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 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z: نویسنده

 

 معمایی, عاشقانه: ژانر

 !شکیباباشید!نیست اجباری ازدواج ،رمان رمان این««توجه

         

        

. 

 :شد بیشتر کمرم روی فشاردستش

 زشتی؟ خیلی دونستی می_

 :انداختم بهش نگاهی

 خوشگلی خیلی تو که نه_
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 :چرخوند رو چشمش

 کنن؟ می تعریف ازجنابعالی دارن یا کنن می جان نوش دارن رو من نشستن اینجا که دخترا این نظرت به_

 گذاشتم شونش روی رو دستم و انداختم باال شونه

 :اوردم شونش روی فشاری باناخنام

 .کنن می جان نوش دارن رو شما عزیزدلم_

 نظرت!هووم کنم؟ هامی أجنبی ازاین یکی وتن درمیارم تنم از رو مسخره لباس این االن من مشتاقید خیلی اگه

 خودشیفته؟ آقای چیه

 :انداخت باال ابرویی

 کنم می کوتاه من رو زبونت اون_

 کنی عمل بهش نتونی که نزن زِری: زدم پوزخندی

 :بردم فرو شونش تو بیشتر رو ناخنام داد کمرم رو که بافشاری

 جوون دکی بیوفتی ور که درنیوفت بامن کن گوش خوب_

 :رفت هم تو اخماش

 .شود شبی چه امشب_

 :خندیدم

 بیارم برات رو ها أجنبی ازاین یکی نره یادم اوه رویایی بسازم برات شبی یه آره_

 چیکار؟ خوام می رو اینا توهستی تا ـ

 :بوسیدم رو گونش و کردم روغنچه لبام

 !باش خیال همین به هه_

 .بود باز نیشم بود مونده جملم توکف

 .ندارم مسخره مجلس این به حسی ولی منم عروسش که ای عروسی عروسیِ، عجب

 ! کردم ای مسخره کار چه من گیره می خندم

 !کنم هرکاری خانوادم برای حاضرم من خب ولی
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 خانوادم؟

 !پدرمهِ داییم که ای خانواده

 !مادرمهِ زنداییم

 !خواهرمهِ دخترداییم

 .بودن وخندون خوشحال جمعیت همه

 .نبود مهم برام من ولی

 کنارم قیافه خوش مرد این وجود حتی

 .نکنه اذیتم اگه حتی

  روگرفت؛ جشن بهترین درسته

 .بهترمیشد بود عزا اگه ولی

 .خوره می بهم داره حالم واقعا چون

 .نبودم چندش عروسی این گرفتن به راضی

 .خورن می رو من عروسیه شام باخوشحالی دارن اینا.نبودم وشام وشیرینی میوه همه این بودن به راضی

 ومدرن پیک و تاالرشیک یه

 رنگی نورهای پراز

 .بود ص*ق*ر پیست وسط سرم روی شده ریخته های شاباش از ردی هنوز

 .شدم ومشغول کردم خرد بشقاب برداشتم،توی موز دونه یه خیالی بی با

 !نخوره موز عروس خود داره دلیلی چه

 افتاد ص*ق*ر درحال جمعیت به نگاهم

 پولدار تکشون تک

 برق و زرق پر لباسهای

 .نبودن کن ول اینا ولی بود شام سرو موقع

 ...نرفتن عروسی تاحاال انگار دیگه بشینید دودقه دارن، میخ زیرشون انگار
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 حسووود پدید ندید های زنیکه

 .نشست لبهام روی تصنعی هرچند لبخندی. کرد می نگاهم مغموم ای باچهره رها. چرخوندم رو سرم

 .داشتم دوست رو تاالر فضای

 ومسی طالیی رنگ از تلفیقی

 .بگیرم تونستم نمی آشغال سامیار اون از رو نگاهم کردم می هرکار

 .کرد می نگاهم درار حرص پوزخند یه با شیک خیلی

 .زدم نمایی دندون لبخند بیشترش خوردن حرص واس منم

 .میدی پس اینکارتو تقاص

 .چرخوندم رو سرم روبروم زنی باقرارگرفتن

 ：زد لبخندی

 داماد عروس مخصوص غذا سرو اتاق بیارید تشریف داماد همراه گلم_

 ：انداختم باال ای مسخره باحالت رو ابروم

 ...مرسی!باشه غذامون خوردن نحوه نمیاد خوشم هم عروسیم فیلم توی...راحتم اینجا من...خانوم خواد نمی نه_

 ：گفت سام که بزنه حرفی خواست

 ..کنم می حساب جدا شما با من جان عرفانه خیال بی_

 جان؟اهوع عرفانه

 .میزد رو دلم غذاشم بوی خوردم؛ می میوه و کردم می نگاه فقط ها مترسک عین آخرمجلس تا

 .نداشتم میلی

 .شد تموم مسخره عروسی این باالخره

 :داد جای آغوشش تو رو من رها خواهرم، بگم که بهتر یاهمون دخترداییم

 !میشی خوشبخت باهاش مطمئنم_

 :کردم نگاهش
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 خودشیفته این با چی برای که دونی بهترمی بازهم وخودت ندارم حسی هیچ بهش که رومیشناسی من رهاخوب_

 .کردم ازدواج

 .شدم ناراحت و روگرفت شدحالم سرازیر ازچشمش اشکی

 .میزنی طعنه دیگه چرا کردی رو اینکار توکه

 ...بهار شرمندتم دونم می توباشم جای باید من رهاـ

 نباش من نگران رهاجونم خواهرمنی تک تو:زدم لبخندی

 

 کردم ازدواج خودشیفته این با من چرا دونه می خوب که کسیه رهاتنها

 :انداخت چشمام به نگاهی حوری مادرم یاهمون زنداییم

 بزن زنگ بهم باش خودت مواظب بهارکم بشم چشات فدای_

 .بوسیدمش مینداخت مادرم یاد رو من عطرتنش

 :بوسید نرم رو پیشونیم رضا پدرم یاهمون داییم

 .دخترم هستم من اومد پیش هرمشکلی_

 :بوسیدمش

 .نیاد پیش مشکلی امیدوارم_

 گذاشت خودشیفته دست تو رو دستم

 .افتاد وخانوادم من بین زیادی فاصله

 توشمال وخانوادم کنم زندگی کیش باید من

  خدا هی

 :گذاشتم ماشین پنجره شیشه لب رو دستم

 !کنم؟ حاالچیکار_

 :کشیدم عمیق نفسی پوف

 من زندگی از هم این_
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 برات خیلی میشه تنگ دلم اگه

 منـــوبــبــخــش

 چشات توشهر میشه گم نگام اگه

 روبـبـخــش مـن

 شمرم رومی ها شباستاره اگه بـبخش رو من

 دارم دوست میگم بهت همه پیش همش اگه

 میچینم گل سبد سبد برات که ببخش رو من

 !آهنگی چه

 !داریم دوست رو هم قد چه هم خودشیفته واین من

 .اومدم بیرون ازتَوَهُم ماشین باایست

 :کردم نگاش

 داشتی؟ چرانگه_

 بود نِرِوَم رو اخمش اون هنوز

 باتوئما ـ من

 : کشید بیرون رو سیگاری جعبه اورد، داشبرد سمت رو دستش

 متنفرم ازت من دونی می خوب خودت_

 :خندیدم

 .دارم حس بهت باالتر درجه یه تنفر از من نظریم هم عجب به به_

 :میزنه بهم رو حالم سیگارش بوی

 شنوم می مزخرفاتتم ادامه خودشیفته ی پسره هووی_

 کشیدم گردنم روی رو دستم

 کنی زندگی بامن نداری حقی ولی کیش برمت می من _

 بده طالقم: من
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 :شد براق نگاهش

 موقعش به_

 کنم زندگی تو کنار ای لحظه خوام نمی من االنه موقعش ـ من

 :زد پوزخندی

 .میدونی خودت روخوب این بود رها خواهرت تقصیر همش کنم، زندگی باتو حاضرنبودم منم کن گوش خوب بهار_

 :گذاشتم سرم روی رو دستم

 برسی؟ کجا به حرفات بااین خوای می_

 :زد سیگارش به محکمی وپک گرفت ازم چشم

 ...دارم دوست رو ای دیگه کسی خودم من_

 :زدم خندی نیش

 چه؟ من به هرهر_

 !کنی خودت تامنوعاشق نکن تالشی هیچ پس ـ

 رفت هوا به خندم

 خونی؟ می زیاد رمان اینکه مثل ـ من

 : گفتم مسخرگی با من و پرید باال ابروش

 !مادرجان آه خخخ شدن خسته دل عاشق هم کنار نداشتن دوست رو هم طرف دو نویسه می که رماناس تو_

 .کرد پنهون رو خندش

 زدم کنار رو مسخره تور دراورد حرکت به رو ماشین

 کردم میزون هام شونه روی رو شنلم

 .صبحه ده فردا پروازمون ساعت هتل میریم االن _

 .کشیدم عمیق نفسی

 .نبود مهم برام هیچی نبود مهم برام

 .نبود چیزمهم هیچ برام اتفاق این بعد لحظه دراین اینجا االن الاقل
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 ...خودش ولی عالیه سام وضع

 .بشم مرد این عاشق روزی که گنجه نمی سرم توی حتی

 .داشت خواهم عاشقانه فوق زندگی کردم،یه فکرمی همیشه

 ...االن ولی دارم دوسش که کنارکسی

 دادم روپایین پنجره کرد؛ می خفم سیگارش بوی

 ماشین، سواربهترین لباس؛ بهترین توی عروسم، من مثال

 .نبود اینامهم

 .نداری کم توچیزی بگید بود؟شاید

 . دادم تکون رو سرم باکالفگی

 !چیکارکنم میخوام دونستم نمی

 .دار خنده چه اوه اوه شیم هم عاشق پسره واین من بگیریم، مثالفرض. داره خنده ، بودم حس بی ؛ بودم مبهم

  داریم مگه میشه؟ اصالمگه

 :گفت که اومد رولبام خنده ازفکرش

 خندی؟ می چی به_

 بگم؟ بهت باید ـ

 . شد دیده روگونش وچال اومد کش ولبهاش کرد اخمی

 : گفت و بازکرد بود، روگرفته کروات جای که احساسات ابراز پاپیون و کشید مشکیش موهای بین دستی

 

 بودم دیده حال تابه که بود مجلسی ترین مزخرف_

 !بودم من دوماد مسخره چه هه

 :خندیدم

 بودم من ترعروس مسخره وازاون_

 :کرد وخاموش ضبط
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 چیکارکنی؟ میخوای_

 دادم تکون دونم نمی معنی به رو وسرم انداختم باال شونه

 بپرسم؟ سوال یه ـ من

 مسخرس هم سوالت ای،درنتیجه ،دیوونه داره مورد توعقلت _

 :خندیدم

 کیشه؟ تو داری دوسش که دختره اون_

 :زد برقی رنگ ای نقره حلقه گذاشت فرمون روی رو، دستاش

 مهمه؟_

 فقط سواله _

 بشی شخصیم واردمسائل ندارم دوست _

 .کردم کج خیالی بی با رو لبهام منم

 .میاد من برای أدا اینقد پرسیدم چی انگار

 

  بعد ساعت چند

 

 انداختم سرم روی رو وکالهش کردم محکم دورگردنم رو شنل. داشت نگه بزرگ کنارهتلی

 .بازکنه برام رو در نداشتم دوست

 گذاشتم بیرون رو پام گذاشتم، دستگیره روی رو دستم درنتیجه

 قرارگرفت بلندمتنفربودم،کنارم پاشنه ازکفش همیشه

 .ستیمه کی ما انگار حاال بهتر، تاماروببینه، نبود بودوکسی شب نصفه باالرفتیم؛ هارو پله کفشا این تق باتق

 .برد اتاقی سمت به رو ما پرسنل از یکی

 دیدم قدی آیینه توی رو خودم رفت، عقب کمی شنلم

 خالص سبز من چشای. درخشید می سبزم چشمای
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 .کرد باز رو اتاق در عسلی؛ به مایل سبز سام وچشمای

 .نرفتم داخل

 .باشم اتاق یه توی باتو، خوام نمی من: من

 :زد برقی چشاش

 .ندارم کاری باهات نترس_

 :زدم خندی نیش

 گفتم کلی... باشی داشته کاری نداری جرأت_

 باشم تنها امشب خوام می

 :اومد بیرون ازاتاق

 گیرم می خودم برای دیگه اتاق یه میرم من بمون، اتاق این توی تو_

 .میومد بهم خیلی رنگ سفید دکلته لباس وایسادم آیینه روبروی گرفتم؛ ازخدمتکار رو چمدونم

 کردم، جدا ازسرم رو سنجاقا.میزد برق مشکیم موهای

 .زدم شونه رو موهام

 .نشنیدم سام از خوبی چیزای افتادم، روتخت اساسی، دوش یه از وبعد

 کنم درست رو اوضاع بایدخودم، ندارم، اعتماد بهش

 رفتم فرو خواب تو ای خمیازه از وبعد بستم رو چشمام

 خانوم؟خانوم؟_

 گشتم ساعت دنبال باچشمام موندم؛ خواب وای چشاموبازکردم؛

 .داد می رونشون صبح پنج

 رفتم در سمت به خوابالو باچشمای

 !بله ـ من

 شده اشتباه ازمسافرا یکی با دادیم شما به که ازچمدونایی یکی خانوم _

 رنگیه؟ چه:کشیدم ای خمیازه
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 رنگه سفید _

 : داد دستم رو بعدچمدونی

 اینه شما چمدون_

 :گفتم و دادم رو چمدون

 غذابیارید؟ کمی میشه_

 :زد لبخندی

 چشم_

 دامنش روی روهم عروس تاج گذاشتم، تخت روی رو عروس لباس بستم؛ رو در

 .کشیدم بیرون چمدونم توی از ومانتویی شال

 .زدم مالیمی رژلب و بستم رو موهام

 .سیرکردم رو ،شکمم غذا سینی وگرفتن در باصدای

 .پوشیدم رو مشکیم مانتوی

 .اشمب کنارش که نداشت دلیلی.  کردم پام رو هام وکتونی ریختم کوله یه تو رو لباسام تموم کردم درست رو شام

 .ترسیدم می ازش

 .وایسادم سام اتاق در روبروی.کردم باز آروم رو دراتاقم

 .بازکردم رو دراتاقش

 شکِ روهم سوئیچ برداشتم، تومنی پنجاه پول ای دسته پولش کیف از و رفتم کتش سمت بود؛ خوابیده چهارطاق

 .رفتم

. بارهادارم زیادی فرق بهارمهرزادم؛ من! پسرجون ببین:نوشتم دامادیش سفید ورولباس برداشتم رو خودکار

 یا هستی توکی بهبهانی سام آقای دیگه نیست مهم. سامیاربود فطرت پست تقصیرداداش. شد تقسیم عادالنه

 .بگذره خوش باشم؛ کنارت ندارم میلی من! کنی چیکارمی

 ور سامیار احمقانه پیشنهاد و داشتی برمی دست کاریات کثافت از خواستی می اگه تو زیاد، خیلی متنفرم ازت

 ونچ برم می گوشیتم برداشتم؛ رو ماشین نیست مهم زیاد که اجازت با. کنی بدبخت رو من که کردی نمی قبول

 .هستی عیاشی،قماربازقهاری کاریات؛تویه کثافت بروپی هه. وصله گوشیت به ماشینت اس پی جی دونم می
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 (بهار همیشه گل) بشم بازیت خنگ اون قربون

 تیرخورده توش که کشیدم قلب یه براش بعد

 .بست نقش روش لبام عکس و چسبوندم پیرهنش به رو لبیم رژ لبای و خندیدم

 برداشتم روهم گوشی

 . رفتیم بروکهِ د و بستم آروم رو در

 توی خوردم می چرخ شدم؛ سوارماشین.بدن رو وآمارم نبیننم وقت یه ها، تاخدمتکار دیوارگذشتم کنار از

 .کردم گم رو راه دیگه که رفتم اونقدر!شمال خیابونای

 .دادم تکیه ماشین گاه تکیه به رو وسرم کردم پارک ای گوشه رو ماشین و شدم بست بن کوچه یه وارد

 بدبخت رو من خواست می ولی داشت جذابیت.بود قیافه خوش خیلی کردم نگاه رو عکساش اوردم، باال گوشیشو

 ! رو شناسنامم کرده کثیف.هست شناسنامم تو اسمش االنم هرحال به.کنه

 !کنم می چیکاردارم دونستم نمی

********* 

 .داشتم ای خونه همچین آرزوی گفت میشه.بود لبم رو لبخندی داره، دکوری عجب شدم؛ خونه وارد

 ! لواسون تو بزرگ ویالیی خونه یه.جداکردم ازتنم رو قرمزچسبونم مانتوی

 باشه؟ فرز اینقدز کالس تنبل کرد می رو فکرش کی

 .بودم طبیعت عاشق مسخرست،من ندنخو درس

 .بود افتضاح درسام بقیه فایده چه ولی بودم روفول زیست

 .کردم روشن ماه یک بعد رو سام گوشی.رفتم باال ها ازپله

 ..کردم می سر هتل توی ماه یک این توی

 کال ومیس مسیج قدر چه جون

 با و گردی برمی بازکن رو گوشات ای؟خوب یاتوعقده عیاشم من عوضی دختره: بازکردم رو پیغاما از یکی خندیدم،

 .میای کیش به من

 .فرارکردم من که بود روزی همون تا فقط ها پیغام که بود ازاین تعجبم کردم پاک رو ها پیغام بقیه و خندیدم

 .انداختم گوشی تو رو خودم کارت سیم و جداکردم رو کارت سیم
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 .میاد دستم به اپل گوشی چه اوه

 کارت به رو بود کارتش تو که میلیاردی پول دونستم می رو سام بانک عابر رمز چون فرارکردم که زمانی درست

 .اومدم تهران به بعد و دادم انتقال خودم

 .اینجام که واالن کردم انتخاب رو لواسون توی ویال یه

 . محضه دیووانگی برگردم اگرهم دونم می ولی دورم، ازخانوادم درسته خوشحالم خیلی

 . نمیدادن ویال تنها دختر به وگرنه بود توشناسنامم سام اسم چون خریدم راحتی به رو ویال

 .افتاد بیرون سام و خودم دونفره عکس دفترم ازبین اوردم، بیرون رو خاطراتم دفترچه بازکردم رو کولم

 .نمیشد آدم برای زندگی ی سایه یه وقت هیچ قهار عیاش یه گیربود،ولی ونفس جذابً واقعا سام

 .رفت خونه خرید سر پولم بیشتر

 .کردم عوض بیشتر اطمینان برای روهم ماشین

 خوشگل رنگی های گل از پر باشم، داشته فروشی گل مغازه یه خواست می دلم

 .برداشتم رو دستیم کیف و کردم تنم ای ساده مانتوی بخرم، هم مغازه یه تونستم می

 یه دمدا ترجیح بودن، پسرجوون همشون ولی زیادبود امالکی البته پیداکردم، امالکی یه تا گشتم ساعت نیم یه

 .پیداکنم خرفت پیر دونه

 شدم واردامالکی کردم؛ قفل رو ماشین

 سالم: من

 :زد مردلبخندی

 بفرمایید خانوم سالم_

 بخرم هم خوشگل ای شیشه مغازه یه تونستم خالصه

 .بیاره هارو گل انواع برام که پیداکنم هم رو وکسی

 .شدم می کار به دست زودتر میارم دست به خوام می که رو چیزایی باسام ازدواجم با دونستم می اگه

 !مهرزاد خانوم _

 :کردم نگاش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

14 

 

 امیر سالم_

 :زد لبخندی

 اوردن رو رز گالی خانوم_

 باال بیا سر یه بعد و کن خالیشون زود ـ

 داد تکون سری

 .رفتم باال چوبی های ازپله

 .دادم می انجام خودم رو فروشی گل کارای همه بود امیردستیارم

 .کرد می زندگی روناک همسرش همراه و داشت ساله دخترشش یه امیر

 ندیدمشون وقت هیچ من البته

 کافیه ببین ماهت این حقوق اینم امیر: من

 

 :برداشت رو پول و گرفت چشمام از رو وچشمش زد لبخندی

 بودید انصاف با شماهمیشه_

 :خندیدم

 .باشم داده کم من شاید بشمر، تو حاال_

 .دارم اعتماد شما به من نه ـ

 :زدم لبخندی

 برم جایی خوام می امروز من_

 :گذاشتم میز روی رو، مغازه دزدگیر همراه رو کلید

 بیا زود هم فردا ببند رو مغازه خودت_

 .شدم خارج مغازه از و برداشتم رو کولم داد؛ تکون سری

 

*** 
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 آرشیدا؟: من

 :خندید

 ...نداره وبچه زن امیراصن این بهار باورکن_

 دیدم رو شناسنامش خودم ـ

 :کرد اخمی

 .باشه جعلی شناسنامش تونه می نباش خنگ_

 

 مظلومه امیرخیلی آرشیدا ـ

 آالباخ یعنی:سرم تو زد اروم

 خندیدم

 دَستت وَر میام خودم کن اخراجش بهار، میگم خودت برای من: آرشیدا

  کردی غلط ـ من

 .کنه می کار پیشت میاد دیگه خونه می بلبل و گل درس داره آرالیسا کن تواخراجش ـ

 بگم؟ امیرچی به برم آرشیدا آخه ـ

 .کن مرخصش و بده بهش هم خوبی پول یه کارکنه، اینجا بیاد خواد می دخترخالم بگو برو ـ

 ...بِبُرَم رو کسی نون بده خدا به ـ

 .اعتمادکردی بهش الکی نزن مفت زِر ـ

 :باالانداختم شونه

 .تو بفرست رو آرالیسا فردا واال بگم چی_

 :ایستادم داد، تکون سری

 خونه برم دیگه من_

 باش خودت مواظب ـ

 . رفتم خونه سمت وبه شدم پرایدم سوارماشین
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 . باشیم هم کنار امشب بود، خوبم دوستای از یکی که ناهید با قراربود

 بودن پولدار هم عجیب دختر، تک و بود همسایمون

 .ایستاده در جلوی که دیدم رسیدم تا

 جون ناهید سالم به به: من

 :رفت ای غره چشم

 بیای؟ زودتر تونستی نمی وایسادما خشک چوب عین اینجا ربع یه_

 بیشعور هم توِ خب ـ من

 :گفت که کردم قفل رو ماشین

 پوسیدم خونه این تو،توی جای من دور دور بریم بعد بگیرم یکی از جزوه سری یه دانشگاه برم من سوارشو_

 :گفتم شدیم، ماشین سوار

 !گرفتم کادو یه برات بازکن رو داشبرد_

 :گفت و کرد نگاهم باتعجب

 !چی؟ واسه کادو_

 !همینجوری ـ من

 .نشست لبم روی آمیزی شیطتنت لبخند من و کرد باز رو داشبرد

 ؟!خندی می بدجنسا عین چته: کرد نگاهم

 عنتر نزن زر:  من

 شد خارج دستم از ماشین کنترل من که زد جیغی بود، متنفر ازش که چیزی اون دیدن با بازکرد رو درکادو

 .دیوار کنار جدوالی تو رفتم ومستقیم

 !بگیری مرگ إی:  من

 :وگفتم سرم تو خورد که کرد پرت سمتم رو جعبه

 لیاقت بی االغ_

 !دیگه بود مارمولک یه افتاد کادو به نگاهم
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 :بردم سمتش و گرفتم رو مارمولک دم

 ..خوشگله چه کن نگاهش_

 !کرد بارم رکیک فحش چندتا و گفت ای أیی

 

 !خودتی همش ادب بی:  من

 ..شدیم پیاده ازماشین

 .اومد ماشینم سر بالیی چه دیوث کن نگاه: من

 :کرد اخمی

 .بود تقصیرخودت...نکنا ور ور_

 .کرد پاره رو گوشم پرده ناهید جیغ دومین و کرد حرکت که گذاشتم ماشین کاپوت روی رو مارمولک

 ...ایستاد ماشین یه

 :شد پیاده که شخصی به دوختم رو نگاهم

 .برمیاد ازدستم کمکی شده چیزی خانوما_

 :کرد نگاهم شیطتنت با ناهید

 !میدم مفصل شام یه بهت بزنی مخشو_

 :کردم پوووفی

 ...کمه نشد دِ نَ دِ_

 :کرد اخمی

 قبوله بگی هرچی کوفت_

 .شد این آها:خندیدم

 رفتیم جدول توی یهو نشده چیزی نه آقا سالم ـ من

 

 ...بود کجا حواستون:خندید
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 تکوندم رو مانتوم

 ...دوستم خب ولی!همینجا_

 :دادم وادامه برداشتم کاپوت روی از رو مارمولک

 ..ترسید دید رو این دوستم_

 :رفت عقب قدم یه پسره

 زندس؟_

 !میدم تکونش دارم خودم من مردس پ نه ـ

 :خندید

 خواید؟ نمی کمک_

 ؟!بزنم رو مختون میشه ـ من

 :شد بلند ناهید خنده صدای

 !تنبل توسرت خاک_

 ؟!منظور:پسره

 داری؟بزنم؟ مخ ـ من

 !افتاد دوهزاریش تازه

 :اورد جلو رو دستش

 هستم سروش_

 :فشردم رو دستش

 !بهار_

 :اورد باال ناهیددستشو

 !ناهیدم_

 :خندیدم

 .نزدا توحرف با کسی هوی_
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 !تعمیرگاه ببره رو ماشینت بیاد میگم دوستم به من شید، من ماشین سوار دوتا شما ـ سروش

 مرسی: من

 .نشستیم خوشگلش ماشین توی

 !زدم رو مخش راحت قد چه دیدی بیا ـ من

 !نزدیا رو مخش هنوز گمشو: ناهید

 برو تهشو تا خودت دیه گفت رو اسمش کثافت،کوری؟ ـ من

 :گفت و کرد اخمی

 قبوله داد رو شمارش هروقت...نشد دیگه نه_

 میبرید؟ کجاتشریف خب:گفت و شد سوارماشین سروش

 

 !دانشگاهش بره میخواد ناهید ـ من

 برو مستقیم جان سروش آره:ناهید

 :کردم ناهید به نگاهی

 !تو نه بزنما مخشو خوام می من هوی_

 :خندید سروش

 ها ضایعی عجب تو دختر_

 !میگم رو حرفم راست رُک..برادر نه ضایع ـ من

 بله... بله:زد لبخندی

 .شدیم سروش ماشین سوار خواست می ناهید که هایی جزوه گرفتن از بعد ساعت یک

 بریم؟ کافه یه به باهم میدید افتخار: سروش

 میدی؟ افتخار ناهید:  من

 !میدم افتخار پابرهنه منم بدی افتخار هرجا تو بهارجون: ناهید

 !دادیم افتخار خان سروش خب:  من
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 :داد تکون سرشو تاسف با سروش

 !ها دیوونه_

 

 :گفت سروش که کردم زیاد رو اهنگ صدای

 خونی؟ می درس_

 !کنم کارمی نه:  من

 کجا؟ ـ

 !بهار همیشه گل فروشی، گل ـ

 .تو،روشه اسم باحالی اسم چه آها ـ

 ..خودمه فروشی گل خب ـ

 :انداخت باال رو ابروهاش

 !خرم می ازتو گل بعد به این از خوب؛ چهِ ... ا_

 ...میدما گل بهت مفت نکن فکر ـ من

 !حرفیه چه این نه:خندید

 ...نیست خدات از که نه ـ

 خانوما بفرمایید:گفت و کافه در سمت گرفت رو دستش

 :گفتم و کشیدم مانتوشو که داخل بره خواست ناهید

 .پرو اینجا اوردتت سروش من خاطر به برما باس من

 :گذاشت شونم روی رو، دستش سروش

 !خب بزاربره_

 .شد کافه وارد و کرد نازک چشمی پشت ناهید

 نشستیم میز دور

 چندسالته؟: من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

21 

 

  سی:  سروش

 :گرد چشام

 !متاهلی که نگو_

 :خندید

 .کنه می معرفی رو اون و این هی مامانم ولی نه_

 .بگیر رو بهار بیاهمین:ناهید

 توچندسالته؟: سروش

 سه و بیست من: من

 ناهید؟ توچندسالته: سروش

 سالمه دو و بیست: ناهید

 !ساختمونم معمار من:  سروش

 !پیریا خیلی ولی: من

 :زد پوزخندی

 .باشه سالم سی خوره نمی بهم میگن همه_

 .خوری نمی من درد به نیست مهم: من

 !سنی تفاوت سال هفت:خندید ناهید

 :اورد باال رو گوشیش

 ...بگو رو شمارت_

 

 ... هشت و سی و نهصد صفر:  من

 .سابید هم روی دندوناشو ناهید که زدم ناهید به چشمکی زیرچشمی،

 !دوستیم باهم بعد مِن: سروش

 .بود خاموشم خط دادم بهت که شماره اون!بردم رو شرط من خب ـ من
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 :رفت ای غره چشم

 !دیگه معلومی دوست عین باشیم، دوست باهم بدید رو هاتون شماره شوخی بی نه!بیشعور_

 .بده منم ی شماره بده رو شمارت ناهید:  من

 !خوب دوست تا سه شدیم و سرکردیم باسروش هم رو روز اون خالصه

 

 خاطرهمین به بود؛ می روابطمون به حواسمون باید ماهم بود، وکیل داییم چون قبلی زندگی توی حاشیه، بدون

 .نشه ازمون ای استفاده سوء وقت یه تا نداشتم دوستی

  سالم: من

 خانوم سالم:زد لبخندی امیر

 :گفتم من و اومد جلو آرالیسا

 !بچرخونیم رو مغازه هم کناره تا دو خودمون خوایم می و کنه کمکم تا اومده خالم دختر ولی امیرجان ببخشید_

 :وگفت کرد شد،سالمی مغازه وارد هم سروش

 ؟ که دیرنکردم_

 .بخشم می رو تاخیر دقیقه چند نه: من

 کنید؟ اخراجم خواین می: امیر

 .هستن آشنام هستن؛ دستم نفرکمک دو که بینی می!جورایی یه ـ من

 :وگفتم دادم سروش دست رو ها گل.نگرفتم چشم به رو پوزخندش

 !کنیم حساب تسویه بیا_

 :گفت فهمیدم نمی ازش هیچی که نگاهی یه با

 !کافیه همون گرفتم، دیروز رو حقوقم آخرین من مهرزاد خانوم مرسی

 .شد خارج فروشی گل از بزنم حرفی اینکه از قبل و

 نبود؟ عقل شیرین نمه یه این:  سروش

 ؟!کیه نردبون این بهار: آرالیسا
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 :کرد اخمی سروش

 !هستم سروش_

 .خودت واسه گفت؟نردبونی چی هم،مگه توِ  خب:  من

 :گذاشت میزم رو رو، گردون آفتاب های گل

 ...!میاد خوبی بوی خیلی_

 .میزنی رو مخصوص اسپری اینجا روز هر نویسم، می تو کارا: من

 

 :کرد اخمی

 ؟!چیکارس کوتوله خانوم این اونوقت گیراوردی؟ حمال_

 :گفتم که رفت سروش سمت شتاب با آرالیسا

 .مونه نمی ازمغازم هیچی دیگه روز دو دارید دعوا کارنکرده بیا،_

 : دادم ادامه

 ...ناهیده و من دوست هم سروش جون آرالیسا و دوستمه آرالیسا درضمن_

 .گرفت رو سروش از چندشی با و کرد جمع سینش تو رو دستاش آرالیسا

 :خندیدم

 با ممجبور کمه؛ ولی نفرم یه اینکه با کمه کم یه درمیارم فروشی گل از که درآمدی من کناربزارید، رو دعوا بهتره_

 .کارکنم جایی گرفته وقت نیمه کار ناهیدکه

 :دوختم چشم ساعتم به

 .شده زده قیمتش هرگل روی دوتاس، شما دست مغازه دیگه ساعت نیم یه_

 :کردم نگاه سروش به

 .بیار داره نیاز که چیزایی براش عروس،توهم ماشین همچنین نداره حرف کردنش درست گل دست آرالیسا_

 باشیم؟ درخدمت ناهار ؟شام دیگه أمری قربان چشم:  سروش

 نمکه گوله بچم هرهر:  آرالیسا
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 خشکم نون توعه از بهتر ـ سروش

 بیخی جان بسه،سروش آرالی: خندیدم

 :داد رو ماشینم وسوئیچ نشست صندلی رو سروش

 ماشینت اینم بهار بیا_

 :گفتم و برداشتم رو کیفم و کردم تشکری

 ..ها هواس رو مغازه ببینم بیام نَرَم باشید، خوب باهم دعوا؛ بی دعوا _

  هست حواسمون...برو گلم نه: آرالیسا

 .شدم ماشینم سوار و دادم تکون دستی

 .خوردم رو ناهید مخ میزدم که هایی بوق با

 :اومد بیرون دانشگاه در از

 !خریدی بوق با تو ماشین فهمیدم بسه خب خب_

 ؟!کنی می غلطی چه داری دیگه زودباش:  من

 حیف،...متاهله حیف حیف شنوی، می چی یه میگم چی یه اوف!اومده برامون استاد یه بهار که دونی نمی وای ـ

 !لعنت

 :خندیدم

 ؟!مطمئنی_

 چیزایی یه بده رو تلفنش جواب بیرون رفت تا ولی دستش انداخته انگشتر الکی شاید گفتن می ها بچه بابا اره ـ

 ماکانه اسمش داره، هم ساله سه بچه یه متاهله بود؛ شناسنامش دیدیم، توکیفش

 !داریدا عقده...ها دیوونه ـ

 ؟ چیه کار این نگفتی خب ـ من

 ایه کشی نقشی و وُرد کارای وقت نیمه خواد، می آدمی یه هست شرکت یه بلده کامپیوتر که بهار گفت بابام _

 ها؟ رو چیزا این بلدی که هم تو باشه ماهر کنه کامپیوتر وارد رو ساختمون

 ؟!میدن قدر چه حاال!بیش و کم _

 خوبه؟ تومن، پنجاه صد چهار وقته نیمه کارت چون_
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 :دادم تکون سری

 .نیست بد خب ولی کمه_

 .کنی اختراع خوای نمی که اتمی بمب کنی، درست خوای می فایل تا دو نشو پرو _

 .خانوم داره فنگ و دنگ خودش اونم _

 :گفت و خندید

 اونجان نایسی پسرای چه دونی نمی جون_

 :کردم اخمی

 . ناپاک چشم دَلهِ،... حریص_

  پاکه... پاکه من چشم _

 

 ...گرفتم ازش چشم طنازی، با که رفت ای غره چشم

 برم؟ سمت کدوم...االغ گمشو:  من

 .روندَم تندتر ومن داد نشون رو راست سمت

 بود؟ چند شمارم ناهید:کردم سر،خم

 گیرید؟ می تونو شماره خانوم ناهید از _

 .کرد نگاهم باخیرگی اوردم؛ باال رو چشمام

 بینیم و لبهام هم بعد.تودیدبود صورتم اجزای از بیشتر چشام بودم،همیشه متنفر ها نگاه ازاین اه

 ؟ چیه: من

 :اومد خودش به

 میای؟ لحظه یه ناهیدجان_

 :چرخوند پسره اون و من بین رو نگاهش باتعجب ناهید

 !بیام کنم بهارکمک به کم یه من برو شما چشم_

 .رفت بود، جیبش تو دستش که درحالی پسر
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 بود؟ کی:  من

 راوین پسرعموم: ناهید

 ؟!بود پدیدا ندید عین چرا:  من

 !دیدمش می اینجوری بود بار اولین بدونم چه:خندید

 رو شمارم بگو بیخی، خب:  من

 .رفت بعد و گفت رو شمارم

 .باحاله بازیاش گیج کم یه اومد؛ خوشم پسره این از خب ولی نیستم فضول

 

 .رفتم بود، رفته ناهید که اتاقی سمت

 . چسبوندم در به رو گوشم

 .میاره نه دونم می و شناسم می چشام عین رو بهار من شرمندتم: ناهید

  تونی می بخوای اگه که دونم می ناهید: پسره

 .نشستم اتاق روبروی صندلی رو اومد که ناهید کفشای تق تق صدای

 !کرد نگاهم باخیرگی که بیرون اومد پسره اول

 !کنم نمی کار اینجا کنه نگاه هی رو من بز عین بخواد این ناهید بابا ای: من

 .داره مشکل مغزش پیچیای سیم داره مشکل کم یه این خیال بی: ناهید

 

 ناهید:  پسره

 :گفت و ناهیدخندید

 باشه_

 :کرد بعدنگاهم

 .آغازکنیم رو حمالی امروز از با که بریم_

 کجاس؟ اتاقامون فقط باشه:  من
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 :دادم تکون جلوش رو دستم.کرد می نگاهم بز عین پسره

