روی کنارم

 .بخونه شعر گوشم زیر کسی که اینم عاشقه من که

 هاماشک بشکنه، رو بغضش تونستنمی ولی آرژین اومدمی هم سر پشت هاماشک

 هاماشک کرد، بغلم محکم و دکشی دراز کوچیک تخت اون روی کنارم کرد، پاک رو

 .کردمی خیس رو پیراهنش

 :چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش

 !شیمی خوب تو -

 :رفت باال هقم هق و دادم تکون رو سرم

 شم راحت خواممی... خوامنمی شم،نمی خوب -

 :داد تکون رو هامشونه محکم حرص با

 جایی من بدون نداری حق تو ...کشیمی هم رو من ذرهذره داری! لعنتی شو خفه -

 !فهمی؟می! بمیری من بدون نداری حق حتی بری،

 .چرخوندم رو سرم شنیدم سرم پشت از هم رو ایگریه صدای که کردم گریه بلندتر

 فشار هم روی محکم رو هامچشم. کردممی گریه و بودند ایستاده هلیا و سارا مامان،

 .ریزندمی تمساح اشک سرم الیبا همه حاال و مردم کردممی احساس دادم،
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 پرویی با بشه، دور ازم تا آوردم آرژین یسینه به فشاری و گرفتم ازشون رو نگاهم

 با و کرد ایسرفه تک هلیا چسبوند، خودش به رو من تر محکم و انداخت باال ابرویی

 قاتا از خواست. شد دور ازم باالخره آرژین کرد، اشاره سارا و مامان به ابرو و چشم

 از و کرد جدا دستش از رو دستم وار نوازش لبخند با گرفتم، رو دستش که بره بیرون

 موهام روی دستی گرفتم، ازش رو نگاهم که اومد سمتم به مامان رفت، بیرون اتاق

 !بود شده مهربون چقدر شد، ظاهر لبم روی پوزخندی که کشید

 از جاهایی یه تا بگیره لزایمرآ خوادمی دلش آدم هاوقت گاهی بده؟ آلزایمر گهمی کی

 .بره یادش رو هایبدی بره، یادش رو هاقضاوت. بره یادش رو زندگیش

 دخترم؟ خوبه حالت -

 کلمه این حال به تا اصال بود؟ برده کار به من برای رو کلمه این کی بار اخرین دخترم؟

 بودم؟ شنیده ازش رو

 :گرفتم ازش رو دلگیرم نگاه

 دخترتم؟ حاال نبودم دخترت پیش سال چند تا... شنمی عوض زود هاآدم چقدر -

 :کرد اعتراض هلیا

 !جان ساره -

 :گفتم هلیا به توجه بی حرص با

 پیش هم عزیزتون پسر... نکنید طلف من برای رو وقتتون این از بیشتر بفرمایید -

 .اعصابم به زد گند شما پای

 :گذاشت جلو دلجویی برای قدمی سارا که کرد نگاهم شکه مامان
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 که هم کاوان حتی... ریخت هم به رو همه اتفاق اون! عزیزم خواهر جان، ساره -

 .نکرد اعتماد بهت بود عاشقت

 :شدم خیره هاشچشم به سرزنش با

 ولی... آشنایی برای مدت کوتاه محرمیت هماون بود، محرمم سال یک فقط کاوان -

 که تویی نداشتن، باور رومن ولی بودم من محرم سال ۲۶ ساواش و بابا چی؟ هاشما

 خطاب خودش دختر رو من که زنی این نکردی، باور رومن کنیمی خواهری ادعای

 میاری؟ رو کاوان از اسم بعد نکرد باور رومن کنهمی

 .فوران همه این از کرده تعجب بود معلوم کرد نگاهم شکه

 .برد بیرون اتاق از رو اسار  و مامان و کرد جمع رو موضوع مصنوعی لبخندی با هلیا

 خشم با و کوبیدم پیشونیم روی رو دستم شد، باز اتاق در که بود گذشته ساعتی نیم

 :کشیدم داد اتاق تو اومده کی ببینم کهاین به توجه بدون

 ای... خوبه خیلی بذارم هم روی رو لعنتیم هایچشم این دقیقه دو من بذارید اگه -

 .بشم راحت و بکنه رو ودشخ کار بیماری این تر زود کاش

 :گفت بود تر اعصاب بی خودم از که پرستاری

 رو جااین که فامیلتون و فک از این... جاستاین مریض کلی خانوم؟ خبرته چه -

 !شما از اینم رنمی و میان هی گرفتن خاله یخونه

 .گذاشت میز روی قرص سری یه و اومد جلو

 .دارید تزریقی داروی برگردید -
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 بره بیرون اتاق از خواست و داد رو هامقرص دارو تزریق از بعد برگشتم، و کردم اخمی

 :زدم صداشت که

 ...خانوم -

 .کرد نگاهم منتظر و برگشت سمتم به

 ببینم؟ رو دکتر شهمی -

 .رفتم بیرون اتاق از و داد تکون سری

 همیدمنف که آرژینی به و کاوان به گذشته، به کشید پر ذهنم بستم، رو هامچشم

 خودم که هاییروز به زد،می چشمک شناسنامم توی اسمش کردم باز چشم تا چطور

 که سرخوشی یساره به کردم، نابودش اینتیجهبی عشق بخاطر خودم دست با

 !بردنش بین از که کردمی زندگی من وجود ته ته روزگاری

 ...دکتر خانوم -

 .دمش مواجه دکتر بشاش یچهره با که اومدم خودم به

 خوبه؟ حالتون -

 :کشیدم عمیقی نفس

 باشم؟ خوب دارید توقع -

 حاال ولی مونندمی زنده که دادید امید بیماراتون به عمر یه شما... بعیده شما از -

 .ـ.خودتون

 :کشیدم عمیقی نفس

 .دارم سوال یه بگذریم،... نیست بیماریم بخاطر -
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 :دادم ادامه که انداخت باال ابرویی

 بمونم؟ زنده عمل این با ممکنه دونمب خواممی -

 .کرد رفعش بشه عمل چند با شاید و خیمه خوش شما تومور که دونیدمی -

 بدید؟ بهم خودکار و کاغذ یه شهمی_ 

 رو اشکم هایقطره. آورد بیرون خودکاری و کاغذ تخت کنار کشوی از و داد تکون سری

 .کردم پاک چکیدمی کاغذ روی که

*** 

 پیدا ادامه گند زندگی این یا شدمی تموم یا چیز همه که روزی بود، لمعم روز امروز

 :کرد اشاره هاپرستار به و شد اتاق وارد دکتر کردمی

 .کنید آمادشون_ 

 :گفتم که بیاد سمتم به خواست پرستار

 بیاد؟ بگید بود جااین وقت چند این که آقایی اون به شهمی دکتر -

 اتاق وارد آرژین که بود نگذشته ایلحظه چند رفت، رونبی اتاق از و داد تکون سری

 .باشن بیرون ایلحظه چند خواستم هاپرستار از نگاهی با. شد

 :گفتم سریع که کنه بازش خواست گرفتم، سمتش به رو کاغذ که کرد نگاهم نگران

 .کن بازش شدم عمل اتاق وارد وقتی... نکن بازش -

 .بوسید ور  پیشونیم طوالنی و عمیق و شد خم

 !هستم کنارت در همیشه: دارد معنی یک فقط روپیشانی هم آن مرد یک یه*س*بو
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**** 

 "آرژین" 

 .کردم باز را نامه بردند عمل اتاق به که رو ساره

 الرحیم الرحمن هللا بسم" 

 ممکنه که دونممی و دونیمی. هستم عمل اتاق در من که خونیمی رو نامه این زمانی

 در بغضی که کلماتی عمرم لحظات آخرین در خواممی پس باشم نداشته برگشتی

 به که زمانی از رفتم، نگفته نخورم حسرت تا بیارم کاغذ ایتکه روی رو بودند گلوم

 ایایستاده عمل اتاق در پشت که االن تا شناختمت کاوان دوست و برادر عنوان

... بود درد بود، زهر که لیسا دو از بگذریم... دونستمتمی اعتماد مورد و مقدر مردی

 وقتی کشیدم چه کشیدم، چه من که کنی درک امیدوارم و تو برای هم و من برای هم

 زمانی بودم، پدرم هایکتک آوار زیر که وقتی کشیدم چه زدند، تهمت من به دروغ به

 ذرهذره دیدی خودت تو! شدم برادرش با ازدواج و نامزدم ترک به مجبور ناچار به که

 ولی اومد سرم به چه که نفهمیدم... پام به پا کشیدی زجر خودت و رو دنمش آب

 خواستم اتدوباره دیدن با. بود قرارتبی دلم و بودم نیویورک که آمدم خودم به زمانی

 به زدم زخم و شدم سرکش هم باز که امشکسته دل از امان اما بکشم پر سویت به

 در که بگوم رو چیزی خواممی فقط حظاتل این در! دلم عزیز... خودم دل و تو دل

 .جانم از تر عزیز دارم دوستت نمونم، حسرتش

 "سعادت ساره: امضا

 چه بود نفهمیده و بود نوشته ساره. بودند کرده پیدا رو خودشون راه اشکم قطرات

 !بدبخت آرژین دل با نامه این کرد
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 :کردم زمزمه ب**ل زیر جون بی عمل اتاق در به شدم خیره

 جوری که قوی قدراون و شکستی رو قلبم که قوی انقدر هستی؛ قوی تو! من یارهس -

 و برگرد... نکرد حالش به فرقی هم شکستنش حتی که کردی خودت عاشق رو قلبم

 .نکن حرومم رو زندگی دوباره

 :کشیدم فریاد اطرافم به توجه بی و زدم دیوار به مشتی عصبانیت و حرص با

 .لعنتی برگرد -

 :دوید سمتم به شکه هلیا

 حیاط؟ تو بری کنن مجبورت خوایمی نکنه...بیمارستانه جااین آرژین؟ چته -

 .گرفتم هامدست بین رو سرم و خوردم لیز دیوار کنار

 ...شدم نابود شدم، له ندارم، روتوانش دیگه... هلیا تونمنمی دیگه -

 :الیدمن لرزان صدایی با و کوبیدم زمین روی رو امکرده گره مشت

 درد؟ چقدر زجر؟ چقدر... دیگه بسمه -

 :کرد نگاهم دلسوزی با هلیا

 .چیه قسمتت دونهمی خودش... باشه خدا به امیدت -

 :کردم تکرار ب**ل زیر با چند را خدا یکلمه

 اصال بوده؟ اتاق توی دختر اون زندگی کجای هلیا؟ بوده زندگیم کجای خدا خدا؟ -

 زنی؟می زشا دم که هست تو زندگی کجای

 .شد بیشتر دردش زندگیش آوری یاد با که نبود تا دو یکی هاشدرد شد، شکه هلیا
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 :آورد اششقیقه به فشاری اشاشاره و شست انگشت با

 تو... پیشمه هم بچم و برگشت خواهرم ولی شد خراب زندگیم من... آرژین نگو کفر -

. شهمی رو اون به رو این از گیتزند برگرده اگه که برگرده دوباره ساره که کن دعا هم

 خدا از هیچی دیگه باش مطمئن اون از بعد بشه باز دوباره هاچشم اون اگه آرژین

 .خواینمی

 خودنمایی بدجور رویش شده خشک اشک هایقطره و بود دستم که کاغذی

 نا و تاریکی همه اون میون شد، آور یاد برام رو ساره یساده یعالقه ابراز کردندمی

 خورد قسم خودم با گذشت، دلم از نسیمی مثل امید جنس از کمرنگ نوری امیدی

 .هامچشم ابدی شدن بسته با مساوی ساره هایچشم نشدن باز

 .نبود خبری ولی بود گذشته نیم و ساعت یک انداختم، ساعتم به نگاهی

 ری؟می کجا -

 .بود دهافتا گود هامچشم زیر خوابیبی از مطمئنا   سمتش، به برگشتم

 .بزن زنگ شد خبری بکشم، سیگار رممی -

 .رفتم بیرون بیماراستان از شنیدم که رو هلیا" یباشه" 

 سوار و انداختم بودند زده زنگ هاشونبعضی که رنگی سبز هاینیمکت به نگاهی نیم

 .شدم ماشینم

 مثل سوخت دلم زدم، سیگارش به پکی و دادم تکیه ماشین صندلی پشتی به را سرم

 گسیخته افسار یا قوی زن یک تصور اون از همه که ایساره. امساره برای سیگارم، ته

 چه کشیده، هاییدرد چه گسیخته افسار زن این داشت خبر کسی چه ولی دارند رو
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 کس هیچ کس، هیچ و سرکش و قوی شده که! شده این که کرده تحمل رو زجرهایی

 !نداره اششده نابود درون از خبر

 بیرون پنجره از رو سیگار. نریزم اشک تا کشیدم عمیقی نفس موبایلم زنگ صدای با

 :دادم جواب و انداختم

 شد؟ خبری هلیا؟ بله -

 :داد جواب گرفته صدای با هلیا

 .بیرون آوردنش شد تموم عملش -

 آشکار رو زندگیم نبودن یا بودن که ایجمله بشنوم بودم متنظر شد، قطع نفسم

 .کردمی

 :پرسیدم حرص با و دمنیاور  طاقت

 هلیا؟ شدچی -

 :بود شده کالفه هلیا

 .نگفته چیزی هم دکترش نیومده، هوش به هنوز -

 پیاده ماشین از شد؟می تموم هابدبختی این کی کشیدم، صورتم به دستی پریشان

 سمتش به و افتاد سردرگم هلیای به چشمم. دویدم بیمارستان سمت به و شدم

 .رفتم

 لی؟ه کجاست دکتر -

 .زدم در و رفتم اتاق سمت به سستی هایقدم با کرد، اشاره اتاقی به هلیا

 .بفرمایید -
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 .بنشینم کرد تعارف دکتر که شدم اتاق وارد

 چطوره؟ وضعیتش دکتر -

 :گفت کردمی جا به جا رو عینکش که همونطور دکتر

 باشند تحت باید و بدم قطعی جواب تونمنمی االن که کردم عرض هم خانوم اون به -

 .بیان هوش به تا

 :مالیدم رو هامچشم اشره و شصت انگشت دو با

 ببینمش؟ شهمی -

 که دادمی عینکش به تکانی با یک دقیقه چند هر اورد، باال رو سرش تفاوت بی دکتر

 :کردمی عصبیم

 !خیر -

 :نگم بهش چیزی تا ساییدم هم روی دندان حرص با

 !کنممی خواهش دکتر -

 :آورد باال رو سرش مأنینهط با دکتر

 .ندارم آزار که من وگرنه جناب شهنمی -

 !کنممی خواهش -

 :انداخت بهم ایکالفه نگاه

 .دقیقه چند فقط... خب بسیار -

 .کشیدم ساره یگونه روی وارنوازش رو دستم
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 من؟ زندگی شینمی بیدار -

 :خوردم تکانی صندلی روی قرار بی

 منم که بشی بیدار خواینمی بود ریخته نامه روی هک بشم هاتاشک اون قربون -

 !نده زجرم دیگه تو کشیدم زجر خیلی که بخدا ساره نمونم؟ دل به حسرت

 خط رو آرامشم پرستار صدای که زدم ایه*س*بو ساره دست و کردم خم رو سرم

 :انداخت

 .بیرون بیاید لطفا آقا -

 .کنم مهار رو بغضم تا کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم گرفته صدایی با

 ...لحظه چند فقط -

 .رفتم بیرون اتاق از و کاشتم رو و رنگ بی یساره هایچشم پشت ایه*س*بو

 که بود دختری کنار در و اتاق اون توی وجودم تمام ولی اومدم بیرون که اتاق از

 ...پرستیدمشمی عاشقانه

 تکه تکه قلبم و تگذشمی آروم آروم بود درد سال هفتاد مثل برام که کذایی یهفته

 بلکه نبود بهبود به رو حالش تنها نه منحوس اتاق اون تو هوش بی یساره شد،می

 نیمه دختر اون هاینفس پیش و اتاق اون توی امزندگی بود، شده تروخیم اوضاعش

 .بود جان

 .بکنید کاری یه کنممی خواهش دکتر -

 :گفت درپیمپی هایآمد و رفت از کالفه دکتر
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 تا ایشون اگه مجبوریم ما و نیست من دست ایشون اومدن هوش به محترم یآقا -

 !کنیم جدا بدنشون از رو هادستگاه نیومدن هوش به دیگه یهفته یک

 :غریدم خشم

 نشده هفته دو باید چرا حاال هستند کما تو هاسال آدم همه این چی؟ یعنی -

 کنید؟ جدا بدنش از رو هادستگاه

 :گفت داشت کردنم آروم در عیس که حالی در دکتر

 خانوم این شرایط با شرایطشون مغزی مرگ و کما کما، گیدمی دارید خودتون شما -

 زنده نیمه حالت این در و نکرده تحمل رو عمل فشار ایشون بدن... داره فرق

 !هستش

 شندمی خنجر هاحرف این داشت خبر کسی چه اومدم، بیرون دکتر اتاق از حرف بی

 خراشند؟می رو دناکمدر  قلب و

 خاصی تنفر ساواش دونستممی. افتاد ساواش به چشمم اومدم بیرون که اتاق از

 .اومد سمتم به بلندی هایقدم با که گرفتم ازش رو نگاهم داره، بهم نسبت

 :کرد باز هم از ب**ل زور به بزنه حرف باهام بود مجبور که انگار

 چطوره؟ حالش -

 ناخداگاه گونش؛ روی کبودیه یاد هاش،نگرانی یاد افتادم، که ساره هایتنهایی یاد

 :کالمم و شد تلخ لحنم

 نگرانی؟ -

 :فشرد مشتش توی رو یقم حرص از پر عصبی همیشه ساواش  
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 چطوره؟ حالش بگو فقط ندارم روحوصلت -

 :زدم پس رو دستش حرص با

 ...گهمی دکتر نیست، خوب حالش -

 زندگیم نباشه، عشقم نباشه، ساره ممکنه که بگم نتونستم بدم، ادامه نتونستم

 .نباشه

 "بردارد؟ سرم از دست نبودنت که بروم دنیا کجای" 

 :کرد نگاهم دلواپسی از پر

 گفت؟ چی دکتر -

 .نمونه زنده ساره ممکنه_ 

 اشک منم و گرفت جای چشمش یگوشه لجباز اشکی قطره شکستم، و شکست

 .ریختم

 .اوردی در رو مرد دو اشک چطور ببینی یستین بیدار من؟ عزیز من؟ یساره

 .شدم رد کنارش از جون بی و انداختم زیر به رو سرم

 .پریده رنگ صورت اون به شدم خیره و ایستادم شیشه پشت

 :کردم زمزمه درد از پر

 شهر این آبی در تو بی“

 نیست پرستویی

 یپنجره این پشت
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 نیست فراسویی بسته