 من؟ صورت با چیه مشکلت_

 :گرفت رو دستم و خندید ناهید

 ...شوکه تو فعال این بیابریم_

 .شدم رد پسره ازکنار

 چشه؟ این: من

 میشه شدلبست بعدهم کنه می کمک بوده توبیمارستان که دختری یه به راوین پیش چندسال یه یعنی قبال: ناهید

 اولین دیدمت، منم یادته.کرد کپ دیدت راوین که اولم دخترس اون عین چیت همه کال صورتت تو،حالت دقیقا و

 !کردم نگاهت جوری چه بار

 !بینی می مرده یه انگار اره ـ من

 :زدتوسرم

 هات تشبیه بااین توسرت خاک_

 :خندیدم

 اتاقامون؟ کجاس االن خب_

 :کرد اشاره سالن ته به

 .کنی می رو اینا کامپیوتر و فایل کارای که توهم راوینم، شخصیه منشی من_

 .کاره مشغوله اونجا راوین که اتاقه اون توی هم دیگ اتاق یه ماهستیم که اتاقی توهمون هم راوین درضمن

 .میاد خوشم ازش...ها خنگه کم یه ـ من

 برده؟ رو دلت پس عه،:خندید

 لَش تن گمشو ـ

 .شدیم اتاقمون وارد

 توعه؟ واس میز این عالیه، واو: من

 ....توعه مال هم اس گوشه اون که اون اره:ناهید
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 همکنار رو زرد های گوله داشتم. بود داشتا،جورچین بازیایی یه کردم گرم رو سرم ساعت نیم نشستم، میز پشت

 !پوکید جدول کل و ندیدم رو بمب و دیگه جای رفت حواسم که ذاشتم می

 :زدم میز رو محکم

 !بگیری مرگ إی_

 .چرخوند می چپ به چشماشو هی و گردشد ناهیدچشماش

 چته؟ زهرمار ـ من

 وضعشه؟ چه این مهرزاد خانوم _

 .کرد می نگاهم داشت جا حلقم ته که شلوارش کت اون با ساله63 تقریبا مرد یه کردم نگاهش

 شما؟: من

 :کرد إهمی إهم ناهید

 !بهروزی آقای ارشدن مدیر ایشون_

 :دادم قورت رو دهنم آب

 .شد خورد اعصابم نمیشد نصب ازفایال یکی...خدا به ببخشید_

 :داد تکون تاسف با سری

 ...تکرارنشه_

 :دراوردم رو اداش شد، راوین اتاق وارد تا

 ...تکرارنشه_

 !خندید ناهید

 ...زهرمار ـ من

 شده؟ چی حاال:ناهید

 کنه اخراجم اول روز نزنه گفتم چی یه این به الکی باختم رو بازیه این بابا هیچ ـ

 ناهار بریم...اها 

 : گفت و گرفت رو دستم
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 .اینقدرباحاله شرکت آشپز این_

 :ردک نگاهمون آشپزیش باکاله گنده شکم با قدکوتاه مردی شدیم؛ آشپزخونه وارد. اومدیم پایین طبقه به باهم

 ناهیدجان پدر صمیمی دوست هستم رفیع بنده خوشگال سالم_

 .مهرزادم بهار بنده!آشپزباشی سالم:  من

 :زد لبخندی

 شینن می اتاق اون مردا بقیه اینجا، بشینید تا دو شما_

 غذا؟ هست چی عمو: ناهید

 مرغ:خان رفیع

 :گفت باذوق ناهید

 .داره خوردن شما مرغای اوه_

 .خندیدیم

 

*** 

 

 . نبود شدن بلند حس رفت، مخم رو خونه زنگ نشستم، مبل روی باخستگی

 .کشیدن کار ازمون چی عین امروز

 .شد می دیده آیفون روی سروش تصویر بلندشدم، حرص با

 تو بیا:  من

 .شد خونه وارد سرصدا با

 کنی؟ می عر عر اول ازهمون یابو تو چته:  من

 نهگش دونه ومی تنهایی هم تو مهمونی رفته اون اومدید سرکار از دیر که گفت ناهید شخصیتی، بی چه ادب بی ـ

 !کنم سیرابت بیام من ای

 ..وِلوشدم باز مبل رو
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 نیستی؟ بلد تشکر!کنی می نگام ماست عین چیه:  سروش

 خریدی؟ چی نزن زر:  من

 :گذاشت جلوم رو ها پالستیک

 !بِلُمبون بیا_

 

 .رفت بینیم توی کباب جوجه بوی

 بویی چه اوف: من

 :گفت که مالوندم بهم لذت با رو دستام اوردم؛ در ازتنم رو مانتوم

 !بریزم رو برنج واسا کردم درست خودم کن حال_

 ؟!کشیدی زحمت چرا بابا ای: من

 نزن زر ـ

 :وگفت ریخت رو برنج

 شده؟ خاطرخواهت راوین شنیدم_

 فهمیدی؟ االن...عما تو بود اوایل اون اوف ـ

 کردم فراموش ولی گفت رسید تا سریع ناهید دونستم می نه ـ

 :بازکردم رو نوشابه

 دخترم یه شبیه من که گفت می ناهید شد؛ عادی کم کم کرد، می نگام ها مونده عقب عین دیگه هیچی آها،_

 !وفالن

 شو ننم عروس بیا چشمه خط یه مالیدنتم ته!دیگه خوشگلی المصب آخه ـ

 .کردم خوردن غذا به شروع وباولع گفتم ایشی

  کشیدم شکمم روی رو دستام

 !عالی... بودا عالی_

 :گذاشت روهم بشقابارو
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 ؟!بزرگی این به خونه این تو تنها ترسی نمی تو راستی! شورمش می خودم خونه برم می_

 شده عادی نه: من

 

 :کرد نگاهم باشیطتنت

 پیشت؟ بمونم خوای می_

 :رفتم ای غره چشم

 خونتون گمشو کیش کیش پرو_

 :بلندشد جا از

 لیاقتت بی_

 

*** 

 زدی؟ می حرف زیاد پسره این با چی که_

 !همیشگی مزاحم اوردم باال رو سرم

 میکنی؟ دخالت من توکارای که باز: من

 :دوخت بلندم های ناخن به و گرفت چشام از قبل عین باز رو نگاهش

 نزنید؟ ناخناتون به الک سرکار میاید وقتی نگفتن بهتون_

 !نمیبینه رو من کسی و اتاقم این توی روز کل من ببخشید ـ من

 

 !افتادم راوین پای جلوی دقیقا و خورد پیچ پام که برم سمتش خواستم هراسون و شد اتاق وارد داغون ناهید

 :کرد بلندم و گذاشت شونم روی رو دستش

 کجاس؟ حواست_

 :رفتم ناهید سمت

 ناهید؟ شده چی_
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 :گذاشتم هاش شونه روی رو دستم

 بابام؟_

 .کرد نگاهمون باتیزبینی که بود راوین حاال

 شده؟ بگوچی:  راوین

 !رفت هوا به جیغم و افتاد دستام رو ناهید یهو

 شده؟ چی ببین بزن زنگ شایان عمو به برو بدو راوین:  من

 !پاشیدم ناهید صورت روی و اوردم رو آب لیوان

 :کرد نگاهم و گفت هینی

 بشه؟ چیزیش ،اگه بیمارستان بریم دادن خبر بهم راه سر کرده؛ تصادف بابام بهاربابام،_

 

 میریم باهم پاشو دلم عزیز باشه:  من

 

 :بازشد شدت به در

 پاشو ناهید پاشو_

 

 . کنه غش دوباره ناهید شد باعث حرفش این با اینم داشت، استرس ناهیدکمی

 

 .کارکنه بزن ضربه سرت تو فندوق اون به کم یه عقل، کم پسر داری مرض: من

 

 :انداخت ناهید پای زیر رو دستش و گفت ببخشیدی

 میای؟_

 

 میام آره:  من
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  میز روی بزار رو سوئیچ میارم؛ رو ماشینت فردا بریم من ماشین با پس ـ

 

 .دادم انجام رو گفت که کاری

 .خورد می پیچ پاش همش که ناهید رفتیم می باال رو ها پله تندتند

 ؟!کجاست حواست اه:من

 مادر؟ ناهید _

 شد؟ چی مامان: ناهید

 :بود،گفت کوتاه تقریبا قامتی با و چادر با زنی که ناهید مادر

  شده انجام موفقیت با عملش نباش نگران_

 .کرد می رو خانوم حمالی بدبختم راوین کرده غش هی کرگدن این اینجا تا خاله بده خیرت خدا:  من

 .وظیفشه: ناهید

 کرد؟ تصادف یهو:  راوین

 ...درخت به زده رفته، گیج سرش: ناهید مامان

 .نبود مهم بقیشون مکالمات دیگه

 .خونه وبرگردیم نریم سرکار که گفت راوین هم روز اون

 .کرد می نگاه آرالیسا سروش وبه بودم نشسته فروشی گل توی

 منتظرشمادوتاسا دوماده اون:  من

 .هن میگه مرتیکه این ولی...ها ه تر جذاب بزنم قرمز یا آبی گل اگه سفیده طرف ماشین خب کن نگاه:آرالیساـ

 ادب بی آرالی: من

 :خندید سروش

 ..رکیکش فحشای به کردم عادت کن ولش_

 !رنگاتونو کنید ادغام خب آرالی:  من
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 !شدن ناراحت خانوم نظردادم منم ماشین، موردگالی در بده نظر اینه بارنوبت این:  سروش

 بیار رو سفیدا صورتی گل همین برو: آرالیسا

 .کشید رو آرالیسا لپای هوا بی سروش

 :کردم اخمی

 !بوزینه ها داره صاحاب عوی_

 .کرد من حواله چشمکی و خندید

**** 

 . بود رِوال رو چی همه و بود گذشته ماهی یک

 .کردم می قطع شنیدم می سالمشو صدای و زدم می زنگ بهش شدم، می که رها دلتنگ

 لجبازی و لج کارمون همیشه بشم؛ خوشبخت سام کنار تونستم نمی من بود، شده عادی نبودنشون دیگه ولی

 خودم و خودم جز دونه نمی کسی و فراری عروس شدم االن هرحال به خب ولی بس و همین میشد

 توی مسخره اسم یه اینکه دونستن البته و بود لق دهن کم یه ناهید چون نزدم، حرفی هیچ ناهید به حتی

 .داد نمی تغییر رو چیزی منه ی شناسنامه

 .بسوزه حالم به دلش خواست می تهش

 

 :زدم ورق رو شناسنامم

 ربیعی سام لعنتی اه_

 .خواهرم بدبختی باعث ربیعی سامیار

 .بشم غد و خودخواه و مغرور که بشه خورده فرو اینقدر دادم می ترجیح که بود بغض فقط نبود، اشکی هیچ

 .کردم بدبخت رو خودم خودم، فقط بلکه نرفت؛ کاله سرم اینه بدبختی و میره کاله ها مهربون سر همیشه

 ..اومد کلید چرخش صدای

 ...ها اومده برات مهمون تنبل خونه صاحب _

 .نداره کلید خودش مهمون:  من
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 استثنائاته جز مهمونت تو خب ولی:خندید

 :گرفت ازم حرکت یه تو که بندازم گلدون توی رو شناسنامم خواستم و کردم مخفی پشتم رو دستم

 کردی؟ می قایم چی_

 :گرفتم رو شناسنامم بزنه، ورق اینکه قبل

 داره؟ دیدن شناسنامه_

 :انداخت باال ابرو

 !ببینمش بده که بخورمش خواستم نمی_

 .نشدم حریفش و فرارکرد بار این ولی گرفت ازدستم باز

 .کردم برخورد باهاش من و ایستاد یهو فرارکردن وسط

 شدی؟ چی: من

 کردی؟ ازدواج تو: ناهید

 !دوختم ای دیگه جای به رو نگاهم

 هان؟... نگفتی بهم چرا اصلن کردی؟کی؟ ازدواج بینم بگو بده جوابمو: ناهید

 بدونه چیزی کسی ندارم دوست من ولی ببخشید: من

 جداشدی؟ ـ

 !رو شناسنامم بده اه.آره یعنی!نه ـ

 :باالبرد رو شناسنامم

 خبره؟ چه ببینم بهم بگو_

 ؟!بشنوی خواستی رومی همین فرارکردم عروسیم شب کردم ازدواج آره ـ

 :شد گرد چشماش

 کردی؟ غلطی چه_

 .تلویزیون میز کشوی توی کردم وپرت گرفتم رو شناسنامه باعصبانیت

 !بذار روم رو فراری عروس اسم فکرکن داری دوست هرجور ندارم توضیح به یانه؟میلی کنی می بس: من
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 !میومد بدم فراری عروس شنیدن از چقد بستم؛ باشدت و روبازکردم دراتاقم

 .میرفت راه روانم و روح روی سوهان عین

 سروش و شد باز اتاقم در که بودم، مخفی ملحفه وبین بودم سرماخورده چی عین نرفتم سرکار روز اون فردای

 شدن اتاقم وارد راوین و وناهید وآناشید وآرایسا

 کردید؟ کشی لشکر خبرتونه چه: من

 !شدی محلمون سرچهارای معتادای موتوری؟عین چیتوز چطوری آبجی سالم:سروش

 :کردم پرت سمتش رو بالشتم

 کنی؟ شروع رو اراجیفت اومدی باز_

 .نشست کنارم و گرفت دستاش بین رو وبالشت خندید

 بهارخانوم؟ بهتری:  راوین

 اومدید؟ تااینجا رو، خودتون انداختی زحمت شماچرا:انداختم باال ابرو

 !بیاد گرفت تصمیم نیست خوب حالت فهمید البته ، بیاد گفتم من:ناهید

 :داد دستم قرص پالستیک یه آناشید و کردم ای سرفه

 برات پیش پیش راوین آقا بری سرکار نمیخواد هم فردا مونم می پیشت من رو امشب...حتما بخور اینارو گلم_

 .کرده رد مرخصی

 .زد لبخندی واون کردم نگاهش باقدردانی

 :گفتم من خورد، می لذت با و بازکرد رو کمپوت در آرالیسا

 تجمالت؟ سراغ میری یهو کنی، سالم نیستی بلد_

 :برد فرو گیالس توی چنگالشو

 لهد بخورمش خوام می االنم نگفتم بود مرتیکه این دست چون ولی افتاده این به نگاهم ازکِیِ نباش؛ من فضول_

 درنیار بازی

 .راضیم من کنه نمی گیر گلوت تو جونت نوش بخور نه: سروش

 خوردم می هم نبودی: آرالیسا

 .خندیدیم همگی، بعد و کرد نثارش پرو بچه سروش
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 که موقعیتی تواین بزاره تنها رو مادرش پدر نداشتم دوست بره، خونشون فرستادم رو آناشید زور به هم شب

 داشت نیاز آناشید به داشت درد پا مادرش

 

******* 

 

 بازکردم سرعت به رو چشمام قرارگرفت، رودهنم دستی اینکه بااحساس

 کرد می نگام داشت آبی چشمایی والبته بلندطالیی وموهای ازنقاب پوشیده باصورتی پسری

 .بود فایده بی ولی برداره رو تادستش دادم تکون رو سرم

 کمک کمک:ودادزدم گازگرفتم رو دستش و بازکردم کمی رو دهنم

 :گذاشت دهنم جلوی رو دستش باز

 کردم حرومت تیر یه دربیاد صدات_

 .بودم ترسیده

 :خندید

 عالی دکور بزرگ داری هم ای خونه عجب_

 .شدن وارداتاقم دیگه دومرد

 .آشنابود برام عجیب یکیشون چشمای

 بلندکردن ازجام رو من

 باشه پولدار زیاد نیست خوب آدم مهرزاد، بهار فروکن توگوشت خوب_

 .هالو بدم رو تاجوابت برداره دهنم روی از رو دستش نکبت این اه کردم، اخمی

 خوره نمی تو درد به قصر این بریمت می باخودمون_

 .میگن چی فهمیدم نمی

 رفتن بیرون ازاتاق و دادن دستم لباسی

 برداشتم رو وچاقو بردم زیربالشتم رو دستم
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 رفتم لباسام کشو ،سمت کردم روتنم مانتوم

 .بودن برداشته رو ماشینم وسوئیچ کارتم و پوال خداتموم وای

 .کردن می رفتار آدم با گری باوحشی شد؛ باز کردم،در پنهون مانتوم آستین تو رو چاقو

 برید؟ روکجامی من ـ من

 نداد وجوابی کرد آشنامیزدنگاهم برام چشماش که پسری

 برید؟ کجامی رو من هام باشما:  من

 :خندید یکیشون

 پس گلی عاشق شنیدم ما؛ مال شد هم فروشیت گل وای مجبوری، ولی بکنی دل قصر ازاین سخته دونم می_

 شد ما مال اونجاهم درنهایت

 رفتیم هاروپایین پله

 .بود داده لَم رومبل دفتربزرگی همراه بلندی ریش و باعینک مردی

 کردن پرت ازمبال یکی روی رو من

 !بشه ما مال باید خونه این _

 پرید باال ابروم

 برداشت رو نقابش شناختمش می انگار که همونی

 ...نداشتم انتظار ازت..و..ت...تو: من

 :زد پوزخندی

 کرد می رو االنش فکر باید گرفت رو من اموال و مال تموم عوضیت بابای که موقع اون نزن مفت حرف_

  شد گرد چشام

 .نیست زنده پدرم من:_

 :خندید

 ! وتو رها پدر میگم رو جون رضا الهی، آخِی_

 تو؟ میگی چی ـ
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 سامیار ازطریق رو ،رها نکرد گوش رو حرفم بکشونم فالکت به تو ازدخترا یکی نکن کاری که کردم تهدیدش ـ

 فسقلی منی دستای تو جوجه عین حاالهم فرارکردی بودی زرنگ ولی کردی عروسی سام توبا درسته نابودکردم

 گذاشتم سرم روی رو دستام

  متنفرم ازت_

 :داد تکون اهمیتی بی با رو دستش

 متنفرم ازهمتون سالهاست_

 نیستم رضا اصلی دختر من ـ

 :کرد نگام وتیز برگشت چندثانیه درعرض

 چی؟_

 نیست من اصلی رضاپدر مهرانه، پدرمن اسم: من

 :خندید

  هستی قهاری دروغگوی عجب_

 :ازجابلندشدم

 نمیگم دروغ من_

 بود ریشو مرد اون کنار خوردکه شناسنامم به چشمم

 :گرفتم چشماش وجلوی برداشتمش

 ...اس حوریه مادرم واسم مهران پدرم اسم ببین خوب کوری،_

 :کرد اخمی

 کنم نابود باید هم رو تو من که اینه مهم نیست مهم برام جهنم به_

 :وگفت روگرفت دستم

 شد؟ شیرفهم کنی می امضاء رو اینجا_

 :کشیدم بیرون ازدستش رو دستم

 کنم نمی امضاء من نه_
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 وپاک نداشتی ای رابطه سام با که دونم می ازایناخوب یکی تودست ننداختمت تا کن امضاء توئه دست مگه _

 ...نذار پاکی،

 کردم نگاه عسلیش توچشمای باترس

 !امیره همون این نمیشد، باورم

 .آرشیدا کردم می گوش تو زودترحرف کاش

 میشه تموم عمرخوشحالیم داره، زود چه گرفتم؛ دستم رو خودکار

 .ماشینم خوشگلم، خونه نازنینم، فروشی گل ایناشد؛ مال چی کردم،همه روامضاء برگه

 .نفهمیدم وچیزی خورد سرم به ای ضربه بعد چندی

 

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

 

 نفله؟ وضعشه چه این _

 ! خدمتکار یه شدم نمیشد، باورم انداخت، زندگیم رو سایه قشنگ خیلی بدبختی بود؛ لقاخانوم مه صدای

 .دادم دست رواز چیم راحتهمه چه

 .شکسته بهار شدم االن

 :اومدم بیرون فکر از خورد کمرم به که ای باضربه

 بهاری؟ کجابودی_

 .داشت رو هوام خیلی لقا،مهالبود مه دختر

 شده تنگ قدیمم زندگی برای دلم: من

 :روگرفت دستام

 گرفته سخت بهت خیلی مامان دونم می نبودم، من ازصبح باال بیابریم_

 .رفتم می باال پلها از زور به نداشتم بیشتر سال سه و بیست که منی بده خیلی

 مهال ندارم حس خدادیگه به:  من
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 رفتیم باال رو ها پله گذاشت، روکمرم رو دستش

 ... گرنه و نبردتت زبیده ماپیش پیش اوردت دعاکن بیشرفه چه امیر این برات بمیرم: مهال

 خورد رو جملش ادامه

 .کنم می زندگی دیگه تادختر چند با بزرگ خونه یه تو مهال مادر پیش که است چندهفته.نشستم روتخت

 .رفت دفترخاطراتم سمت دستم حمالی؛ حمالیه فقط! نیست زندگی دیگه زندگی؟

 رفت دفترخاطراتم سمت دستم

 بازکردم اولشوکه صفحه

 ودیدم خودموسام بازعکس

 من خدای وای:مهالنزدیکترشد

 قدخوشگلی بهاردخترتوچه کیه این:وبرداشت عکس

 داری شنیدن حال طوالنی من داستان ـ من

 کیه؟ آقاخوشگل این بگو اول:زدوگفت لبخندی

 ..شوهرمه:زدم پوزخندی

 میگی؟ دروغ:گردشد چشاش

 فرتن نه هم احتیاطی بی تقصیرامیربودشاید بیشترهمش احتیاطی شدبی شروع احتیاطی بی ازیه چی همه ـ من

 دادیم پس ورها من تقاصشو نفرت این وبودو گذاشته اثر امیر رو که نفرت یه.. مسخره

 

 دنیا سربه اینکه تا کرد زندگی داییم پیش باردارهـ فهمید بعدجداشدنش ومادرم جداشدن ازهم پدرمادرم من

 ومُرد بیاره دووم نتونست من اومدن

 دادم رهازندگیموادامه ودخترداییم وداییم بعدکنارزنداییم

 شد سامیاردوست اسم به رهاباپسری

 بودمسخره مسخره

 ...و ای خونه زدوبردش سامیاررهاروگول
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 من خدای:سردشد مهالدستاش

 میکنه تالش که چیکارکرده پدررهاباهاش نمیدونم امیرازپدررهامتنفربوده فهمیدم که اونجوری ـ من

 منورهارونابودکنه

 

 رهارومیشکنه واقعی معنای سامیاربه

 اینکارونمیکنه باهزارالتماس که رهارولوبده بعدمیخواست

 گیرمیشه من وپای

 اومده بهارخوشش ازخواهرت سام برادرم سامیارمیگه

 کنه عروسی وباهاش بگه بله سام خواستگاری جواب بهاربه اگه

 میشه فراموش چی همه

 میشم باسام ازدواج مجبوربه رهانره رویآب اینکه برای ومن

 بریم کیش قراربودمابه سامه پسراسمش همین:عکسوباالمیارم

 امارشوگرفتم وقتی بودم نشنیده ازسام خوبی چیزای من

 خوره پسردختربازومشروب یه فهمیدم

 بمونم پیشش نمیتونستم

 کنم زندگی باهاش نمیخواستم

 بود صبح دَمای دَم گفت میشه بودتقریبا کیشمون بلیط که ده ساعت قبل

 وفرارکردم برداشتم مقدارپول ویه عابرشوسوئیچ کارت

 فراری عروس وشدم

 خریدم ویالیی خونه ویه لواسون اومدم

 رمزشوداشتم بودومن توعابرسام چندمیلیاردپول

 بودم گوشیشوبرداشته بودمن عجیب برام

 نبود ازش خبری بودودیگه گذاشته بودچندتاپیغام کیش به رفتن موقع که صبحه تاده
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 خریدم ماشین خریدم فروشی گل من خالصه

 کردم استخدام خودم وامیروپیش

 فتمر باسرتومرداب شنوا؟ کوگوش ولی قالبیه شناسنامش بچه نه داره زن امیرنه این که گفت بهم آرشیداخیلی

 .امیردادم به ویالروهم نبودوکلیدزاپاس روزحواسم اون

 اسم فروشیموبه وگل وماشین زورخونه وبه خونم واومدن شب یه ای خورده ماه یه وبعدکه زده نگوازکلیدرفته

 کردن خودشون

 

 من وای:کرد نگام مهالباتعجب

 بمیرم دارم دوست نیست مهم هیچی برام دیگه:کشیدم آهی

 رها جای به توخوردی روکه ضربه بیشترین برات بمیرم الهی ـ

 بار یه پسرش شکوهی خونه بگومنونفرسته مامانت به کن لطفی مهالیه ـ

 میزنم حرف باهاش باشه باشه:گفت فهمیدوتندی خودش

 زدم لبخندی

 میومدید بهم بیشعورخیلی:کرد نگاه عکس بازبه مهال

 میکنه کسایی چه وحروم پول میده کسایی چه وبه خداخوشگلی:زدم پوزخندی

 نخورعزیزدلم غصه دیگه ـ

 رسیدم حسی بی اوج به دیگه که میگم ـ

 کشید پشتم گونه نوازش شو دست

 !دارم هواتو خودم ـ مهال

 ؟!مهال ـ محلقا

 مامان؟ جانم:گفت بند باصدای مهال

 بره باید بهاربگو به ـ

 :ازجابلندشدم
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 بده رو مانتوم اون_

 !انداختم سرم روی رو شالم.پوشیدم شلوار وهمراه گرفتم دستم رو مانتوم

 اومده خوششون من وحمالیه کار از چه!آدرس این هم باز گرفتم رو آدرس

 .داشتا خودش برای فازی پولداربودن واقعا بازشد درباتیکی

 .توشدیم مزاحم بازهم!بهارجان سالم ــ

 .أمری خانوم وظیفس:  من

 یه نظافت غیر به میشم ممنون کنم؛ معرفی رو پسرم نامزد خوام می دارم مهمونی یه شب بیاگلم،: زد لبخندی

 رو یینتزئ وسایل بگم من کن، انتخاب رو باشه دید تو و نشستن مناسبه کنی فکرمی که جایی کنی هم تزئینی

 ..بیارن

 کنم می انتخاب هم جایی یه بین اون بعد، کنم نظافت یه اول چشم:من

 :گذاشت کمرم روی رو دستش

 گیری گرد خوام می فقط اومدی پیش روز چند خودت نیست کثیف خونه زیاد کنه؛ می کمکت هم اکرم عزیزم_

 شه

 

 نیست؟ دیگه ،أمری چشم ـ

 نباشید خسته پیش پیش نه ـ

 پشت رو روسری پوشیدم؛ مشکی تونیک همراه مشکی، ساده شلوار و بازکردم رو کولم زیپ و دادم تکون سری

 زدم، صدا رو خانوم أکرم و زدم گره گردنم

 رفتم باال طبقه سمت وبه گذاشتم توگوشم هنذفری. کارکردیم تقسیم

 .بود قفل که شم اتاقی وارد خواستم کردم، تمیز رو اتاقا تک تک

 با داشت من به پشت شدم نمی صداش متوجه افتاد، واندامی بلند قد پسری به متعجبم نگاه و بازشد یهو دراتاق

 میزد حرف موبایلش

 .عادی خیلی کردم نگاهش منم شد، گرد وچشاش برگشت یهو

 !بود عصبانی انگار ولی گفت می چی نفهمیدم کرد، قطع رو گوشیش
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 اوردم در ازگوشام یکی از رو هنذفری عصبانیش چشمای جلوی و کردم صاف رو کمرم هنذفری پی رفت حواسم

 ؟..گفتید چیزی: من

 :بعدگفت و انداخت درشتم چشای به رو نگاهش اول

 خوندم؟ می الالیی داشتم االن تا_

 بفرمایید؟:  من

 یترینه؛و پشت کردم فکر بود، گرفته رو سایت تو فیت عکسای این ژست برام همچین بدتر، ازتو من پرویی تو اگه

 .نبودم هم پدید ندید

 کردم می نگاهش خجالت بی

 هستی؟ توکی:  اون

 زکنمتمی من تا برید ندارید اتاق تو کاری اگه تمیزکنم رو اتاق این اومدم االن کمک، بیام گفتن خانوم شهین:  من

 .باشید پا و دست جلوی خوام نمی

 :کرد اخمی

 .باشی خدمتکار خوره نمی بهت_

 ندادم رو جوابش و زدم پوزخندی

 

 :گذاشت تختش رو و جاکَند از کاه عین خودش که بردارم اومدم رو بود کمد رو که بزرگی آیینه

 !بلندکنن سنگین چیزای ها خانوم باشه خوب نکنم فکر_

 .بپوشید لباسی یه شماهم که نیست بد کشم نمی خجالت من اگه:  من

 خندم.کشید خجالت اون من جای شد سرخ صورتش ، کرد برهنش تنه نیم به نگاهی یهو و انداخت باال ابرو

 .پوشید پیرهن یه زود. دادم روقورت

 :گفت اتاقش از شدن خارج قبل

 ؟!کنم کمکتون بمونم دارید کاری اگه_

 عرفان آقا.ببرید تشریف میتونید نخیر:  من

 منومیشناسی؟:کرد نگاهم باتعجب
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 ؟!کردم پیدا شناخت زیادتون خیلی خودشیفتگی از بعلهـ ـ من

 دوست کردم فک اها:خندیدوگفت کج کردم اشاره بود زیرش اسمشم که تختش باال عکسش به شدومن نزدیک

 !بودی دخترم

 بودهـ؟ دخترتون دوست هم خدمتکار پ عه:زدم پوزخندی منم

 ....یعنی.نه عههه إممم:شد هُول

 !خیال بی باشه:خندیدم

 چیه؟ اسمت:لبشوگزید

 ....بهار ـ

 !عرفان خوشبختم:زد لبخندی

 نیاید اتاقتون کنید سعی اتاقتون تمیزی اتمام تا پس زیاده کارام:زدم دستشوپس

 !بهارخانوم چشم ـ

 شدم تمیزکاری مشغول

 .شد خنده خوش بشر این اتاق صرف هم ساعت نیم

 :شدم آویزون ها پله از

 عرفان؟ آقا_

 :داد نشونم صورتش نصف همراه تنشو نیم توآشپزخونه از پر دهن با

 جان؟_

 بدید مادرتون به گذاشتمو سبد توی که لباسایی لطفا فقط حاضره رو اتاقت ـ من

 رفتم بعدی اتاق به ومن گذاشت روچشماش دستشو

 .باشه کرده متکبرش بودن پولدار که نبود غدی آدم میومد خوشم ازش

 مهربون هم بود جذاب هم

 ردیمک نگاه هم به یهو کشیدم جیغ باهاش و ترسیدم منم ، شد بلند دختری جیغ که بازکردم یهو رو بعدی دراتاق

 .خندیدیم و
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 :کرد وبغلم اومد سمتم سریع بود نفیسه

 !بیشعور ترسیدم نده مرگت خدا تویی بهاری، سالم_

 اومد وعرفان خانوم وشهین أکرم های نفس نفس صدای

 دخترا؟ شده چی: خانوم شهین

 .کشیدیم جیغ ترسیدم، منم ترسید کردم باز جونو نفیسه اتاق در یهو منم مقصر ببخشید ـ من

 داد قورت خنده با زور به رو تودهنش لقمه عرفان

 :کردم نگاهش شک با من کردیم نگاه رو هم نفیسه و من و رفتن همشون

 ترسیدی؟ بازکردم، رو اتاق در تا که شدی جرم مرتکب_

 : خندید

 رو اتاق در کنه می باز یهو اون عاخه!اونه کردم فکر کردم می درست رو عارف نامزدی جشن کادو داشتم خره نه_

 !بگیره مچتو تا

 اها ـ من

 تمیزکاری؟ اومدی ـ

 !کن ترک ناهار صرف مقصد به رو اتاق اجازه با 

 :خندید

 جون بهار چشم_

 یعنی میومد؛ بدش من از همیشه. شد اتاق وارد خواهرش نازنین که گذاشت کمد داخل رو کادو و نشست تخت رو

 بودم اهمیت بی هم ومن کرد می نگاهم خباثت با همیشه اومدم جا این که چندباری این توی

 :کرد نگاهم خشک نازنین

 بلدنیستی؟ سالم_

 علیک گیرم: من

 دختر چون دادن نمی گیر صحبتم طرز این به و داشتن خبر نازنین و من بین کدورت از جون شهین و نفیسه

 شناختن می رو لوسشون

 :کشید حرص با نفسی
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 شده آدم ما برای خدمتکارم_

 :داد نفیسه دست رو خودش کادوی بدم رو جوابش اینکه قبل

 خودت کادوی پیش بزار اینم جون نفیس_

 گفتم نازنین خروج وقبل داد تکون سری نفیسه

 راستی؟:_

 :کرد نگاهم

 .شده تنگ براش دلم بگو نازی به گفت بهم راه سر آخه اومده باغبونتون پسر_

 بود، شده باغبونشون پسر دلبسته دونستم می بگم رو این نداشت شدانتظار متورم چندثانیه عرض در صورتش

 بگه چیزی تا اورد باال رو اشارش انگشت و اومد سمتم شنیدم رو مسخرش های احساسات ابراز صدای بار یه حتی

 :گذاشتم انگشتش روی رو، دستم که

 بیاد کشیدداخل خجالت بپرس ازخودش برو_

 میگه؟ چی بهار:  نفیسه

 نه؟ مگه!وپرت چرت:  نازنین

 :کرد نگاهم نفیسه.رفت واون زدم پوزخندی

 که؟ نگفتی راست _

 ...شاید ـ من

. یدچسب می نهایت بی داشت؛ لذتی یه نازنین دادن حرص آخ خندیدم رفت، بیرون اتاق از گیج چهره با هم نفیسه

 .کشیدم می دستمال وغمگین مالیم آهنگای با

 کشیدم باال رو وخودم گذاشتم کمرم پشت رو دستم میشد، تاریک داشت کم کم هوا افتاد پنجره به نگاهم

 !بخور چی یه بیا:  عرفان

 .میشن پیدا هم شما مهمونای کم کم شده دیر بدم انجام رو تزئین کارای برم مرسی نه ـ من

 .بهارخانوم کنم می کمک خودم نمیشه دیر بیا: عرفان

 و شدم بلند ازجا اومد؛ چای سینی یه با خانوم شهین که نشستم سالن داخل مبل روی کنارش و زدم لبخندی

 :گرفتم رو چای سینی
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 خانوم؟ کشید می زحمت چرا شما هستم من وقتی_

 :زد لبخندی

 کنی می کار داری بکوب ظهر از تو بهارجان_

 .پیچید ابریشمی موهای رو نوازشش یه عین گوشم توی امید وصدای شد برقرار سکوتی

 ! قشنگــ حقیقت یک چه خیال، یک چه

 تنگ دل این واسه دیر کنه نمی دیگه فرقی

 نیست توسینه نفس چیه؟نای واس اومدنت

 نیست دیگه من از تر عاشق بشی مطمئن که خواستی

 بندهات به ناز به بمون عاشقات با بمون تو حاال

 نگات از میگم ترانه تنهایی تو میرم منم

 

 :بلندشد جا از عرفان

  کن قطع رو آهنگه این نفیسه_

 کرد نگاهی غمگین شهین

 !امیدم عاشق من قشنگه نه:  من

 شد گم سالن ته توی باد عین و برد موهاش بین دستی کالفه

 .معذرت میشن، ناراحت دونستم نمی ببخشید:  من

 نیستی مقصر تو گلم نه:  شهین

 مسخرش فاز این با رفته ما مخ رو بود؟ چش این: نفیسه

 ؟!کنم صحبت باهاشون برم من نداره اشکال:  من

 میشه خوب خودش! کن ول:  نفیسه

 :شدم جابلند از

 .سالن داخل میارمش هم کنم می صحبتی یه هم... بدن نظر بهم تزئین توی خواستن می_
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 شه عوض هواش و حال کم یه بلکه برو تو نمیزنه حرفی ماهم به دیگه دونم می...مادر برو: شهین

 گیره می خندش آدم میگی پرت و چرت بس از:  نفیسه

 خندید واون رفتم بهش ای غره چشم

 بود زده تکیه تاب آهنی ی میله به که دوختم پهنش های شونه به رو نگاهم

 :انداختم شونش روی رو ژاکتش

 ضعیف؟ اینقدر مرد_

 :زد کردولبخندی نگاهم

 مرسی_

 :نشستم تاب روی

 بودی باخته رو بندی شرط انگار...بودی عارف آقا همراه دیدمت بوم پشت شدم شما خونه وارد بار اولین وقتی_

 !بری راه بوم پشت ی لبه بود این عارف آقا وشرط

 :خندید

 .بودم ندیده تاحاال تورو من...آره_

 .نداشتید رو دیدنم افتخار...بودید دانشگاه هم اومدم که دوم بار:  من

 گلی؟خوش وخیلی پروا وبی رُک دیدم، اطرافم که دخترایی برابر صد والبته پرویی خیلی دونستی می:بلندخندید