 هیجان باشی؛ که تو

 هست وییتکاپ هست

 این در که نباشی تو

 ”نیست هیاهویی گوشه

 :زمین روی افتادم و دیوار به زدم تکیه

 کنم؟ زندگی تونممی اصال ساره؟ کنم کارچی تو بدون من -

 کردم احساس که اخیر روز چند این هایخوابی بی از نبودنش از داشتم ضعف انقدر

 مغزم به خون کردم حس شنیدم هک ایجمله با اما شهمی بسته داره هامچشم کمکم

 !رسهنمی

 .نداره ضربان... دکتر_ 

 .شدم بلند جام از سختی با بیمارستان سالن در و قلبم در شد هیاهویی بارهیک

 :زدم ب**ل وار التماس و گذاشتم شیشه روی رو دستم

 .نده عذاب این از بیشتر دیگه عشقم بلندشو -

 :کشیدم داد

 .میرممی تو بی من لعنتی بلندشو -

 :گفت تشر با و آمد بیرون اتاق از پرستاری

 آقا؟ چخبره -
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 :زدم کنار رو پرستار و رفتم در سمت به سرعت با

 .ببینمش باید من -

 .کردممی التماس خودش به تا دیدمشمی باید

 :کشید داد دیدنم با دکتر

 .ببرید بیرون اتاق از رو آقا این -

 :گفتم بغض از پر دکنن بیرونم اتاق از کهاین از قبل

 .ساره شو بیدار -

 .داشتم نگه هامدست با رو سرم و کردم پرت صندلی روی رو خودم جونبی

 ...آقا_

 .آوردم باال رو سرم

 .بزنم سرم براتون بیاید_ 

 :گفت پرستار که دادم تکان منفی ینشانه به رو سرم

 ...بفرمایید دکتر، آقای دستور -

 بود هفته دو دقیقا چون داشتم نیاز سرم اون به واقعا مبگ خواستممی اگه رو راستش

 .خوراک نه و داشت خواب نه که

 :گفت اخم با باراین پرستار که دادم تکان منفی ینشانه به رو سرم باز اما

 .دکتر اکید دستور این... لطفا   بفرمایید -

 .رفتم اتاق سمت به و شدم بلند جا از اجبار به
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 نفهمیدم کردم، حس دستم توی رو سوزشی بعد لحظه چند و کشیدم دراز تخت روی

 .رفتم خواب به هامچشم بستن محض به که بود چی لعنتی سرم اون توی

 .کردم باز رو هامچشم اسمم مکرر هایزدن صدا با

 .اوردم در بود شده تموم هم سرمتون دارن، کارتون بیرون خانومی یه شایان آقای -

 :پرسیدم شتاب با بود کی دانستمنمی که منتظر زن اون به توجه بی

 خوبه؟ حالش شد؟ چی ساره... ساره -

 :زد لبخندی

 .بخش به شدن منتقل و اومدند هوش به خداروشکر... خوبه حالشون بله -

 :دویدم بیرون اتاق از سرعت با و شدم بلند جا از

 اتاق؟ کدوم -

 :داد جواب خنده با پرستار

- 140. 

 هاشچشم. شدم اتاق وارد و کردم باز رو در. کشیدم یعمیق نفس اتاق در پشت

 نشاندم، هایشچشم روی ایه*س*بو و گذاش جلو بلند قدمی بود، بسته قشنگش

 به لبخندش رفته رفته ولی زد لبخندی دیدنم با کرد باز را هاشچشم زده شک ساره

 .شد تبدیل غلیظ اخمی

*** 
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 "ساره"

 

 :سیدپر  متعجب که بهش شدم خیره اخم با

 خوبه؟ حالت عزیزم؟ شد چی -

 :گفتم حرص با

 .نداره ربطی شما به -

 :کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 دفعه؟ یه شد چت ساره؟ خوبه حالت تو -

 :گفتم تر حرصی

 وقت؟ همه این بودی کجا... نیستم خوب نه -

 .داد جا تخت روی رو خودش زور به و نشست لبش روی لبخندی

 شدن؟ تنگدل ما رورمغ بانوی شده؟ چی -

 :پایین دادم هولش اخم با

 .بیرون برو اصال.. نخیر -

 رو دستش پشت که درحالی و آورد پایین رو سرش نشست، جاش سر تر محکم

 :گفت کشیدمی گونم روی وار نوازش

 از پر هایچشم این و اخم و حرص این ها،دلتنگی اون عاشقانه، هایحرف اون پس -

 هوم؟ چیه؟ از نشون احساس
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 !کردممی حس بدنم توی رو حدی از بیش گرمای شد، جاجابه دلم توی چیزی

 شدن باز با کشیدم عمیقی نفس و شد بسته هامچشم بوسید، رو گونم احساس با

 .شنیدم رو هم روی هاشدندون شدن ساییده صدای اتاق در

 :زد قهقه هلیا

 !شدم مزاحم موقع بد بازم کهاین مثل بابا ای -

 تسلیم ینشانه به رفته باال هایدست با که شد خیره بهش خشم با نآرژی

 .رفت بیرون اتاق از عقبعقب

 دستش روی رو چپم دست و گونش روی رو راستم دست که بست رو هاشچشم

 .فشرد رو دستم حرارتش پر هایدست با گذاشتم،

 :بستم رو هامچشم

 .امخسته -

 آورد؟ در رومن پدر که ایتهفته دو خواب اون نبود بس -

 .اورد پایین رو سرش که خندیدم امبسته هایچشم با

 روی رو هاشب**ل و آورد باال رو دستم بهم شد خیره که کردم نگاهش زده شک

 .گذاشت نبضم

 !ساره نیستم زنده من نزنه این -

 :گرفتم هامدست بین رو دستش
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 رسیدم سالگی ۳۵ به تا من کشیدم، سختی خیلی من... آرژین نذار تنها رومن -

 خوب حالم بمونم زنده دیگه سال ۵ حداقل اگه کن کاری... کشیدم سختی خیلی

 .باشه

 :شد عصبی

 حتی من بدون تو فهمی؟می. هستی باشم من که زمانی تا... هستی همیشه تا تو -

 !نداری هم مردن حق

 :شد بلند جاش از کالفه که شدم خیره بهش ساکت

 چیز؟ همه به بزنی گند خوبه حالمون هم کنار وقت هر داری عادت -

 :کردم اخمی

 ...من آرژین -

 ...کن استراحت بیرون رممی -

 :گفتم حرص با و کوبیدم تخت روی محکم رو دستم در شدن بسته با

 .کنی خراب رو چیز همه بلدی فقط... ساره تو به لعنت-

 اتاق توی هلیا ایصد و شد باز در که دادم فشار هم روی رو هامدندون حرص با

 :پیچید

 پسره؟ این با کردی کارچی باز -

 :گرفتم ازش رو نگاهم

 ...هیچی -
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 :نشوند گونم روی ایه*س*بو

 بیمارستان از هم لحظه یه اومدی، هوش به تا شد زنده و مرد! هاداره دوست خیلی -

 .بکشه سیگار خواستمی کهاین مگر نرفت بیرون

 :کردم عوض ناشیانه رو بحث

 بمونم؟ بیمارستان تو باید یگه چقدر -

 .هفته دو دقیقا -

 :بستم رو هامچشم

 .بخوابم راحت... بخوابم خواممی... بیاد بگو بهش -

 با بود، هاممو روی آرامبخش هاییدست حاال و رفت هلیا که گذشت چقدر نفهمیدم

 .برد خوابم کم کم دستش گرمای

 مرخص بود قرار آزمایش همه اون از بعد زامرو حاال و بود گذشته هفته دو تقریبا

 رو هاملباس کرد کمکم هلیا اومدم،می جدید هایآزمایش برای دوباره باید البته بشم

 با و چرخوندم چشم که رفتیم بیرون اتاق از هم با و اومدم پایین تخت روی از بپوشم،

 :پرسیدم آرژین ندیدن

 کجاست؟ آرژین -

 .اومد اوناهاش... بده مانجا رو تسویه کارای رفته -

 :گفتم که کرد باز رو جلو در هلیا شدیم، خارج بیمارستان از آرژین اومدن با

 نمیای؟ تو مگه -

 . ساره دنبال برم باید نه -
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 .افتاد راه حرف بی آرژین که شدم سوار تردید با

 .ریممی کجا دونستمنمی ولی بود آشنا برام تقریبا مسیر

 :پرسیدم که ودب گذشته ربع یک تقریبا

 ری؟می کجا -

 :انداخت بهم نگاهی

 .دیگه خونه -

 :انداختم باال ابرویی

 خونه؟ کدوم -

 .خودمون یخونه -

 با کرد، پارک پارکینگ داخل رو ماشین گردم هایچشم به توجه بی بعد دقیقه چند و

 .بزنه رو آسانسور یدکمه تا رفت تر جلو که شدیم پیاده هم

 تغییری هیچ شدم خونه وارد گذاشت، کمرم پشت رو دستش و دکر  باز رو واحد در

 .بود نکرده

 :کرد صدا رو کسی بلند صدای با

 ...مهسا -

 :اومد بیرون آشپزخونه از جوونی دختر

 ...سالم -

 کردی؟ آماده رو ساره اتاق سالم -
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 .شد آشپزخونه وارد دروباره و گفت ایبله

 :کردم نگاهش شده ریز هایچشم با

 کیه؟ این -

 :زد گونم روی ایه*س*بو و خندید

 .خدمتکاره -

 :کردم ریز رو هامچشم دوباره

 خوابه؟می جااین هاشب -

 :انداخت باال ابرویی

 چطور؟ اره -

 :کردم اشاره آشپزخونه به ابرو با

 خونست؟ این خدمتکار دختره همین فقط -

 گوشم کنار رو رشس. کرد بغلم محکم و کمرم دور انداخت رو دستش خندید، بلند

 :آورد

 خانوم یه ایشون از غیر به نخیر... هاشممی عاشقت قبل از بیشتر شیمی فوضول -

 ...دیگه هایکار و نظافت برای جااین میان هفته از روز دو و هستن هم دیگه

 :گفتم غره چشم با کردم، دورش خودم از و سینش روی گذاشتم رو دستم

 .گر استفاده سو -
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 با که کرد درازم تخت روی زور به کرد، هدایتم قبلیم اتاق سمت به و دخندی بلند

 :گفتم حرص

 تخت روی از میشه بد داره حالم بودم بیمارستان تو وقت همه این آرژین عه -

 .خوابیدن

 :کشید سرم به دستی

 جونت به جونم و عاشقتم چقدر من دونینمی تو... کن تحمل رو وقت چند این-

 !بود خودت به حواست این از بیشتر وگرنه است بسته

 .شد بلند جاش از که گرفتم ازش رو نگاهم

 :گرفتم رو دستش

 .نذار تنهام-

*** 

 .نذار تنهام-

 :گفت دلخوری با و انداخت دستم توی بلیط به نگاهی

 ری؟می چرا -

 :دادم جواب کالفه

 دو نزدیک ت،جاساون کارم جاست،اون زندگیم کل من آرژین... هزارم بار برای این-

 .دونیمی خوب خودتم برگردم باید کنم؟ کارچی روبیمارام است،بسته مطبم که ماهه

 :هامچشم توی شد خیره
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 ...نرو من خاطر به-

 :کوبیدم پیشونیم به رو دستم کف

 .جااون بیا تو اصال... شینمی متوجه چرا بابا ای-

 .گرفت هاشدست بین رو بازوهام

 دوی هر یخانواده مزخرفات بقیه و کار از جدا... جاستاین یمزندگ تموم منم ساره-

 ...جاناین ما

 :کردم قطع رو حرفش

 !نیا نیستم مهم برات اگه هم تو... ندارم ایخانواده من-

 :داد تکون روبازوهام

 بدم، دستت از دیگه بار یه خوامنمی بری، ذارمنمی که مهمی... لعنتی مهمی-

 .کنه اوکی روکارهات یهمه نفر یه سپرممی

 :گرفتم فاصله ازش نداشت، تمومی انگار بحث این

 .گردممی بر و رممی ماهی سه دو... باشم تنها باید من-

 حال همون در. رفتم فرودگاه ورودی سمت به و کشیدم عقب که کرد نگاهم زده بهت

 :گفتم

 ...خداحافظ-

 ...همین؟-

 .شدم وارد و ندادم جوابی
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 قسمت همون از و کرد پاره رو بلیط ببینم؟ رو ناراحتیش اوردمی تاب مگه دلم! لعنتی

 چند بود، انداخته پایین رو سرش و بود ایستاده جاهمون هنوز شدم، خارج ورودی

 شدت با رو نفسم که بود پایین به نگاهش هنوز ایستادم، کنارش و رفتم جلو قدم

 .کرد نگاهم بهت با و اومد خودش به دادم؛ بیرون

 :زد شونم به رو گشتشان

 زدم؟ توهم من یا هستی واقعی تو االن-

 رد کنارش از کوبیدممی زمین روی محکم رو پاهام که حالی در و کردم نگاهش حرصی

 :گفت خنده با! بود سرخوش زیادی دنبالم دوید شدم،

 .نکردم کاری که من خوری؟می حرص چرا حاال -

 و ارادهبی چقدر که خوردممی حرص خودم از بود، نکرده کاری گفت؛می راست

 .بودم شده سست

 و گذاشت عقب صندق رو چمدونم شدم، سوار و کردم ول ماشین جلوی رو چمدون

 .شد سوار هم خودش

 :گفت عمیقی لبخند با

 خانوم؟ بریم کجا حاال-

 :انداختم باال ابرویی

 بری؟ خوایمی کجا... دیگه خونه-

 :داد جواب و بوسید رو نبضم روی گرفت رو دستم

 .تفریح ریممی-
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 .کرد ول رو دستم و خندید بلند که کردم نگاهش شده گرد هایچشم با

 سال ۳۵ توی کسی سعادت، ساره دکتر شب اون تفریح رفتیم خودش قول به

 هایخیابون توی رفتن راه با شد، زنده دوباره نچشید خوشبختی ایذره حتی زندگیش

 داغ و لبو گرفتن با داشتم، دوستش عاشقانه هک مردی کنار تهران آلودگی از پر

 حال به تا من فهمیدم شباون و امساله ۳۵ هایقانون گذاشتن پا زیر با خوردنش،

 دست از هم رو تحرکش کم کم که بودم متحرکی یمرده فقط من نکردم، زندگی

 تمام قساوت با مغزم و بود مرده قلبم بود، مرده درون از که بودم زنی من داد،می

 بدنم اعضای زمانی چه تا دونستمنمی من و دادمی جانبی اعضای به حرکت فرمان

 به قلبی تهران، هایخیابون توی جا،این امشب، حاال، و هستند کردن حرکت به قادر

 .شدم زنده دوباره من و جهید هایمرگ به شتاب با خون و خورد دوباره پیوند قلبم

 ساره؟-

 :زدم تخت روی غلتی

 ...بخوابم نذاشتی صبح سه ساعت تا دیشب آرژین بخوابم بذار... ومه-

 .شد بلند جاش از و کرد گلویی تو یخنده

 ...ساره-

 :نشستم جام تو ترسیده بلندش صدای با

 بله؟-

 :داد جواب خنده با

 !بیداری بشم مطمئن خواستم هیچی-
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 .بسته در به خورد که بود من بالشت و

 مهسا شدم، آشپزخونه وارد و رفتم بیرون اتاق از صورتم و دست شستن از بعد

 :گفت آرژین که نشستم صندلی پشت چیدمی رو میز داشت

 .بری تونیمی... مهسا ممنون -

 و کشیدم خودم سمت به رو قهوه فنجان رفت، بیرون آشپزخونه از و گفت چشمی

 :رسید گوشم به صداش که خوردم ازش ایجرعه داشتم، برش

 .کنم صحبت مهمی موضوع یه رددرمو خواممی-

 :گذاشتم میز روی رو فنجان

 !کن صحبت خب-

 .گلوت تو نپره که کنار بذار رو قهوت اول-

 :گفت که بودم بهش خیره بزنه، حرف تونستنمی و کردمی دست دست

 .خانوادت پیش برگردی باید... باید-

 .شد ظاهر لبم روی پوزخندی کم کم و حبس نفس

 :گفتم شدممی بلند صندلی روی از که درحالی

 .بمونم جااین خواستمنمی منم هرچند مزاحمتم؛ گفتیمی زودتر-

 .جات سر بشین -

 :داد ادامه نشستم، جام سر کرد ادا رو جملش که ترسناکی و جدی صدای با
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 چون خانوادت پیش برگردی باید گفتم... کن صادر حکم بعد بزنم روحرفم بزار-

 تو... محضری عقد یه با نه بشی خونم وارد احترام با و کنم یخواستگار  ازت خواممی

 برات دونممی... مونهمی طورهمین هم آخر تا و داری برام احترامی مورد شخصیت

 کار و کس بی تو... مادرت و پدر پیش برگردی باید تو ولی تونینمی دونممی سخته،

 .کنی ازدواج صدا و سر بی طورهمین که نیستی

 :گرفتم هامدست بین رو سرم

 میگی؟ چی فهمیمی آرژین -

 :گرفت قاب رو صورتم هاشدست با زد، پس رو هامدست

 احترام و خوشبختی احساس تو خواممی فقط من عزیزم، گممی چی فهمممی من -

 !باشی خوشحال ازدواج این از دارم دوست! کنی

 :نالیدم درموندگی با

... نیستم که ساله بیست دختر یه سالمه ۳۵ من سالمه؟ چند من مگه... خوامنمی -

 .باشم تو کنار خواممی فقط

 :گفت مهربونی با و کرد پاک رو هاماشک

 برگردی من خاطر به کنممی خواهش ازت ولی دونممی... دلم عزیز دونممی -

 .پیششون

 !کنندمی قبولم کرمی فکر که آرژین داشت خوشی دلی چه

 :گفت رفتمی بیرون اتاق از که درحالی و شد بلند جاش از ندادم جوابی
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 زندگی باهام خوایمی و داری دوسم واقعا اگه... کنی فکر داری وقت شب تا ساره -