 .کرد میشه چه دیگه:  من

 .گرفت شدت خندش عرفان که زدم پلک هم پشت چندبار

 .مهال پیش برگردم کنم رو تزئین کارای خوام می که بدو عرفان آقا خب:  من

 

 :گذاشت دستاش روی رو ژاکتش و زد لبخندی

 !درخدمتم من چشم_

 :زدوگفت لبخندی جون شهین شدیم سالن وارد باهم

 دخترم مرسی_
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 .شدیم تزئین عالف ساعتم یک

 !گیری می سخت قد چه تو:  عرفان

 کنه توجه جلب چی همه باید و مهمه مهمونی خب ـ من

 ..شده عالی:  نفیسه

 

 :بود زده تکیه آشپزخونه درگاه به که پدرش سمت بعدبرگشت

 چیه؟ نظرت بابا_

 ردک می سرایت بهم عجیبی دلگرمی و کرد می نگاه بهم لبخند با همیشه بود، مهربونی و بزرگ مرد هم پدرشون

 :اومد جلو قدمی پدرش

 بود نقص بی همیشه بهارجان کار_

 کردم تعظیمی

 اومده خوشتون که افتخاره_

 بهارجان؟:شدوبعدگفت حوالم ای سوخته پدر

 :کردم نگاهش

 بله؟

 موندنت با میشم دادی،خوشحال انجام رو کار توبیشترین مهمونی این توی باشی؟ ما پیش رو امشب تونی می ـ

 همونیم بعد باشی اینجا تو تا کنن می صحبت خانوم لقا مه با جان شهین میشم دلگیر که نه نگو. کنی خوشحالم

 !رسونتت می عرفان پسرم هم

 :گفتم ومن زد پوزخندی نازنین

 ...خدمتکار که نیست درست ولی دعوتتون از مرسی جان عمو نه_

 :کرد قطع عرفان رو حرفم

 قبول ارزشمنده، خیلی ما پیش جایگاهت پس نشد رفتار خدمتکارا عین باهات شدی ما خونه وارد هم اول تواز_

 !دیگه کن

 .کردم قبول ناچارا و کردن اصرار هی هم جون وشهین نفیس
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 :بوسید رو گونم نفیسه

 .بپوشی میدم لباس بهت خودم باال بریم بیا خودم عشق_

 .بیاره مهال میگم یا میارم لباس خودم لقا، مه پیش برم بزار: من

 : کرد اخمی

 نمیده حال چل و خل اون بدون...باشیم روباهم شب اینجا بیاد هم مهال به میزنم زنگ االن نکرده، الزم_

 

 ؟! میزنی چرا باشه:  من

 

 شم؟ آماده برم منم نیست امری:  عرفان

 .افتادی زحمت تو مرسی ـ من

 کنه می نُطق من برای لفظم چه:خندید

 .رفتیم نفیسه اتاق سمت به زندی وآقای جون شهین از تشکر وبعد خندیدم

 نباش نگران میدم بهت نخورده دست و تمیز حوله بگیر دوش برو:  نفیسه

 کی و داشتنی دوست خیلی بودن متفاوت بودم دیده که خسیسی های پولدار با خیلی خانواده این زدم، لبخندی

 .بودن رنگ

 .پیشم چندماه توی بودم غرق و شدم حموم وارد

 !عروس بدون داماد فراری، عروس عروسی، ازدواج، سام،

 :کردم زمزمه زیرلب و زدم پوزخندی

 بهار ایا خانواده بی_

 :زدم نهیب

 کمکم میان بزنم زنگ بهشون اگه نیستم_

 .اشتمد دلشوره جور یه! بزنم زنگ رضا دایی به گوشیم با اومدم بیرون که ازحموم گرفتم تصمیم و بستم رو چشام

 ؟!کدوم فداتشم خب: نفیس
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 .میاد بهم بیشتر مشکی من دونم نمی: من

 :زد لبخندی

 .بپوش مشکی چشم_

 .بود شده کار ای نقره نگین کمرش رو که داد دستم مشکی بندی لباسه

 خورد می فام نقره براق های دکمه با چرم کت یه روش

 .میومد تر پایین زانوهام از کمی که بود بلندی طور زیرش و دار چین پایینش بود زانوهام تا پوشیدم رو لباس

 :داد رودستم براقش مشکی عروسکی کفشای

 .شه بند دست ست گردنت بنداز رو اون هست نقره گردنبند یه هم میز رو بپوش، اینم بیا_

 دیوونه خیال بی بابا:  من

 :کرد اخمی

 کنم شونه موهاتو بشین بدو_

 !کنم می شونه خودم:  من

 :داد هولم صندلی سمت

 گالبی بشین_

 .افتاد لختم های مو جون به وحشیا عین اون و نشستم روصندلی

 وحشی آروم اویی ـ من

 :توسرم زد

 میاد گفت زدم زنگ مهال به بودی حموم تو نباشه حرف_

 میشن خاطرخواش کنه می چیکار دونم نمی پِالسه جا همه که اون:  من

 !فامیلیم مهال با ما عزیزم ـ

 :افتاد دستش از برس که برگردوندم سر باتعجب

 ؟!مرگته چه_

 سفید؟ کفتر گفتی دروغ ـ
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 میمون؟ ایه صیغه چه سفید کفتر:خندید

 بده رو سوالم جواب مرض ـ

 نزدیکه رابطمون خیلی بابام دختره،دختردایی میشه هم مهال. بابامه دایی دختر جون لقا مه. فامیلیم آره ـ

 توشن؟ دختر مشت یه و انداخته راه رو سازمان اون لقا مه چرا پس 

 ات بمونن ومجبورن نیست اونجا اصلیشون خونه دونی می که خودتم اومدن خودشون بیشترشون دخترا اون خب ـ

 .باشه دخترا به حواسشون

 :اومد مهال جیغ صدای که دادم تکون سری

 !زود نکردم فلجت تا کنار بکش_

 .کرد نگاه مهال موهای به و دستش تو سس ظرف به عرفان. شدیم سرازیر ها پله از

 :گفت ومهال خندیدیم نفیس و من

 !شید خفه ببندید، رو دهنتون_

 بود شوک تو هنوز وعرفان کردم ای خفه خنده

 بیاد خودش به عرفان شد، باعث جیغش دومین

 ... نبود حواسم بخدا...متاسفم مهال ـ عرفان

 :خندیدم کنه، خفش خواست می مهال

 !حموم برو بیا مهال_

 :کرد اخمی

 !رفتم نمی گفتی نمی_

 ببخشید:  عرفان

 .خیال بی دیگه نبود حواست داداشی دلم عزیز: نفیس

 .انداخت پایین رو سرش و کرد سس ظرف به نگاهی باغم عرفان و رفت پایین حموم سمت باحرص مهال

 :گرفتم ازش رو لبخندظرف وبا کردم نگاهی ظرف به و رفتم پایین ها پله از من

 ! که نشده چیزی نداره اشکال_
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 .رفت خروجی درب سمت به و گرفت ازم رو چشماش

 :کرد اخمی نفیس

 .کرد ناراحت رو عرفان بازیاش جنبه بی این با مهال سر تو خاک_

 .دوختم شده، بسته محکم در به خانوم شهین از رو متعجبم ونگاه انداختم باال ابرو

 کرد برابر صد رو تعجبم مهال ی گریه صدای رفتم حموم سمت به

 ای گوشه بود، اومده که وضعی و سر همون که افتاد مهال به نگاهم کوچیک راهرو یه از گذشتن بعد بازکردم رو در

 . بود نشسته دمغ

 : رفتم سمتش

 مهال؟ شده چی_

 :کرد نگاهم

 داخل؟ بیای گفت بهت کی_

 :کردم اخمی

 مرگته؟ چه ببینم بگو نکن ور ور_

 :وگفت شد بلند ازجاش سریع

 .بیرون برو کن لطف حموم برم خوام می نیست، مهم_

 .بستم محکم رو حموم در و زدم پوزخندی بودم متنفر رفتارا این از همیشه

 .رفت می باال ها پله از که دوختم عرفان به اکرم چشمای از رو نگاهم

 !بفهمم باید نفهمم من محاله هست وسط این چی یه

 .داره ربط هم مهال به مطمئنم

 :رفتم باال هارو پله تندتند

 آقا؟ عرفان_

 :خندید که گفتم مکث با رو آقا

 جانم؟_
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 میگی؟ راستشو بپرسم ازت سوال یه ـ

 :برد جیبش توی رو دستش

 بفرما_

 داری؟ حسی مهال به نسبت تو ـ

 بیخی:خندید کج

 :دستشوکشیدم بااخم

 م؟بفهمون بهت یا فهمی می مرگشه، چه بدونم باید پس ؛ مهالم فکر به من... نه مهمی واسم تو نکن فکر ببین_

 :اومد نفیس وصدای کرد نگاهم تعجب با

 !بودن نامزد باهم زمانی یه_

 چی؟:گردشد چشام

 :گذاشت دهنم رو رو دستش سریع نفیس

 .بود بعدشون مقصرجدایی اون چون بکشی مهال زیرزبون از کن سعی رو بقیش!شنیدی که همین_

 .روجوییدم لبم و کردم اخمی

 مهال؟عرفان؟نامزد؟

 مهال های بازی مسخره از میشد تر خرد اعصابم من میشد، ها مهمون رسیدن نزدیک دقیقه هر دیگه، خالصه

 !شه یکی پایینت باال که میزنمت یانه؟جوری کنی می بس:  من

 :خندید و کرد نگاهم

  توئم خب_

 :کشیدم رو دستش

 .بریم بیا گمشو_

 

 .افتادیم راه باهم و گرفت رو مجلسیش لباس پایین و زد لبخندی

 موند ثابت عرفان روی دیدیم وخوب چرخید و چرخید نگاهش نشست ها میله رو که دستش
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 .بود شده تر مردونه و تر جذاب رنگ، دودی شلوار کت اون توی

 جداشدن؟ چرا ولی داره دوسش هنوز پس نشست لبم رو لبخندی

 :وگفتم انداختم باال ابرو

 !خوردیش_

 :کرد تیزنگاهم

 بگیری رو من مچ خواد نمی ها، نزن زر مرض_

 :خندیدم

 !کنم می حالیت خونه بریم_

 کمی لباس اون توی بلندم قدتقریبا.افتاد پله روبروی درست آیینه به چشام

 .بود آرایشم ته ریمل و چشم خط ، بود سبز طوسی های مایه تو تقریبا چشمام. میشد دیده تر کوتاه

 .نباشه تودید زیاد که زدم لبی رژ هم لبهام

 ردم اون یاد رو من فقط که سبز چشمای با دیدم مشکی شلوار کت با مردی عکس آیینه تو لحظه یه چرا دونم نمی

 .دیدم مینداخت، مسخره

 .بود همینش به لباسه این قشنگی خب ولی میومد بدم برهنم پاهای از راستش کم یه برگردوندم، رو چشمام

 هم برازنده و بودن خوب هردو افتاد ونامزدش عارف به نگاهم

 نه بودن وباز ولنگ نه همه دوختم مهمونا تک تک به رو وچشام ندادم اهمیتی افتاد؛ نازنین پوزخند به نگاهم بعد

 .چادریا خانوم حاج این از

 :گفتم بدجنسی با من و گرفت دست رو گوشیش اون و نشستیم ای دونفره مبل رو مهال و من

 گیری؟ می دستت گوشی نکنی نگاه رو عرفان خوای می_

 :کرد نگاهم

 بابا بمیر خفه_

 :زدم پهلوش تو آرنجم با و خندیدم

 شرف بی_
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 .رفت می باد به حیثیتم گرنه و پوشیدما رو چرم کت لباس این رو خوبه زدم کنار گردنم روی از رو موهام

 میدید؟ قِرَم مهمونیاتون تو: من

 :خندید

 !کنیم می نگاه رو هم ابوالهول مجسمه عین پ نه_

 :انداختم باال ابرو

 خونه؟ می خروس کبکت چیه پرونیا می نمک خیلی اومدی تاحاال موقع اون از_

 :رفت بهم ای غره چشم

 ؟!حریص کثافت ای سوژه دنبال_

 نفله بینم خفه:خندیدم

 :گفتم نشست کنارمون که پسری دیدن با که بودم داشته نگه رو استایلم خشک چوب عین ساعت نیم

 که؟ بینی می نفره سه نه نفرس دو مبل اقا_

 :کرد اخمی

 !نمیشه خز تیریپت بشینی ربع یه تر تنگ نیست، جا بینی می که هم شما_

 :وگفتم شد گرد چشام

 دراز زبون پرو بینم پاشو_

 :اومد مهال خنده صدای

 !بشینید تر راحت تا میرم من_

 :کردم بهش غیظ با اخمی

 .کرده تصاحب رو ما جای این. بشین بیا بزغاله کجا _

 .دارن کاری حتما دارید چیکارشون محترم خانوم:  پسره

 :گفتم ومن زد چشمکی هم مهال که کرد مهال ی حواله چشمکی بعد

 پرونید؟ می چشم چیه قضیه_

 :کردم نگاه پسره به غلیظی اخم با ولی غرغرکنم بیشتر نذاشت و رفت مهال
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 پروندی؟ چشم ما آبجی به چرا بینم بگو_

 :خندید

 !آبراهام عرفانم، دوست من_

 :کردم نگاهش تعجب از توام گیج قیافه یه با

 آبراهام اسمی چه_

 :خندید اونم که خندیدم بعد

 لطفته نظر مرسی_

 :نشستم سیخ

 .بود تمسخر از پر لحنم بلکه نکردم تعریف_

 :داد تکون سری

 .نبود مهم اصلن شما لحن کردم، برداشت ای دیگه جور من ولی دونم می_

 :گفت که بلندشدم جا از

 کجا؟_

 هستی که منم فضول ـ

 :خندید

 !دارم حرف باهات بشین_

 :وگفت شد گردتر و گرد چشام

 .خورمت نمی نترس دخترخوب بشین بیا هست درشت کافی حد به توچشات_

 :پریدوگفتم ازدهنم یهو

 !هارهور_

 :گفتم بلندترخندیدومن

 .برم خوام می رو کارت بگو...تشن غول مررض_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

61 

 

 سر و بودن نامزد قبال عرفان و مهال که بدونی فکرکنم مهال، صمیمی دوست تو و عرفانم صمیمی دوست من ببین ـ

 داغون قبل از بیشتر که مدتیه من االن و زد بهم رو عقد مراسم مهال شدم مطلع تازه من که اتفاقات سری یه

 باشن باهم وعرفان مهال و کنم تموم رو بوده تفاهم سو چی وهر کنم کمکش خوام می بینم می رو ریفیقم شدنه

 فهمیدی؟

 

 . شد برقرار سکوت دقه یه

  کردم نگاهش وابهام گیجی با

 برمیاد؟ ازدستم هم کاری من؟مگه کنم چیکار خب...خب خب؛: من

 :زد لبخندی

 میدی؟ رو شمارت_

  بخرم مسخره هوآوی گوشی یه بودم تونسته لقا مه با کارکردن و بودن ماه یک از بعد

 :بردم توجیبم رو دستم

 کنم نمی حفظ رو شمارم یعنی نیستم حفظ_

 :زدم رو رمز

 رو شمارت بنال_

 :زدم بهش زنگ تک ومن گفت رو شمارش و کرد نثارم ادبی بی

 بعدش؟ خب_

 مک تا کنیم رو کار همین مدت یه اونجا بفرست رو مهال هم تو و باشه تنها عرفان تا کنم می جور رو موقعیت من ـ

 .گیره می رو نخ خودش عرفان بعد کنن عادت هم دیدن به باز کم

 :خندیدم

 !آبراهام پسرخوب اوکی_

 :گفتم و کرد بارم ای دیوونه لب زیر

 برو پاشو نشو پرو و ادب بی خب_

 :کرد قالب سرش پشت رو دستاش
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 خدمتتون هستم_

 بود خوب هیکلشم باریک، و سرخ های لب و سبزه پوسته روشن، ای قهوه متوسط چشمای داشت، نمکینی چهره

 .کرد تحملش میشد و

 :انداخت باال ابرو

 .ندیدمت اینجا تاحاال اینایی؟ عرفان فامیل_

 .کنم می کار مهال مادر پیش ولی نیستم فامیل نه:  من

 :زد حرف باز دقیقه چند بعد و گفت آهانی

 ساختمونم مهندس من_

 سَنَن؟ رو من: من

 ...بگو داشتی سراغ خب دختر هیچ ـ

 :روگرفتم چشمام براقش ازچشمای و زدم پوزخندی

 !ندارم سینگال از حمایت ستاد من_

 ..میزد حرف جون شهین کنارگوش قراری بی با که رفتم نفیس سمت به و بلندشدم جا از

 ؟!نفیس شده چی ـ من

 : گفت و برگشت نفیس

 !دزدیدن رو گذاشتم کمدم تو و گرفتیم که رو کادویی اون ولی هیچی_

 :وگفتم شد گرد چشمام

 !اومدم و توحموم رفتم لحظه چند فقط... که نیومد کسی بودم اتاق تو من ممکنه چی؟چطور_

 :گذاشت سرش روی رو دستش

 ...خدا به شدم کالفه پووف_

 :وگفت رفت هم تو زندی آقای اخمای و کرد پچی پچ زندی آقای درگوش کرد، می نگاهم ای مسخره جور یه نازنین

 .باشه کرده کاری همچین اون که نمیشه دلیل هرچی یا دلخوری ازش تو اگه _
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 ننازنی که گرفتم زندی آقای از رو نگاهم و زدم پوزخندی زده؛ تهمت من به که شدم متوجه خوب انداختم، باال ابرو

 :گفت بشنوم من تقریبا که بلندی صدای با

 اریک براش که دزدی داره نیاز مفت پول به خدمتکاره اون!برداشتش مطمئنم بوده نفیس تواتاق واال چیه دروغم_

 .نداره

 :کرد اخمی نفیس مادر.نکردم باز لب و کردم نگاهش

 !بندازی بهار تقصیر نداری حق نازنین بزن حرف درست_

 

 کردن قایم واس وچیزی ترسی هیچ من!بگردید تونید می دارید شک من به خیلی خانوم شهین ببخشید:  من

 ....ندارمـ

 :زد لبخندی

 معیوبه ذهنش نازنین مایی وعزیز محلقایی اعتماد مورد تو گلم نه_

 :کشید رو دستم نفیس و کردم پنهون رو لبخندم

 ...واقعا نازنین حرفای بابت_

 

 :شدم حرفش ادامه مانع و زدم لبخندی

 گلم نشدم ناراحت اصن دیوونه نه_

 !برداشتی تو دونم می من هه:  نازنین

 :کردم نگاهش

 .میگی راست تو باشه_

 .بودن کرده غش من بغل تو نفیس و مهال که دراورد بازی مسخره اینقدر آبراهام آخرمهمونی تا

 !کشن می گند به دوتا این رو اینجا االن آبراهام بسه: من

 ها خرابه سابقش نفیس..بگو رو همین واال: عرفان

 :گفتم و خندیدم صورتش؛ توی خورد که کرد پرت عرفان سمت رو مبل رو کوچیکه بالشت نفیس

 خوبیه دلقک خیلی آبراهام_
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 !هستیدا مناسبی کِیس...اید هم عین:  مهال

 .گوساله میگی وِر و شِر فقط شو توخفه:  من

 .شام حمله ها بچه_

 .بود مینا اسم به دخترا از یکی صدای خندیدیم،

 .کردیم گیر تامون پنج که بشیم خارج در از خواستیم رفتیم خوری غذا سالن سمت به و بلندشدیم ازجا

 برم من عقب شید گم ازهمتونم بزرگتر من اقا:  من

 ...بزرگترم من..نگو چاخان: عرفان

 نوحه سن هم عرفان آره:  آبراهام

 :گفت ونفیس خندیدم

 بشیم رد در چارچوب از تونیم می تا چهار ما عقب بری تری گنده هممون از تو آبی_

 !هور هار بهار قول به: آبراهام

 :خندید مهال

 ...بهار جون دیگه توبرو عرفان_

 :خندید عرفان

 چشم به إی_

 رو بودم زمین پخش که منی دست و خندید عرفان. شدیم پرت تقریبا سالن تو چهارتامون که کشید عقب عرفان

 :گرفت

 تو وِلی شُلُ چه_

  بودیم کرده تصرف رو گرد میز یه تامون پنج

 :اومد کنارمون زندی آقای

 !کنیدا می کِیف خوب جوونا سالم_

 ...ها خوره نمی ما به تیریپتون ولی خالیه شما جای بله جون، عمو سالم: من

 :کرد کوتاهی خنده عمو
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 جوونی این به من پدرسوخته_

 !رسیدید بلوغ به تازه بگید رو همین واال:  آبراهام

 نکنا مسخره رو بابام عنتر:  نفیس

 کجاس؟ نُنُرت لوس اون عمو:  مهال

 بدونم چه:خندید

 :کشیدم عقب رو کنارم صندلی

 قراربده عنایت مورد ارجمندتون بیانات از هم رو ما بشین بیا عمو_

 کاریاش شیرین از کنه تعریف خاطره یه آبراهام بابا بشین: عرفان

 :کرد جا جابه دستش تو رو لیوانش زندی آقای

 .میشه بلند هوارش و داد مامانت االن برم پسرم نه_

 رفتن؛ می داشتن تقریبا همه و بود شده شب های نیمه

 رو خودم لباسای.زدم مختصر شونه یه و کردم رها سر باال از رو موهام کردم، جدا تنم از رو ولباسا شدم اتاق وارد

 .پوشیدم

 :اومد جلوم نازنین کردم باز که رو اتاق در بودم آماده و حاضر

 !هری بعد پیداکنیم رو برداشتی که طالیی سرویس اون تا واسا کجا_

 :زدم کنارش و کردم اخمی

 .بیاد باد بزار برو بیا_

 :کشید رو مانتوم پشت از

 عفریته دختره واسا میگم_

 :دادم پیچی و گرفتم رو دستش مچ

 ؟!گفتی چی_

 :گفتم من و بلندشد آخش

 گفتی؟ چی نشنیدم،_
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 بهار؟ شده چی:  عرفان

 .اومدن سمتمون به وآبراهام ونفیس مهال همراه کردم نگاهش

 :کردم رها رو نازنین

 نیستم، یتویک مفت پول دنبال و دَله کنی می فکر که هم اونقدرا.کردم شَتَکت وگرنه بزنیا تهمت من به باز نبینم_

 فهمیدی؟

 :کرد علم قد روبروش عرفان که گرفت خیز سمتم سایید، هم روی رو دندوناش

 !نکردم بارت چی یه تا اتاقت گمشو_

 ....سرویس اون:  نازنین

 ...اتاقت تو گذاشتمش برو:  عرفان

 :کرد نگاهم بدی شک وبا شد گرد چشماش

 ونیمد می هرکسی از بهتر که تو و من خانوم نخیر بگیرم؟ رو مچت نشه بعد تا اتاقم تو بزاره عرفان به دادی چیه_

 کن اعتراف االنم برداشتی تو

 :گفت عصبانیت با نفیس

 کنه نمی کاری بهارهمچین_

 ابتحس بعداً کن گم رو گورت حاال گذاشتیش بهار توکیف ازقصد دیدم خودم ها بشه باز دهنم نزار نازنین،: عرفان

 !میرسم رو

 .کردم عرفان از تشکری ومن شد بسته کُل به دهنش نازنین

 !منتظرم پایین بیا بپوش مهال: عرفان

 :تمگف من و افتاد تِلِپی که گذاشتم راهش سر رو پام بدجنسی با! نداشتم انتظار اصن من که گفت چشمی مهال

 !حولیا حالی زیادی امشب کوری؟_

 

 :زد ضربه بازوم به محکم مشتش با و کردم اخمی منه، کار فهمید

 !کنم آسفالت خوب رو دهنت خونه بریم_

 ...منتظرما آبراهام...گذشت خوش خیلی عرفان مرسی:  من
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 :گفت پلیسا عین و گذاشت شقیقش کنار رو راستش دست که زدم بهش چشمکی بعد

 !رئیس اطاعت_

 :کشید مهال رو بازوم

 قضیه؟ چیه_

 خانوم فضول فعال کن خدافظی: من

 :گفتم من و کرد خدافظی سرسری

 آره؟ داشتی نامزد که نمیگی من به حاال_

 .کنم خارج ازش رو کفشام خواستم می که دوخت پاهام به چشمام از رو نگاهش

 :داد ترجیح قرار بر رو فرار که اوردم در پا از رو کفش

 یادمه من عزیزم، ببین_

 :کردم پرتاب سمتش رو کفشم

 ...بوقلمون دختره کردی بیجا تو_

 

 :کرد نگاهمون نشسته خون به چشمای با خانوم لقا مه و شد باز در که خورد اتاق در به کفشم

 صبحونه؟ موندید می گذشت کنی؟خوش می پرتاب چرا کفش تو؟ چته_

 !خاله سالم: من

 :کرد اخمی

 !کن جمع رو کفشت بیا_

 طرف یه از بودم کرده کار طرف ازیه.شدم پرت تخت رو خسته تنی با آخرش و زدیم حرف خاله با هم ساعت نیم

 بودم داده قِر اینقدر

 شممچ برسونیم بهم رو عرفان و مهال آبراهام با خوایم می اینکه بافکر. دراوردم رو نرفته عروسیای تالفی فکرکنم

 .شدم بیهوش ساعت نیم درعرض و بستم رو
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***** 

 

 لقا؟ مه خاله:  من

 :کرد نگام

 بهار جونم_

 ...بخدا خوبه حالم من خاله ـ

 گرفته؟ رگش پات نگفتی من چرابه کردی غلط ـ

 .انداختم پایین رو سرم

 خوبه؟ مهال، کنار پایین میارم رو اتاقت_

 دادم تکون سری

 باشه؟ من با من اتاق بیاد بهار میشه مامان: مهال

 :کرد مون دو هر به نگاهی لقا مه

 نیست مشکلی داره بهاردوست خود اگه_

 پوشیدم رو مانتوم و زدیم لبخندی

 

 ازش اگه که دارن هم بچه یه نکنی کار زیاد سپردم بهشون دوره، کم یه آدرس این باش خودت مواظب:لقا مه

 .میدن بهت بیشتری پول کنی مواظبت

 :دادم تکون سری

 چشم_

 :داد دستم رو ماشنیش سوئیچ مهال

 .گلم برو من ماشین با دوره راهش_

 .رسیدم تا کشید طول ساعت یک.زدم لبخندی

 !ای خونه عجب جونم
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 .چسبیدم سفت رو کولم و کردم میزون رو شالم کشیدم، سوتی

 .فشردم رو زنگ دادم قورت رو دهنم آب

 .اعتمادنداشتم کس هیچ به دیگه ولی نبود کاری مورد اولین

 .مینداخت جونم به وترس بود دور ازخونه راهش

 بله؟_

 .اومدم خانوم لقا مه ازطرف من خانوم سالم ـ

 کردم؛ نگاه خونه حیاط به شگفتی با. شد باز تقی در

 .داشت مشکل خاکش ایستادم، باغچه جلوی افتادم فروشیم گل یاد

 .کردم رو و زیر و بردم خاک بین رو دستم و گذاشتم کنارم رو کولم

 خانوم؟ _

 :کردم پاک بامانتوم رو دستم و ایستادم سریع

 .کردم رو و زیر داشت مشکل خاکش کم یه آقا ببخشید_

 :زد لبخندی پیرمرد

 دخترم مرسی_

 .کردم فوت رو نفسم دوییدم عمارت به رسیدن تا برداشتم رو کولم

 .شدم پرت داخل به من و شد باز در که بازکنم رو در خواستم و گذاشتم در ای نقره دستگیره روی رو دستم

 .افتاد جوونی دختر به نگام بلندشدم؛. کرد کمکم دستی گذاشتم، بازوم روی رو دستم

 .نبود حواسش برادرم خانوم ببخشید: دختر

 .نکردم یافت چیزی که گشتم برادرش دنبال باچشم

 : گفت و زد لبخندی

 .ببخشید کنه عذرخواهی تا نموند_

 :زدم لبخندی

 .خانوم نیست مهم_
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 .اومدم جون لقا مه ازطرف من ببخشید: من

 .گلم دونم می ـ

  خندیدم چسبید، پام به و اومد ای بچه پسر که رفتیم می راه همینجور

 :زد لبخندی دختر

 اهورائه کوچولو این اسم عزیزم_

 :شدم خم کمی و زدم لبخندی

 جون اهورا سالم_

 :روبوسید گونم

 جون اهورا جون_

 :گذاشت گونم روی رو دستش خندیدم،

 خوشگله چه چشات به به_

 خندیدم بیشتر

  نیرواناس منم اسم عزیزم: دختر

 :شد گرد چشام

 .دارید عجیبی اسم عجب_

 .خاصه خودمون مثل اسممونم دیگه:خندید

 .کردم کوتاهی خنده

 : داد تکون رو دستم اهورا

 خوشگله؟ چیه اسمت_

 .زدم خوشش روی به نمایی دندون لبخند بودم، مونده اهورا زبون توکف

 بهار:  من

 جون بهار به به ـ

 :نیرواناخندید
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 !بسازه تو با اهورا کنم فک_

 .نشستیم مبل روی و زدم لبخندی

 دقیقاً؟ چیه کارمن جان نیروانا خب: من

 رمبگی خدمتکارجداگانه من بدی روانجام کاراخونه که ازاهوراسخته غیرنگهداری به برات گه توا عزیزدلم:نیروانا

 نه که هم اگر

 .ندارم مشکلی من ـ

 چندسالته؟ بهارجون: اهورا

 :خندید بلند بلند نیروانا

 چه؟ تو به_

 :کرد اخمی اهورا

 .بگیرمش دخترم برای شه بزرگ دیر تا فیریزر تو بزارم رو بهار خوام می_

 ...آقاکوچولو سالمه36: من

 :کرد اخمی

 اول کالس میرم بعد سال تازه بلنده قدم نیستم کوچولو من_

 .بود پسرونه و شیک خیلی افتاد موهاش به نگام

 ...داشت عجله بود دیرشده پروازش ساعت بود، اهورا پدر توخورد به امروز که همونی: نیروانا

 دانشگام و هستم دانشجو خودم منم چون بسپرم تو به خوام می من رو واهورا نیست طوالنی مدت یه

 کنم مراقبت وروجک این از نمیتونم اصفهانه،خودم

 :دادم تکون سری

 کنن؟ می زندگی خونه این تو کسایی چه_

 ...اینجاس باغبون که پدرش و کیمیا البته و واهورا خودت فقط ـ

 خانومن؟ کیمیا پدر بودن دست به عصا که آقایی اون اهان ـ

 :داد تکون سری
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 .بگو بهش داشتی نیاز کمکش به وقت هر خونه می دانشگاهی پیش کیمیا بله_

 نری؟ نمیشه جوون عمه: اهورا

 .سربزنم بهت بار یه دوهفته میدم قول نرفتم دانشگاه روزه چند هم االن دلم عزیز:نیروانا

 باشه:انداخت نیروانا دورگردن رو دستاش اهورا

 .بوسید رو نیروانا گونه بعد

 بیار رو نیازت مورد لباسای خانوم لقا مه پیش برو داری دوست اگه بهارجان: نیروانا

 برید؟ می تشریف کی شما:دادم تکون سری

 

 :خندید

 ؟...میزنی حرف رسمی اینقدر چرا نیستا، توزیاد و من سنی فاصله_

 .انداختم پایین رو سرم

 ..باش پرو من عین نکش خجالت بهارجون: اهورا

 .بود گرفته خندم

 ....بیار رو وسایلت برو االن توهم میرم دیگه ساعت یک من: نیروانا

 

 :روگرفت دستم اهورا

 برم؟ جون بهار با نیروانا_

 :زدم لبخندی اعتمادنداره، انگاربهم کرد، نگام جوری نیروانا

 ...برگردونمش سالم میدم قول_

 :دادم دستش رو وشناسنامم ملی بعدکارت

 باشن شما پیش اینا بیشتر اطمینانه واسه_

 :گفتم که بزنه حرفی خواست

 .کنم می خواهش_
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 :اهوراگذاشتم های شونه روی رو دستم بعد

 بیا من با بزن تیپ آقاخوشگله_

 :گرفت رو دستم

 .بپوشم خوشگل لباس یه تا من اتاق بیابریم_

  بازکرد؛ رو اتاقش در رفتیم باال رو ها پله

 .بود زده دیوار رو اُسکار از عکس عالمه یه و سفید و سبز دکوراسیون

 داری؟ دوست رو اسکار: من

 

 :خندید

 .درازه اسکار عین تو زبون میگه خاله زیاد خیلی اهوم

 تو و برداشت زودتر اهورا که بَردارمش افتاد،خواستم زمین عکسی قاب که بازکردم رو درکمدش و خندیدم

 .گذاشت کشوش

 .کردم نگاش مشکوک

 بود أرشا و خودم خداعکس به نبود هیچی: اهورا

 أرشــا؟ ـ

 بابام ـ

 میگی؟ أرشـــا بابات به ـ

 :خندید

 چیه؟ مگه خوب اره_

 .پوشید اهورا و کردم انتخاب لباس دست یه دادم، تکون سری

 مو؟ مدل این به چه رو تو بچه اخه: من

 :کرد نازک چشمی پشت

 باالس موهام رشد_
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 :خندیدم

 .ریزه می موهات نزن زیادژل_

 :برداشت رو دودیش عینک

 .شم کچل بریزه موهام خوام می توچه به_

 :گزیدم رو لبم

 !میرما نکنی گوش حرفام به بخوای اگه_

 :بوسید رو گونم

 ...نکنم استفاده ژل از توخونه دیگه که میدم قول نه_

 .زدم لبخندی

 

*** 

 

 .خبرمیدم بهت بیاد، خواست أرشا اینکه قبل روز جان بهار: نیروانا

 ممنون: من

 !بیاری نره یادت گَز تهرون بیای خواستی جون نیری: اهورا

 :روکشید اهورا لپای نیروانا

  تورافراموش یادم نوچ_

 بزنیا زنگ خاله: اهورا

 .بره گم می گرنه و نکنیا اذیت رو بهار من خوشتیپ ضمن در چشم: نیروانا

 

 .نکنم اذیت میدم مردونه قول نه: اهورا

 :بوسید رو گونم نیروانا
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 دمز زنگ وقت یه که کن خبرم بزن؛ زنگ یه ببریش خواستی جایی اگه باش اهورا مواظب نکنما سفارش بهارجان_

 .نشم نگرون دل خونه،

 عزیزم باشه: من

 .موندیم واهورا من و رفت نیروانا خالصه

 :گفت که بودیم نشسته رومبل

 بهارجون؟_

 :کردم نگاش

 جونم؟_

 بردی؟ ارث به ازکی رو توچشمات ـ

 چطور؟ ـ

 !برده ارث به ازکی رو چشماش نیست معلوم منم بابای اخه ـ

 .بوده سبز چشماش خالم من ـ

 ...گاد مای اوه ـ

 :چرخوند کاسه تو رو چشماش نشست روبروم اومد خندیدم،

 خوشگله؟ من چشمای_

 :گذاشتم زمین رو میوه وچاقوی خندیدم

 !زشته خیلی نه اوم_

 :گردوند رو لباش

 .دونستم می خودم_

 :گذاشتم شونش روی رو دستم

 ...کوچولو آقا داری جنبه قد چه ببینم خواستم می کردم شوخی تره، خوشگل ازمنم توچشمات_

 ...بزرگ خانوم میگی دروغ: اهورا

 .شدیم بلند جا از دومون هر در باصدای
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 :دویید در سمت به اهورا

 کیم بستنی سالم_

 :خندید دخترک

 شکمو خوشگله سالم_

 بیاد کن رد: اهورا

  کن س*و*ب یه اول ـ

 :داد اهورا دست داری روکش کاکائوی جیبش از دختر و بوسید رو دختر گونه اهورا

 آقا بفرما_

 بانو میسی: اهورا

 عزیزدلم سالم: من

 .کیمیاهستم من خانوم سالم: دختر

 :کیمیاگفت و دادم دست باهاش

 آشناس من برای قدر شماچه چهره_

 واال نمیشناسم رو شما من:من

 :خندید

 !بشم آشنا شما با و بدم رو کاکائو این اومدم میشه دیرم که برم من نیست مهم_

*** 

 بهاری؟بهار؟بهار؟ _

  بهار_

 .دیدم سرم باال رو مهال کردم، باز نور سرعت با رو چشمام

 :گذاشتم قلبم روی رو دستم

 وحشی؟ چته_

 !ما خونه بیای امروز نبود قرار تو ـ
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 :فکرکردم کمی

 نه_

 :سرم تو زد باکتابش

 ساعته یک بدی توضیح من به مبحث سری یه بیای تو قرارشد دارم زیست امتحان من امروز مخت، تو خاک_