 .کن قبول کنی

 پرتش حرص با و داشتم برش رفت، فنجان سمت به دستم ناخداگاه و بودم عصبی

 :زدم داد زمین روی کردم

 ...لعنتی -

 :کرد نگاهم متعجب و خونهاشپز  تو دوید ترس با مهسا

 خانوم؟ ساره شدچی-

 کردن عوض از بعد و شدم اتاقم وارد رفتم، بیرون آشپزخونه از و ندادم بهش جوابی

 .زدم بیرون خونه از هاملباس

 به رسید گوشم به که برق و رعد صدای خونه نزدیک پارک سمت به افتادم راه پیاده

! بشم تنها قراره دوباره نکنه کهاین ترس از قبر  و رعد صدای ترس از نه لرزیدم، خودم

 برای تا رفتندمی راه سرعت با که هاییآدم به شدم خیره و نشستم پارک نیمکت روی

 این به توجه بی و خندیدندمی که پسری و دختر کنند، پیدا سرپناهی خودشون

 که یابچه دختر داشتند،می بر قدم ارام ارام و بودند خوش دست در دست هیاهو

 رو فرزندش محبت با که مادری بعد لحظه چند و گشتمی مادرش دنبال کنان گریه

 این یهمه نکند خیسش این از بیشتر باران تا کشید روش رو چادرش و گرفت بغل

 موهای از ایدسته. بود شده بیشتر بارون شدت نبود، هم دقیقه پنج شاید اتفاقات

 دیگه کردم احساس که بستم رو هامچشم ،بود چسبیده پیشونیم به شالم از بیرون

 نگران دیدم کنارم رو هلیا که کردم باز چشم چکهنمی موهام روی بارون هایقطره

 :گفت
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 .نخوردی سرما تا ماشین تو بریم بیا... ساره شو بلند -

 .کرد بلندم جا از و کشید رو دستم بدم نظری بده اجازه کهاین بدون و

 .شدیم نشخو وارد خیس هایلباس با

 طرفم به لیوانی و برگشت بیاره چای تا رفت خودش و بشینم مبل روی کرد کمکم

 :گرفت

 شیمی گرم... بخور بیا -

 :گفت که بردم دهانم سمت به رو چای لیوان و کردم تشکری

 بودی؟ نشستی پارک تو چرا بارون این تو -

 :شدم خیره روم به رو به

 ...آرژین -

 :پرسید نگران

 شده؟ یزیشچ آرژین -

 :زد حلقه هامچشم تو اشک

 .بری باید گفت -

 :کرد نگاهم شده گرد هایچشم با

 !بری؟ کجا -

 :بستم رو هامچشم و دادم تکیه مبل پشتی به رو سرم

 !تخانواده پیش برگرد گفت... علی حاج پیش برگردم باید گفت -
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 :گفت عصبانیت با

 سردرد نباید دونهنمی احمق اون بشه؟ بد حالت ممکنه نیست حالیش نفهم اون -

 !بگیری؟

 :گفتم حرفش به توجه بی

 علی حاج از خوادمی رومن... کنم خواستگاری مادرت و پدر از رو تو خواممی گهمی -

 خوادمی رومن هلیا بگو تو زد؟ کتک نکرده گناه به رومن که کسی از کنه؟ خواستگاری

 کنه؟ خواستگاری کی از

 .باش آروم -

 ...پیششون برگردی باید خوایمی رومن اگه گفت پیششون؟ ردمبرگ -

 :کرد زمزمه ب**ل زیر و کشید آغوش به رو سرم هلیا

 !احمق یپسره -

 :ایستادم شتاب با کردم جدا ازش رو خودم

 ...هلی گردمبرمی... گردمبرمی -

 :کرد نگاهم زده بهت

 گی؟می داری چی -

 :گفتم عجز با و مبل روی افتادم

 ...دونمنمی -

 :دارد جواب و داشت برش هلیا من از قبل خورد، زنگ گوشیم
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 ...الو -

-... 

 ...خوبه حالش... منه پیشه اره-

 :گفت شدمی دور من از که حالی در

 ...دختر این با کردی کارچی ببین بیا.. بیا اره -

 و شد گرم هامپلک داشتم که خستگی و خونه گرمای از شد، محو صداش کم کم و

 .افتاد هم روی

 شدم؛می تنها داشتم دوباره شد،می دور ازم قدم به قدم" 

 زجه و افتادم زمین روی زانو با! رسیدمنمی بهش دویدممی هرچی سمتش به دویدم

 :زدم

 ..."نرو آرژین... آرژین -

 ...جان ساره.. کنارتم من شو بیدار عزیزم ساره... ساره -

 .کرد بغلم محکم بازم هایچشم دیدن با کردم، باز ور  هامچشم دستم خوردن تکون با

 :شدم جدا ازش سریع

 ..نرو هم تو نرفتم من آرژین... نذار تنها رومن فقط پیششون گردمبرمی... گردمبرمی -

 :گذاشت موهام روی رو سرش

 .باش اروم باشه برم قربونت باشه -

 .شو بلند... بریم پاشو -
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 :کشید رو دستم

 .نیست خوب حالت بشین بیا یزم؟عز  بریم کجا -

 :شدم کالفه

 !پاشو علی حاج پیش بریم... دیگه بریم -

 :گرفت هاشدست بین رو هامشونه کردم، بلندش و کشیدم رو دستش

 من؟ عشق مطمئنی -

 سرم روی و برداشت بود افتاده شونم روی که رو شالم کردم، پایین و باال رو سرم

 .کرد درستش

 .سمتمون دوید هلیا که بیرون مرفتی اتاق از هم با

 رید؟می کجا -

 :گفت جدی آرژین

 .علی حاج یخونه -

 :کرد نگاهش مبهوت هلیا

 .آرژین تو؟ روانی شدی؟ دیونه -

 :کرد قطع رو حرفش

 .هلیا خداحافظ -

 به مردی رویروبه من که بود سال چند اصال یا بود؟ ساعت چند بود؟ دقیقه چند

 .بودم نشسته درما اسم به زنی و پدر اسم
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 حرفی هیچ کس هیچ. بود ناپذیر توصیف پیچید قلبم توی دیدنشون با که دردی

 .زدنمی

 :زد ایسرفه تک سارا همسر علی امیر

 ...بودیم دیدار مشتاق آرژین آقا -

 :داد جواب لبخند با اما جدی خیلی آرژین

 .ببینم رو شما دیگه بار بودم مشتاق هم من.. دارید اختیار -

 :گفت و کشوند علی حاج سمت به رو نگاهش دبع

 ...آقا علی -

 :داد ادامه که نداد رو جوابش علی حاج

 مهمونت از چشم... داشتیمی نگه رو مهمونت حرمت قدیم از شما... علی حاج -

 گیری؟می

 :آورد باال رو سرش باالخره

 جا؟این خوایمی چی گم؛نمی بهت چیزی که نوازیه مهمون همون حرمت به -

 :گفت مقدمه بی و انداخت پا روی پا

 ..شما پیش برگرده خوادمی ساره -

 :زدم صداش اعتراض با خواستم؟ کی من

 !آرژین -

 :پرسید علی حاج که آورد باال سکوت اشاره به رو دستش
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 چرا؟ -

 .کنم خواستگاری شما از رو ساره خواممی چون -

 .تنشس لبم روی پوزخندی که کشید بلندی هین مامان

 :کرد نگاهش خوفناکی اخم با علی حاج

 دادی؟ دست از روعقلت تو؟ گیمی چی -

 :شد متعجب آرژین باراین

 طالق رو زنم پیش سال چند کردم اشتباهی یه من داره؟ اشکالی چه فهممنمی من -

 باهاش دوباره خواممی راضیه خودش که حاال... خودم خواست به نه هماون دادم

 .کنم ازدواج

 :داد جواب خشم با و گفت ب**ل زیر استغفاری جیحا

 بسه کردید آبرو بی رومن بار یه پیش سال هشت دختر این و تو... بچه کن بس -

 ...دیگه

 :کشیدم داد و شدم بلند جام از لرزیدممی که حالی در خشم با! نرسید مغزم به خون

 کتک پات و دست زیر رومن شما داشتم؟ گناهی چه من من؟ کردم؟ آبروت بی من -

 ...زدی

 :کردم اشاره دستم روی زخم به زدم باال رو آستینم

 کبود رو قلب کتک... مونده جاش که زدی کتکم انقدر هست، جاش هنوز ببین -

 برات چقدر که فهموندی بهم بدجور... زدی کتک رومن قلب بدجور شما ولی کنهنمی

 !دارم ارزش
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 هامچشم کردممی احساس بشینم، ردک کمکم سارا که رفتمی گیج داشت سرم

 .گرفت رو نبضم و اومد سمتم به علی امیر بینهنمی دیگه

 :گفت افسوس با

 .کنید سکته مونده کم باشید آروم خانوم ساره -

 :اومد حاجی صدای

 ...شو بلند -

 :کردم نگاهش گنگ

 .دخترم کن کمکش سارا... بزنم حرف باهات تنها خواممی -

 رو بازوم زیر آرژین بجنبه خودش به سارا کهاین از قبل نشست لبم روی پوزخندی

 اتاقش وارد رفت، اتاقش سمت به و گفت" استغفرهللا" حاجی کرد، کمکم و گرفت

 :کرد نگاهم خیره. نشست مبل روی علی حاج گذاشت تنهامون آرژین که شدم

 ...پسره این حساب حرف -

 :گفتم اخم با و پریدم حرفش بین

 !آرژین... داره اسم پسره این -

 :کشید پوفی

 خواد؟می چی تو از خان آرژین این... آرژین... باشه -

 ...خوادمی محبت خواد،می عشق خواد،می زندگی -

 :رفت غره چشم



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر توکلی آرزو|  اجبار رنگ به هایی ناخواسته رمان

 

    www.1roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

254 

 

 چیه؟ من با حسابش حرف حاال... دختر کن حیا -

 :گرفتم ازش رو نگاهم

 کس بی گفت... تنوادهخا پیش برگردی باید کنم ازدواج باهات خوایمی اگه گفت -

 با خواممی گفت کنیم، عقد محضر بریم صدا و سر بی طوریهمین که نیستی کار و

 ...خودم یخونه به بیارمت احترام و عزت

 :انداخت باال ابرویی

 ...رسید عقلش عجب چه -

 :گفتم حرص با

 !زنیمی حرف موردش در طوریاین که نیست بچه... سالشه 37 اون بابا -

 :شیدک آهی

 که وقتی از! علی حاج نه بابا گفتی بهم... گفتی باالخره پنج و سی از بعد بابا؟ -

 !بابا نگفتی من به هم بار یک دادی تشخیص رو چپت و راست دست

 :هاشچشم به شدم خیره

 گاهی و بود ساواش برای محبتت یهمه کردی؟ پدری من برای 35 این تو شما -

 زدم،نمی حرف نامحرم با که من کردم،می سر چادر هک من بودم؟ ناخلف من... سارا

 من اگه علی، حاج شماست تقصیر هستم االن من که اینی... کردمنمی آرایش که من

 دست مردا با کنم،می آرایش من کهاین... شماست تقصیر سوختم جهنم آتش تو

 !شماست تقصیر گردممی حجاب بی دم،می
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 قلبم هم شاید نه یا بودم؟ زنده من! نبود هوا خید،چر نمی انگار زمین ایستاد، زمان

 پدر آغوش کردم تجربه بله کردم؟ تجربه باالخره شد؟ چی بودم؛ زنده ولی بود ایستاده

 !داشتم رو آن حسرت هستم سالگی 40 یآستانه در که االن تا که آغوشی را

 :کردم نگاهش دلخوری و اشک از پر هاییچشم با و کشیدم عقب

 بغل رو ساواش که هاییروز تمام کردی؟ برآورده رو آرزوم باالخره کردی؟ بغلم هباالخر  -

 ...کردیمی بغل رو سارا کردی،می

 !شدمی تکهتکه... سوختمی جااین( دادم ادامه و کردم قلبم به ایاشاره)

 :پرسیدم دلگیر و کشیدم عمیقی نفس بوسید، رو پیشونیم و کرد بغلم تر محکم

 کنم؟ حس رو خوشبختی نذاشتی چرا رو؟ محبتت این کردی ریغد ازم چرا -

 :چرخوند دستش توی رو تسبیحش و کشید صورتش به دستی

 ...سخته جوابش که دخترم نپرس... نپرس -

 :گفت بابا که برم بیرون اتاق از خواستم

 !ساره؟ مونیمی -

 :انداختم پایین رو سرم

 !مونممی -

 :گفتم اصرار با

 ...آرژین بمون -

 .بوسید رو گونم و شد خم
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 :گفت بهم محبت با

 ...نمیاد خوششون من از... باش خوش پیششون برو عزیزم برو -

 :کشیدم هم در رو هاماخم

 ...نیستم منم نخوان رو تو... بیخود -

 :گفت کرد، بغلم و خندید

 ...برو من عشق برو... محبتت این قربون به من ای -

 که انداختم باال ابرویی بودند، ایستاده شده گرد هایچشم با همه که شدم سالن وارد

 .نشستم مبل روی و دادم قورت رو خندم رفته؛ کنار یپرده به خورد چشمم

 :فشرد و گرفت رو دستم لبخند با سارا نشستند، و اومدند خودشون به همه

 آمریکا؟ تو هماون سال شش این کردیمی کارچی آبجی کن تعریف -

 :انداختم باال ایشونه القید

 بعد به ظهر از بعد چهار بیمارستان رفتممی صبح شش... بود کار فقط من زندگی -

 .بودم مطب هم

... جاییداین که شهمی ماه یک از بیشتر تقریبا   فهمیدم که طوراین: گفت امیرعلی

 کردید؟ واگذار کسی به رو مطبتون

 رو آینده ماه یک قرارهای ودمب سپرده منشیم به قبال... نکردم واگذار کسی به -

 .کنه کنسل

 :داد تکون سری
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 .بودید اومده دوستتون بخاطر مطلعم بله -

 :گفت مامان

 عزیزم؟ ایگرسنه ساره -

 :دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم

 .نخوردم هیچی داد رو پیشنهاد این آرژین که صبح از -

 :شد بلند جاش از امیرعلی

 .مبگیر  شام رممی من مامان -

 :گفت وافری ذوق با مامان

 ...شهمی زحمتت پسرم نکنه درد دستت -

 .رفت دنبالش در دم تا و

 :کردم زمزمه ب**ل زیر و کشیدم آهی

 !کنهنمی رفتار طوری این آرژین با وقت هیچ مطمئنا -

 :برگردوندم سمتش به رو سرم سارا صدای با

 دی؟نمی حق بهشون -

 :گفتم جدیت با

 از باید کسی اگر... شد زده تهمت و نشد اعتماد بهم که منی.. .منه با حق نه -

 با ترابطه تو سارا... نیستم ناراحت ازش هم اصال که منم اون باشه ناراحت آرژین
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 حق کسی باشم جااین من قراره اگر برسونه هم بابا به که بگو بهش خوبه مامان

 .نداره رو آرژین با رفتاری بد و اهانت

 .داشتمی نگه زیادی رو تر بزرگ احترام گفت، چشمی و اختاند بهم نگاهی

 :کرد عوض رو بحث

 ...میام دیگه ساعت چند یه گفت ساواش... زدها زنگ هم ساواش به مامان راستی -

 :کردم عوض رو بحث من باراین

 بشی؟ دار بچه خواینمی -

 :کشید صورتش به رو دستش

 .خوادنمی بچه علی امیر -

 :داختمان باال ابرویی

 .کردید ازدواج وقته خیلی که شما چرا؟ -

 :گفت حسرت با

 پنجم ماه تو ولی رفت پیش خوب ششم و پنجم ماه تا شدم حامله که باری اولین -

 پا یه مرغش کردم اصرار علی امیر به هرچقدر بعدشم و رفتم مرگ پای تا... افتاد بچم

 .نداره امکان گفت داشت

 :گفتم مکث کمی با

 ...باش نظرش زیر و کن پیدا خوب زشکپ یه خب -

 .کشیدمی بدبختی ما یخانواده کال   نگفت، چیزی و کشید آهی
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 بلند جام از ساواشه دونستممی. شد زده خونه زنگ که بود نگذشته ساعتی چند

 :گفتم رفتممی بود مشترک سارا با که قبلیم اتاق سمت به که حالی در و شدم

 ...نکنید یدارمب کنم، استرراحت رممی من -

 .شدم اتاق وارد بهش توجه بی که بزنه حرفی خواست سارا

 مثل داشتم توقع. نشست لبم روی پوزخندی کم کم ولی برد بهتم اول لحظه

 .نزنند وسایلم به دست سال هشت از بعد مزه بی هایفیلم

 پا روی عکس به نگاهم. نشستم جاهمون و انداختم تختم خالی جای به نگاهی

 ساواش بودیم، ایستاده نفری سه ساواش و سارا با که بود عکسی. افتاد تختی

 ساده دختر این بودم؟ من این. بود گذاشته سارا و من هایشونه روی رو هاشدست

 و بود کرده رها اششونه روی قیدی بی با رو چادرش که دختری آرایش؟ بی پوش

 به دستم! نبودم من که مطمئنا   نه خندید؟می برادرش و خواهر کنار در سرخوش

 از تاری که دختری رسیدم؟ کجا به و بودم کجا من زدم، پوزخندی و رفت شالم سمت

 بیرون خونه از صورتش توی موهاش ریختن بدون حاال بود ندیده نامحرم رو موهاش

 .حاال کردنمی آرایش ایذره که دختری ره،نمی

 .کردم باز رو هامچشم اتاق در صدای با

 .انداختم آنا به نگاهی و آوردم باال رو سرم

 :زد بهم لبخندی

 .بیرون بریم بیا کنی؟می چیکار جااین... سالم -

 :دادم تکیه دیوار به رو سرم
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 .ندارم حوصله... سالم -

 :کشید رو دستم

 چی؟ یعنی ندارم حوصله... ببینم پاشو -

 زیر سالم گرفت، رو نگاهش دیدنم با ساواش رفتم، بیرون اتاق از و شدم بلند حرص با

 .نشستم مامان کنار و کردم لبی

 بود نزدیک که رو اشکی. بودم ندیده ازش حال به تا که انداخت بهم محبتی با نگاه

 .انداختم پایین رو سرم و زدم پس بریزه

 عمه؟ -

 .شدم خیره حامی به و آوردم باال رو سرم

 :گفتم محبت با

 عمه؟ جان   -

 ما؟ یخونه نمیای دیگه-

 :گفتم ب**ل زیر و ساواش به شدم یرهخ

 .عمه دونمنمی -

 .گرفتم ازش رو نگاهم گوشیم صدای با

 :دادم جواب و رفتم سالن از ایگوشه به و شدم بلند همین بخاطر کیه دونستممی

 ...جانم -

 :کشید عمیقی نفس
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 .شده تنگ برات دلم -