 .بشی بیدار منتظرم

 .داد می رونشون صبح هشت کردم نگاه ساعت به کشیدم ای خمیازه

 :ازجابلندشدم

 .مونی می گوریل عین_

 .خوردم لیز دستش از و وایسادم ها، پله دم فرارکردم بعد

 .بنداز آیینه تو خودت به نگاه یه موهات اون با تو یا منم گوریل: مهال

 :خندیدم

 خوبه؟ جونت مامان جووون گوریل_

 .زد چنگ رو موهاش

 بهار_

 ها؟ روانی چتونه_

 .بود دستش خامه پاکت و بود بسته بندی پیش که افتاد اهورا به نگام و خوردم چرخی

 باشی؟ خواب نباید تومگه: من

 :کنارگذاشت رو خامه پاکت

 خوابید؟ میشه دخترگوریل این بیداد و داد با نظرت به_

 :گفت باعصبانیت مهال خندیدم،

 ها گرفته یاد تو از اینم بیشعور ببین_

 کردی؟ می کار چی: من

 .ریختم می چایی داشتم االن خورم نمی صبحونه وقت هیچ من که ازاونجایی: اهورا
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 :گردشد مهال چشمای

 وجبی؟ نیم بسوزونی رو خودت میخوای_

 تو عین یکی قراره آینده های بانو کد سرمون خیر کنی؟ درست صبحونه بلدی اصلن تو خودتی، وجبی نیم: اهورا

 !بهتره خیلی بترشید بشن، بهار و

 !کردیم می تعجب اهورا صحبت طرز این از همیشه

 .بود اشرافی خانواده یه از انگار میزد حرف وشیک مردونه خیلی

 !باشه پسر اهورا که این به کردم شک افتاد، میز به که نگام

 نشستم صندلی روی

 کردی؟ درست روخودت اینا اهورا: من

 :خندید اهورا

 .چیدم میز روی هم رو مخلفات و کره خامه زدم، برق به رو ساز چایی نداشت کاری_

 .زاییده مامانت کدبانویی عجب به به: مهال

 بزنه سفید سیاه به دست زنم نمیذارم بگیرم زن اگه من دیگه بله: اهورا

 .دونست می سن این تو نباید نظرم به که چیزایی دونستن و صحبت ازطرز بودم کرده تعجب باز.خندیدیم

 .کردم حال خیلی که من بود؛ وخوبی مفصل صبحونه

 .اومدن تلفن همراه بامهال اهورا که بودم نشسته کاناپه روی

 .بخونید درس برید تاهم دو شما بعد بریزیم، کرم کم یه خوب: اهورا

 .گرفت رو نشانی آتش شماره و نشست کنارم اهورا مهالخندید، و کردم تعجب

 :گذاشت اسپیکر روی رو گوشی بعد

 ...منطقه نشانی اتش سالم_

 خانوم سالم: اهورا

 :کرد هول زنه

 چاه تو یا نرده الی گیرکردی کجا کوچولو بگو رو آدرس_
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 :دراورد رو گریه أدای اهورا

 بدید نجاتم خدا رو تو_

 کجا بگو خوب:زنه

 ازمدرسه: اهورا

 خندیدیم مهال و من

 کرد قطع رو تلفن واهورا

 بود بد کارت اهوراخیلی: من

 :خندید

 کنیم؟ احوال حال باهاشون بزنیم زنگ ما بده مگه نشستن، اونابیکار_

 احوالی و حال عجب اونم: مهال

 اساسی دیرشده که خانوم مهال پاشو: من

 

****** 

 

 اینقدرخنگی؟ توچرا بهارجون: اهورا

 :کردم نگاش باتعجب

 من؟چرا؟_

 !نمیبری بیرون رو من ولی منی پرستار خیرسرت ـ

 .بودم کرده فراموش اصلن ببخشیدآقا ـ

 :خندید

 بریم؟_

 :دادم تکون سری

 .شماییم رکاب در ما بفرمایید_
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 .خورد زنگ تلفن که برم خواستم منم رفت هاباال پله از اهورا

 :برداشتم رو تلفن

 بفرمایید بله_

 :اومد سال میان زنی صدای

 شما؟ سالم_

 دارید؟ کار باکی خانوم ـ

 !ارشا با ـ

 .رفتن کاری مسافرت یه ندارن تشریف ایشون ـ

 کنید؟ می اونجاچیکار شما وقت اون ـ

 روبدم شما سوال جواب تامن هستید کی بپرسم میشه ـ

 أرشام ی عمه من ـ

 

 :گزیدم رو لبم

 از اینجا من دارن، تشریف مسافرت هم اهورا پدر و رفتن دانشگاه خانوم نیروانا اهورام؛ پرستار من خانوم سالم_

 کنم می مواظبت اهورا

 :کرد ای سرفه

 میاد؟ کی أرشا خبرنداری_

 ندارم اطالعی من نه ـ

 خداحافظ ممنون مرسی ـ

 عمشی درک به أرشام، ی عمه من خندیدم کرد، قطع رو گوشی بعد

 افتی می اهورا،ندو: من

 :اورد بیرون رو زبونش

 بزرگ خانوم نمیافتم نترس_
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 :خندیدم

 بزرگم؟ خانوم من بیشعور_

 ؟ بزرگم خانوم من پ ن پ ـ

 کردم کوتاهی خنده افتادن، هم توبغل دو هر و ندید رو دویید می که ای دختربچه دفعه یه که دویید باز اهورا

 بلندکردم رو واهورا

 نبود حواسش اهورا خانوم ببخشید: من

 پسر؟ مگه کوری ـ دختربچه

 :خندید مادرش

 خب؟ نبود حواسش عزیزم_

 شده؟ چی کن نگاه بیام خاله خونه لباسم این با من االن وضعشه چه این مامان:  دختربچه

 !بعدش حال به وای حساسه؛ رولباسش االن از جانم ای

 میاری؟ در بازی ای چراعقده کرد عذرخواهی بهارجوون: اهورا

 .بودم مونده وجبی نیم این زبون توکف

 :خندید دختربچه مادر

 !دارید زبونی پسرشیرین عجب_

 :گرفت رو دستم اهورا که بزنم حرفی خواستم

 دارن تشریف لوس خیلی دخترتون خانوم_

 زشتو؟ مینازی چیت به:  دختربچه

 :دادم قورت رو خندم

 هیس جان اهورا_

 ندم رو هرکسی جواب داده یاد بهم بابام: اهورا

 .رفت تاب سمت به و کشید رو من دست بعد

 :نشستم روبروش
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 باشه پرو نباید آدم اهورا_

 :کرد بهم نگاهی

 تو گهب نیست یکی اخه مینازی چیت به گه می من به اه اه...ولی نیست حواسم من دید پرو دختره ولی پرونیستم_

 .بود شده شده خر زشتش،عین موهای اون با مینازی چیت به

 

 کرد می غر غر زنا عین.نخندم که گرفتم رو خودم جلوی خیلی

 خودشه حرف حرف، فقط و دندس یک اهورا فهمیدم خوب مدت این تو

 :دادم هولِش و گذاشتم پشتش رو دستام

 خب؟ خوری بستنی میریم بازی تاب بعد اهورا خب_

 :گفت خوشحالی با

 .اینجاس زیادی مدت بدونه وقتی اونم میام؛ خالم با فقط نیومدم، بیرون وقته خیلی من..مرسی_

 چی؟ پدرت: من

 :کرد اخمی

 .گیرم می یاد چی مهد تو من بدونه که نداره وقت اون بزنم حرفی بابام درمورد ندارم دوست_

 :کرد نگاهم اون و انداختم باال ابرو

 شپیش من بشه فوت اینکه قبل بود ادبیات معلم مامانم من!میزنی حرف گُنده گُنده اینقد چرا میگن بهم همه_

 .برد می باخودش روهم من رفت می که هرکالسی داده یاد بهم چی همه بودم

 

 :نشستم تاپ رو کنارش

 مامانت؟_

 :گفت بُغض با دادو تکون سری

 نمی اصلن و بودم مامانم کنار اومدم دنیا به که موقع همون از من...داشتم دوسش خیلی من بود؛ خوب خیلی_

 !دارم بابا دونستم

 .جا اون بریم پاشو خیال بی: من
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 .کنم بغلش خواست و پرید باال.دادم نشونش رو دراز و طول سکوی دستم با بعد

 :وگفت بوسید آبدار رو گونم و شد حلقه گردنم دور کوچولوش دستای کردم باز براش رو دستام

 بدیم؟ مسابقه یه_

 :زدم لبخندی

 ...بخواد پسرمون چی هر_

 پای دومون هر. پرید پایین و کرد محکم رو اسپرتش کتونیای بند گذاشتمش، سکو روی من و شد باز نیشش

 .گذاشتیم روجلو چپمون

 حالش بچگی فاز فعال. دوئه می گنده خرس یه میگن و کنن می نگاه بهم و اینجان آدم همه این نبود مهم برام

 .بهتره

 

 سه دو یک: من

 .کوچیکش رودخونه کنار خوردن، بستنی و دوییدن واسه میداد فاز چمران پارک دویدیم، هردومون

 ...برما می االن من...بدو:  من

 .کردم می دلی ته از های خنده من و دوید می قدرت تموم با بود شده مشت بدنش کنار دستاش

 :ایستاد فواره دور سکوی روی و پرید باال باخوشحالی

 هورا بردم من_

 .کردیم تازه نفسی و نشستم سکو روی و خندیدم

 :گفت أهورا و نشستیم رودخونه کنار زمین رو ای میوه بستنی تا دو با هم بعد

 .مهد بری می رو من تو بعد به این از خاله_

 :زدم لبخندی

 چشم_

 همه به بیای تو دارم دوست.داره مشق هم خاله نیس که بابا میان؛ باباشون یا ماماناشون با همه چیه دونی می ـ

 .بدم نشونت

  روبوسیدم خوشحالتش موهای روی شدو سرازیر وجودم توی لذتی
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 چشم روی به:_

 

*** 

 

 بخون درس کم یه کن بازی کم اهورا: مهال

 آخه؟ چیه دبستانی پیش میرم مدرسه بعد سال من بخون رو تودرست: اهورا

 میاد؟ بابات کی دونی تونمی: مهال

 .ندارم کاری أرشا به من: اهورا

 :گفتم آروم من و کرد من به نگاهی مهال

 .نیست خوب زیاد پدرش با کنم فکر_

  عجیبه: مهال

 .شد بلند آیفون صدای انداختم، باال شونه

 بودی؟ منتظرکسی: مهال

 نه ـ من

 نه منم: اهورا

 .دوختم زن به رو متعجبم نگاه و کردم درست رو شالم بازکردم؛ رو سالن در شدم، بلند جا از

 اومدن می من سمت به زن اون همراه بود، ای خورده سال مرد که باغبون

 سالم: من

 .وخانوم آقا عمه اند خانوم نازی ایشون دخترم سالم: باغبون

 !ایه عمه عجب جون

 خانوم سالم: من

 :گفت رسمی و خشک خیلی

 دخترجون سالم_
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 .انداختم می خنده به کفشاش تق تق صدای بازکردم براش رو راه

 .کردم باز رو پذیرایی در. بود زده تیپ ساله بیست دختر عین

 .افتاد زمین به بود، دستش که آبی لیوان اومد، بیرون آشپزخونه از موقع همون اهورا

 دیدی؟ هیوال مگه چیه،: نازی

 :کرد ی مهالسرفه

 خانوم سالم_

 سالم علیک: نازی

 .بود متعجب هنوز اهورا

 کنی؟ سالم نیستی بلد: نازی

 :کرد اخمی اهورا

 سالم مثال_

 .دادم قورت رو خندم

 :گفت رویی باترش نازی

 ادبی بی و پرو هنوزهم_

 :کرد پر رو فاصله اهورا،

 !خشکین چوب، عین هنوز شماهم_

 .بشه منفجر خنده از خواست می دونم دوید،می دستشویی سمت به مهال

 :کردم اهورا به اخمی

 اهورا_

 .رفت اتاقش سمت به و کرد جمع رو استیشن پلی و داد تحویلم ای مسخره نگاه

 واجبه احترامش پدرته عمه خانوم نازی اهورا: من

 :گفت باطعنه و برگشت راه میون اهورا

 بذارم؟ احترام بهش من االن که گذاشت احترام برد، می سالمندان رو بابابزرگ که موقع اون مگه_
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 .کوبوند رو اتاقش در عصبانیت با و رفت باال رو ها بعدپله

 .خانوم خوام می عذر من: من

 :داد تحویلم ای مسخره لبخند

 میاد؟ کی أرشا_

 اطالعم بی من:  من

 :کرد نگام باحقارت

 بدبختی؟_

 : گفتم بعدش ولی نشدم متوجه اول

 خوشبختم اطالعت محض دارم چی همه اتفاقا نیستم بدبخت من خوشبختی، شما_

 شدم دور ازش بعد

 .میده رو جوابش اهورا که حقشه همون بیشعوره چه: مهال

 کنه می پرت و زرت نیومده: من

 بگو نیروانا به: مهال

 .برداشتم رو تلفن

 نیروانا الو: من

 جان بهار سالم:نیروانا

 عزیزم سالم:  من

 افتاده؟ اتفاقی ـ

 اومدن خانومتون عمه ولی نه ـ

 :گفت باتعجب

 اومدنه؟ وقت چه این... واه_

 اومد امروز همین ـ

 بخوره رو أرشا مخ باز اومده حتما اه اوردن، تشریف خانوم نیستیم وأرشا من که حاال ـ
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 واال بگم چی ـ

 !اومده بازچرا ببینم زنم می زنگ بهش خودم من کن پذیرایی توازش عزیزم ـ

 ور شدش مانیکور ناخونای افاده و فیس با گذاشتم، جلوش شیرینی و میوه ازخداحافظی بعد و انداختم باال ابرو

 :هاکشید میوه روی

 میدی؟ انجام تو هم رو خونه کارای_

 بله: من

 :داد تکون سری

 .کن آماده من برای رو باال اتاقای از یکی...خوبه_

 .رفتیم باال سمت به مهال همراه و گفتم ای مسخره چشم میلی بی با

 :زدم أهورا اتاق در به ای تقه

 عزیزم؟_

 :گفت درهَم اخمای با و رفت نقاشیش دفتر سمت ما ورود از بعد و بازکرد رو اتاقش در

 !بود سَرَم رو خیلی بدم رو جوابش شدم مجبور ولی بهارجون ببخشید_

 :گفت ومهال کردیم نگاهش گرد چشمای با مهال و من

 بود؟ کجا رو_

 :کرد اشاره سرش به

 دیه اینجا_

 :خندیدم

 احتماال؟ نبود مُخ منظورت_

 :خندید سرخوش

 .بود رفته یادم همین آها_

 ....تخته به بزنم...میزنه حرف بهتر من از ماشاال ـ مهال
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*** 

 .اینجاست خانوم عمه که هفتس یک دقیقا االن

 .بندازه أرشا به رو دخترخواهرش خواد، می انگار شدم متوجه که اونجوری

 !کردن دعوا باهم یا کرده فرار هربارهم.نرفته زیربار وأرشا

 .متنفره خانوم ازعمه شدت به اهورا

 .مرد بابابزرگش که بود اون تقصیر همش گه می

 این از و کردیم می مواظبت ازش خودمون ببره؛ سالمندان خونه خواد می رو بابابزرگ گفت می ما به اگه گه می

 .باشه مربوط من به کنم نمی فکر که حرفا نوع

 .برداشتم میز رو از رو سرم

 

 وگرنه نداری رو استعدادش بهتر همون گه نداشتم؛مهالمی رو شعرگفتن استعداد اصلن ولی بودم شعر عاشق

 .بردی می رو شاعرا تموم آبروی

 .کنه می نوازش رو موهام داره دستی کردم احساس

 .کرد جلب رو توجهم اهورا آروم خنده صدای چرخیدم تندی

 کنی؟ کارمی چی اینجا شبی نصفه ـ من

 :وگفت مالوند رو چشماش

 .دارم کارت بریم بیا_

 کجا؟ ـ من

 .میومد ازاتاقش وحشتناکی صدای.رفت می خانوم عمه اتاق سمت کشید، رو دستم

 .ترکه می داره سرم وای وای کنه، می خروپف میشه وِلو ما خونه که دفعه هر خدا به بینی می اهوراـ

 .خندیدم

 بزنیم؟ فوتبال دست یه بریم بره نمی خوابم اهوراـ

 آخه؟ شبی نصفه اهورا ـ من
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 نشو لوس دیگه بیا ـ

 گذاشتم کنارمون رو چیبس و پفک

 بارسلونا من ـ من

 بارسام من کردی غلط تو اهوراـ

 .کردم نثارش ادبی بی

 شو آرژانتین تو کردی غلط خودت ـ

 عمراً ـ

 !اهورا ـ

 !بهار ـ

 بارسا من ـ

 بارسلونا من نه ـ

 نکن بهاربحث ـ

 نکن بحث اهورا ـ

 تو ماله بارسا باشه ای عوضی خیلی ـ

 :خندیدم

 خودت عین دندم یه منم_

 گرفت دستشوییم که بودیم بازی غرق

 تابیام کن إستوپ ـ من

 کجا؟ اهوراـ

 دستشویی ـ

 :خندید

 باشه_

 .میداد نشون رو ونیم سه کردم ساعت به نگاهی بلندشدم ازجام
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 .نشد روشن المپ کردم هرکاری شدم، ور غوطه دستشویی سمت به

 وضعشه؟ چه این کنه می درد دلم آخ

 :رفتم سالن در سمت به

 توحیاط، دستشویی میرم من کن جمع پاشو اهورا_

 .خورد خونه زنگ موقع همون

 بازکن اهورادروهم دلم وای ـ من

 درسالن؟ به رسم چرانمی پس

 !شبی نصفه اونم اومد، بودکه کی نفهمیدم

 کردم خاموش رو دستشویی المپ

 .کرد اذیت رو بینیم وتندی تلخ عطر بوی

 :اومد اهورا صدای

 میاد فردا گفت نیروانا عمه_

 بود نشسته مبل رو مردی. رفتم جلوتر

 توچرابیداری؟_

 .کردم ایست

 بمونی؟ بیدار نمیاد خوشم نگفتم بهت من ،مگه زنم می حرف دارم تو با_

 کرد نگاه من به بست،اهورا یخ دستام

 بخوابم میرم االن اهوراـ

 کوش؟ دختره اون_

 بهارومیگید؟ ـ اهورا

 کجاست؟ _

 بستم رو چشمام رفتم، جلوتر

 سالم ـ من
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 .شد حبس لحظه یه برای نفسم.بازکردم چشم

 !سام ـ من

 اهورایی؟ توپرستار _

 تعجب با خونه از و جداکردم لباسی چوب از رو شالم و مانتوم سرعت به جوری چه نفهمیدم و شد گرد چشمام

 .زدم بیرون چی همه و چی همه و وترس

 . بست نقش چشمام جلوی قبل ماه چند های صحنه و لرزید می دستام

 :زد پوزخندی سامیار.نیست من خواهر مقصر ـ "

 .میدم باد به رو دودمانش وگرنه هیچ که کردی ازدواج سام با اگه ندارم، کاری من آبجیت این و دونی می خودت_

 :بستم دقیقه چند رو چشمام

 ...خانواده این وآبروی بوده ناخودآگاه بوده هرچی که هان؟میفهمی برسی میخوای چی به کارت این با سامیار_

 :کرد اشاره رنگی سفید ماشین به و برد توجیبش کردودستاشو قطع رو حرفم

 .منتظرته بزنی حرف باهاش بری تونی می_

 !سامه:گفت واون کردم نگاهش ابهام با

 :کردم اخمی

 .بسه سامیار بسه_

 :زد سینم به رو دستش کف

 تفرص هفته یک هست، که همینه نشی ازدواج به راضی که زمانی تا بیافتید هم پام به رها چه تو چه بهار ببین_

 ".کنم بحث تو با اینجا نیستم عالف من داری؛

 

 .کرد می درد شدت به پام زیاد دویدن فرط از که بود زیاد کوچه طول اینقد بستم درد با رو چشمام

 کنن می فکر همه جوریش نشه،همین تکرار کاش.کنم می رونوازش خودم آروم و زارم می بازوهام روی رو دستام

 نیست معلوم دیگه.نداره وجود دیگه شوهر اون دونن می هردو که مهال و مهلقا جز نه؛ که همه دارم، شوهر من

 .کجاست

 .سامه پسر أهورا فهمیدم االن شد؛ معلوم بودنش کجا االن ولی
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 کردم؟ ازدواج دار بچه و زن مرد یه با من یعنی زدم، پوزخندی

***** 

  دادم؛ نمی رو تلفنی هیچ جواب. بود روزگذشته دوسه

 نشناخت؟ رو من شده؟یعنی چی دونستم نمی بودم؛ حس بودم،بی گیج نمیزدم، حرف کسی با

  صدا، چشما،همون همون.بود خودش

 بازکن رو در بهار مهالـ

 .ندادم جوابی

 افتاده؟ بدی اتفاق بازکن رو در بهارتوروخدا مهالـ

 ندادم اهمیتی

 المصب بازکن رو در بیمارستانه، نیست اهوراخوب حال میگم راست خدا به مهالـ

 ررفتم د سمت به

 !میگی دروغ ـ من

 مامانم جون به نه مهالـ

 .پوشیدم تندتند رو شالم و مانتو

 سوئیچ مهال ـ من

 میام خودم مهالـ

 :رفتم پذیرش سمت به

 بود؟ چی فامیلیش اوف...اهورا_

 معیری مهالـ

 :گفت اون و کردم مهال به نگاهی

 دیدم رو فامیلیش دفترش رو روز اون_

 .نیرواناافتاد به نگاهم

 نیروانا؟ ـ من
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 :اومد سمتم به باعجله کرد، نگاهم

 اهوراباش؟ پیش نگفتم تو؟هان؟مگه کجابودی_

 کجاست؟ ـ

 :افتاد گریه به

 چی؟ باشه، حاد بیماریش اگه_

 بهم؟ بگو شده چی ـ

 :خورد سُر دیوار کنار و گزید رو لبش

 داره سرطان_

 لرزید بدنم تموم شوک دونم نمی یا ازتعجب

 بهارک بهار من خدای وای مهالـ

 :افتادم زمین رو

 جوره؟ چه وضعش_

 نشده مطمئن هنوز دکتر دونم نمی نیرواناـ

 کرد؟ می رو فکرش کی براش بمیرم مهالـ

 ..رفت توکجا نیرواناـ

 :شد گم سام توصدای حرفش ادامه

 رو خودتون کنید جمع وضعشه چه این_

 بیارم باال رو سرم نداشتم جرأت

 کرد می نگاه سام به باتعجب مهال

 کردی؟ گم رو بابات چیه ـ سام

 ..!تو...تو ـ مهال

 :گذاشت دهانش روی رو دستش

 ...!نمیشه باورم_
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 شناسی؟ می رو من توداداش نیرواناـ

 ایستادم و کرد کمکم مهال

 .شدم جمع مهال آغوش تو و برگردوندم سر

 بهار باش اروم مهالـ

 بود توبُهت نیروانا

 کیه؟ شماها؟سام چتونه ـ سام

 ...توسامی مهالـ

 أرشام من نه ـ سام

 سامی قدشبیه توچه نمیشه باورم مهالـ

 :شدم جدا مهال از

 مطمئن من توسامی_

 معیریم أرشا من نکن بحث بامن _

 !آور تعجب سکوتش و بود ساکت نیروانا

 زدم کنار رو لباسش ویقه روجلوبردم دستم ترشدم نزدیک

 .کرد می نگام تعجب با سام

 مطمئنم من سامی تو ـ من

 :روگرفت دستم کردو اخمی

 سامم؟ من که داری دلیلی چه_

 .کردم نگاهش لرزید، می توچشمام که ای مسخره خیلی واشک ترس با.شدم داغ

 .داشت رو خالکوبی همین سام گردنت، رو خالکوبی ـ من

 :زد پوزخندی

 بابا برو_

  مطمئنم؛ من بود خودش وگذشت، زد بهم ای بعدتنه
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 شده؟ مغرور و اینقدرسرد چرا

 ...فقط شبیهشه شاید مهالـ

 :دوختم مهال به نیرواناوبعد به اول دیوار رواز نگام

 داره هم رو سام خالکوبی که اینقدرشبیه_

 

 ...همینجور هم صداش اونه، مثل چشماش رنگ

 ..وگرنه نباشه خودش دعاکن مهالـ

 :کشیدم عمیق نفسی

 شکرت خدایا_

 !سام مسخره تعجب و وسردی نیروانا نگاهای.بود مشکوک چی همه بود مشکوک ولی

 أرشا؟! سام؟نه

****** 

 

  بشه، درمانی بایدشیمی اهورا دکتر تشخیص طبق

 رفت می باد به خوشگلش موهای نمیشه، باورم

 بهار میرم می اهوراـ

 :کشیدم آغوش به رو سرش

 گفته؟ کی عزیزم نه_

 می دونم می گذاشت تنها منو داشت سرطان هم مامانم دونم می من میره، می داره سرطان که هرکسی اهوراـ

 .میرم

 مونی می زنده هان؟تو میره می داره سرطان هرکی گفته کی نزنیا حرفو این دیگه ـ

 رفتی؟ روز اون چرا ـ

 اومد پیش برام مشکلی یه ـ
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 پیشم؟ توهستی داره درس بره؟ بگی نیروانا عمه به میشه ـ

 .هستم من گلم اره ـ

 اومدم بیرون ازاتاق کشیدم، عمیق نفسی

 .بود زود اهورا برای سرطان کردم، پاک رو اشکام

 .هستیم ومهال من بری بهتره داری ودانشگاه درس تو نیروانا ـ من

 تره مهم اهورا توسرم بخوره درس نیرواناـ

 بیافتی درسات تواز نداره دوست اهورا خود اخه _

 نیروانا برو پاشو _

 .افتادم می گذشتم اتفاقات یاد ، میزد شدت به قلبم دیدنش بار هر با برگشتم

 و خشک اینقدر چرا کو ولی منه ی شناسنامه تو اسمش االن که کسی.بشم فراری عروس من شد باعث که کسی

 اهمیته؟ بی

 :گفت و کرد من به اخمی

 نباشیا اینجا برگشتم خونه، میرم من نیروانا_

 :گفت لب زیر مهال

 بده دستور بلده فقط بیشعوره چه هه_

 :خندید ریز نیروانا

 عمشه عین_

 کجارفت؟ خانومتون عمه راستی مهالـ

 .کرد نازی با حسابی درست دعوای یه أرشا رفت ازخونمون شب نصفه بهار که روز اون نیرواناـ

 واظبتم اهورا از تا باشه یکی باید میگه بمونه مجرد نبایدأرشا میگه میاد باغزاله بعد ماه گفته نرفته، رو از نازی

 !کنه

 :انداختم باال ابرومو

 خواد؟ می رو برادرت غزاله_
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 :زد پوزخندی

 داره چی همه قیافه، خوش...پولدار من؟ داداشه از بهتر کی ازخداشه،_

 میمونه خُرزُوخان عین جزاخالق گفتم تودلم

 دیگه پاشوبرو نیروانا ـ من

 .کن خبرم افتاد، اتفاقی هر باش، اهورا مواظب روخدا تو بهار نیرواناـ

 :دادم تکون سری

 نزن بد نفوس نمیفته، اتفاقی هیچ نباش نگران_

 

***** 

 ...خورد دیوار به محکم سرم أرشا، داد باصدای

 .انداختم سرم روی رو، شالم

 .دویدن اتاق سمت به بامن هم پرستارها شدم اتاق وارد

 :بود گذاشته موهاش روی رو دستاش اهورا

 .نمیذارم_

 .بود نشسته خون به چشماش أرشا

 چته؟ ـ من

 :کشید سمتم رو نگاش أرشا

 .نمیده گوش حرفام به که تقصیرتوئه همش..خفه تویکی_

 :زدم کنار رو أرشا رفتم جلوتر

 !کنی زرمی زر.نمیگم بهت هیچی کن جمع رو دهنت_

 .خورد سُر من رو بهت با پرستارا نگاه

 :کرد جمع رو توجهم پسری صدای
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 .نشون کرسی به رو بیدادحرفات و باداد گفتم بار أرشاصد_

 چرخوندم چشم. ترشد نزدیک

 خانوم بهار سالم:گفت و پاشید روم به لبخندی

 :باالپرید ابروم

 سالم_

 : گذاشت أرشا شونه روی رو دستش

 یادگرفتی؟ رو دادزدن فقط پدری از تو...اهورایی پدر خیرسرت بکش خجالت_

 .دوخت من به رو برزخیش نگاه أرشا

 :وکنارزدمش کردم اخمی

 پرو_

 عمرم شده چی اهورا ـ من

 : اهوراگذاشتم صورت دوطرف رو دستام کرد، نگاه أرشا به

 شده بگوووچی.شم فدات_

 .برد بیرون اتاق از رو أرشا پسر اون فشارداد، هم احساسات ابراز

 بگو خوب ـ من

 .بزنی رو موهات باید گه می أرشا اهوراـ

 

 دیگه میشه بلند باز تو؟خب فدای به من ای ـ من

 .دارم دوست رو موهام نه ـ

 :خندیدم

 میشه بلند زود_

 :اورد جلو رو دستش

 میدی؟ قول
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 :زدم لبخندی

 فداتشم اره_

 :کرد بغلم محکم

 خوابی؟ می پیشم امشب_

 :احساسات ابراز

 مونم می که معلومه_

 .نشستم کنارش

 .گذاشت بالشت روی رو سرش و دستموگرفت

 :داد رودستم فشاری

 نداره؟ دوسم بابام چرا بهاری_

 :باالپرید ابروم

 .میره در هاشون بچه برای جونشون پدرا گی؟همه می چی_

 :گفت زیرلب که فهمیدم خوب و بست رو وچشماش کرد بغض

 !دونی نمی هیچی تو_

 

 .گذاشتم اهورا دست روی رو وسرم بستم رو چشام. کنم سکوت دادم ترجیح

 کرده؟ فراموشم چراسام شه؟ می چی اتفاقات این ته

 !افتاده؟ اتفاقی کنه؟آیاواقعا می بازی نقش داره چرا فهمیدم نمی شدنمولی فراموش از نیستم ناراحت

 االن از اونم بود جذاب.کردم نگاه اهورا سفید صورت به

 .بود گرفته بر در رو عسلی تیله تا دو که فرمش خوش چشمای

 .بود فرورفته آرامش در حاال

 .داشت کم بال فقط هابود، فرشته عین

 چندسالشه؟ من أهورای مگه کن، کمک خدایا.زدم کنار رو رنگش خوش موهای
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 .بلندشدم ازجا تندی جیغ باصدای

 دوختم بودچشم زانوزده زمین روی و بود، شده کشیده زمین رو چادرش که زنی به.ایستادم اهورا اتاق درب جلوی

 .اومدن سمتش به قرمز باچشمای دختر دو

 :فریادزد

 ...سال نه فقط چندسالشه؟ مگه. میره ازدستم بچم_

 .بست یخ دستام

 افتادم گریه به سُرخوردم، کناراتاق

 :شد نزدیکم دختری

 خوبید؟_

 ...کدر و مات خیلی کردم نگاهش

 :درازکرد سمتم رو دستش

 شدی؟ گچ چراعینهو_

 ..درگرفتم چارچوب دستموبه

 .میرم می من بشه خانوم این بچه عین منم اهورای اگه ـ من

 .گرفت شدت هام گریه

 .کرد نگاهم وار ضجه. سُرخورد من رو چادرپوش زن نگاه

 .کشیدم زمین روی رو ناخنام

 :خورد توسرم پتک عینهو أرشا بهت پر صدای

 ؟...اینجا خبره چه_

 .متنفرم ازش قد چه وخریده بیمارستان انگار

 .اومد سمتم چادرپوش زن

 

 : گرفت رو دستم
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 .کن دعا بچم برای قسم داری که مریضی اون به رو تو امیدکردن، قطع.دعاکن بچم برای_

 :کردم پاک رو روگونش اشک. کردم نگاهش گیج

 .بشه مستجاب دعاهام که نیستم پاک هم اونقدرا من ندید قسمم_

 .شد مغموم که دید می چی توچشمام دونم نمی.گذاشت اشکم خیس روگونه رو سردش ودست گرفت نفسی

 :گفت آهستگی به

 دعات دعاکنی دونم می.پاکه دلت ولی دونم می زجرکشیدی دونم می تنهایی دونم می دیدی مادر داغ_

 ببینم داغ نذار نیست، بیشتر سالش نه خدا به دعاکن رو بچم دعاکنی بده قول.گرفته

 .بده شفا منو اهورای تا بگوخدا سجادت سر عزیز روزای این روبه تو

 أهورا االن تا میشد مستجاب دعام اگه من فهمیدم نمی رو التماساش معنی

 :کرد وبلندم گرفت رو دستم أرشا

 ...باشید منم آبروی فکر لطفا....نبود این زندگیش بود پاک دلش اگه بهار هه...رو مسخره بساط این کنید جمع_

 

 یه هم مغرور و عالف پسره این بود کم تشویشم خیلی شدم، عصبی.روتحقیرکرد من زد بدحرف چه بودم، توبهت

 .کرد می وارد فشار بهم

 : فرونشست تیغش شیش صورت رو و باالاومد، دستم

 تکثیف دهن تو رو حرف اول یانیستم، هستم پاک من دونی کجامی از تو منی؟ ی توچیکاره عوضی پسره ببین_

 ...اومدی نمی میدی اهمیت آبروت به خیلی بزن؛ مفت زر بعد کن مزه مزه

 :گرفتم جلوچشماش و اوردم باال رو انگشتم که بزنه حرفی خواست

 و ببند رو دهنت پس نیستم، جونت غزاله عین یامفتت پول یا ابروت چشم عاشق من میگم چی کن گوش خوب_

 میگی چی بفهم

 :زدم لبخندپرمهری و روگرفتم چادری خانوم دست

 بشم نگاهت فدای_

 .نباش ،نگران کنم می دعا نازت دختر سالمتی برای من

 .بوسید رو پیشونیم
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 .دورم حوری زندایی ازجانب ها ه*س*و*ب ازاین چندماهه دونی می خدا

 

 بشه، حلقه شونم دور که بود، داییم دستای کاش

 !بریم پایین وباال کرج خیابونای تموم باهم تا بود رها روبروم زهرمار، برج این اینکه جای به کاش

 !خانوم برید تونید می أرشاـ

 ؟!چی تهش خودشه، حرف حرف کنه ثابت که اینه دنبال همش.دادنه دستور دنبال همش

 

*** 

 .گذاشتم پنجره لب رو دستام

 .کرد نوازش رو بینیم اسفند بوی کشیدم، عمیقی نفس

  دور خیلی دورم، ازخدا کردم حس شد؛ عوض بود،حالم محرم

 .بستم رو چشمام زن، سینه بین کشیدم رو نگام

 .خوندم می نماز و داشتم سجاده یه االن خواست می دلم

 .فشردم رو قلبم اومد، باال دستم

 .گفتم زیرلب یاحسینی

 

 امبر بچه پسر این ساعت، این توی ولی بخوام چیزی دلم ته از بود نشده تاحاال گذاشتم، پنجره لبه رو دستام

 !مهمه،خیلی خیلی

 که خوام می عذر أرشا طرف از من نیست، خودش دست بدونی خواستم ولی رنجیدی، أرشا ازحرفا دونم می_

 .رفتارکرد تو با اینجوری

 :زد بهم لبخندی برگشتم،

 خانوم بهار...سالم_

 شناسم؟ می رو شما ببخشیدمن...سالم ـ من
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 :رنگترشد پر لبخندش

 ..أرشا وهمکار صمیمی دوست...هستم امیرعلی من_

 شناسید؟ ازکجامی رو من اما و...خوشبختم ـ

 .گرفته اهورا برای پرستار گفت بهم داشتم أرشــا با که سفری طی ـ

 .اومد جلوتر زدم، لبخندی

 .کرد می خود بی خود از رو من خیرش، نگاه و بود، توذاتش مهربونی

 ! فراگرفته رو وجودم تمام گرما کردم حس گرفت، که رو سردم دست

 .شد باز دراتاق کنم، واعتراضی برم عقب تاخواستم

 .موند ثابت آرشاوین رو نگاهم

 تاحاال؟ کجابودی ـ امیرعلی

 یچه گول که توپیدم خودم به و کشیدم عقب رو دستم تندی. بود امیرعلی و من دستای به نگاهش هنوز آرشاوین

 فهمیدی؟ بخوری نباید رو کس

 .بمونم که ندونستم جایز

 .گرفت رو دستم مچ که بگذرم أرشا ازکنار وخواستم برداشتم قدمی

 :زد بهم پوزخندی

 برات بمیرم_

 .برد گذشته به رو من گونش روی چال بیشترشد، پوزخندش. شد گرد چشمام

 .شد گذشتم و من بین شکستی باعث صداش

 .کنم تور رو این بذار نداره اخالق که این گفتی پولداره، که هست غیرمنم یکی تادیدی پاکی توخیلی هه ـ