 :خندیدم ریز

 ...بودی جااین االن همین -

 :گفت حرص با

 بیام؟ کی... دورم تو از ساله یک انگار ولی -

 :گفتم متعجب

 کجا؟ -

 :گفت مصمم

 .خواستگاری -

 :شد بلند کمی خندم صدای

 .نیست خوب حالت کنم فکر... عزیزم کن استراحت برو -

 .کردم قطع بزنه حرفی بدم اجازه کهاین بدون

 .گوشیم به شدم خیره لبخند با

 .باشی هداشت دوستش انقدر کردمنمی فکر -

 :انداختم باال ابرویی ساواش دیدن با برگشتم، عقب به

 چرا؟ -

 :چرخوند رو هاشچشم و زد پوزخند
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 این اونم... کنی جایگزینش رو کسی شدنمی باورم که پرستیدیمی رو کاوان جوری -

 ...پسره

 نمیاد؟ خوشت ازش چرا -

 :کرد اخم و داد فشار هم روی رو هاشچشم حرص با

 باعث اون چون گرفت، ما از رو تو چون کرد، نابود رو زندگیت از سال هشت چون -

 جونم به که خواهرم شد باعث چون کنیم، نگاه هم به سرد انقدر تو و من االن شد

 ...چون بدم، دست از رو بود بسته

 :دویدم حرفش بین و شدم کالفه

 هم رو رژینآ باید خوایمی رومن... دیگه شد تموم چیز همه... ساواش کن بس -

 !کنی قبولش باید هم تو کرده قبولش بابا... بخوای

 :کشید پوفی آشفته

 ...نداری رو به رنگ بخور چیزی یه بریم پاشو -

 .کرد بلندم و کشید رو دستم

 :گفت جدی خیلی ساواش و رفتیم مامان سمت به هم با

 بیاید؟ لحظه یه شهمی مامان -

 .شدند آشپزخونه وارد هم با و شد بلند مامان

 بلند جا از منه درباره هاشونحرف کردممی حس بود، شده طوالنی هاشونصحبت

 .رفتم آشپزخونه سمت به آب خوردن بهونه به و شدم

 ...بگو بهش مامان -
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 :اومد مامان لرزون صدای

 بفهمه بابات... نده عذابش رسیده خوشبختی به تازه دختر این ساواش نکن -

 ...کنهمی بیچارمون

 :داد جواب غیظ با شساوا

 رو راز این دیگه تونمنمی من مامان استغفرهللا؛... کاری گند کی تا من؟ مادر کی تا -

 ...بگو بهش خودت شد خراب گفتم چیزی یه یهو دارم، نگه

 :کرد نگاهش درموندگی با مامان

 هستی ایبچه... منی هووی دختر تو! عزیزم دختر جان، ساره بگم برم بگم؟ چی برم -

 با مادرش پیش سال پنج و سی که ایبچه نداشتم؟ خبر تو از سالگیت یک تا من که

 نشست دلم به مهرش که ایبچه شد؟ حامله شوهرم از و شد زندگیم وارد نقشه

 کنم؟ نگاهش خواستمنمی وگرنه

 و راحتی همین به دادم،می گوش حس بی و بودم ایستاده من ولی کردمی گریه مامان

 این؟ از باالتر بدبختی و فهمیدم رو تلخ قیقتح لحظه یک در

 :شدم آشپزخونه وارد مصنوعی لبخند با و کشیدم عمیقی نفس

 ...هارفت ضعف دلم کنی؟می کارچی مامان -

 :کرد پاک رو اشکاش نفهمم من که جوری

 ...بکشم غذا برات عزیزم بشین -

 .کردم بغلش و دادم مادرم به رو نگاهم رفت، بیرون آشپزخونه از ساواش

 :گفت ترسیده لبخند با
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 !ساره عه -

 :گفتم بغض با

 .کشیدی زحمت برام خیلی... عاشقتم... دارم دوست خیلی مامان -

 :کرد بغلم و طرفم برگشت

 ...مادر هست و بود وظیفم -

 :کردم بغض

 ...نبود وظیفت -

 :شنیدم رو هاشونحرف که کرد حس گویا کرد نگاهم ترس با

 چیه؟ منظورت ساره؟ زنیمی چیه هاحرف این-

! ساره من، که نفهمید کس هیچ نفهمید کس هیچ روز اون و زدم تلخی لبخند

 با گویی که زنی نداشت، وفا که هستم زنی دختر و نیستم مادر این دختر فهمیدم

 سه نبودم اگه که منی آورد، دنیا به را لعنتی من و گذاشت مادرم زندگی به پا دسیسه

 پر رنج، و درد از پر درونی! من خود آخر در و آرژین کاوان، داشتند؛ یآرام زندگی نفر

 .حسرت از سرشار زندگی و سفیدی و سیاهی از

 .بیاد امیرعلی مونممی منتظر نیستم گرسنه دیگه... مامان هیچی-

 که توقعاتی به نیشخندی. رفت بیرون آشپزخونه از مامان که نشستم صندلی روی

 نیستم، هااون از من دونستندمی که برادری و مادر از داشتم توقعی چه. زدم داشتم

 روی دستی بیرون نکردند پرتم آشغالی مثل که بودند کرده محبت حقم در هم باز

 :آوردم باال رو سرم نشست، بازوم
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 عمه؟ خوبی-

 :کنم تظاهر تونستممی اما نبودم که خوب

 .عزیزم خوبم-

 بیش بچه این که کردم اعتراف هم باز من و کرد کج رو سرش و صندلی روی نشست

 .منه به شبیه هم کمی و ساواش به شبیه حد از

 .کردم قهر بابام با رفتی وقتی دارم دوست خیلی من عمه-

 خوش موهای به دستی داد،می انرژی بهم توانش حد از بیش بچه این خندیدم بلند

 :بوسیدمش و کشیدم اشخرمایی حالت خوش و رنگ

 ...عمه دارم وستد خیلی هممن-

 :گفت و اورد باال رو انگشتش

 بگم؟ چیزی یه-

 :نشوندمش پام روی و کردم بلندش

 عزیزم؟ بگو-

 :کرد ترعریض رو لبخندش

 ...بیاره برادر یا خواهر یه برام قراره گفته مامانم-

 !بود حامله آناهیتا پس گرفت، جون لبخندم

 !هاندی لو بود قرار شیطون، ای-

 :انداخت بهش باری نتشیط نگاه حامی
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 .گفتم ساره عمه به فقط کن باور بابا-

 :پیچوند کمی و گرفت رو گوشش ساواش

 زیر پیش دیقه چند همین... نیستم بابات که نشناسم رو تو اگه من جونور آخه-

 پدرجونه؟ و مادرجون نوبت هم ساره از بعد البد... زدیمی حرف داشتی سارا گوش

 :اومد آنا جیغ صدای

 فردا گیرهمی یاد جونور؟ چی ینی نزن، حرف اینجوری بچه با گفتم بار هزار اشساو-

 ...گهمی بقیه جلو

 .نداد رو جوابش و خندید ساواش

 بود باری اولین این شد، خورده امیرعلی هایشوخی و حامی هایزبونی شیرین با شام

 و داشت رسمی و خشک جو همیشه خونه این. کردممی تجربه رو چیزی همچین که

 بلند صدای با نه و کردمی شوخی نه شرایطی هر در یا سفره سر کس هیچ

 اذیت رو سارا که شدمی ساواش و من به مربوط بود ایخنده هم اگر! خندیدمی

 .شدمی نصیبمون مامان طرف از گردنی پس یه دو هر بعد و کردیممی

 کاوان از همراه تا دبو حامیم مواقع اکثر. بود هامشیطنت یهمه یپایه ساواش

 همیشه بودند، عقد آناهیتا و ساواش بودیم نامزد باهم که وقتی اومد،نمی خوشش

 و آناهیتا! آوردممی در طفلک آنای سر رو تالفیش منم که رسوندمی کاوان به آزاری یه

 .بشن دور نفر دو ما از که بود این سعیشون تمام کاوان

 اتاق توی سارا و آناهیتا من چرخیدم، و اومد لبم روی لبخندی گذشته خاطرات یاد

 .بودند ساواش اتاق توی حامی و علی امیر و ساواش و من
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 چشمم. بودیم انداخته زمین روی رو جامون سه هر بخوابیم تخت روی شدنمی چون

 :دادم جواب سریع خورد،می زنگ صدابی که افتاد گوشیم به

 ...الو-

 :آورد لبم روی لبخند حرصیش صدای

 ...دادی جواب باالخره خانوم عجب چه -

 :خورد گوشم به مهربونش صدای که که خندیدم ریز

 ...نشنیدم روزه یک که هاتخنده اون قربونت -

 دوباره گفتممی چیزی اگه اما خورهنمی ما سن به یکم هاحرف این کردممی حس خب

 .زدمی غر

 ساره؟ -

 جانم؟ -

 :داد ادامه من قعمو بی" جانم" این از کرد مکث کمی

 ...بودی بغلم تو االن کاش ای... شده تنگ برات دلم... زندگی سالمت به جانت -

 نشده محرم خوایمی بفهمه حاجی کافیه فقط ولی عزیزم شده تنگ برات دلم منم -

 ...کنی بغل رودخترش

 خنده این یصدقه قربون داشتم دوست چقدر هم من و شنیدم رو خندش صدای

 :برم

 ژین؟آر -
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 .خوردم رو حرفم که بدم ادمه خواستم و آناهیتا و سارا سمت به چرخیدم