 .رفت می باال رفته رفته صداش

 :دوخت امیرعلی به رو نگاهش

 وخودت خوندی الالیی من برای هه...خودت پولن دنبال همشون اطرافم دخترای گفتی می که چرا؟تویی تودیگه_

 .پسرخوب برد خوابت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

113 

 

 :روگرفت دستم امیرعلی

 هی بزنی حرف خوای می پاکی از وقتی چندتابگم؟... یا...یا مهرناز یا غزاله اون عین...داره بهارفرق نزن مفت حرف_

 .یانه هست حد دراون ارزشت ببین و بنداز خودت به نگاه

 .بود مشکم دم اشکم همش. شدم الل چرا فهمیدم نمی

 

 :زد أرشا به پوزخندی امیرعلی

 .نیستم تو عین من آقا نه...شدیا توشُهرتت غرق خیلی_

 .بود عجیب سکوتم. بودم توبهت کشید، باشدت رو دستم

 به اتاق در از رو نگاهم فهمیدم، نمی کنه،هیچی می داری طرف ازم چرا امیرعــلی فهمیدم نمی غیرسکوتم

 :کشیدم بیرون دستش از محکم رو دستم راه وسط دوختم علی امیر و خودم دستای

 نمی ترحم و تحقیر وایسادی؟هان؟من أرشاس منظورم یعنی سام روی تو من خاطر به داری؟چرا توجه من به چرا_

 خواهشاً نشو یکی من وصی وکیل هستم خودم وقتی تا کن لطف حرفات از مرسی دارم زبون خودم خوام،

 

*** 

 

 نرو خدا رو تو اهوراـ

 .دوختم بهش رو آلودم اشک نگاه

 :دادزد أرشا که بازکنم لب خواستم

 ...شو گم_

 .نکردم خردشد،سکوت بارهزارم برای غرورم

 : کشیدم عمیقی نفس

 .شونم می سیاه خاک به رو تو من علی وَالی به_

 :گفت هیستریک و خندید،عصبی

 .نمیباره بارون سیاه گربه حرف به هه_
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 بباره؟ سنگ روسرت که کنم می کاری معیری، آقای ولی...نمیباره بارون ـ

 :زد پوزخندی

 .نیستی اهورا توپرستار بعد مِن هری_

 .دویید سمتم. پرید پایین تخت روی از جوری چه نفهمیدم اهورا

 .گرفتتش ازپشت أرشا

 .بود فایده بی ولی زد مشت أرشا سینه به.کرد اهوراگریه

 :زد أهوراجیغ

 .کن توروخداولم کن، ولم_

 .دادم قورت رو لعنتی بغض و بستم رو چشام

 .بود تالش درحال هنوز اهورا.انداختم أرشا به نگاهی آخر، در. برداشتم رو کیفم

 

 .شد محو اشکم باقطره لبخندم

 .نکردم توجهی علی امیر صدای به دویدم،

 .شدم ماشین اولین سوار

 .کرد نگام متعجب راننده پیچید؛ ماشین توفضای گریم صدای

 .برسونید مسجد یه به رو من ـ من

 :بعدگفت و کرد نگام تعجب با اول

 چشم_

 ،بگیرم رو لعنتی سام اون حال باید من ولی بودم اونجا قد چه نفهمیدم و زدم زار فقط رسیدم مسجد به که وقتی

 .بشونمش سیاه خاک به باید

 

*** 
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 خوبی؟ مهالـ

 :زدم لبخندی

 عالیم_

 .داد قورت رو تعجبش

 خو؟ نمیگی چرا بگی چی یه خوای می ازدیشب تو مهالیی ببینم ـ من

 :گزیدم رو لبم

 میای؟ فردابامن_

 کجا؟ ـ

 پسرش نوع از مخصوصا خواد، می جزوه یکی تا نذاشته برام آبرو دانشگاهه، در جلوی روز هر که دارم مزاحمی یه 

 .وسط پره می

 :گردشد چشمام

 تونه؟ دانشگاهه تو_

 .اومد یهو ازکجاس دونم نمی نه ـ

 .شدم اهمیت بی گفت، دودلی وبین مشکوک لحن یه با رو این البته

 :خندیدم

 شده عاشقتون...جووونم ای_

 بیدارباش فرداصبح...مرض ـ

 ایش ـ

*** 

 .المصب هلوییه عجب...توگلدونت خاک...بیژن جد یا ـ من

 .کردم نگاهش ناک غضب.خورد تکونی درخت کنار از پسر. شدیم پیاده هردوازماشین

 :گفت و کرد پوفی مهال کرد، نگام متعجب

 ..بهار بریم_
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 .دنبالمونه که کردم می حس.داشتیم می بر قدم هم کناره

 خوشگله خیلی مهالیی وای...ها باشه پسربدی نکنم فک ـ من

 در به سیزده اومدیم باکی باش رو ما مهالـ

 .نکردم غش تا بگیر رو من:خندیدم

 :خندید

 دیوونه_

 :خندیدم

 !خوامش می...داره دخترکشی تیریپ چه المصب_

 با مشکی قرمز چهارخونه ای پارچه لباس دیدم، دیوار کنار از رو بدنش نصف ولی بودم ندیده رو چهرش هنوز

 .مشکی شلوار

 ؟..سیاح خانوم_

 :مهالایستاد

 دومیش اینم_

 :کشید عمیقی پسرنفس

 سیاح خـانوم سالم_

 امرتون؟ سالم مهالـ

 دنبالتونم هفتس یک کنیم، صحبت باهم میشه ـ

 دنبالشی؟ چرا إوا ـ من

 :کرد من به پسرنگاهی

 شما؟ ببخشید_

 :خندیدم

 بهار...هستم مهال دوست اوم_

 :زد لبخندی
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 .خوشبختم_

 :کرد نگاه مهال به باز

 سیاح؟ خانوم_

 باش پاسخگو لطفا سیاح خانوم ـ من

 :دادم قورت رو خندم که کرد نگام باحرص مهال

 .باشید راحت...ذارم تنهامی رو نفر دو شما_

 .کردم جا به جا دوشم روی رو، چرمم کیف. قرمزشد خدامهال وای

 .کنم نمی فراموش روخریدیم لباسا این باهم که روزی وقت هیچ بودیم، زده تیپ هم عین دومون هر ومهال من

 

 بود، هم عین شبامونم لباس کال هردومون.بچزونه رو دختره خواست می اونم و مهالبود ای إفاده دوست عروسی

 .پیداکردم خواستگار کلی بود، معرکه رقصمون

 :اومد جلوم شیطون چشمایی و باخنده پسری

 خانوم سالم_

 :اوردم باال سر

 آقا علیکم و_

 :خندید

 بدونم؟ رو اسمتون میشه_

 :کردم سرکج دخترتخسا عین منم

 بدونی؟ رو اسمم خوای می چرا بدونم میشه_

 :خندید

 ؟...بدید رو سوالم جواب اول میشه_

 :کشیدم رو لپش هوا بی

 بهارهستم_
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 :خندید

 گاد مای اوه_

 :کرد دراز سمتم رو دستش

 .هستم رهان_

 :شد کشیده خط مخم رو میزد داد که مهال پرعصبی صدای با

 کنی؟ می چرااینجوری_

 :رفت باالتر صداش

 .کنید ولش_

 .افتاد بود درگیرشده پسر یکی اون با که پسری همون به نگاهم برگشتم

 :انداختم رهان روتوبغل کیفم

 باش داشته رو هواش_

 .خندید متعجب

 :زدم دادی

 شمادوتا؟ چتونه_

 .ایستادن دو هر ناآشنابود، که دادم باصدای

 :کردم اخمی

 نپیچ بزن، داری حرفی دربیاری چاکارو سینه أدای خواد نمی محترم آقای...براتون متاسفم...بکشید خجالت_

 !بینی می بد گرنه و توماجرا

 .بود من به پشتش ببینم رو پسر نتونستم بازم

 :کشیدم رو مهال دست

 بیابریم_

 :کرد جلب رو توجهم دو اون از یکی صدای رفتیم که قدم یه

 .کنید صبر لطفا_
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 :برگشتم

 .برنگرد مهال_

 رو لبش که رفتم مهال به ای غره چشم! ضایع نه ولی متعجب خیلی کردم نگاهش متعجب. بود پسرمزاحم همون

 :گفتم آروم من و گزید

 عرفان؟_

 

 اخلد شخص به زد لبخندی ایستاد کنارش بنزی مرسدس ماشین.کردم پاک رو کنارلبش خون لباسش باآستین

 .برداشت ماقدم سمت به و ماشین

 گیری؟ رومی همه پاچه..سبزمیشه جلوش آدم یه داری؟تا برنمی ازسرمهال دست چرا چیه؟ ـ من

 .دوخت بود، واستاده من به پشت که مهال به من رو از رو نگاهش. رفت توهم چهرش

 لطفاً برگرد_

 :کرد اخمی

 .بزنید من به رو حرفاتون مهالم بزرگ خواهر من محترم آقای_

 :زد من به لبخندی

 .بگید،برگرده کنید لطف ولی...خود جای حرمتش،_

 برگرد مهال ـ من

 .برگشت و کشید عمیق مهالنفسی

 .شد بیشتر جوون وپسرای دخترا حلقه اومد، پسرجلو

 :کشید بیرون رو ای جعبه کتش، جیب از.کرد خم رو زانوش یه و زد لبخندی

 نه یا میاد یادت رو مدت،من این دونم نمی_

  میادداد رو فوتبال بهت خودم یادته... کرد پسرونه بازی وارد زور به رو تو که همونی کودکیتم، دوران دوسته مهراز

 نه یا داری رو کردیم درستش باهم بودیم کوچیک وقتی که گردنبندی اون هنوز نمیدونم

 :کشید بیرون رو بود نصفه فرشته بال عین که رنگ ای نقره گردنبند و چرخوند گردنش دور رو دستش
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 یادته؟...گم رومی این

 .رفت مقنعش سمت دستش مهالمتعجب

 .شه دور گردنبند این از تونه نمی وقت هیچ گفت می و بود گردنش به همیشه یادمه خوب دارتش، اره

 :روگشود مخمل درجعبه مهراز

 کنی؟ می قبول رو شدن من سرور خانومی،...تعجبت اون فدای_

 .اومد بیرون دیگه دنیای یه از انگار مهال.کشیدم هیجان از جیغی زدن، دست همه. بودم متعجب

 :زدم روش به لبخندی

 ها منتظره خان مهراز مهال،_

 .بردمش وجلو گرفتم رو دستش

 طور به رو مخم عرفان به پسر این عجیب شباهت وسط این ولی دیدم، می رو خواستن حس و تعجب توچشماش

 .برد می کردن هنگ به رو کلی

 : زدم مهراز روی به لبخندی

 شو بلند جا از_

 :اوردم بیرون جعبه توی از رو انگشتر ایستاد،

 .خودته مال تهش شناسم، می ازخودم بهتر رو مهال من_

 : گذاشتم دستش کف رو انگشتر

 بفرماآقا_

 : خندیدم لرزید؛ می دستاش

 .افتادیم عروسی یه_

 :بوسید رو مهال ظریف انگشتای همه چشمای جلوی مهراز.زدن دست و جیغ همه

 !نمیشی پشیمون_

 .کرد اعالم لبخند با رو رضایتش مهال

 .داشتم پاقدمی عجب ـ من
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 .نیستید مهال خواهر دونم ومی شمارونمیشناسم ـ مهراز

 :بازکردم رو نیشم

 مهالجونم دوست... بهارهستم هرحال به. شناسمت نمی منم_

 ...شما قدم ولی بردارم، قدمی واصلن بزنم رو ها حرف این امروز، کردم نمی فکر من ـ مهراز

 :گفتم خندون

 شدم؟ تحولت باعث من.جانم ای_

 :واستاد روبروم رهان خندید،

 احیاناً ذاری می سنگ توکیفت وقت یه نشی بهارخسته_

 :خندیدم

 بدهکاری بهم توضیح یه مهال درضمن نخیر،_

 .گفت چشمی مهال گرفتم، رو کیفم

 دَلهِ شدیا جور بهار با زود عوضی رهان مهالـ

 :روکشید لپاش رهان

 درآد تاچشت_

 .کردی بزرگی کمک مرسی رهان ـ مهراز

 :ایستاد رهان کنار ای دیگه پسر

 کردما کمک بیشتر من جون مهراز کنم می خواهش_

 شومـا؟ _من

 :خندید

 !شوهاهستم پاک_

 :داد سر کوتاهی خنده

 رهان برادر رهام_

 : فشردم گرمی به رو دستش
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 ...بهار_

 دونم می:خندید

 خوام می شیرینی من خان مهراز ـ من

 :خندید

 .مخصوصامیدم شیرینی وخانومم شما به بعدش ولی میدم مختصری شیرینی که االن ـ

 هویج که ماهم ـ رهام

 .میره سرت کاله همیشه ای ساده خودم عین بشم داداشم فدای ـ رهان

 :گفت بغض با و گرفت رو رهام دست بعد

 دونن نمی رو قدرمون اینا بریم، نفسم بریم عشقم بریم_

 :خندیدم

 نکن بیاحاالگریه_

 نوموخوام ـ رهان

 :خندید مهال

 شدیا پرو_

 .زد استپ پامون بنزجلوی مرسدس ماشین

 .پرید باال ابروم

 میدی؟ رو سوئیچ خانومی مهرازـ

 چرا؟ مهالـ

 بده رو شماسوئیچ ـ

 :بالبخندگفت مهراز و شد پیاده ماشین راننده.داد مهراز به سوئیچ مهال

 .بیاریش کی میگم بهت شاپ کافی پارکینگ ببر رو خانومم ماشین فعال عزیزی_

 .رفت و گفت چشمی راننده

 :زد روماشین ای ه*س*و*ب رهام
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 آخرش خودمی رخش.شه فدات دایی_

 ...زنیا می زر زیادی تو مهرازـ

 :کشید کاپوت روی رو، دستش نوازش باحالت هم رهان

 هیس پس گرفتیمش آخرش که دونی می_

 .نرسیده بهت یابو این شدی، کثیف چه.برات بمیره دایی ـ رهام

 :خندیدم

 .ذارید می ماشینه این به که نمیذارید اینقداحترام آدم به واال_

 :شد کمرخم وتا برگشت یهو رهام

 خوبه؟_

 !متعجب هم و نگران هم خوشحال، هم و بودم گیج هم خندیدم،

 .نرفت أهورا سمت حتی ذهنم که جوری گذشت خوش خیلی روز اون

 منتظرم خب ـ من

 :گذاشت میز رو رو گوشیش و کرد پوفی

 نداشتیم، میلی کدوممون هیچ که درحالی کردیم وازدواج دادم مثبت جواد عرفان به مجبوری پیش سال چند_

 !بودیم ناراضی وعرفان من ولی باشم عروسش من خواد می گفت می جون شهین

 

 بعد که بود ای دیگه کسی عاشق اون چون باشیم باهم صوری مدت یه فقط دادیم قول کردیم ازدواج که زمانی

 جدا وقتی...بود عرفان و من ساله یک صیغه فقط وبهونش شد وگور گم و رفت یهو دختر اون عرفان و من جدایی

 همیشه دوست، دوتا عنوان به ولی داشتیم دوست رو هم خیلی عرفان و من چون نکرد باور کس هیچ شدیم

 وهمت باالخره دیدمش روز اون ولی بودمش ندیده بود وقت خیلی. نرفته یادم رو کنکورم توی وکمکاش مهربونیاش

 من مامانم جون به ولی کنن می فکرو همین هم آبراهام و نفیس اون حتی چاکشم سینه عاشق من کردی فکر

 !همینجوری اونم ندارم بهش حسی اصلن

 :دادم قورت رو تعجبم

 !اینطور که_
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 :شد یهوخوشحال و داد تکون سری

 ...و تیپ وخوش مهربون خیلی.اومد خوشم ازش شد مزاحمم که اوایل همون داشت فرق برام مهراز ولی_

 :کردم اخمی

 عرفانه؟ شبیهه اینقدر چرا راستی...توئم خب_

 :رفت ای غره چشم

 کجا؟ وعرفان کجا من مهراز ولی باشه شبیه صورتشون حالت شاید کم یه نیستن شبیه اصلنم_

 :کردم کجی دهن

 شما مهراز شد من لطف به_

 :خندید

 چیه؟ واس منتت ها داده انجام من واس کار یه حاال مرض_

 :کردم سرم حائل رو دستم.افتادم...و عروسی فکر و ندادم جوابی

 ..مهال خوبه خیلی وای!عروسی جون آخ_

 :خندید

 !داریا ذوق ازمن بیشتر_

 !تخس مرد اون حتی نه زد، زنگ نیروانا نه.رفت أهورا سمت به وفکرم کردم تقدیمش بابایی برو

 

*** 

 شی نصف وسط از ایشاال الهی، نمیری

 .روبکش مهال این خدا

 .قلیون نی کنار بکش زنی می غر چقدر اه ـ رهام

 :زدم ضربه زانوش به محکم پام با

 ...عمته قلیون نی_

 :چرخوند کاسه تو رو چشماش
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 کنار بکش باربی، باشه_

 .رفتم کنار آروم

 مگه کوری بیشعور ـ من

 کوچولویی تو کورنیست نه ـ رهان

 :کردم پرتش و برداشتم رو مبل کوسن

 ..خیلی_

 .رفتم باال رو مهال جدید خونه های پله.قهرکردم الکی بعد

 .دادم قورت رو خندم

 .شنیدم رو رهام و رهان صدای شدم قایم دیوار کنار

 شد؟ ناراحت سرم به خاک ـ رهان

 کرد؟ ذوق پ ن پ ـ رهام

 !کردی له رو پاش رو بیچاره بهار این بار سه تاحاال دیروز از درمیاری کوربازی چرا تو ـ

 :خندید رهام

 برم من بیشعورتودومادی بگو آخه.انداخته من گردن به رو کاراش همه مهراز این ازبس نیست خداحواسم به_

 . بزنم گل رو ماشینت

 

 ..داده جِرمون بفهمه مهالاگه..کنیم چیکار رو بهار...کن ولش رو اینا اوه بگو، منو ـ رهان

 .هردوخندیدن

 باال بریم پاشو ـ رهام

 .بود شده من به متعلق هفته یک تواین که تواتاقکی دوییدم

 لباسی چوب به رو سمتیش.دادم گیر کمد به رو سمتیش بافتنی باریک نخ

 .ریختم تخت جلوی رو گرد ته سوزن

 :درخورد به ای تقه
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 مادمازل هست اجازه_

 :اینبارگفت رهام.دادم روقورت خندم

 ..اجازه با بهار_

 رهام روی رهان بندش پشت و افتاد، زمین روی رهام گیرکرد، نخ به پاشون که بازکردن رو در

 :زد زل دستش کف به و اورد باال رو ،دستش دراومد رهام داد

 شیکمم آخ دستم وای_

 

 چیکارداشتید؟ ـ من

 :اومد باال هردو نگاه

 ؟..چیکارداشتیم_

 : کردم داخم زود ولی خندیدم.هماهنگ چه

 ...بودما دوتا باشما_

 :اومد مهال صدای موقع همون

 پسرا؟بهار؟_

 کردن نگاه هم پسرابه

 ...سرم به خاک:رهام

 توسرم خاک ـ رهان

 کردن بهم پرالتماسی نگاه هردو

 .بخشم نمی ـ من

 ..سری بهارتوتاج ـ رهان

 .توسروری ـ رهام

 نفسی توعمری ـ

 وامیدی عشق ـ
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 دادم قورت رو خندم

 .بسه بسه ـ من

 شد باز دو هر نیش

 ...شرطـ یه به ـ من

 شرطی؟ چه ـ

 زد رو حرف این زیرلب که بود رهان

 .بخونید برام امشب ـ من

 کردن بهم نگاهی دو هر

 .نداده حیا و شرم تو به خدا وای..خوندم نامحرم زن برای بفهمه اقدس اگه...نوچ ـ رهام

 وبگو مُقَدَس اقدس، خواهر ـ رهام

 ...احمقید هردوتون:خندیدم

 خندیدن

 سالتونه؟ تاچند دو شما خدایی ـ من

 :تفکرآمیرگفت باقیافه رهان

 !شدی بزرگ یعنی بشه سالت هشت گفته مامانم سالم هفت شده تازه_

 .کردیم روتموم سال هفت یاتو؟ دونم می من...خنگول ـ رهام

 

 .خوردید رو مخم دیگه بسه ـ من

 .دادم قورت رو خندم.بود شده درازکش گردا، ته سوزن روی قشنگ بیچاره گذاشتم رهام کله روی رو دستم

 .ندادم اهمیت بنفشش جیغای به گذاشتم رهام کمر رو،روی پام بااحتیاط

 دیگه؟ بود اقدس زنت شوهرشد؟اسم بی اقدس گورم به خاک ـ رهان

 :کردم لِه میزدو وِر هنوزم که رهان وپای خندیدم

 زنید؟ می زر قد چه_
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 !خرسش عین هیکل با نکبت اه روم، از گمشو ـ رهام

 :گرفتم رو رهان دست

 !چسبیدی بهش لواشک عین خدا بنده میگه راست_

 :خندید

 !بچسبم توهم به بیام داریا، دوست_

 :دوید پشتم که دویدم تندی که اومد طرفم

 بچسبم ذره یه میدم قول خدا به_

 .شد بد حالم عنتر اه ـ من

 :کشید رو لباسم ازپشت

 قبوله؟ چی؟تٌف تُف_

 :کردم جمع رو صورتم چندشی با

 ...کثیف_

 .بود گرفته محکم رو بازوم رهان و خندید می بلند بلند رهام

 ...بودا دوتا شما پیش تنها امروز یه رو بیچاره اون دارید چیکار ـ مهراز

 ها گنده خرس این دونی نمی هستن ومت پت مثل بیشتر نه مونن می وبولک لولک عین مهراز گفتی آی ـ من

 .کردن لِه رو پام چندبار

 خوبه؟ عقدم سفره ببین بیا!تو میزنی حرف قد چه ـ مهال

 :رفتم سمتش

 !ببینم_

 :داد نشونم رو توگوشیش عکس

 !چینن می میان صبح فردا گفتن بود، قشنگش این_

 

 ؟!شد همون عروست لباس مهال ـ من
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 :داد تکون سری

 نیست باز زیاد اون میگه مهراز اره_

 :کردم اخمی

 مهری؟_

 :وخندید کرد نگاهم مهراز

 جان؟_

 !حالله نگاهم یه نیست بیشتر شب یه...بودا تر قشنگ طالیی اون ـ من

 :کرد شیرینی اخم

 ...بود باز زیاد نخیرم_

 :گفت رهان و کردم پوفی

 حالله حالله نگاه تا دوسه مهال به محرمیم ماکه_

 !دیدمش حموم تو بار هفت شیش که من ـ رهام

 :کرد پرتاب سمتشون رو قندون در مهراز و رفت هوا به خندم

 بیشعورا کردید غلط_

 ...ادبید بی و پرو خیلی ـ من

 :گفت مهراز و خندیدن

 !خرید بریم باز تا بخوریم پاکن و دست چی یه خانوم_

 کردم درست من ـ من

 !کردم درست من خوردی غلط خیلی تو ـ رهان

 .کردم درست من کردی بیجا ـ رهام

 :گذاشتم هردوشون دهن رو رو دستم

 !سگ عین میگن دروغ_
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 با ومن خندیدن همه یهو کردم تعجب اول خوابوندم دهنش تو دونه یه هوا بی که گرفت گاز رو انگشتم رهان

 :گفتم دستپاچگی

 ببخشید_

 :دادم ادامه من که کرد نازک چشم پشت

 ...بود حقت ولی_

 :گفتم من که نشستیم میز رفت،دور ای غره چشم

 نشم؟ دوتا شما ی عشقوالنه خلوت مزاحم وقت یه من مهال_

 .خبرکن منم بگیری مچ خواستی می اگه ببین ـ رهان

 !ببینیم رو عروسیشون شب اکشن عملیات کن فرض وای خوبه، خیلی میگه راست ـ رهام

 :کرد اخمی مهال و خندیدم

 !کنن می دخالت زندگیمون تو االن از مهراز ببین_

 .پسرشدن پیر که دوتا این...دارن عقده کن ولش مهرازـ

 !خدا به بشم مزاحمتون خوام نمی من مهری شوخی بی ـ من

 ...میاد من واس سیس چه..توئما بابا نکن وپرت زرت مهرازـ

 ...اثرگذاشته اینم روی بهار صحبت طرز توروخدا نگا ـ مهال

 ...داده ازدواج قول من به تو بعد تازشم ماهه تیکه یه مهری....ها نشو شاخ ـ من

 !گرفتی ازم رو دخترونگیم...کنیا ازدواج بامن قراربود بهار ای کثیفی آدم خیلی میگه دروغ ـ رهان

 :گفت رهام و گردشد چشمام

 !کرد بدبختت بود سیروس اون بینم نخور چیز_

 و رهان باوجود مخصوصا میشه بودم رها پیش که زمانی عین احوال و حال جمع این9 کنار دونستم می خندیدیم

 !جدانشدی دوقلوی دوتا.نگیره خندش آدم محاله وپرتاشون چرت تموم با که رهام

 :گرفتم لباسه اون سمت رو دستم

 ...ها قشنگه آبیه اون نگا مهی_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

121 

 

 :کرد نگاهم مهال

 دخترونس و شیک خیلی عالیه اوم

 .جالبه طرحش هم جمعه دامنش هم قشنگتره جیگری اون حنابندونه اگه من نظر به ولی ـ رهان

 مردونه لباس سمت میریم دوتا این و من بیا، بگیر برو جان مهال برو برمیداره، بخواد رو هرکدوم مهال خود مهرازـ

 ...بیا بهار با ها

 ینج باشلوار کاربُنی آبی کوتاه مانتوی همیشگیم عادت طبق.شد کشیده ما سمت همه نگاه مغازهـ به باورودمون

 .بودم زده کوچیک تا یه پایین از که ای لوله

 :کردم میزون رو شالم

 !نخورنمون اینقدر میومد باهامون پسرا از یکی ؟کاش!کنن می نگاه ها خوره عین چرا اینا_

 میزنی؟ مخ:زدوگفت لبخندی

 هوم؟ میشه، تر پایین تومن صد لباسه میزنم مخ خب!چشم به ای ـ من

 :کرد اشاره پسر بعدبه و زد چشمکی

 !خوام می رو رنگ جیگری لباس اون_

 :رفتم پسره یکی اون سمت به هم من.رفت لباس اون سمت به و زد لبخندی پسر

 کرد؟ انتخاب خواهرم که همون چنده لباس اون قیمت ببخشید_

 !میدیم پنجاه و هفتصد باتخفیف ولی تومنه هشتصد:گذاشت ویترین روی رو دستاش

 .بدید شیرینی یه شماهم عروسیشه دیگه بیاید کوتاه کوچولو یه خب ـ من

 :دوخت چشمام به رو مشکیش براق وچشمای خندید

 !دارید زیبایی چشمای_

 سردادم تودلم کوتاهی زدم؟خنده رو مخش هن؟یعنی

 دید؟ می هفتصد چیکارکنیم، رو لباسه!لطفتونه نظر ـ من

 :خندید کوتاه

 !فقط...حتما بله_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

122 

 

 :فرستاد دستم سمت رو کارتش

 !بزنی زنگ میشم ممنون_

 :برداشتم رو کارت

 شید؟ نمی نزنم؟ممنون واگه_

 ا:خندید

 ...رسونه می شمارو لطفی کم اون_

 !بهاری بیا ـ مهال

 میام برو ـ من

 

 :گفت بود داده رو کارتش که پسره

 بهاره؟ اسمتون_

 زشته؟ اهوم ـ من

 !چشماتون طرَاوت به مخصوصا میاد بهتون عالی، هم خیلی نه نه ـ

 اهوع ـ من

 رفتم پُرُو اتاق سمت به کنان خنده

 پوشیدی؟ ـ من

 ..گیرکرده موهام واسا بابا نه ـ مهال

 :زدم پُرُو اتاق در به پام با محکم بخرم؟باکالفگی چی خودم گرفتم، ضرب زمین روی پام با

 نکبت دیگه زودباش اه_

 ..قراضه بگیر اللمونی دقه یه هالهل زهر _

 :کشیدم درخشید،سوتی چشمام بازشد، اتاق در و خندیدم

 باو جونز_

 :کرد اخمی
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 خوبه؟_

 بیاد؟ مهراز بگم عالیه نداره حرف ـ

 بهتره سوپرایزشه نخیرم ـ

 ونا سمت وبه برداشتم دراتاق ازکنار رو کیفش.دربیاره تنش از رو لباس تا بست رو اتاق در اون دادم، تکون سری

 :وگفتم رفتم پسره

 شوبیارید؟ رو پنجش و سی شماره میشه خواستم می هم رو دوستمه لباس همرنگ که کفشی اون ببخشید_

 ..صبرکنید چشم ـ

 به کالفگی و عصبانیت بعدبا دقه01 مهال.بود هم مثل مهال منو پای سایز اخه بود پام ،فیت کردم پام رو کفش

 :وگفت اومد سمتمون

 اتاق داخل بخارشدنه حال در ؛آدم بدنیستا بزرگترکنید رو پُرُوتون اتاق این کم یه اقا_

 :کرد مهال سرخ صورت به پسرنگاهی

 وقت اسرع در چشم_

 :گفت رهام که شدیم وِلو پاساژ های پله روی باخستگی سر وآخر خریدیم چی همه خالصه

 نخریدی؟ بهارتوچیزی_

 .دراومد رُسَم بیشتربود، نورسیده ی بچه ازخریده ماشاال جونمه تو خستگی االن فردامیام بابا، نه ـ من

 شدیا عالف...بهارجان بخدا شرمندتم مهرازـ

 :رفتم بهش ای غره چشم

 نیستی مالی توکه وگرنه اومدم خاطردوستم به توکارندارم به من بینم نگو چرت_

 :خندید مهال

 بدمیگی؟ ازشوهرم من پیش بیشعور_

 

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

124 

 

 چوب اب صبح خود تا سرفیلم شکستن تخمه لطف به که دیشب میاد خوابم منم شبه نه ساعت دیگه پاشید ـ رهام

 خونمون کارای کم یه خودمون خونه میریم نمیشیم شماها مزاحم دیگه رهان و من!رهان پاشو بیداربودم، کبریت

 ..ریختس بهم خونه بدجور مسافرت، رفته مامان روکنیم

 :ایستادم رهام کنار

 کمکتون میام من_

 نمیخوایم خور مفت ـ رهان

 کمک بیام خوام می کثافت ـ

 میشی خور مفت هم تهش ـ

 

 ام پیش میگیره شام امشب مهراز ، خودم خون بیا ای، خسته کنی کارمی بلدوزر عین ازصبح شما نمیخواد ـ مهال

 !میمونی

 :کردم اخمی

 !میرم دوتا این با من کنید عشق تنهایی و امشب نه_

 گرفتن حس تو جون بیار رو مهال ماشین عزیز، به بزنگ خودت ما؛ به وبده سوئیچ بیا،مهراز راحتی هرجور ـ رهام

 .نیست آژانس

 نداشتت عمه جون آره مهرازـ

 .دویدیم پاساژ پارکینگ سمت به تا سه ما و کرد پرت رو ماشینش سوئیچ

 !خونه بریم بعد بخوریم شام دور دور بریم جون آخ ـ رهان

 میاد خوابش داداشت ـ من

 من؟کی؟چرا؟ ـ رهام

 !شدیم سوارماشین سه هر و خندیدم

 .شد راننده رهام و نشستیم عقب رهان و من

 برای پولدار آدم یه خونه توی کردن حمالی از دور به شد حمالی همه اون از بعد تقریبا شب بهترین شب اون

 زندگی مهال خونه توی دادکه بهم رو اجازه این خانوم مهلقا که بودم خوشحال غاز چندر و مسخره خرج دراوردن
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 هک میدم ترجیح ولی درمیارم رو خرجم و فرستتم می کار یه و بگم بهش داشتم پول به نیاز وقت هر وگفت کنم

 هیچی تهش و میاوردم کم پول آخرماه وگرنه کنم کاری یه و بگیرم آدرس یه و برم مهلقا پیش حداقل هروز

 مخوا می ولی میومد بدم خوندن درس از کال بااینکه بخونم درس خواست دلم مهال و مهراز ورود با کم کم نمیموند،

 !کنم گرم رو سرم و برم زیست تخصصی رشته از ای سررشته و بخونم

 

 :گذاشتم سرم زیر رو دستام

 ...میاد خوابم چی عین نکنید بیدارم خون خروس فردا پرستید می هرکی جان_

 مایی؟ پیش ترسی نمی ـ رهام

 :کردم نگاهش باخنده

 ؟!بترسم باس اوه_

 ردیف ردیفی جـون هم جوونی هم خوشگلی هم کنیم درازی دست بهت خواستیم شاید آره ـ رهان

 :کردم جا جابه مبل دسته روی رو سرم و کردم اخمی

 !شناختمتون خوب هفته چند این توی ندارید ها عرضه ازاین شما_

 زیاد خیلی بودم، خسته گذاشتم پاسخ بدون رو بعدشون وحرفای بستم رو چشمام

 

*** 

 

 .داشتم دوست رو فضا این

 :کرد میخکوب رو من صداش و قرارگرفت چشمام رو دستایی

 خوبی؟_

 ..رفت روحم از آرامش

 :نشست روبروم.گذاشتم دستاش روی رو لرزونم دستای

 ...مجبورم نداشتی،ولی رو من دیدن توقع دونم می_

 .دوختم رهام و رهان به مهال از رو نگام
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 :زدم میزگردچوبی به محکم رو دستم

 !هری خودت قول به یا گمشو االن همین هه_

 :شد عصبی

 ...زد حرف نمیشه باهات آدم عین_

 :گفتم و کردم مشت رو دستم

 هان؟من رفتارکردی باهام جوری چه رفته یادت بزنم باتوحرف نداره دلیلی هان؟من اینجام من گفت بهت کی_

 فهمیدی؟ بزنم توحرفی با خوام نمی

 :گفت و برد ماشینش سمت به و کشید رو دستم بزنم بیرون درکافه از اینکه قبل

 تینیس مالی همچین نترس دربیار، بازی غریبم مَن ننه من برای بعد بزنم رو حرفم من صبرکن و ببند رو دهنت_

 !کنم باهات کاری بخوام که

 

 :کرد نگاهم متعجب

 !فهمم نمی رو ازحرفات هیچکدوم میگی؟من چی_

 :کشیدم بیرون ازدستش زور به رو دستم مچ

 بهم کاری بنده، جونش به جونم که رها اون جون به سام خدا ؟به چپ علی کوچه به زدی رو یاخودت فهمی نمی_

 رفش بی سرتوی اورد آبجیم و سرمن کثافت امیر اون که بالیی انتقام نشونمت، می سیاه خاک به باشی داشته

 !میارم

 :کرد حائل ماشین سقف روی رو ودستاش ایستاد درماشین جلوی خودش و داد هولم ماشین توی و کرد اخمی

 چند خوام می فقط!ننداز راه ریزی آبرو و ننداز سرت رو،توی صدات پس ندارم کاری باتوهیچ من بهار ببین_

 میفهمی؟!همین بزنم، حرف پسرم به راجع باهات دقیقه

 باید راچ دونم نمی بود شده متشنج اعصابم و رفت می پایین باال شدت به بودم کرده که وبیدادیی داد براثر سینم

 .پیداشه مسخرم زندگی توی بختک عین مزخرفش، سروکله شده خوب اوضام کم یه تازه که االن

 :وگفت بست رو درماشین

 .زنیم می حرف همینجا_
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 خیلی بودم نامزد باهاش که کوتاهی ی دوره توی یادمه!نیست مهربونیا اون ددیگه.وخودخواه ولجباز تخس بازم

 چی؟نمی به چی دونستم نمی!شناختم نمی رو آدم این ولی بود مهربون وخیلی شه نزدیک بهم داشت سعی

 ورتشص استخونی حالت فقط مهراز باشه، شبیه اینقدر نفر یه ممکنه مگه پسره؟ولی همون مرد این اصلن دونستم

 زدننمی مو باهم أرشا قولی به یا سام این ولی متفاوتن دادکه تشخیص نشه زیادکه اونقدر نه ولی عرفانه شبیه

 !گردنش روی خالکوبی اون حتی

 

 لباس طرز فقط خالکوبی همون موها قدوهیکل،همون همون داری رو چشما توهمون!خودتی مطمئنم من ـ من

 !همین نگاهت و کرده فرق کم یه پوشیدنت

 کیه؟ سام این اصن ـ

 :گرفتم چشاش وجلوی زدم برگ رو مسخرم شناسنامه و بردم کیفم توی رو دستم

 بینی؟ می_

 :انداخت پام روی رو شناسنامش داشبرد، داخل از و انداخت باال رو ابروش

 ! هست شناسنامم توی وأهورا همسرم اسم ببین خوب... ببین خودت_

 :ندادم اهمیت

 !کارتوبگو نیست مهم_

 :گذاشت فرمون روی رو دستاش

 کنی؟ کمک میدی قول_

 !زننده و محکم بازم ولی آروم کمی بود شده متفاوت قبل دقیقه باچند تندش لحن

 

 هک نمیاد راه باهام أهورا و کانادا ببرم رو أهورا باید که دادن تشخیص اینجا دکترای توشده وابسته بدجور أهورا ـ

 !خودته دست به فقط مشکل این گره میدونم بریم کانادا به امیرعلی همراه

 بود دوستتون جلوی چرندیات اون هم حقوقم!بس همینو کردم مواظبت پسرشما از مدت یه من محترم اقای ـ من

 .ندارم کمک به میلی االنم

 :کردم نگاهش ترس با که برد باال رو صداش أرشا
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 کرف!نیستی مهم من برای اصن تو دیگه چیز نه کنی راضی رو أهورا خوام می فقط من!وکار کس بی دختره ببین_

 !ندار هیچی توی نازکشیدن نه پسرمم

 !کرباسن یه سروته مردا همه کردم فکر این به و شد مشت دستام

 :گفتم و گرفتم دندون به رو لبم

 همه بی توی مخصوصا ناسی و احد هیچ به من خونی، می کُری من واس گیرمه کارت!آشغال بفهم رو دهنت حرف_

 .بشنوه رو أنکرواالصواتت صدای بیاد دیگه یکی بگو برو کنم نمی کمک چیز

 و نمیز تو بگه اینکه از ترسیدم می اوایل بود، بسته یخ تنم تموم بستم؛ محکم رو در و شدم پیاده ازماشین بعد

 وکار کس بی رو آدم خودش حرف نشوندن کرسی به واس که شده دم و شاخ بی غول یه بینم می االن ولی فالن

 !میکنه توهین بهت و دونه می

 

 !ساییدم بهم رو دندونام و فشردم جیبم توی رو گوشیم

 ور خواهرم رحمانه بی چه عنترش برادر اینکه فکر و نداخت می جونم تو آتیش لحظه هر وجودش به نسبت تنفرم

 !کنم خاصیت بی آدم این کشتن به فکر میشد، باعث کشید، آتیش به

 وسعر اسم که شد باعث اون بگیرم انتقام آدم ازاین تونم نمی وقت هیچ که هستم عرضه بی اینقدر دونستم می

 .بزنه نهیب سرم تو سوهان عین فراری

 زندایی و ازخواهر رو من که جایی.دارم تعلق بهش که شمال،جایی برم خواست دلم و شدم سوارماشین هوا بی

 !دربیارم پول ازکجا و باشم کجا شب باشم این فکر وباید شدم خیابونی ولگردای وعین کردن جدام حوری

 

 هایی خنده به گندزد!روزم به زد گند پسر اون ندادم، اهمیت گوشیم روی میس پشت میس و زنگ پشت زنگ به

 !بود مصنوعی همش که

 میزون دوشم روی رو کیفم و کردم حساب رو کرایش بودم؛ درخونه جلوی بعد ساعت سه پیر، راننده این کُندی با

 .کردم

 و میزد مچش سفیدیش ساختمون بود؛ تغییرکرده رنگ آجری به سفید از خونه در افتاد، خونه وپایین باال به نگاهم

 !نداخت می ها بدو بدو یاد رو من

 

 .فشردم دستم سری و استرس با رو زنگ
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 . افتاد حیاط توی ریزهای سنگ به ونگاهم کردن باز پشتشه فراری فرد یه بدونن اینکه بدون رو در

 محمدی های گل هنوزهم داشت طراوت هم هنوز بود من مال باغچه اون افتاد، کوچیک باغچه رو چشمام سریع

 .انداخت می راه مطبوع بوی

 :قرارگرفت جلوم مردی

 کاردارید؟ باکی بازکردم رو در اشتباه من خانوم، کجا ببخشید_

 دمشای یا و آبی دوره زیاد ریزبینی با ای قهوه چشمای دوختم؛ تیغش شیش صورت به براقش کفشای از رو نگاهم

 ..داشت ای سرمه

 کارداشتم؟ بارضاخان ـ من

 شما؟:کرد اخمی

 بهار دخترشم، ـ

 :انداخت نگاه مشکیم سفید تیپ به متعجب

 !ندارن بیشتر دختر یه مهرزاد آقا_

 :گفتم بکشه رو بازوم خواست بعد

 !میرم نشناخت رو من اگه بیاد، خانوم حوری بگو برو_

 :شد دقیق چشمام به و کرد نگاهم

 فهمیدی؟ وایمیسی جا همین نمیری جایی_

 وحس کالفگی و شده جفت پای با و بردم مشکیم و دار زیپ مانتوی جیب توی رو ودستام دادم تکون سری

 !دوختم چشم رفتنش راه به مسخره،

 :گفت ممکن لحن و حال بدترین با و دیدم رو اشک زاللی.پدیدارشد در چارچوب توی سیما خوش زنی بعد چندی

 ایدب رو نحست ریخت حاال زدی رضا جیگر به خون کم بردی رو آبرومون کنی؟کم می چیکار اینجا عفریته دختره_

 ببینیم؟

 

 !ها رحمی بی تموم وهجوم بودم من فروریختنم؛ و بودم ومن
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 شبیه چشمات گفت می همیشه که همونی دونه، می عفریته رو من که گذشت زن این بر چه اینکه و بودم من

 !حوریس

 .شد اسمش تغییر باعث مادرم به حوری شدید عالقه ازقصدبود، وحوریه حوری اسمی تشابه

 !ببینم بغل بچه باید رو رها که ازنبودم گذشته چندماه مگه دوختم، پشتش دختر به رو ماتم نگاه

 !أندی و سال یک شایدم چندماه؟یا

 دیدم، رها پشت آنتیک های لباس بااون و جذاب ریش ته و بلند قد با مردی ام دیده توی و کرد نگاهم بهت با رها

 :گذاشت جلو قدمی هم حوری. رفتم جلوتر

 !االن همین ببر من ی خونه از رو نحست قدم االن همین_

 رها درخشانش چشمای روبروی ایستادم و زدم کنارش که بودم من

 بچته؟_

 :کرد نگاهم

 شدی؟ اینجوری چرا_

 باید چرا نشده؛ خوشحال ازدیدنم بود صورتش چاشنی اخمی بود، شده پخته چه دوختم مرد به رو نگاهم

 باشه؟ خوشحال

 .بزنم حرف سامیار با خوام می ـ من

 :کشید رو دستم رحمانه بی حوری

 برو! نیومده رضا تا برو نداری رها باشوهر حرفی توهیچ_

 !زندایی کن ولم ـ من

 :گفت سامیار و پیچید خونه وتوی داد إکو صدام بار اولین برای

 !ندارم باشما حرفی من محترم خانوم_

 

 :سامیارداد به رو بچه و کرد نگاهم رها رسید،ولی می اشک سرازیری به گلوم و میاوردن فشار هم روی دندونام

 شده؟ چی آبجی_
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 :گفت تحکم با حوری

 !رها_

 وحوری کشیدم بیرون رها ازدست رو ،دستم رفت کرد می نگاهم خشم با االن که حوری به ای غره چشم رها

 :گفت

 ما آبروی تا برو بیا فرارکردی شوهرت ازدست که هستی فراری زن یه تو نداری خانواده این توی اسمی هیچ تو_

 .نبردی رو

 رو رها گفت می صدبار که بود همون این رفتم می خواب به نمازش چادر رو ها شب مادر جای من که بود همون این

 !باشه فالن و پسر پی کم کن نصیحت

 همونه؟ این

 فراری؟ زن گفت!دوختم چشماش به رو وکدرم مات نگاه

 !میرم باشه باشه ـ من

 :دوختم چشم زیتونیش چشمای به و ریختم توچشمام برادرش از نفرت رفتم سامیار سمت

 کن، جمع رو حواست خوب نیستم پپه خواهرم عین من کنم می رسوا چیت باهمه رو تو من نیست اینجا خط ته_

 !کشم می رخت به رو بودن لجن نیست خیالی ولی گرفت و لجن گند مزه هام لحظه تک تک

 

 :وگفتم کردم لمس رو بچه سفید صورت دستم باپشت

 چیه؟ اسمش_

 :گفت آروم رها

 !بهار_

 .ردک پرت بیرون ازخونه تقریبا رو من دستورحوری به تیغ پسرشیش همون و کرد نگاهم بالبخند اون و سردشدم

 !افتاد مشی براق درشت چشمای به نگاهم ولی کنار به دستم سردی کنار، به بغض کنار، به کالفگی

 

 !افتادم زمین به باز ومن شد تبدیل صورتم روی افتاده فرود سنگین دست به پوزخند به متعجب نگاه
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 یه ور دختربودنم بودم این فکر که بود من تقصیر مگه!بودم بازیچه وسط این قدر؟من چه رحمی وبی وتعجب بهت

 نگیره؟ عیاش پسر

 :گفتم ومن گذشت حرف بی ازکنارم

 ؟!دایی_

 چرا؟...نخواد توضیح هیچکس ولی ببینم ضربه همش وسط این باید من بشم؟چرا ماخضه باید من وانستاد،چرا

 رو داغی هیچ سیلی اون حتی که شدم ضربه ضد اینقدر شدم، محکم و سخت اونقدر نیست اشکی هیچ دیگه

 .نکاشت صورتم

 چهره و مغازه شیشه انعکاس افتاد صورتم به نگاهم رفتم می راه کنارخیابون

 !خود جای هم رضا دایی انگشت چهار جای ؛ خود جای ام رفته هم تو و مغموم

 هشب فراری عروس أنگ باید بشنوه باید رو پسر یه توهین!شمال خیابونای ولگرد سرافکنده رسیدم؟بهار کجا من

 !اسمن این کشی یدک مقصره تکشون تک درحالی بزنن

 خوردم حرف اونقدر نبود وجودم تو چیزی خوردن برای حسی ولی میورد در مختلف صدای شکمم بود شده شب

 !سیرم سیر که

 

*** 

 

 !بگیرید رو جلوم نمیخوام کس هیچ و تو فهمیدی؟ خاله پیش گردم برمی ـ من

 :گفت کالفه مهال

 کنی؟ می اینجوری االن که شد چی دیروز هان؟مگه چی که_

 !برم و کنم جمع رو بساطم و بند االن نکن کاری ـ

 .کرد می گِز گِز زیاد رفتن راه ازفرط پاهام من و کردن می نگاهم باتعجب ورهام رهان و شد ساکت

 

 !شده نوبتت زدن زنگ آرایشگاه از جان مهال مهرازـ

 !بهار پاشو ـ مهال
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 سننه؟ رو من شی عروس خوای می تو ـ من

 :شد تلخ مهراز

 !کنم می نکن،خواهش زهر مهال به رو امروز یه بهار_

 بفهمه رو من که باشه یکی نباید چرا!همه بزنن، پس میخوان رو من برم؟همه شم؛ بد حال باعث اگه!هه نکن، زهر

 چرا؟

 !منتظرته امین پیش برو خودتم میاریمش، کنه استراحت کم یه بهار ببر، رو تومهال ـ رهان

 یم نمیشم، خندون احمقه اون دیگه گرده برنمی پریروز نه که دیروز بهار اون دیگه ولی کردم تشکر یه دلم تو

 .داغه سرم فعال زنم می مف زر دونم

 :گفت رهان و نشستن دوطرف رهان و رهام

 بزنی؟ حرف نمیخوای_

 :کردم نگاهش

 !ندارم حرفی_

 :گرفتم رو ها پله وراه ازجابلندشدم

 !بخوابم میرم_

 و شد رد چشمام جلوی از اکشن و ای دقیقه چند فیلم یه مثل دیروز حرفای و صحنه باز افتادم که تخت روی

 ...مهال خاطر وبه امشب بهاریه اینکه به رسید،

 !نمیشم تلخ مهال خاطر به رو امشب کشیدم رها خاطر به اینارو همه

 

 سیاه لباس دوختم، چشم مهمونا به حسی هیچ وبدون سرد.نبود صورتم روی لبخندی وهیچ ایستادم در جلوی

 ! بودمش خریده یهو بود خوب توتنم بلندم

 :زد لبخندی!افتاد نفیس به نگاهم شونم دور شده حلقه ودستای پرش با

 !زدیا رو آبراهام مخ امشب شدی خوشگل چه بهارجون سالم_

 توی مسخره خط یه عین لبم شدن کج تنها ولی بخنده تا کنم بارش مسخره چیز ویه لبخندبزنم کردم سعی

 :گفت و افتاد چشماش
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 خوب؟ شده؟حالت چیزی_

 .درنظرگرفته خانوادت تو برای مهال و اول میز مرسی ـ من

 :گفت خوشحال قرارگرفت جلوم عرفان و رفت تعجب با

 !شدی پرنس عین مادمازل به به_

 :کردم سرکج

 ..بفرمایید مرسی_

 ؟چرا؟!بدم نشون واکنشی تونم نمی شدم؟چرا اینجوری چرا من

 

*** 

 

 :میزگذاشتم روی رو، خودکار دیگه عروسیای عین عروسی یه باشه، داشته تعریفی فکرنکنم!بود عروسی

 شهره؟_

 :شد اتاق وارد تندی شهره

 ؟!بهار بله_

 !میرم روخودم آدرس این باشه حواست ـ

 هر نمک خودم واسه فکر یه کنم جمع پول باید قبلیم؛ کار به برگشتم برداشتم رو کیفم من و نشست من سرجای

 !برسه بهم آسمون از پولی یه کاش بسه، خوابیدم و خوردم چی

 صدای ولی نکردم توجهی سرم پشت بوق به و کردم درست رو جینم تفنگی لوله شلوار پایین و پوزخندزدم

 :اومد آشنایی

 بهارخانوم؟_

 تادهفرس رو این چی یه فقط کرد نمی منتقل من به حسی هیچ که افتاد مهربون عسلی چشمای به نگاهم برگشتم

 .کنه راضیم این شاید تا

 داشتید؟ أمری ـ من

 :داد تکون سری
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 بشید ماشین سوار بفرمایید_

 تکرارکنید، رو أرشا حرفای خواین می اگه بگید جا همین کنم پرت و چرت صرف رو وقتم بیکارنیستم من ـ

 !نمیکنم بهتون کمکی متاسفم

 

 :اومد سرم پشت نفساش صدای. ندادم اهمیت زدناش صدا وبه کردم خداحافظی لب زیر بعد

 !لحظه یه بهارخانوم_

 :کشید نفسی برگشتم کالفه

 .بگم ای دیگه چیز خواستم می أرشا درخواست درمورد از غیرخواهش به من_

 شنوم می ـ من

 کنم؟ خواستگاری ازتون میشه ـ امیرعلی

 :زدم پوزخند

 .اس نه جوابتون ها پرت و چرت واین خواستگاری بدون ـ

 شده؟ اخه؟چیزی چرا 

 !کاردارم ولی ببخشید ـ

 خواستگاری؟ازمن؟ افتادیم؛ روانی مشت یه گیر هه وسوارشدم، اوردم باال دست رنگ زرد ماشین ی واسه سریع و

 راهی باز ومن داد بهم خوبی اخرپول و شد تلف ساز نو خونه اون توی وقتم از چندساعت و زدم پس رو فکرام

 !شدم مهلقا ی خونه

 

*** 

 

 !سالم ـ رهان

 :برگشتم

 ؟ رهان خوبی سالم ا_
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 :زد لبخندی

 بشی؟ سوار میشه_

 :دوختم چشماش به رو نگاهم

 !بگی همینجا میشه دارم کار شده؟من چی_

 :داد تکون سری

 !بری آدرس این به بگم تو به گفت و زد زنگ من به امروز أرشا پسره اون ولی شده چی نمیدونم من ببین_

 :گرفت جلو رو بعدکاغذی

 کنی فکر یه خودت دادم ترجیح نمیاد خوشم ازش چون ولی برسونمت خودم گفت زد، حرف باهام بد خیلی_

 !یانه کنی کمکش که بگیری تصمیم خودت توباید...نزنه زنگ دیگه هم رهام و من به بگو بهش

 

 :دادم تکون سری

 !افتادی توزحمت مرسی_

 .باش خودت مواظب کنم، می خواهش نه ـ

 خواد؟ برداره؟نمی من سر از دست نمیخواد مرد این کردم پرتش جوب توی ندادم اهمیت و کردم نگاه آدرس به

 هم بگیرم دارو براش هم فرستاد رو من مجبوری کرد می درد پاش کم یه مهلقا. رفتم می باید جا سه دو، امروز

 .کنم تمدید رو بیمش دفترچه

 :گفت که دادم زنه به رو نسخه

 خواید؟ می خودتون واس_

 !نخیر ـ

 

 !زن بهم حال و میداد آمپول بوی هواش میومد؛ بدم ازداروخونه همیشه

 که بود شده آرزوهام جز منم نمیاد بدش پولدارباشه اینکه از آدمی هیچ وقت هیچ.گرفتم پیش رو خیابون راه

 .باشم داشته رو داشتم دوست که چیزایی و خونه

 :شدم فروشی موبایل وارد
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 .خواستم می خوب هنذفری یه_

 !بردم گوشم توی رو هنذفری و کردم پرداخت رو پولش

 خبرنداره خودش بعد روز یه آدم،از

 میزاره تنهاش خودش سایه وقتی

 امیدوارم نیست امیدی توکه به

 نیارم کم غصه توی تونبودت

 .بستم رو چشمام درد با و نشستم زنجیری تاب روی

 .اذیته و آزار همش عشق بهار، نگو بشم؟خندیدم،چرت عاشق روزی یه منم یعنی میشه

 ماهم و کنن تعریف پسراشون ازدوست و نیان کالس های بچه بود محال دبیرستان توی همیشه خدا به واال

 .خوبن کدوم وبگیم بدیم گوش باهیجان

 چهارتا سه کردن، می فکر وهمه خندیدم می منم باشی، پسرنداشته دوست نمیخوره بهت گفتن می همه همیشه

 .دارم زیرسر

 !سالم _

 .ندادم اهمیت شنیدم، اشتباه فکرکردم

 خانوم؟ _

 :کردم خارج گوشم ازتوی رو هنذفری باتعجب

 بودید؟ من با بله_

 :گفت و داد تکون سری

 بزنیم؟ حرف میشه_

 .بزنن حرف بامن خوان می خبره؟همه چه

 .بشناسمتون فکرنکنم ـ من

 :کرد ونگاهم برد جیبش توی رو دستش

 .هستم مهرزاد کیارش_
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 :گردشد چشام

 .شناسم نمی_

 :گرفت سمتی رو دستش

  میدم توضیح شید سوارماشین کنید لطف_

 :کردم اخمی

 !نمیام جایی من بزنید، حرف همینجا دارید حرفی ندارم توضیح به نیازی من مرسی_

 :خوندم بینی باریز من و گرفت سمتم کارتی وخشک سرد وخیلی کرد اخمی

 !مهرزاد کیارش سرگرد_

 :کشیدم باال رو نگاهم

 .شم صحبت هم باشما نداره دلیلی من هرحال به_

 :روگرفت دستم و شد خم سمتم و شد کج لبش افتادم، ها چمن رو پشت از که شدم بلند تندی که اومد سمتم

 !ببرمت جایی و بگم بهت رو چیزایی یه باید فقط ندارم کاریت نترس_

 !کن ولم بیام خوام نمی شناسمت نمی ـ من

 :کشیدم باقدرت رو دستم

 هان؟ خوای می چی_

 :ترشد غلیظ اخمش

 بهت آسیبی میدم قول من بیا خودت حاالهم...بردمت می زوری االن همین میخواستم اگه من دختره ببین_

 .نرسونم

 !افتادم راه وپشتش شد غلیظ اخمم

 بود؟ من عین پیچیدم،فامیلیش کیفم چرم بند دور رو دستام

 .منه تنیه خواهر رها کردن می فکر خیلیا خاطرهمین به معینی؛ مهرزاد دایی فامیلی و بود مهرزاد من فامیلی

 !یپسوند هیچ بدون بود مهرزاد کیارش پسره این ولی! بدونه کسی میومد پیش کم رو فامیلیاشون معنی اصوال

 .رفت بینیم زیر عطرخوبی بوی که گرفتم جای صندلی رو
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 بدجور تیره ای قهوه های شیشه با گفت میشه تقریبا آفتابی عینک اون و استخونی رخ نیم.

 .میومد صورتش به

 زا اونم پلیسی یه به واصلن بود دار حالت که ای نسکافه شایدم ویا رنگ مسی دونم نمی موهای اون و ریشش ته

 .موهاش اون درنظرگرفتن بدون ورسمی، خشک.بودا ودلبر جذاب بدجور ولی خورد، نمی سرگرد نوع

 سرگردی؟ مطمئنی ـ من

 :کرد نگاهم

 چطور؟_

 :کردم اشاره موهاش به

 !نمیاد سیست به اصلن موهات_

 :وگفت انداخت باال ابرو

 ... کرده درست مثال ازدوستامه کاریکی_

 داری؟ چیکار بگی میشه ـ من

 !فهمی می ـ کیارش

 .گردشد چشمام ومن رسیدیم قبرستونی به بعد ساعت نیم

 بشه؟ چی که اینجا اورده باخودش رو من پسره این وا

 :پرسیدم تعجب با

 مرده؟ کسی_

 .رفت قبرها از یکی سمت به و شد پیاده رنگش سفید ماشین از

 :افتاد ای نقره های نوشته با رنگ مشکی قبر رو نگاهم افتادم راه سرش پشت

 !مهرزاد سیاوش_

 !خب ـ من

 .نداد من به حسی هیچ ولی!آشنایی اسم چه بودم گیج هنوز

 !شناسمش نمی هم شناسمش می هم
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 !پدرته ـ

 .نیست یادم اسمشم داشته، زندگیم تو وجودشیرینی بود؟ازبس سیاوش اسمش پدرم؟مگه!گفت چی نفهمیدم

 .کردم نمی بهش توجهی هم شناسنامم تو حتی

 رضا دایی همون.بود پدرم،رضا نام همیشه

 بزنم؟ زار سرقبرش چیکارکنم؟االن میگی ـ من

 :دوخت سردم چشای به رو نگاهش

 !بخون فاتحه یه بود، چهلمش امروز بیاد سرقبرش دخترش بدنیست_

 و ترف باالیی قبر سمت به واون خوندم ای وفاتحه کردم پوفی!هست که سرگردم.مشابه بود؟فامیل کی پسر این

 :کردم قبرنگاه اسم به باکنجکاوی من و خوند ای فاتحه قبرهم سراون و نشست زانوش دو روی

 رحمتی سیما_

 داشته؟ باهات نسبتی خانوم این ـ من

 !مادرم ـ

 ازش چیزی هیچ ، اومدم بابام سرقبر یهو شدم مسخره من قد چه!خوندم ای فاتحه وزیرلب کردم صاف رو گلوم

 هک وچیزایی خوردم حرف اونقدر دیگه بندازم، راه گیری آبغوره های های بشینم تا نداشتم بغض دونستم، نمی

 !خاطرس یه همش واینا دیگم دنیایی توی انگار دیگه که دیدم رو دیدم می نباید

 :گذاشت دستم رو ای نامه

 !بخون رو نامه_

 :گرفت سمتم ای شماره

 !منتظرته پدرم بزن، زنگ بهم بعد_

 ؟!هستی توکی ـ من

 !پسرعموتم ـ

 

*** 
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 :دوختم چشم نامه آخر چندخط به گنگ

 بهت رو نداشتی االن تا که وهرچیزی کنه پیدات سپردم کیارش به ولی نبردی ای بهره وجودم از میدونم_

 .کرده تربیتت خوب رضا دونم می...بده

 به یاک که دونم می تضمینی، ابد تا تو اون کنار برو، داریوش پیش!دخترم شرمندتم اومدم؛ دیرسراغت ببخشیدکه

 .کنه مراقبت ازت تونه می خوبی

 !سیاوش تو، داره دوست

 پیدام کیارش جوری چه دوختم؛ هرخط روی رو، نگاهم فقط ومنگ وگیج ندادم اهمیت مهال هم پشت حرفای به

 کرد؟ پیدام جوری چه!نیستم پیششون وقته خیلی من ولی چیزی یه باز بودم دایی پیش جوری؟اگه کرد؟چه

 :بازکردم رو پیامم باکس

 کردی؟ پیدام جوری چه_

 :گفتم مهال وبه کردم سِند کیارش برای بعد

 شی؟ ساکت میشه_

 

 :کرد نگاهم

 منیا مخ رو روزه چند چته؟تو_

 

 :زدم پوزخندی

 .پیداکردم رو بابام_

 

 :خندید و کرد نگاهم

 چی؟_

 

 :گرفتم سمتش رو نامه و کردم نگاهش
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 پیدام جوری چه کیارش نمیدونم من داریوش؛ پیش برم نوشته گذاشته برام نامه یه...بوده چهلمش امروز بخون_

 !فرارکردم من که دونستن نمی داشتن رو داییم آدرس فقط اونا کرده

 

 مرده؟ بابات چی؟یعنی یعنی ـ مهال

 

 :دوختم چشم صفحه به.بلندشد پیامم تیک وصدای دادم تکون سری

 ات فرستادم می هرروز چرا دونم نمی هم من و چرا نگفت رفتی اونجا از گفت داییت بودم دنبالت زیادی مدت من_

 از در جلوی که روزی همون شد، پیدات که روز اون تا یانه میشه ازت خبری ببینن کنن، نگاه داییت خونه به

 !خوردی کتک داییت

 

 .فرستادم لعنتی زیرلب و فشاردادم لمسی صفحه روی رو انگشتم

 

 چیکارکنی؟ خوای می ـ مهال

 

 :گفت آروم مهال ندادم، جوابی و گذاشتم سرم روی رو دستم

 ؟ بهار_

 

 :کردم نگاهش

 سربزنی؟ بهش بری میشه نیست خوب أهورا حال_

 

 :کردم نگاهش اخم با

 !بفهم متنفرم مرد ازاون من چرا؟ دیگه تو نه_

 

 :کرد اخمی
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 !برمیگردی بینی، می رو اهورا میری تو بهار اه_

 

 !بشنوم خوام نمی رو أهورا نه سام نه أرشا نه اسم دیگه نه نه نه ـ من

 

 برو رو اینبار داری، دوست رو أهورا دونم می!خاطرمن به ـ

 

 :داد بهم رو مانتوم و واستاد کردم پوفی کالفه

  پاشو_

 االن؟ ـ

 !میریم باهم دارم کار خونه کردم دعوت رو شوهرم خواهر شب اره ـ

 

 دانی قدر با علی امیر و ایستم می أهورا اتاق روبروی من آخر در و پوشم می رو مانتوم میلی بی و حسی بی با

 .نمیگم چیزی من و کنه می نگاهم

 

 امیر اون مقصره؟نه أرشا اورد؟مگه زندگیم برسر چه مرد این کنه، می نگاهم متعجب کنه می باز رو اتاق در أرشا

 !کرد لگدکوب رو رها و من داییم از انتقام واسه لعنتی

 

 سالم ـ

 

 و براقش چشمای وخشک؛ جون بی لبای شده تراشیده موهای و رفته گود چشمای الغرشده، بد چه کرد نگاهم

 !داشتم دوست

 

 :پیداکرد رو خودش راه اشک

 !نامردی خیلی بهارجون سالم_
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 :نشستم کنارش

 !اینجام تو، خاطر به االن مجبورشدم، ولی متاسفم _

 :گفتم من و کرد نزدیک صورتش به و روگرفت دستم

 خوبی؟_

 !میرم می گفتم دیدی ـ

 !شی خوب خوبه کانادا بری قرار تازه نزن الکی حرف عه ـ

 !برم خوام نمی نمیرم، من نه ـ

 من شدی خوب میری کانادا به علی امیر و پدرت با شی، خوب باید نداری سنی تو أهورا کن، گوش رو من حرف ـ

 قبول؟ پیشت میام

 میای؟ واقعا بدونم ازکجا ـ

 قوله بهار قول میدم قول بهت میام ـ

 بیای؟ توهم میشه ـ

 کنی؟ نمی اذیتش و کنی می گوش رو حرفش بده قول بری، پدرت با باید تو کاردارم اینجا من عزیزم نه ـ

 کرده اذیت رو تو اون ولی ـ

 :نشست خشکم لبهای روی لبخندی

 پارک بریم باهم بزنی تیپ بعد شی، خوب باید تو...نیست مهم فداتشم_

 :خندید

 .پیشم میای شدم خوب بده قول.اهوم_

 :گرفتم دستام بین رو کوچیکش دستای

 .کنه گوش حرفام به باید اونم ولی بیام پیشش شد، خوب جونم أهورا اگه میدم قول من_

 :ازجابلندشدم و زدم عسلیش چشمای رو ای ه*س*و*ب من و گفت چشمی

 کنم صحبت باپدرت میرم من کن استراحت_
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 .بودن نشسته هم کنار أرشا و وامیرعلی بود توگوشیش سرش مهال بازکردم، رو اتاق در من و بست رو چشماش

 أرشا ـ من

 :اومد سمتم شتاب با یهو و کرد نگاهم

 شده؟ چی_

 :کردم نگاهش حوصلگی وبی قیدی بی با

 خوش روز...شه خوب امیدوارم کرد، قبول_

 سوار من و کرد نثارم فحشی زیرلب مهال رفتیم، خروجی درب سمت به باهم و کشیدم راه سر هم رو مهال دست

 .شدم ماشین

 

*** 

 

 :گفتم وسواس با

 خوبه؟ واقعا_

 :گفت تفکر با رهام

 زشته؟ کفشات_

 :کرد اخمی رهان

 !قشنگه میگه، دروغ سگ عین_

 !بپوش رو اسپرت همون نگیر، نظر چل و خل تا دو این از بهار مهرازـ

 .قشنگتره کتونی اون میگه راست مهراز اره ـ مهال

 :کردم عوض رو کفش

 !دنبالمن چهارنفر.مکافاته مایه اومدن خرید ها باشما_

 روبده گوشیم:گفتم و شد تکمیل تیپم خالصه
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 رهغ چشم من و افتاد هرطرف پشتش در و افتادوباطری زمین رو بگیرم خواستم که کرد پرت برام رهان رو گوشیم

 :گفت پاچگی دست با اون و رفتم بهش ای

 !خب چه من به_

 !کردم نمی پیدا خنده برای دلیلی من و خندیدن می مهراز و مهال و رهام

 روگرفتم کیارش شماره

 کیا؟ الو:_

  اومدم ـ

 

 کنم می رفتار خودش مثل بعد به این از منم زدم پوزخندی!حد این تا کرد،بیشعوری وقطع

 .فرستادم داخل رو بلندم وموهای جلوکشیدم رو مشکیم وشال کشیدم خردلیم مانتوی روی دستی

 اونه؟ نگا ها، اونه مهرازـ

 .طوسی جین وشلوار طوسی چسبون لباس افتاد کیارش به ونگاهم برگشتم

 .نبودا چسبونم چسبون

 .داد می نشون رو هیکلش خوب ولی

 گذروندم رو سرتاپاش مسخره خیلی و جورخاص یه

 

 خدافظ ها بچه اره ـ من

 :بوسیدم رو مهال روی و دادم دست تکشون باتک

 !باش خودت مواظب_

 :گفت که گذشتم ازکنارش سالم بدون

 ...کردما سالم_

 دلم ته خندهای اون میشم،دیگه سنگ عین دارم اخالقم، شده مزخرف قدر چه نگفتم، وچیزی زدم پوزخندی

 .رهام و رهان های وپرت باچرت حتی!پیدانمیشه
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 .بود بخش آرامش داشتم دوست رو خوشش بوی.پیچید بینیم تو مخصوص عطر اون باز شدم که ماشینش سوار

 !روند می انگارکامیون که کرد می نگاه جلو به باجدیت همچین رانندگی موقع

 .بود وپیروزمندانه مغرورانه خیلی صحبتش، ،طرز چهرش خشکی ولی بود قشنگ جدیتش

 کن، کم ازش رو ومغرورت غد مسخره ژس این لطفا روئه خنده وهمیشه طبع شوخ آدم داریوشه اسمش پدرم ـ

 !کن راحتی احساس باهاش

 :کرد نگاهم که ندادم رو جوابش

 گفتم؟ چی شنیدی_

 دادم تکون سری!دوختم آبیش کشیده کمی و متوسط چشمای به رو نگاهم

 داری؟ پدرم از عکس ـ من

 :بازکرد رو داشبرد

 !بردار_

 آبی باچشمای پوشیده شلوار کت متوسط قد با برداشتم،مردی رو عکس

 و مهر پراز میومد،هردوشون مادرم به قولی بود،به خوب و مهربون چهرش.رفته باال ای قهوه دست یه موهای

 آرامش؛

 نشد نصیبم چیزی آرامش و مهر ازاین کال که

 شد؟ جدا چرا دونی تومی ـ من

 !میدونه بابام نه ـ

 هست؟ شبیه پدرمن به هم پدرت ـ

 !چشاشون رنگ جز زیاد نه ـ

 

 پیداش دلی،کاش دو شایدم یا استرس جور یه شدم، حرف کم عجیب کردم؛ سکوت موردنظر محل به تارسیدن

 .شد نمی

 :دوختم چشم ناخنام مشکی الک به و گذاشتم پاهام روی رو، دستام

 مجبورم؟_
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 .باشم داشته رو باشه پیشم برادرزادم که افتخار این میشم خوشحال ولی نه:زد لبخندی

 رو صداش شکستمشون؛ می اینجوری استرس زمان بود همیشگیم عادت داد؛ صدا تیریک تیریک انگشتام

 .داشتم دوست

 میمونی؟ ما پیش دخترم کنی می چیکار ـ داریوش

 :کردم نگاهش

 !نمیدونم_

 :نشست شونم دور دستش و گرفت جا کنارم

 !ننداز زمین رو عموت روی دیگه بمون_

 :دادم تکون سری

 !چشم_

 

 :بلندشد مبل روی از حوصله بی کیارش. دیدم می چشماش شفافیت تو خوبی به رو خودم.درخشید چشماش

 !نکنه درست چیزی بگو سوسن به گیرم می شام بابا،شب میرم من_

 :ایستاد داریوش

 !پسرم باشه_

 غریبی کلمه چه کردم زمزمه رو عمو کلمه زیرلب و دوختم رفتش راه به رو نگاهم من کردو زیرلبی خداحافظی

 ؟!یانه بیام کنار مغرور، کیارش اون حتی ویا باخودم بزرگ خونه این توی میتونم دونستم نمی!بود

 بیارم؟ بودم که قبلی ازجای رو وسایلم من میشه ـ من

 :زد لبخندی

 رفتی؟ که افتاد اتفاقی کردی؟چه چیکارمی بودی رفته رضا خونه از که مدت این توی بدونم میشه عزیزم، اره_

 یامیرعوض اون که بگم دونن؟یعنی می فراری زن و عفریته رو من زنش و رضا بگم فراریم؟یعنی عروس بگم یعنی

 کرد؟ باما چیکار

 .کارهستم مشغول خانومی پیش کنم، زندگی تهران تو خواست دلم همینجوری ـ من

 .باورکرد که معلومه و داد تکون سری

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

149 

 

 

**** 

 

 درس؟ یا خبرنگاری که کردم فکرمی این به داشتم

 .خوره تونمی درد به خبرنگاری بخون درس میگم من ـ کیارش

 وسطی همش ابری دمپایی عین نظرنخواست یکی ازتو کسی ـ من

 :عموخندید و کرد اخمی

 .کن انتخاب رو هردوشون اصلن راحتی خودت که هرجور نزنش دخترم باشه_

 :درخشید چشام

 خوبه اره اوه_

 :کرد نطق باز کیارش

 تمام میخواد رو یکی میالد...باشی خبرنگاری فکر خونی می درس داری وقتی تونی می جوری چه تو باهوش_

 !وقت

 !زنم می حرف باهاش من خب ـ عمو

 .بهتره اینجوری میدم رو امتحانش وفقط خونم می درس کارام بین خودم نمیگه بیراه پسرت عمو نه ـ من

 :گرفت ای شماره وکیارش داد تکون سری عمو

 !کیارشم میالد، سالم الو_

 :گفت بااخم اون و کردم نگاهش

 بشهد اشنا بیشتر تا بزار واسش کوتاه دوره یه فقط کرده قبول رو بهار،کار! نپرون مزه_

 :عموخندید که گفتم ایشی زیرلب

 !افتادیا چپ پسرمن با چته_

 ..... قد چه کن نگاه آخه عمو نه ـ من

 :خندید بلند عمو که گرفتم رو کیارش انزجارا با
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 کیارش کال!خشک اینقدر دیگه نه ولی بود اینجوری پدرتوهم...اینجورباشه اخالقش شده باعث کارش اون خب_