 رو دوتا این کنجکاوی که فرستادم بلندش صدای و امگوشی به لعنتی ب**ل زیر

 .بود شیطنتشون از پر هایچشم این دلیل و بود برانگیخته

 :کردم ایسرفه تک

 .خوش شبت زنم،می زنگ بهت بعدا -

 بود من لبی زیر هایفحش و رفت باال خندشون صدای که کنم قطع دنبو منتظر گویا

 .شدمی نصیبشون که

 !اه بگیرم؟ شوهراتون با رو شما مچ منم خوبه... خاصیت بی فضوالی -

 :انداخت باال ابرویی آناهیتا

 ...شوهرامونن که ما خب -

 :اومد بیرون از امیرعلی صدای

 ...بخندید ترومآر  یکم شیدنمی ناراحت هااگهخانوم -

 من و تونستندمی مگه ولی بخوردند رو خندشون کردند سعی هم دوتا اون

 .خندندمی چی به واقعا دونستمنمی

*** 

 فشاری پا اگر که چیزی بود؛ عروس لباس پوشیدن نداشتم رو تصورش که چیزی تنها

 .کردممی قبول عمرا نبود آرژین حد از بیش

 بازم ولی نداشت پف زیاد خودم خواست به که وسیعر  لباس اون با بودم من حاال

 .اشتنه باال قسمت روی نگین از پر و بود زیبا اما گیر پا و دست
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 داد، دستم رو گلم دست و کرد تنم رو شنلم اومد جلو آرژین بردار فیلم یاشاره با

 .شیک هایلیلیوم از پر زیبایی گل دسته

 هم خودش و سوارشم کرد کمکم م،رفتی ماشینش سمت به باهم و گرفت رو دستم

 .نشست صندلی روی

 :کرد باز ب**ل که بود نگذشته افتادنمون راه از دقیقه چند

 شده؟ چیزی ساره -

 رو دستم بود جلو به حواسش که حالی در نگفتم، چیزی و رفتم ور گلم دسته با

 :فشرد

 گفته؟ چیزی کسی شده؟ چیزی -

 :خندید که انداختم باال رو سرم

 !خورده؟ موش روزبونتون احیانا سعادت مخانو -

 :گفت که کردم نگاش حرص با

 ...دیگه بگو خب -

 ...ساده مهمونی یه... نبود پاش و ریخت همه این به نیازی آخه خب... هیچی -

 توی تورو عمرا عروسی بدون من که گفتم هم... زدیم حرف موردش در قبال... هیس -

 .ببرم خودم یخونه

 رسیدیم که باغ به! نداشت رودست لجبازی توی گفتم،" ایباشه "و کشیدم پوفی

 .کردیم عمل بردار فیلم فرامین طبق هم باز. شدیم پیاده و کرد پارک رو ماشین
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 که بود این جالب. انداختیم باغ داخل رو هاعکس آتلیه توی گرفتن عکس جای به

 حرکت بردار یلمف سر پشت سارا و آناهیتا آوین بندازیم خواستیممی عکسی هر

 دست هایعکس! برن فرستاد رو شون سه هر و اومد در حرصش آخر که کردندمی

 .شد گرفته خودمون خواست به که هم جمعی

 آخر و بود نه کالم یک حرفش باشه مختلط عروسی بودیم کرده التماس بابا به هرچی

 .بگیریم جدا شدیم مجبور هم

 .بشینیم بودیم ستهتون و بود شده تموم هاگرفتن عکس تازه

 مالش رو پام ساق نشه متوجه کسی که جوری انداخت، بهم خندونی نگاه آرژین

 :دادم

 کار؟چی خوایممی عروسی اخه گفتم هی... شممی نابود دارم... اومد در پدرم آرژین -

 ...گفتم همین بخاطر نکردی گوش

 پر هاشچشم کردم، مکث نگاهش دیدن با که کردممی غر غر هم سر پشت داشتم

 !عشق و خواستن حس از پر بود، ناب حس یه از

 .بشینیم ذارهنمی بودم مطمئن کشیدم، آهی آوین دیدن با

 .دامادن و عروس رقص منتظر همه... دیگه برقصید بلندشید -

 .گرفت رو دستم و زد خستگیم به لبخندی آرژین

 .هامچشم به شد خیره و ایستاد روی به رو
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 تو عاشقه شدم که شد چی دونمنمی قلبم تو دادی جا روخودت اتگیر  نگاه اون با

 کمکم

 به خوبم حاله این آره لحظه یه نبینمت شهنمی آروم دلم دیوونه منه دونهمی خدا

 ارزه می دنیا همه

 کردی بد دلو حاله کردی عاشقم

 وامونده دله قلق دیگه توئه دست   آخه بیخیال

 مونده جا تو پیشه که دلی گیرهمی نباشی دونیمی کردی پا به آتیشی کردی چیکار تو

 کردی بد دلو حاله کردی عاشقم

 وامونده دله قلق دیگه توئه دست   آخه بیخیال

 کردی پا به آتیشی کردی چیکار تو

 مونده جا تو پیشه که دلی گیرهمی نباشی دونیمی

 روی سر میخواد دلم باهات خوشم دارم دوست جون دلو با کمون ابرو بمون پیشم

 بذارم زانوت

 یکی تو منو کُشتی شدمو عاشقش که کی به بگم دلمو حرف   تکی خودم بیقرارتم

 کردی بد دلو حاله کردی عاشقم

 وامونده دله قلق دیگه توئه دست   آخه بیخیال

 کردی پا به آتیشی کردی چیکار تو

 مونده جا تو پیشه که دلی گیرهمی نباشی دونیمی
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 کردی بد دلو حاله کردی عاشقم

 وامونده دله قلق دیگه توئه دست   آخه بیخیال

 کردی پا به آتیشی کردی چیکار تو

 مونده جا تو پیشه که دلی گیرهمی نباشی میدونی

 :کرد زمزمه خوردمی تکون کنارم که درحالی و آورد پایین رو سرش

 لحظه یه نبینمت شهنمی آروم دلم دیوونه منه دونهمی خدا -

 ارزه می دنیا همه به وبمخ حاله این آره

 کردی بد رودل حاله کردی عاشقم

 وامونده دله قلق دیگه توئه دست   آخه بیخیال

 

 بهم تا اومد غمش تمام با که دیدم رو مشکی چشم مرد من و گذشت هم شب اون

 جای مشکیش هایچشم و بود بسته جونش به جونم زمانی که مردی بگه، تبریک

 اما کنهمی خودش دیونه رو من مشکی چشم جفت فتج یه هنوزم. رو من کردمی

 .نیست کاوان مشکی چشم اون

*** 

 در خونی مانند ولی نبود من خون از که پسرکی ام،ساله هفت پسرک به شدم خیره

 سه زندگی بود این و بودم باخته او به دین و دل که مردی... داشت جریان هامرگ

 چاشنی با گاهی و عشق از لبریز خوشی، نا و خوشی از سرشار زندگی! ما ینفره

 !نفرت
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 .زندگی عطف ینقطه به رسیدن و هولناک هایدره از عبور

 معنی مانند هم وجودش که کاوان اسم به مردی با شروعش بود، این من زندگی

 که آرژین اسم به مردی با اشادامه و زندگیم طوفان برابر در بود ایصخره اسمش

 .عشقش با مرا درون دکشی آتش به اسمش همچون

 یعنی خوشبختی ها،لحظه همین خوشبختی گردمنمی خوشبختی دنبال به من پس

 .است من درون خوشبختی... هالبخند همین

* 

 ...دارم دوست چقدر تورا نپرس من از

 ...دنیا ی اندازه به بگویم اگر

 ...است کم

 تورا من

 ...دارم دوست آب قطره یک ی اندازه به

 ...شدی محتاجش وقتی

 ...فهمیمی

* 

 ۰۰:۱۵ ساعت 1397 سال ماه دی

❤1397/10/22❤ 

××× 
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 :نویسنده از سخنی

 خودتون لطف به رو هاکاستی و کم و باشه اومده خوشتون امیدوارم عزیزم دوستان

 مشکل به جاها خیلی بودنم کار تازه به توجه با و بود اثرم دومین این. ببخشید

 .باشید همراهم بعدیم یهاکار در امیدوارم و برخوردم

 گرامیم ناظر از کنممی ویژه تشکر کردند، همراهیم که دوستانی تمام از ممنون خیلی

 .کرد کمکم بسیار که عزیزم احمدی مهدیه@

 الیک و پیگیری و بودند همراهم رمانم ابتدای از که خوبم دوستان از ممنونم

 گلم دوستان. کردندمی

¤¤@ᄊﾑ尺ﾑﾚ¤¤ 

@FaEzeH #A 

 شاد شرقی@

@hesammollahoseini 

 موگویی مریم@

 دخترصحرا@

@Sam in 

 پیشرفت تا کردند نقد که دوستانی و عزیزان شما یهمه از ممنونم خیلی

 ❤❤❤❤.کنم
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 https://forum.1roman.ir/threads/50402/:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و دهستی نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 mehran| __ شودمی خلق جدیدی دنیای رمان

 سرحدی.س|  محکم گاه تکیه رمان

 نارویی غزل|  آفرودیت آیین رمان
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