 .نمیاد خوش کسی با مزاجش

 

 که اول روز بزنه رو آدم خواد می انگار رسمیه و خشک خیلی ولی دونم نمی پسرتون کار از واال چیزی که من ـ من

 .افتادم تاپ روی از که بودم ترسیده ازش اونقدر دیدمش

 

 :وگفت بلندشد جاش از کیارش

 بزنیم؟ حرف تنها باهم میشه_

 

 :گفت عمو و کردم نگاهش متعجب

 شده؟ چیزی_

 

 !بهتره باشه، خصوصی بپرسم ازش چیزی میخوام بابا نه ـ کیارش

 

 :گفت باعصبانیت اون و نشستم صندلی روی.برد خودش اتاق سمت به و کشید رو من دست بعد

 کجاس؟ شوهرت پس نشدی، که کردی؟جداهم ازدواج بودی نگفته_

 

 :گفت بلند که رفتم دراتاق سمت به و بلندشدم ازجا داشتم،کالفه کم رو همین

 بده توضیح بهم آدم عین بشین فهمیدی؟پس بدونه، چیزی بابا خوام نمی بشین بیا_

 

 :کردم اخمی

 .نیستم دستت زیر فهمیدی؟من بزنی، داد سرمن نداری حق تو_
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 زد زل چشام به اخم با اون و نشستم صندلی رو

 !شنوم می:_

 

 !فراریم عروس ـ من

 

 .بخونه ازچشمام رو حرفم بودن راست خواست می!نداشت باور لغزوند،انگار چشام تو رو نگاهش

 !فرارکردم عروسی شب ندیدی؟من فراری چیه؟عروس ـ من

 

 ....داییت چطور ـ

 

 :کردم قطع رو حرفش

 چون! فرارکردم بعدشم کنم ازدواج مجبورشدم رها خاطر به من دونه، نمی کس هیچ که رهاس منو بین چیزی_

 !بدونه خوام نمی نگو چیزی عمو به توهم کن لطف نداشتم، بودن مرد اون کنار برای میلی هیچ

 

 .گیری می طالق ـ

 

 :زدم پوزخندی

 !کنی دخالت کارام توی ندارم دوست من کیارش طالق؟ببین_

 برگرده ازکانادا تا نکنم کاری فعال میدم ترجیح من

 کی؟ ـ

 

 !سام ـ
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 !بهار گیری می طالق بعد ـ

 

 ...بعد اومد ازکانادا أرشا وقت هر نمیدونی، توچیزی ـ

 

 :گفت که ایستادم

 داری؟ عالقه بهش_

 

 :کردم نگاهش

 !بینم نمی مرد اون کنار بودن برای میلی من گم تو؟می میگی چی_

 

 !پیچونه می همش اون چون بزنم حرفی که نیست سام واسه خوبی وقت اصلن االن ولی

 

 سام؟أرشا؟ ـ

 

 .نزن شخص این از حرفی نشده چیزی که زمانی تا کن لطف آدمن، یه هردوش ـ

 

 چرا؟ زدتت، کتک داییت روز اون ـ

 

 سال یک این توی وضعمه، این خاطردخترشون به دونن نمی... هه!ننگشون مایه و فراریم عروس من چون ـ

 ! کنم پیداش باید من و نفره یه مسببش که اومد سرم چیزایی

 

 کی؟ ـ
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 نداره ربطی تو به ـ

 

 کانادا به هرسه امیرعلی و أهورا و أرشا پیش روز چند. فشاردادم هم روی رو چشام کوبوندم، رو اتاقش بعددر

 !کنن معالجه رو أهورا اونجا تا رفتن

 

*** 

 

 فهمی؟ می خواد می فضول آدم یه خبرنگاری، اینکه تنها نیست خاصی توضیح.توئه واس اینا ـ

 :زدم لبخندی

 شمام؟ همکار بخش توکدوم االن من!اهوم_

 

 جنایی بخش ـ

 

 خوب چه واو ـ

 

 ؟!فهمی می کنی، جمع رو حواست باید خیلی!زیاد نه ـ

 

 رئیس چشم ـ

 

 :گفت و زد لبخندی

 بینی؟ می رو خانوم اون_

 

 طوسیه؟ مانتو اون ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

154 

 

 

 نداری اینکارا توی ای سررشته دونم می همکارته یکی اون تنشه، سبز پلیور که مرد واون توئه همکار اون آره ـ

 آشناشو باهاشون برو پاشو فهمی، می کم کم ولی

 

 .کردم بلندی وسالم رفتم دور اون سمت به و برداشتم صوت ضبط همراه رو عکاسی دوربین و ازجابلندشدم

 

 :گفتم ومن برگشتن هردو

 !جدیدتون همکار هستم، مهرزاد بهار_

 

 :گفت اون فشردم، رو دختر دست

 هستم راعینا_

 

 : گفت بعدپسرکناریش

 هستم برانوش_

 

 ...اسمی چه اوه ـ من

 

 :گفتم من و خندیدن

 !دارم ذوق بدجور اووف_

 

 !باشه مهرزاد سرگرد پلیس اداره به مربوط کارت توفکرکنم که میگم ـ راعینا

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

155 

 

 یلیخ... نگو که میافته سرگرد به بدی ماموریتای یه بهارجان حالت به وای گفت، اینجوری که میالد اره ـ برانوش

 خونمالین

 

 بود؟ ای دیگه کس من جای ـ من

 

 !اونی جای به تو االنم ، مرد کرد تصادف حادثه یه توی اون بودن هم دوست شاهد، اره ـ

 

 !اومدم می عمرا کیارشه کار به مربوط دونستم می اگه بابا ای ـ من

 

 :خندید راعینا

 ازش؟ میاد بدت چرا_

 

  میمونه چنگال عین بدجور ـ

 

 ای؟ خوری چایی قاشق تو حتما وقت منم؟اون چنگال ـ

 

 :زدم دندونم وسه سی با لبخند یه و برگشتم

 . میای بود نگفته چنگال؟عمو خوبی اینجایی، اه_

 

 :کشید رو دستم و کرد اخمی

 داره کارت میالد برو برانوش_

 

 کیارش برم خوام می کن ولم چته اه ـ من
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 ؟!دیگه چنگال ـ

 

 :خندیدم

 .دراومد رو، مرده صاحاب دست کن ول چنگال، من باشه_

 

 .دارم کارت بریم بیا ـ کیارش

 

 .بگی تونی می آرومم رو این خب ـ من

 

 :کرد ول رو دستم و کرد نگاهم

 !ندارم نسبتی باتو من کن جمع رو حواست اونجا رفتیم فقط سوارشو،_

 

 :وگفتم کردم اخمی

 !بری می داری کشون کشون رو من اومدی تو باشی، من پسرعموی که ندادم بهت من رو این چی؟افتخار که خب_

 

 خوردنی غیرقابل نترس کارته همین به مربوط _

 

 !تو و دونم می من وگرنه درنیارا بازی شاخ من واس گم نمی بهت هیچی ببین ـ

 

 م:وگفت کرد اخمی

 ؟!نکنی وجدل بحث بامن اینقدر یشه_
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 !اطالع محض من، نه داری سقف توی اعتماد تو:زدم پوزخندی

 

 مک کنم می حس کنم، می کل کل یکی با و میشم عصبی وقتی همیشه کردم، جمع بغلم توی حرص با رو دستام

 .منه دادن حرص واسه بارز نمونه وکیارش کَنَم می رو لبم پوست میارم

 

 شو پیاده ـ

 رو همه توجه چیزی وسط اون و دوختم چشم رنگ زرد نوار به افتاد جمعیت بین نگاهم بازکردم رو درماشینش

 ...بود کرده جلب

 

 اون هست چی مگه بودم؛ دوخته چشم چی همه به ریزبینی با سرش پشت من و رفت می راه من از جلوتر کیارش

 !وسط

 

 اخم با کیارش. لرزید چشمام و بست یخ رگام توی خون بود جنازه مطمئنم که چیزی رو سفیدی پارچه بادیدن

 .رفتم عقب به قدم یه من و زد کنار رو سفید پارچه

 

 !بترسی چیزا ازاین بعد به ازاین نباید فکرکنم ـ کیارش

 

 االن؟ چیکارکنم ـ من

 پرونده تو خوام می پلیس اداره بفرس، پاکت توی بعد کن ایمیل من برای بعد بگیر عکس چی همه ـ کیارش

 بدی نمایش توعکسات بیشتر رو کنن می توجه جلب که چیزایی کن سعی ولی نیستی وارد زیاد دونم می بزارمش،

 فهمیدی؟

 

 :رفتم ای غره چشم

 !دستورنده من به_
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 موهای و داد می گند بوی گرفتم عکس و شدم خم جسد روی تمام، چندشی با رفت؛ سمتی وبه گفت بابایی برو

 ..بود چسبیده گردنش به کثیفی به مرد بلند

 

 :قرارگرفت روبروم پالستیک کشی و سفیدی دستکشای

 بپوش_

 

 بزنم؟ دست بهش باید که نگو ـ من

 

 !نمیخورتت ـ

 

 شهبا جذاب کنم فکرنمی که رخی نیم و ازگردنش عکسی بردم مردک بلند موهای سمت رو دستام و گفتم ایشی

 .باشه داشته وقشنگی

 

 .زد می دید رو من هی مرد اون و داد می دستور و میزد قدبلندحرف مردی با کیارش

 

 !بیا کیا ـ من

 

 اتباه نسبتی بدونن همه میخوای میزنی، صدا کیا رو من چی که:اومد سمتم اخم با کیارش!بیا آوا،کیا هم چه خخخ

 دارم؟

 

 انگل پسره دورشدم؛ وازش کردم پرت صورتش وتوی دراوردم ازدستم رو مسخره کشای دست باعصبانیت

 .شده آدم فکستنی این گیرن می رو خودشون ما برای همه.میاد بدم ازش قدر چه من کیه فکرکرده
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 وعم به خونه برم بزار نشد خنک دلم ولی کردم، بارش که بود فحش زیرلب و جادادم قرمزم کوله توی رو دوربین

 .گم می

 

 .ردک استقبال اون و کنم می شروع رو کارم ازفردا وگفتم زدم میالدزنگ به و کشیدم بیرون کیفم ازته رو گوشیم

 

 :گفتم و بازکردم پام با رو در

 کجایی؟ عمو_

 

 :وگفت کرد نگاهم ازآشپزخونه بود، دستش توی ظرفشویی رنگی دستکش که دستایی با عمو

 بازکردنه؟ در وضع چه اوردی؟اون سر دختر، شده چی_

 

 :کردم پرت مبل شتاب،سمت با رو کیفم و کردم اخمی

 .بینه می بد میشم باهاش دهن به دهن وگرنه بگو کیا به چی یه عمو_

 

 :نشست روبروم شده شسته دستای با بعد چندی عمو

 باز؟ شده چی_

 

 !ورهخ نمی تو به اصن کیا این عمو واییی سوسولیش، موهای اون با داغون و درب فکستنیه پسره نشده، چی بگو ـ

 

 شده؟ چی:خندید

 

 :(کردم روکلفت صدام) میگه بعدقبلش بگیر، عکس جسده این از میگه برده کشون کشون رو من اومده امروز ـ

 !هستن جکسون مایکل آقا وکولم کج انگارمن حاال فامیلیم، باهم ما بدونه کسی خوام نمی
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 :گرفت سمتم و گرفت پوست میوه عمو

 پوستت واسه بخور سیب بیا هم حاال شناسم، می رو پسرم من میشه پشیمون چی عین بهش نده تومحل عزیزم_

 خوبه

 

 :دادم قورت رو خندم

 !احساساتت این با میشدی دختر باید تو عمو_

 

 :رفت ای غره چشم عمو

 .سرمیرسه کیارشم اومدی تو که اینجور میدونم کردم اماده ناهار کن عوض رو لباست برو پاشودخترم_

 

 آشپزخونه سمت شونم روی باز ت*خ*ل موهای و زانو باالی تا لباس و آبی نخی شلوار با بعد ساعت نیم

 میومد کیارش با عمو صحبت صدای سرازیرشدم؛

 

 !کیارش ـ عمو

 امیلیمف بدونه کسی ندارم دوست من باشه بهش حواست و باشه نزدیکت که ببرش جایی توگفتی بابا ـ کیارش

 .شد سبز یهو که دختر یه اونم

 

 بیرون بندازتت اداره از تیرپا با میزنم حرف رسول با کردی اذیت رو بهار ببینم دیگه بار یه دونم؛ نمی من ـ

 فهمیدی؟!

 

 !بابا ـ

 

 :شدم آشپزخونه وارد باخنده
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 ..عمو مرسی_

 

 :زدم کیارش برای بعدچشمکی

 !بکاره کاج شهردار بده کن تف رو خوردی؟هستش_

 

 .زدم کیا عصبانیته فرط از درخشان چشمای به پوزخندی من و عموخندید

 

 :مالیدم بهم رو دستام

 ! کنه می جان نوش داره بزرگه کوچیکه روده که داریم چی ببینم بگو عمو خب_

 

 داریوش پخت دست الزانیا ـ عمو

 

 :زدم سوتی

 !خودمی کدبانوی... راهو همه این میره کی اوه_

 

 :گفت و کرد بارم بدجنسی وعمو ریزخندیدم.رفت وباحرص بلندشد ازجا دوختم، کیا به زیرچشمی رو نگاهم

 مشکوک جورنیست کس باهیچ کیا چون نزن صداش کیارش یا کیا جمع بین کن مراعات شماهم بهارخانوم_

 رمدخت کنم می درک رو پسرم من شه سر درد ها بد که داره باتونسبتی بدونه کسی نداره دوست وکیارش میشن

 !زده رو حرف اون مسئولیت احساس روی از دونم می و خودش تا توئه فکر اون

 

 :دادم تکون سری

 !من کدبانوی...استادکبیر چشم به إی_
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 :زد بازوم به ای ضربه و خندید

 بیارش برو_

 

 :گردشد چشام

 رو؟ چی_

 

 بیارش برو دیگه رو کیارش!رو کی بگی بهتره ـ

 

 چالغه؟ مگه ـ

 

 :کرد شیرینی اخم عمو

 .نمیاد نری خودت تا شناسمش می شده بحثش باتو اون_

 

 :کردم اخمی

 !عمو_

 

 :شد خم میز رو عمو

 !بخوری الزانیارو این از ذره یه بزارم پسرم بدون فکرکن_

 

 :گفتم اعتراض با و کردم پووفی

 داریوش عمو_

 

 :گفت و کرد بلندم صندلی روی از
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 !مخفیه اتاق نیست خودش اتاق_

 

 :غرزدم وزیرلب دادم تکون سری

 !زورگو پسرهردو و پدر_

 

 :اومد عمو خنده صدای

 !گفتی چی شنیدم_

 

 عقب ها لباس و بازشد درش کمد، لیزری صفحه رو دستم کف قراردادن با. رفتم عمو اتاق سمت و گفتم ایشی

 .نوشت می چیزی داشت رنگ سفید فرم عینک و اخم با مانیتور پشت کیارش!رفتن

 

 .نمیده غذا وکولش کج پسر خاطر به من به عمو بفرماییدناهار، کنید نمی تخم اخم اگه!مهراز آقای ـ من

 

 :کوبیدم زمین رو پام من و نکرد نگاهمم

 !پاشو!گشنمه من نازنکن پس بدهکارباشم عذرخواهی فکرنکنم_

 

 :دوخت مانیتور به من جای به رو نگاهش

 !بری تونی می نیست گرسنم_

 

 :کشیدم بود، موس روی که رو دستش و رفتم جلوتر

 !داریوش جون پاشو درنیار من واس بازی تخس اه_

 

 بهار برو!کردیما گیری عجب نیست گشنم میگم ـ کیارش
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 :روکشیدم دستش

 ..زود پاشو_

 

 :گفتم من و افتاد راه پشتم و شد بلند زور به

 کیارش؟_

 

 چیه؟ ـ

 

 !میاد بدم نباشم تو پلیس اداره بخش تو من نمیشه ـ

 

 میاد؟ازمن؟ بدت ازچی ـ

  اره 

 

 :دادم ادامه و خندیدم بعد

 اتصد بهمان و فالن و سرگرد کسی جلوی تونم نمی راحتیم آدم منم داریم، نسبتی بدونه کسی خوای نمی تو_

 !نکنیم بحث اینجوری هم نباشم مزاحمت هم تا نباشم تو اداره زیرسلطه کارکن یه پس کنم

 

 :گرفت رو دستم

 فهمیدی؟ بخوری جم ازکنارمن نباید تو کن گوش بهار،خوب_

 

 :کردم نگاهش باترس

 ؟!میزنی هوار چرا نیستا فاصلمون سانتم یه_
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 !گفتم خودت واسه من کنی صدام جور چه دیگرون جلوی نیست مهم برام و بشنوم وپرت چرت خوام نمی دیگه ـ

 

 اب بدجور کیارش أرشا بعد ترسم می ازش عجیب ولی!اینا نداره تعادل.رفت آشپزخونه سمت به ازمن جلوتر بعد

 .میزنه داد سرم اینجوری که شده چیزیم من انگار ترسونه می رو آدم زدنش حرف

 

 چیزی شده بحثمون باهم بازم فهمید هم عمو و خوردم رو غذا استخونیش قیافه به کردن نگاه بدون میز پشت

 !خندید می و داد سرتکون فقط باتاسف و گفت

 

 ...روز اون فردای

 

 با که دوختم کیارش به رو گاهم ون باال شدم پرت تخت روی از بهم کردن وصل انگاربرق اتاقم در شدن باکوبیده

 .نبود بیش مگسی انگار بود شبیه وز وز به بیشتر ولی گفت می چی یه اخم

 

 گوشمتو پنبه وفهمید کرد لمس رو گوشام اون و اومد باال منم سر که اورد باال رو دستش باعصبانیت و شد نزدیکم

  بودم حساس ساعت تاک تیک به همیشه آخه گذاشتم

 

 !ندادی جواب وقتی مردی، فکرکرد کنه می صدات داره بابا ساعته یک ـ کیارش

 

 !نیستا بد بچسبونی تنگش هم خدانکنه یه ـ

 

 .داده تاتون سه به کارگروهی یه دیگه ساعت یه میالد زده زنگ راعینا پاشو ـ

 .بزنه چتر روم زرتی بازشه اونجا به من پای ذاشت می ـ
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 :گفت و فرستاد عقب رو موهاش

 زنی می حرف فقط دیگه پاشو_

 

 .رفتم هوا به بابوقی که شدم آژانس منتظر و ایستادم در جلوی.چسبید و بود خوبی صبحونه

 

 ؟!بیاید چپ از قرارنبود مگه اقا ـ من

 

 بودم نزدیکتر اینور من ولی ببخشید مردـ

 

 کردم اردو گوشیم تو رو بودم گرفته که عکسایی خبرنگاری مرکز به رسیدن تا شدم، ماشین سوار و گفتم ای باشه

 یگهد سمت وگوشیم دوربین و بود پام رو تابم لپ اخه داد، می سرتکون باتاسف و کرد نگام هی راننده مدت وتموم

 .بفرستم عکسارو نتونستم متاسفانه، برد خوابم خوندن رمان پای هم دیشب

 

 :کردم ایمیل کیا به عکسارو

 .خوش توراهم،روز تونم نمی االن میدم انجام شب رو عکسا چاپ فقط فرستادم رو عکسا دستور طبق بفرما_

 

 :داد بعدپیامی چندی

 !آب توی رفته فرو جسد به مربوط قیدکن پاکت رو حتما منتظرم اکی_

 

 یه با خالصه دوش، رو وکوله کنارگوش گوشی دست، به ودوربین زیربغل تاب لپ بعد ساعت ونیم نگفتم هیی

 .شد وارد وضعی

 

 !نخوندم رو تهش برد خوابم دیشب مهی الو ـ من
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 !خوند برام مهراز دادم خالی جات:کشید ای خمیازه

 

 !نرسیدم تا زودبگو خالصه شد چی اوهوع ـ

 

 :کشید تری طوالنی خمیازه ومهال رفتم باال هارو پله

 بی االغ سرش تواون کرد،خاک غرق تودریا خودشم نرسه بهش شیما تادست کشت رو عشقش دختره هیچی_

 !بودم عاشقش من مرد، که معین حیف خاصیت

 

 و گفتم دردناکی وای یه و شد پله پخش و سُرخورد دستم از عکسا سری یه که بدم رو جوابش وخواستم خندیدم

 :گفت هم دستی که کنم جمع تا شدم خم

 ...برسید صحبتاتون به شما کنم می جمع من_

 

 فعال زنگم می مهال الو ـ من

 

 :کردم بعدقطع

 !مرسی کنم می جمع خودم_

 و قد!خرمایی بلنده کوچولو یه موهای رنگ، شب وچشمایی کشیده ابروهای و پر تو باصورت پسری کردم نگاهش

 !غول هیکل

 

 مرسی آقا کنم می جمع ـ من

 

 :داد بهم رو دیگر عکسای سری ویه کردم جمع رو ها عکس تندتند و گذاشتم زمین رو رو بعدلپتاب

 !باشید مواظب_
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 :باانداختم ابرو

 چشم_

 

 وراعینا کردن نگاهم همه. میومد رفت می هی نفسام بازکردم که رو در رفتم باال رو مسخره های پله بدوبدو بعد

 :بلندخندید

 ها شده درست آسانسور خدا تورو نگاه_

 

 :کردم اخمی

 !شانس به میگی؟زکی راست_

 

 :گفت برانوش و رفتم سمتشون به من و خندید

 اومدی؟ هارو پله همه_

 

 .رفته دَر زِوارم که بینی می اومدم نداشتم هواپیمای با نه ـ

 

 .فرستادم عقب رو موهام چرخوندم رو ایم سرمه مقنعه ومن کرد ای اشاره میالد

 

 !جیبا به میزنی پول نیومده داره خوبی پول کارگروهی این فکرکنم راعیناـ

 

 موفق میتونه میدونم ولی ندارم آشنایی زیاد بهار با دارید عرضشو دونم ومی شناسم می رو تون هرسه میالدـ

 !دیم می بهتون اخترآباد توی خونه یه کار این درمورد باالببره رو رسممون واسم، بکاره گل کیا عین و بشه

 

 .کجاست اونجا دونستم نمی که من گردشد، برانوش چشمای
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 فرستی؟ می رو ما آباد دورغوز توی بود قحط جا میالد ـ برانوش

 

 فهمی؟ می خوام می اطالعات...کنید کاری مخفی مجبورید اینبار داشتید ونرم گرم جای هربار میالدـ

 

 ببری؟ پلیس سرتوکار خوای می باز بیا کوتاه میالد ـ راعینا

 

 سازمخالف؟ الن ازا دیگه نشد میالدـ

 

 !بدم انجام حاضرم من ـ من

 

 ..پرته خیلی روستا اون بود، گفتن ازمن درمیاد رُسِت ـ برانوش

 

 !کنیم حرکت غروب قرارشد و کردن قبول دوتاهم اون خالصه

 

 :گفت مهراز و خندید رهام.شد کر لحظه یه گوشم گوشی، پشت زدکه جیغی رهان

 کرده کم کیلو سه مهال خدا به کردن تبدیل جنگل به رو من خونه دوتا این تارزانه، عین رو ما وضع بینی می_

 .خندیده اینقدر

 

 :بلندترخندید مهال

 !سفر بریم پسرا با بیا اومد پیش بهارفرصت خالیه خیلی جات_

 

  خبرمیدم تونستم گیرم، که فعال ـ من
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 میدم خبر تونستم(کرد نازک رو بعدصداش)میذاره من واس کالسی چه ـ رهام

 

 :خندیدم

 درنیارر رو من أدای بیشعور_

 

  داریم کار دیگه، بروگمشو ـ رهان

 

 خبرنگاره؟ باخانوم صحبت طرز چه این ادبا بی مهرازـ

 

 چرت کلی بعد کردم بارهمشون زهرماری ومن منفجرشدن ازخنده که بیام قُپی ازمهرازکنم، تشکری خواستم

 .کردم ولم خالصه و گفتن

 

** 

 

 :گفتم ومن کرد می پچ پچ راعینا!ترسیدیم می چی عین ولی بودیم مخفی دیوارگلی کنار

 .نمیاد صداشون جور همین نزن ور اینقدر_

 

 !میایم ترسیدم،فردا چی عین ،من من جون کن ول ـ برانوش

 

 :کردم اخمی

 !مردیا خیرسرت چرا دیگه تو_
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 !کاردارم کن، قطع رو دوربین فلش اونارو، کن نگاه راعیناـ

 

 هیکل قوی مرد دو به نگاهی و زدم کنار رو برانوش کردم فعال رو بینیش شب قسمت. دادم دستش رو دوربینم

 اعینار بود، مشکی بزرگ پالستیک داخل ولی بود چی دونم نمی فکرکنم کرد، می جا جابه چیزی یه داشتن کردم

 .بود غنیمت همینم ولی نمیشه دیده خوب زیاد دونم می گرفت می عکس کرد، می زوم

 

 بختبد نیافتیم گیرشون وقت یه که ترسیدم می منم بود؛ شده مخفی و ترسیده چی عین برانوش و بود سرد هوا

 !زندانی فراری عروس میشم تهش شیم،

 بیا کن خفت ماشین یه سرجاده برو کریم ـ

 

 :وگفتم توسرم زدم

 

 برم؟ من ـ برانوش

 

 رو ماشین تا باش زود ترسویی که اینقدر فرستادتت؛ که دیده چی تو توی میالد دونم نمی برم، من نه ـ من

 !ندیدن

 

 چشم مآنت بدون گوشی وبه نوشتم رو گرفتنم عکس وساعت رفتم سنگ تخته وسمت کردم پرت براش رو سوئیچ

 قدبلندولی مردی به ونگاهم برگشتم تندی اومد، راعینا ی خفه جیغ صدای که بودم سرگرم همینجور. دوختم

 :گذاشت راعینا زیرگلوی وچاقویی دید رو من افتاد، شلنگ عین

 .اینجا بیا آدم عین پس شه نفله که بسشه کشیدن تیغ یه دربیاد صدات_

 

 نفسای متشنج، شدم،اعصابم می حالی به حالی که بود آشوب تودلم من و میزد دودو ازترس چشاش راعینا

 .داشت استرس و ترس از نشون سنگینم
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 مسلط که کردم می سعی.گرفت بازوهاش بین رو راعینا و من و انداخت چنگ مرد که برسم تا بود مونده قدم یه

 متس دستم بودم، مهارکرده رو لرزشم من و یلرزید م راعینا بدتر، دستام بود شده یخ پام شد، می مگه ولی باشم

 :گفت که رفت جیبم

 باال بیار رو کجا؟دستت کوچولو آی آی_

 

 پشتش دیوار به اون و زدم طرف توشکم محکم رو آرنجم زدم راعینا به چشمکی بره باال کامل دستم اینکه قبل

 :گفتم من و خورد

 .بریم کن جمع زودباش_

 

 یشپ رو خلوتی خیابون ما و نبود ازماشین خبری. دویدیم می سنگین نفسای با هردو و برداشت رو دوربین راعینا

 :لغزوندم گوشیم روی رو، نگام دویدیم، می سادمون تومنیه بیست حداقل کفشای اون بودیم،با گرفته

 برانوش به بزنگ اومده آنتن راعی_

 

 :اومد راعینا ناامید صدای بعد چندی

 راینجو کنم غلط دیگه من کن کاری یه هستیم؛ ما فهمیدن همشون دیکه کنیم؟االن نیست،چیکار دردسترس_

 !کنم قبول رو کار

 

 که کنم قطع خواستم امیدانه نا پنجم بوق با کردم، لمس آخر و کردم مکثی کردم، پایین باال رو ها شماره لیست

 :اومد صداش

 بله؟_

 

 !راعینام با افتادیم گیر خاکی جاده آباد اختر بیا کیا ألو ـ من

 

 اهنگ گوشیم به داغون اعصابی با من و رفت کل به آنتن یهو میگه چی فهمیدم نمی و شد می وصل و قطع صداش

 !ایرانسل به لعنت. فرستادم لعنت چیزی نه دَکلی نه نبود هیچی که جایی این حواله لعنتی و کردم
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 :چرخیدم سمتش من و افتاد زمین روی زانو دو راعینا

 شدی؟راعی؟ چی_

 

 :افتاد دستام روی وبدنش خیزگرفتم سمتش

 ...راعینا شد؟ چت راعینا_

 

 :گفت آروم و بازشد زور به چشماش

 ! ام حامله من_

 

 غلطی چه دونستم نمی و نیست خوب هیچ حامله زن یه برای استرسا این فهمیدم و شد گرد تعجب از چشمام

 :مالیدم رو پشتش آروم کنم،

 رختهد اون پشت بریم بخوری تکون فقط کم یه نیست خونه خداروشکر سمتا این ای گوشه یه بریم پاشو کم یه_

 !بدهِ وسط این حله،

 

 :دادم دستش رو آب بطری رفتیم، سرافکنده درخت سمت به کشیده قدمایی وبا کردم زوربلندش به

 آخه؟ بگم چی بهت من بیاد جا حالت بخور کم یه_

 

 :کرد استرسی پر خنده

 کرده روکفن جنازم وگرنه نفهمه، سامان دعاکن هیچی_

 

 :کردم اخمی

 !گیراوردی وقت هم تو خب_
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 مخصوصا بودیم، کرده ضعف شدت به ولی بود شده کم راعینا وترس استرس از وکمی بودیم نشسته هم کناره

 .بشه پیدا امیدی نور یه بلکه بود جاده به نگام کالفه. داشت وجود شکمش تو هم ای موجوددیگه یه که راعینا

 

 تاریک فضای این تاکی دونم ونمی شدم ناامید وکیارش برانوش اومدن از ومن نیومد آنتنی هیچ دیگه گوشیم

 ردمک می دعا دعا فقط دونستم نمی هیچی بریزم، سرم توی خاکی چه دونستم نمی کنیم؛ تحمل باید رو وترسناک

 .پیداکنن مارو دوتا اون از یکی حداقل و نیاد راعینا سر بالیی

 

 :گفتم من و رفت شونم روی سرش راعینا

 !راعی نخوابیا_

 یم زیادتر هرلحظه که پیشونیش روی وعرق رنگش زرد صورت به کردم، نگاهش باوحشت نشد بلند ازش صدایی

 !بیشتر و بیشتر من ترس عمق و شد

 

 یمخف درخت بیشترپشت نباشن اونا شاید گفت عقلم که جلوبرم خواستم امیدوارانه جاده ته از نوری بادیدن

 نداشت، اثری هیچ ولی زدم ضربه صورتش به آروم کنم غلطی چه دونستم نمی من و بود حال بی راعینا و شدیم

 ماشین و کردم کج رو سرم سختی به و شدن منقبض پاهام و دست اومد که ماشین الستیک چرخش صدای

 شده خفه زورترس از که صدایی وتقریبا شدم خوشحال ازدیدنش یکهو ومن کرد روجلب توجهم سفیدرنگ

 :بود،گفتم

 ؟!کیارش_

 

 :تندگفتم من و اومد بلندسمتم خیلی چندقدم با برگشت، و داد نشون واکنش زود

 .بده راعینا حال کن کمک کیا خدا رو تو_

 

 می راه پشتش دو با هم من و ازجاکَندِش و انداخت راعینا زیرپای رو دستش و داد قوس راعینا سمت رو نگاهش

 :جاگرفتم راعینا کنار رفتم،
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 !شنوی؟لعنتی می رو راعینا؟راعی؟صدام_

 

 :گفتم که بگه تاچیزی بازکرد لب بود، وابهام سوال پر کردم؛ نگاهش ماشین شدن بسته باصدای

 !نرفته دست از راعینا بچه تا زود زودباش، درمانگاه برو االن... بعدا کیا، بعدا_

 

 :کردم اخمی. کردم پنهون رو خندم من که رفت راعینا شکم سمت نگاهش و گردشد چشماش

 !زودباش یاال دِ_

 

 :داد دستم رو سفیدی پالستیک کیارش که وِلوشدم مبل روی و کشیدم آسوده بعدنفسی ساعت یک

 !بیاد جا حالت کم یه بخور_

 

 عیتوض و پرسید نمی سوالی کیارش که بود وخوب بود رفته ازیادم گشنگی خستگی، وازفرط کشیدم ای خمیازه

 .کرد می درک رو من مسخره

 

 زشت و مزخرف حالت تواین رو من بلکه دوختم می کیا به دقیقه هرچند رو ونگاهم خوردم می ولع با رو ساندویچ

 .بود ایش نقره توگوشی سرش خداروشکر که نبینه

 

 !کیارش مرسی ـ من

 

 این به بسته باچشمای و کردم سرخم رودسته حضورش به توجه بی.نزد هم حرفی یا و جوابی داد، تکون سری

 .باشه ماشده نگرون دل ترسو مرد اون وشاید قبرستونیه کدوم احمق برانوش اون که فکرکردم

 

 االن دونستم می گرفتم رو دو شماره بسته چشمای همون با کشیدم، بیرون سختی به بسته باچشمای رو گوشیم

 توی صدایی هیچ از ناامیدانه نداد؛ جواب اگرم بخوره بوق حداقل که کردم می خدا خدا!روصفحس برانوش شماره
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 به ارشکی نگاه حرکتم ازاین که نشستم جام توی باخوشحالی خورد، بوق بعدسکوتی که کنم قطع خواستم گوشم

 :اومد برانوش صدای ولی بگم چیزی خواستم من و برگشت روم

 ...من خدا به بهار؟راعیناخوبه؟بهار کجایی_

 

 :گرفتم ازش رو صحبت واجازه کردم پووفی

 اینجا؛ مبیای مجبورشدیم بود بد حالش کم یه راعینا بیمارستان، توی کیارشیم پیش بدی توضیح خواد نمی خب_

 .شد می چیزیش راعینا اگه کَندَم می ازسرت پوست وگرنه رسید کیا کن دعا برو

 

 :گفت و کشید خاطر آسودگی سر از نفسی

 خوبی؟ االن_

 

 توکجایی؟ اره من ـ من

 

 الدمی به شهر اومدم ناامیدشدم دیگه بعدشم نکردم پیداتون رو، بودیم که اونجایی گشتم اینقدر بابا هیچی ـ

 !زدی توزنگ که خبربدم

 

 :عصبانیتش و اتفاقات تعریف بعد کیارش اخمای و بودم من آخر ودر زدیما ای مسخره حرفای یه خالصه

 یم غلطی چه گرفتنت می خالفکارا ازاون یکی اگه بفرستت شیر دهن تو نه توکاربده به گفتم میالد به من_

 هارهان؟ب... کردی قبول چرا خطرناکه دونستی می که لعنتیت خود بدم خواستم می روچی بابا جواب کنم خواستم

 !بزارم بیابون به سر باید تو دست از

 

 اشهب بیدارشده نکنه که دوختم راعینا سمت رو نگاهم من و کوبید رو اتاق در و بلندشد روصندلی از بعدباشدت

 !کیا بگیری مرگ إی.خوابه خوابه نه ولی
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 همه اون مهمون وخواب پیچید نفسام بین خنکی مطبوع گرمای نکشید دقیقه دو وبه رفتم فرو نرم بازتوجای

 !شد خستگی

 

*** 

 جوابم هک گفتم می مظلومیت با عمویی چنان بگه چیزی خواست تامی کرد می پایین باال رو خونه عصبانیت عموبا

 !من ملیح وخنده اکبربود اهلل یه

 باال رو دستش که صدازدم رو اسمش بااعتراض وشنیدم؛ خواست نمی دلم که چیزی بازکرد، رو دهنش عمو باالخره

 :گفت بااخم و اورد

 !ذارم بهارنمی کالم یه_

 یگوش توی سرش و خورد می آبمیوه ریلکس وخیلی نبود خیالش عین که دوختم کیارش به چشم ناامیدانه ومن

 !بود أپلش

 

 !کیا ـ من

 چته؟:کرد نگاهم

 !بزن حرف باعمو ـ

 ناو نثار فحشی زیرلب من و کرد نگاهم وبدجنسی پرشیطنت بانگاهی و میزگذاشت روی رو پاش و گفت نوچی

 :گفت که کردم آبی جذاب چشمای

 !متاسفانه شدم پشیمون حرفت بااین ولی بزنم حرف بابا با برم االن همین خواستم می گفتی چی شنیدم_

 

 واسه من و شد کج لبش که رفتم سمتش و بلندشدم جا از!ایه کینه و نامرد چه این کج، ولبام شد خم هام شونه

 ؟ شدی ضایع هه گرفتم پیش رو باال های پله راهه و گذشتم ازکنارش بیشتر حرص

 :جاکردم جابه دستم توی رو گوشیم

 سه و بیست ساعت مرده یه که اول کن،عکس یادداشت فکرپولی، کنن جونت به جون_
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 :رسیدگفتم که حرفم ته و گفتم می ساعت همینجور

 !نمیذارم گفته عمو روگذاشتم پام نشده روز سه من باشی خبرنگارجدید دنبال باید فکرکنم میالد_

 دجورب نیست راعینا که االنم اینجا میارمت ، باهاش میزنم حرف میام بگذره بودنش عصبانی بذار نباش نگران ـ

 .بهت نیازدارم

 !بزن حرف کیا با کنه راضیش تونه می کیا ـ

 

 :گفت بدعنقی با

 بود کرده حرومم گوله یه وگرنه نبودم تهران چندروز این کن دعا شکاره دستم از االن اون خواد نمی_

 اینقدرترسناکه؟:خندیدم

 خردیه بی آدم خیلی اینقدر بیشتراز ـ

 :بلندترشد خندم

 اوف_

 ورکنک خواستم می شدم؛ کتابام خوندن مشغول و گذاشتم باالسرم رو گوشی حرفم پایان من و کرد حوالم مرضی

 .زنم می سرم به گلی چه ببینم بدم،

 

** 

 ؟!کیارش ـ من

 :کرد نگاهم

 بله؟_

 :نشستم روبروش

 !نامرد دیگه بزن حرف عمو با_

 ها؟ برگردی مشتاقی که دیدی چی اونجا رفتی روزبیشترنیست، سه ـ

 :روگرفتم گوشی و رفتم سمتش. برد گوشیش توی باز رو سرش بعد
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 کیارش_

 :کرد اخمی

 بده رو گوشی بهار_

 .میذاره عمو هست، بهم حواست بگی تو دونی می خودت کیارش ـ من

 رو گوشی بده ـ کیارش

 :گفتم من و ازجابلندشد اون و رفتم عقب قدم یه

 من جون کیارش_

 بده رو گوشی بهار ـ کیارش

 و بود چشم توی هم بلوندش موهای دیدم، رو قرمز لباس با دختری عکس دقیقه چند فقط و اوردم باال رو گوشی

 .زد می ولبخند بود دختره اون دل ور داره خود جای که کیا آقا البته

 :سمتش برگردوندم رو گوشی

 .نگفتم عمو به چیه؟اگه این_

 :وگفتم فرستادم خودم گوشی تلگرام به راحت خیلی رو بعدعکس

 .گم نمی چیزی منم میزنی حرف عمو با حاال، کنم می گروکشی خب_

 :کردم پرت سینش توی رو بعدگوشی

 .دیگه دخترتونه دوست دستور بگو کرده شکلی این دوستم رو موهام نگو بعد_

 خودم اتاق وارد هم تو باچهره و کردم اخمی.اومد بیرون روبرو اتاق در از عمو ودرست کوبوندم رو اتاقش در بعد

 ازکنارعموگذشتم پوشیده لباس آخر در و فشردم رد دستم توی کاغذ عصبانیت با شدن؛ آدم ما واس همه شدم،

 :گفت که

 بهار؟_

 

 نداشتم ودوست بودم دلخور دستش از بزنم حرف داریوش عمو با خواست نمی دلم اصلن کردم ونگاش برگشتم

 .نذاره رو باشم دارم دوست که جایی دربیاره، رو بزرگا آدم أدای برام

 میری؟ کجا ـ عمو
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 !برن بیرون مهراز و دوقلوها با خواستن بود،می روگوشیم مهال پیام دادم سر وسمتش دراوردم ازجیبم رو گوشیم

 ؟!نیازنداری چیزی بگذره خوش ـ عمو

 .زدم بیرون درخونه از و کردم اکی رو مچیم ساعت آخر ودست کردم درست آیینه روجلوی شالم و دادم سرتکون

 

*** 

 

 !بیرون بفرست حلقه دوتا ـ رهان

 زنم نمی لب من گمشو ـ من

 !وجبی نیم میاد سوسه کن ولش ـ رهام

 !انداخته راه کشی قلیون زرتی که مهالس بهترازاین مهرازـ

 :کرد ای سرفه مهال

 !بکش توئم مهری_

 ها نمونی عقب وقت یه بکش شما شده، صرف مرسی مهرازـ

 ها درنیار رو ها حامله زن أدا صورتتا تو میام مهراز ـ رهان

 میگه راست رهان ـ رهام

 !ازپدرعروس کالمی مهرازـ

  بردم گوشیم سمت رو دستم و اومده پیام فهمیدم گوشیم تیک باصدای

 {کیارش.بگذره کرد،خوش قبول زدم حرف با،بابام}

 !سرکار میام فردا شد، راضی عمو که دادم پیامک میالد به رفتم هو؛ یو زدم زل پیام به دقیقه چند

 .کنم کیارش از تشکرجانانه یه گرفتم تصمیم که بودم خوشحال اونقدر روز اون آخر تا دیگه

 :دادم دست باهمشون

 .گیرم می من رو بچت زیرای لباس مهال حاملگی ایشاال جون مهری مرسی_

 :خندید رهان
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 !گرونن قدم چه_

 .رفتن هم ها اون و رفتم خونه سمت و گفتم بهش بیشعوری

 .آدم دوتا هست توش کسی فکرکردم دیدم رو کیارش سفید ماشین رسیدم که سرکوچه

 متس عقل وبدون دلیل بی. نمیزد مو عکس همون با که دختری بعد و دادم تشخیص رو کیارش خوب رفتم، جلوتر

 به رو نگام پرید، باال وابروهاش کشید پایین رو شیشه کیا و زدم شیشه به ای تقه رفتم؛ ماشین

 !ضایش موهای اون برعکس بود برو وتودل خوشگل.دختردوختم

 

 میری؟ جایی کیا ـ من

 :کرد اخمی کیارش

 بدم؟ پس جواب بهت باید_

 :وگفتم بود نشسته ساکت که زدخترگرفتم ا رو نگاهم

 ....خونه اومدی!نه_

 :گفت وکیارش کشیدم عقب رو سرم تشکرکنم؛ ازت نداری لیاقت کردم ول رو حرفم

 چی؟ خونه اومدم_

 :کردم اشاره دختر به و زدم پوزخندی

 .خورد رو ر لبش نصف ازفضولی خانوم، به بده رو حواست فعال_

 ات شیش چه؟ من به اصلن جهنم به کرد میشه چه دیگه لیاقتی بی بازکردم، پام با رو بازحیاط درنیمه بعدهم

 !اصلن باشه دخترداشته دوست

 روم روبه عمو.بازکردم پام با رو باز نیمه در بعد و کردم بازش و گذاشتم دستگیره روی رو دستم معمول طبق

 :دراومد

 دختر؟ یافلجی نداری دست_

 :کردم اخمی

 !عمو_

 :خندید
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 دخترجون توهمه اخمات باز چیه_

 کجاست؟ کیا هیچ، ـ من

 .میاد بیرون رفت ـ

  عمو راستی!اها ـ

 :کرد گرد عقب عمو

 دخترم؟ جونم_

 !مرسی ـ

 بابته؟ ـ

 .میالد پیش برم باز گذاشتی ـ

 می باخودش هم رو همه که آدمیه میالد کن، جمع رو حواست ولی کنم نمی نصیحتت بهار، کن جمع رو حواست ـ

 توچاه کشه

 .رفتم اتاقم سمت به و گفتم چشمی

 

 درسم!خوابالو حوصله، بی تنبل، بودم، شده لَشا تنه عین.بود اعصابم رو نشینی توخونه روز چند این بودن کسل

 .بهترشدم رفتم سرکار فردا شاید یومد؛ نمی حسش اصلن که

 رو کیا ماشین الستیک چرخش صدای اومد،خوب حیاط در صدای که درازکشیدم، تخت روی شب های نیمه

 !خبرنگار خانوم خطرکنی باید باز ازفردا. خوابه وقته االن ندادم اهمیتی شنیدم؛

 

** 

 

 :کردم نگاه برانوش دست قطور کتاب به!سنگ؟ یا کتابه این سنگینه، قدم چه لعنتی، پام آخ

 کردی؟ ول پام روی رو کتاب که روندیدی بزرگی این به من_

 :برداشت رو شدکتاب خم و خندید

 !نداره آفت بم بادمجبون نمیشه، چیزیت بود پات کتونی_
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 اشهب وپلیسی جنایی اتفاق یه از خبری بلکه کردم چک رو ایمیالم نشستم، میزم پشت و کردم حوالش بیشعوری

 !مُرده ذلیل بدبخت، عار، بی کار، بی. نبود ولی

 ...زد زنگ جدید،میالد مورد بپربریم ـ برانوش

 :برداشتم صوت وضبط دوربین همراه رو کیفم

 کجا؟_

 !شمال جاده ـ

 ؟!خب ـ

 !خطرناکه...داده کشته چندتا عمدی، تصادف ـ

 قدراین کردم می حال باهاش که من بود، بیست نداشت حرف رانندگیش شدیم برانوش سوارماشین و گفتم اهویی

 .خندید می بلندبلند اون و چسبوندم می بهش وَالیی إی یه هی که کشید می الیی فرز

 توی نکردم رغبت اصلن من و کرد پرسی احوال برانوش.میگم رو کیارش دیدم، رو این نحس قیافه باز پیف

 :اومد سمتم برانوش!کنم نگاه صورتش

 کنی؟ سالم چرانیومدی_

 کنم؟ سالم باید چرا ـ من

 قهرید؟ ـ برانوش

 !باشیم نداشته آشنایی هم با کنه می معرفی کیا که جاهایی توی شده قرار ولی ایم؟نه بچه مگه ـ

 رفتم ومنم گرفت عهده به رو ها ازجنازه گرفتن عکس برانوش.برداشتیم قدم حادثه محل سمت به و گفت اهومی

 .بشه بعدازظهرمون خبر وتیتر پیداکنم شایدچیزجالبی تا دره سمت

 

 .گذاشتم ها سنگ خرده روی رو پام.شد می بیشتر و بیشتر هی خون های لکه گذاشتم، سنگ روی رو دستم آروم

 می بیشتر ترسم منم شد، می پررنگتر خون قدر چه هر ترسوند، می رو من چی عین جا ازاین رفتن پایین

 راه جوری کردم سعی گذاشتم، دهنم روی رو دستم گردشد، چشام.یومد می گریه صدای تیزکردم رو گوشام.شد

 می جااون از ،صدا افتاد کوچیکی رفته گود فضای یه به نگام.بود گیری خفقان دره نشه، شنیده پام صدای که برم

 .اومد
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 توتاریکی چشمام من و بود شده قطع صدا گذاشتم، گودرفته دیواره روی رو دستم و رهاکردم رو سنگینم نفس.

 .دید نمی چیزی

 می تر مخفی هی خفش هق هق و شده جمع خودش توی که افتاد کوچیکی جسم به نگام رفتم، جلوتر و جلوتر

 .شد

 کوچولو؟ شنوی می رو صدام ـ من

 

 :گفتم آروم لرزید، می و بود شده جمع پالتویی توی رفتم سمتش باشه، ترسیده دادم احتمال.نخورد تکونی

 !عزیزم کمکت شنوی؟اومدم می رو صدام کوچولو_

 ای لحظه قلبم من و نشست دهنم رو دستش. رفت فرو کمرم توی تیزی جسم یهو که برداشتم دیگه قدم یه

 .رفت می صدهزار رو قلبم وتپش کشیدم می نفس بینیم از تندتند. ایستاد

 شدی؟ متوجه!مریضه بچه این بود، بچه جز کسی اینکه از نمیزنی حرفی...ببر رو بچه این ندارم، کاریت من _

 :گفت که کنم نگاهش برگردم وخواستم بچه سمت داد هولم دادم، تندتندتکون رو سرم

 خبرنگاری؟...بکن رو کارت_

 :رفت زیرگوشم مرد صدای.کردم بلندش دستام رو بچه به کردن نگاه وبدون دادم تکون رو سرم

 .بیام باال تونم نمی من_

 :فروبرد جیبم توی کاغذسفیدی

 !نمک می قطعت قطعه کنم می پیدات گفتی کسی به چیزی بفهمم کن، خبرم شد خوب بچه حال تعقیبم تحت_

 :وگفتم دادم باسرصداقورت رو دهنم آب

 مهمه؟ برات چرا بچه جون_

 :داد هولم محکم

 گمشو ناجیشی فعال_

 نورعادت به که چشمام.فشردم خودم به بیشتر رو بچه و اومدم بیرون سنگ بین ازفرورفتگی ومن داد هولم

 کت تک توی بهت و رفت اونجا از تندی سیاه دست یک لباس با مردی که کنم نگاه اونجا به تا کرد،؛برگشتم

 .شد می یافت صورتم اجزای
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 :دادزد و کرد نگاهم دره باالی از برانوش

 بهار؟ چیه اون_

 !دیدمش سنگا بین..بچس کوری، ـ من

 

 :گفت باگیجی برانوش کرد؛ کمکم برانوش و رفتم باال رو سنگا

 ؟!بوده تصادف این توی هم بچه این یعنی_

 :وگفتم انداختم باال شونه

 بیامو بیمارستان برم دزدکی من نگو چیزی کیا به برس؛ کارا به تو من بدش شده، بیهوش فعال ولی دونم نمی_

 کجا؟ وایسا ـ

 

 ...ای دهاتی منگوالی عین دونی؟ می توچی خورد فردا روزنامه درد به چیزخوبی شاید بیدارشد بچه اگه خنگ ـ

 :کرد اخمی

 ...بهار دهنی بد خیلی_

 :زدم ای خنده تک

 !درنیاریا بازی احمق بپیچون زد؛ زنگ دوستش بگو پرسید کیا اگه میرم، من نگو، چیزی کیا به برانوش_

 تخت خیال برو نه ـ

 

 .بودم بچه تخت جلوی بعد ساعت یک

 .بود بسته هنوزچشماش واون کردم می نگاهش تعجب با

 .کردم نگاه رو کوچیکش ودستای باالترکشیدم رو پتو

 !من خدای اونجا؟وای این؟

 .چیه به چی اصلن دونستم نمی!فهمیدم نمی وهیچی بودم گیج
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 وای وهی پیچیدم می مقنعم دور رو انگشتم وکالفه رفتم می باالپایین بیمارستان راهروی توی داغون اعصابی با

 !گفتم می من خدای

 شمایید؟ پسربچه این همراه خانوم _

 !اومدم بله بله ـ

  افتاد؛ بهم نگاهش که بازکردم رو دراتاق

 .برداشتم خیز سمتش من و پرشد ازاشک چشماش

 :گفت و کرد جاخشک بغلم توی

 شد؟ چی دیدی_

 هان؟ بچه، کردی می چیکار تواونجا ـ من

 !بابام بهار، بابام ـ

 چی؟ بابات ـ

 

 !دونم می میره می أرشا ـ

 ؟!میشناسمش...بود کی مرده کردی؟اون می کار چی اونجا!أهورا بگو آدم عین ـ

 !روبردن بابا اونا!کردیم ماتصادف...بود امیرعلی ـ

 ازایران؟ خارج بری معالجت واسه قرارنبود میزنی؟تومگه حرف نصفه نصفه کیا؟چرا ـ

 .شدم خوب پیششون، رفتم و فهمیدم رو مریضیم زود خیلی گفتن دکترا دراومده، موهام بینی نمی شدم خوب ـ

 :فشردمش توبغلم

 أهورا؟ میگی راست_

 ...اره ـ

 !کردید خفه رو بچه خانوم_

 .کردم نگاه أهورا به تعجب با وباز دوختم پرستار به رو نگام

 بود؟ چش میگه؟امیرعلی چی شده؟أهورا چش أرشا
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 !شدم گیج خدا، وای

 

******* 

 خب؟ قولی چه ـ عمو

 ازکسی باید!نشو نگرانم زودبیام میدم قول اینا مهال خونه میرم مدتی ؟من..عموخب نمیگی کیا به هیچی ـ من

 .کنم مراقبت

 اینجا کی؟بیارش خب ـ

 .شه می پاپیچ کیارش!نه ـ

  نمیگم چیزی هم کیا به..بهار میکنم کمکت خودم ـ

 میدی؟ قول ـ

 دخترم اره ـ

 ...میام االن ـ

 :وگفتم گرفتم رو أهورا دست زدم بیرون ازخونه

 أهورا؟ خب نگو چیزی عموم پیش_

 :داد تکون سری

 چی؟ بابام_

 .بزنم حرف باخالت باید میکنم کمکت عزیزم،ولی نمیدونم ـ

  کردم حساب رو آژانس پول

 !نگم دروغ کردم؛ درست رو حالتش خوش وموهای کردم درست رو أهورا بافتنی کاله

 .بودم تنگش دل

 .برد می دل بدجور زبون شیرین بچه این

 .داشتم همیشه رو ای بچه همچین آرزوی
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  اومد؛ بلندی بوق صدای که ببندم رو درحیاط اومدم

 :گفتم أهورا افتادوبه کیا به ونگام بازکردم رو در

 خب؟ نزن حرف کس باهیچ أهورا_

 .کنم می حلش خودم شناسی می رو من نگو حتی کس، هیچ

 

 خاله باشه ـ

 :وگفت شد پیاده ازماشین وکیارش بازکردم رو در و زدم لبخندی

 کنی؟ نمی باز رو در چرا_

 :کردم اخمی

 سیاه غالم نوکربابات_

 :گفت که روکشیدم أهورا بعددست

 فامیالتن؟ اینا خاله_

 :زدم لبخندی

 کنم می آشنات هم باعموم داخل بریم حاال...بود پسره همین پسرعموم عزیزم اره_

 

 .رفتیم خونه ورودی در سمت به باهم و داد تکون سری

 :گفتم که کرد نگاه أهورا و من به باتعجب و بلندشد مبل روی از عمو

 عمو؟ اکی ازدوستاشه، یکی بچه بگو پرسید أهورا درمورد اگه میدم توضیح بعدا میاد داره کیا فعال عمو_

 :گفت عموداریوش

 ...دخترم باشه_

 جونه داریوش منه، خوشگله عمو ایشون جان أهورا ـ من

 :گفت و داد دست عمو با أهورا

 .هستم آقاداریوش،أهورا خوشبختم_
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 :زد لبخندی عموداریوش

 .باش کوچولو،راحت اومدی خوش_

 کنم استراحت میرم باأهورا عمومن ـ من

 پایین؟ میای شد آماده غذا ـ

 جون عمو اره ـ

 :روبازکردم دراتاقم رفتیم باال طبقه سمت وبه روگرفتم أهورا دست

 !آقا بفرما_

 :وگفت شد اتاق وارد افتاده های باشونه

 بهارجون؟_

 :دراوردم ازسرم رو شالم

 جانم؟_

 بدی؟ نجات خوای می جوری چه رو بابام ـ

 :کردم نگاهش

 تعقیبه؟ تحت چرا امیرعلی_

 :انداخت باال شونه

 .دونم نمی من_

 !توخطرن وامیرعلی بابام ولی

 کرد کمکش نامزدش توخطربود هم خاله حتی

 نامزدکرده؟ ـ

 !روزه چند نمیدونم اره، ـ

 :خندیدم

 حفظی؟ رو نیروانا شماره برم، قربونت_

 ...امیرعلی شماره ولی نه ـ
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 وبیرون رفتم پالتوم سمت سریع! جیبم کاغذتوی شدم،اون غرق افکارم تو نشدم، متوجه رو حرفش ادامه

 :کشیدمش

 اینه؟ امیرعلی شماره ببینم_

 :داد تکون رو سرش که گرفتم سمتش رو کاغذ بعد

 تیح دیگه که زدنش اونقدر داشت بابام باشی، داشته گوشی نباید بده خیلی اونجا نمیده جواب ولی همینه، اهوم_

 .بده حالش خیلی بهارأرشا!بزنه حرف بامن تونست نمی

 

 :کردم اخمی

 شدید؟ اینجوری چرا اصلن_

 !دونم نمی هیچی من ـ

 بده؟ جواب تونه می امیرعلی شب ـ

 !دونم نمی ـ

 :خوابوندمش روتخت

 .کنم می کمکت حتما بزنم حرف باعموم باید من اومدی ازبیمارستان تازه عزیزم، بخواب تو_

 :گرفت رو دستم

 بهارجون مریضه أرشا_

 :باالپرید ابروم

 چی؟ یعنی_

 .بودم کرده تعجب من و بود کرده بغض

 :فشرد رو دستم أهورا

 !بهارجون بده خیلی مشکلش داره، قلبی بیماری بابام_

 چی؟ یعنی ـ

  ریم می خارج وقتی بود قرار مریضه بابام بهار، ـ
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 !کنن درست رو قلبش و بره خوب ازدکترای یکی پیش اونم

 :خندیدم

 کنن؟ درست_

 :کشیدم موهاش روی رو دستم ومن کرد اخمی

 کنم کمکت میدم قول_

 

*** 

 :نشستم عمو جلوی

 !میگم بهت اول ازاوله میدم، بهت توضیحی یه ولی چیه به چی دونم نمی من عمو_

 :گذاشتم روش جلوی رو شناسنامم

 !عمو بازکن رو دوم صفحه_

 :کردوگفت نگاه باتعجب و برداشت رو عموشناسنامه

 کردی؟ چی؟بهارتوازدواج_

 :دادم تکون رو سرم

 !منه شوهر اینجاست پسرکه پدراین_

 :گردشد چشاش

 تو میگی چی چی؟بهار_

 بدترین به هم رها و من و بازیه یه این که دونستم نمی... پسرشدم این با ازدواج به مجبور رها خاطر به من عمو ـ

 ...کرد اجیر رو نفر دو داشت نفرت داییم از امیر...بود من سمت بالها بیشتر.خوردیم چرخ توش ممکن صورت

 

 :ودراخرگفتم گفتم رو چی همه

 سری یه.بود خودش ولی نشناخت رو من نبود، سام اون سام ولی شدم اینا أهورا واردخونه اتفاقی طور به من_

 صورت عمدی تصادف یه پیداکردم، اتفاقی رو أهورا که االنم.نکردم مواظبت ازأهورا دیگه من و افتاد اتفاقات

 ...بود گرفته
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 عمو...بهترشده االن که داشت سرطان أهورا.روپیداکردم أهورا من که پیداکنیم چیزی بلکه رفتم برانوش با من

 !نمیگم چیزی تامجبورنشم و داریم تو آدم اخه بگم چیزی نتونستم که متاسفم

 

 :کرد نگاهم عمومتفکرانه

 پیداکنی؟ رو شوهرخودت والبته أهورا پدر تومیخوای االن_

 :کردم اخمی

 .نیست یادش چیزی اون.نیست شوهرمن سام_

 !نیست مشخص برام هیچی من پس زده، فراموشی به رو خودش یادشه اگرم

 

 یانه؟ زنشی تو که شه مشخص باید آخر و بهار؟اول چی که عموـ

 !مهمه أهورا پدر جون نجات االن نیست؛ مهم ـ

 مهمه؟ برات چی أهورا پدر خود ـ

 عمو ـ

 :انداخت چشمام به رو نگاهش

 ای؟ متوجه دخترم، شه مشخص تکلیفت باید أرشا یاهمون سام بعدپیداشدن بهار_

 !چشم عمو چشم ـ من

 

*** 

 

 !ها بفهمه چیزی نباید میالد ولی کنم می کمکت باشه ـ برانوش

 :زدم چشمکی

 نریم؟ لو فقط برانوش مرسی_

 :خندید
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 کیارش پیش میرم امشب نوچ_

 بزن إس بهم شد هرچی ـ من

 بهتره که بگی کیا خود به اگه ولی ـ

 .کنه می فضولی اندازه از بیش اون نه ـ

 :داد تکون سری

  اید عمو پسر عمو، دختر انگار نه انگار_

 :خندیدم

 تنهاس أهورا خونه، برم من_

 پسرس؟ اون اسم ـ

 نداری؟ اهوم،کاری ـ

 منتظرباش بگذره خوش برو نه ـ

 اوستا چشم ـ

 

 :روبازکرد در عمو که روگفتم أهورا اسم بلند باصدای و رفتم خونه سمت به دو با و بازکردم رو درخونه

 دختر تر یواش خوابه؛_

 زدم چشمکی

 جون؟ داریوش چطوری_

 :زد کمرم به ای وضربه خندید

 !عموتما من بکش خجالت_

 

 : خندیدم

 ها تونم زاده برادر منم_

 بابا؟ کیه _
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 :کرد نگاهم خمار باچشمای کیارش افتاد باال به نگاهم

 ؟!سرظهری سراوردی مگه_

 :کردم اخمی

 شما؟ هستی منم فضول توچه؟ به_

 .گیری می رو من وحشی؟پاچه چته ـ

 

 !کیارش ـ عمو

 

 یه اومده خونه توی پاش وقتی از هست شماهم تقصیر همینه کارش همیشه لوس دختره بابا؟این چیه ـ کیارش

 !بچه این به وچسبیده کرده ول که کارشم کنه؛ وصدامی سر بس از نداریم، آرامش هم لحظه

 

 :فشاردادم هم روی رو دندونام

 خشک جا خونه توی زنکا خاله توعین دوما!عمومه خونه کردم تنگ رو تو جای من مگه خودشیفته پسره ببین_

 ..پروندی می مگس توخونه اومدم هروقت کردی،

 .درمیارم رو خودم خرج من درضمن کنیا؛ وپرت زرت من واسه نبینم

 

 ؟ شده چی خاله، ـ أهورا

 :زد پوزخندی وکیارش کردم کیارش به اخمی

 !بمونه تو پیش قراره و دوستته بچه این کردم باور من کردی فکر_

 ارک چی نیست معلوم هان؟ داره، نگه براشون کسی به میده رو سالش هفت یا شش ی بچه مادری پدر تاحاال کی از

 ؟!کنی می داری

 

 :گفت أهورا که بزنم حرفی اومدم
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 وانانیر کرد،باخالم می مواظبت ازمن قبال جون بهار کنم؛ می زندگی پدرم پیش.شده فوت مادرم من آقا ببخشید_

 !بزنی داد بهارجون سر نمیاد خوشم دیگه!شه خوب پدرم حال تا سپرده بهارجون به رو من هم خالم دوسته،

 :وعموگفت شد بسته من دهن کل به

 گفته من به رو چی بهارهمه!داری شک همه به که ازتوئه مشکل کیارش؛ شد خوبت_

 !کس هیچ نه بهار نه بچه پسر این نه نیست مهم برام ـ کیارش

 مهمان هم أهورا.شه می محسوب هم بهار پدر خونه اینجا کنی بهار به حرمتی بی دیگه خوام نمی پس ـ عمو

 .میره خونشون به شه بهتر پدرش وهروقت داره جا ما چشم تخم روی و بهارهست

 

 !بابا ـ کیارش

 !بشنوم چیزی خوام نمی ـ عمو

 :زدم لبخندی ومن بست رو دراتاقش محکم کیارش

 عاشقتم جون، عمو مرسی_

 :رفت ای غره چشم

 .میزنم حرف اینجوری کیا با بارمه اولین_

 .نیست خوب واینسا کیا ی رو تو دیگه توهم

 !باشه جلودارتون نتونه شاید کسی که کنید می بدتری دعواهای باهم بعدها

 شدم دردسر دونم می ـ من

 ارشمکی به بخورین ناهار بیاین أهورا با االنم نگو وپرت چرت الکی نشدی، دردسرم منی برادر بچه تو! نخیر ـ عمو

 .بیاد بگو

 !کردما دعوا باهاش االن عمو ـ

 .نداره اشکال که هم نخواست میاد ناهار،خواست بیاد فقط بگو برو ـ

 :کشیدم هم رو أهورا دست راه رفتم،سر اتاق سمت وبه گفتم چشمی

 !گفتی که پسرخوب؟دروغم نزن حرفی که نگفتم مگه_

 :نشست تختم کنار تکی رومبل
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 .آمیزبود صلح دروغ نداره فرقی_

 چی؟ ـ من

 .آمیز صلح دیگه الکی دروغ ـ

 :خندیدم

 مجبوری؟ میزنی حرف ترازدهنت گنده آخه!جان أهورا مصلحتی_

 :داد تکون سری

 نشد؟ خبری ازبابام_

 ...نباش نگران گیره می آمار برام امشب دوستم ـ

 جان؟ بهار ـ

 :زدم بیرون وازاتاق انداختم تخت روی رو، شالم.عموبود صدای

 عمو؟ جانم_

 .داره کارت در جلوی جان مهال ـ

 .کنم عوض رو لباسام من داخل بیاد عموبگو ـ

 دخترم باشه ـ

 خوری؟ می ناهار أهورا ـ من

 :رفتم سمتش من و داد تکون رو سرش

 أرشا وگریه، کردن بغض با عزیزم کنم می کمکت حتما نباش نگران کنم کمکت دادم قول من شم قربونت _

 خب؟... بگردم دورت پیدانمیشه؛

 

 ...بهارجون باشه ـ

 :زدم لبخندی

 اسمت ببینم... شده سالت هفت هم تو و مهرماهه دیگه هفته بری، مدرسه باید نزدیکه مهرماه پسرخوب تازشم_

 نوشتی؟ مدرسه رو
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 رو من نبرده مدرسه بابا نشد که خارج بریم خواستیم می آخه نه ـ

 هک بریم االن...روزیتم شبانه سرویس نوکرتم هم خودم.کنیم می نام ثبت هم خوب مدرسه یه میریم باهم پس ـ

 !اومده دوستم

 

 ها پله سمت به وباهم روگرفتم أهورا ودست پوشیدم مشکی چسبون شلوار وهمراه قرمز زانوی باال تا تونیک

 :گفت باخنده رهام و گردشد چشماش بود ها پله جلوی که مهال!رفتیم

 !زاییدی رو خوشگلش یه ساخته بهت نبودمون هفته یه تو که بینم می_

 :کردم اخمی

 ...ادب بی خفه_

 کنه؟ چیکارمی این،اینجا ـ مهال

 ..بهت میگم ـ من

 ...گوریل سالم ـ أهورا

 :عموگفت و شدن خونه وارد باسرصدا هم ومهراز رهان و کشید آغوش به رو أهورا و خندید مهال

 ...ناهار بیاید داره دوستتون زنتون مادر همتون ماشاال_

 .خورن مفت همشون اینا عمو ـ من

 بهارخانوم شد عرض سالم ـ مهراز

 خوبی؟ مهری سالم ـ خندیدم

 ...خوشگلتون پسر و شما خوبی به مرسی مهرازـ

 ببینمت عمویی بغل بیا ـ رهان

 !میزنه حرف اینجوری چرا این ـ أهورا

 ...شیم آشنا باهم کوچولو بیا..بابا جون ـ رهان

 رهان و مهراز با و جداشد گیری ازگوشه و بهترشد حالش کم یه أهورا گذشت؛ ورهام رهان های شوخی با روز اون

 ازخونه رفتنشون از بعد و اومد بیرون اینا مهال رفتن تا ناهار موقع اصلن که هم کیارش.بود شده بدجور،مَچ ورهام

 .رفت و شد خارج
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 !.بخوابیم بریم بیا عموجون خب ـ من

 تو؟ پیشه بیام منم ـ عمو

 کردن اذیتتون من دوستای کنید استراحت برید اینه نخیرم،منظورم ـ

 :داد ادامه و گفت آهانی باخنده عمو

 .میام کن درست رو جاش. نمیرسه زورت تو سنگینه میارم؛ رو أهورا من برو_

 .رفتم اتاقم سمت وبه گفتم چشمی

 تخت رو،روی أهورا عمو گذاشتم تخت روی و اوردم بیرون کمددیواری از پتویی و کردم درست رو تختم بالشت

 :وگفت کرد رها

 ...بهارجان بخیر شبت_

 

 .رفت و بوسید نرم رو بعدپیشونیم

 کردم پایین باال گرفتم، دستم رو وگوشیم زدم کنار رو حالتش خوش ت*خ*ل موهای و کشیدم أهورا روی رو پتو

 .نشد خبری ولی شدم پاسخش منتظر. گرفتم رو امیرعلی وشماره

 

 .خورد زنگ گوشیم نشده گرم چشمام که گذاشتم تخت روی رو، سرم

 :دادم جواب زده ذوق من و زد می چشمک برانوش اسم

 ؟!شد چی برانوش ألو_

 ..بیرون بیام واستا ـ

 

 :گفت دقیقه چند بعد و کرد سکوتی

 .اومدم پیشش از االن_

 وهمه کاراشه مشاور جور یه هم امیرعلی ودوستش ایه زبده جراحه ساله32معیری أرشا اسم به مردی بهار کن نگاه

 .شه می گم امیرعلی گشتن پی هم أرشا.دزدن می رو امیرعلی اتفاقی روزی یه.هست باهاش جا
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 می پیدا مموری فلش یه طرف بدن توی.کنه می جراحی رو خالفکار یه نگو خواهرأرشا،أرشا و پسر مونه می

 !ممورین فلش اون دنبال همه...نمیگه امیرعلی جز هیچکس به...کنه

 أهورا شه می مجبور امیرعلی.کنن می تهدیدش البته بیاره رو أهورا تا برن می رو امیرعلی هم تصادف اون روز اون

 ... شده تعیین ازپیش نقشه یه طبق...بیاره رو

 یه راننده چون... کنه می چپ ماشینشون و کنه می برخورد امیرعلی ماشین به مستقیم باسرعت، ماشین یه

 .داده کشته چندتا که دیگه های ماشین وپشتش میره می درجا بوده نامعلوم شخص

 

 !کشه می نفسی برانوش و گم می وهینی ذارم می دهنم رو،روی دستم گرد چشمای با

 فتهگ بوده ها اون گروگان که نیروانا حرفای طبق و فرضیاته باشه،چون حقیقت اینا نیستم مطمئن بهار البته ـ

 .. کنه می کمک هم أرشا والبته میده نجاتش زرنگی با نامزدش نیروانا...شده

 !شده وگور گم هم امیرعلی و خطره توی أرشا جون واالن افته خطرمی توی

 کیه؟ دست مموری فلش اون چی؟االن یعنی ـ من

 !دونم نمی ـ

 زبده جراح دزدیدن میشه تیترش سر فردا خبر اوف ندیدم؛ مموری فلش اون یافتن از چیزی من

 !خوندم می رو کاریش گزارش کل اومد، می دیرتر اگه هم کیارش داغه داغه)...(...بیمارستان

 ؟!سپردتش کی به أرشا پیداکنم، باید رو مموری فلش اون رفتم فکر توی

 !باشه شاید نیروانا دست

 تو؟ شدی چی ـ برانوش

 ...خوام می رو نیروانا شماره ـ

 :خندید

 کن یادداشت...بکشیم حرف ازش بخوایم شاید بعدا گفتم...رفتم کش _

 

 :وگفتم نوشتم رو شماره باخوشحالی

 باشه؟ کجا ممکنه که أهورا به نکرده شک کیارش فقط!ممنونم برانوش مرسی_
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 ..بهار گیرکردیا توگِل بدجور راستی...اها ـ

 .بیاره رو أهورا عکس میخواد فردا نیروانا انگار گفت کیا

 ...توسرم خاک!وای ـ

 

 .بریده ازت امان بردیش، تصادف اون وتوی توئه پیش بچه اون بفهمه کیارش!بهار باشه حواست ـ

 .بزنم زنگ نیروانا به برم نداری کاری! نکبت پسره!خورده غلط ـ

 خوش شبت!نذار خبر بی ازخودت هم رو من باش خودت مراقب نه ـ

 ..خدانگهدارت ـ

 .کنم غلطی چه دونستم نمی بودم، گیج االن

 !کنی غلطی چه میخوای دونی نمی بهار کنم؟اصلن مخفی رو خودم نه نیروانا؟یا پیش کیارش؟برم پیش برم

 وردما دادموگوشیموباال تکیه صندلی سرموبه میزگذاشتم وپاهاموروی نشستم تراس توی صندلی روی باکالفگی

 ..دوختم چشم شماره وبه

 .. بودم گیرکرده وامیرعلی نیروانا بین بودومن گوشیم روی امیرعلی شماره

 ...بفرمایید بله:وشنیدم آرومش صدای سوم وبابوق گرفتم امیرعلی شماره درآخربازم

 !امیرعلی الو:شدموگفتم هول

 شما؟ ـ

 کیم؟ نمیادمن سپردی؟یادت من به رو أهورا نمیاد یادت ـ

 !مجبوربودم من روز اون!بهارخانوم متاسفم:گفت کردوبعدمدتی سکوتی

 شماکجاایید؟ االن!عم متوجه میدونم ـ

 

 !متاسفانه ندارم اطمینان بهت ـ

 !بگم نمیتونم

 ...ای سوژه دنبال!خبرنگارشدی تویه
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 !نیست حرف پشتش االن کم أرشا

 

 کجاس؟ مموری فلش!خان امیرعلی!تانونش قضیه الف از میدونم چیو همه من ـ

 هان؟ ازکجامیدونی تواصن!نمیدونم ـ

 

 !نیست تومربوط به ـ

 من روز اون اگه امیرعلی!خطرانداخته توی ونیروانا أهورا وخودشو تو مموری فلش اون باپیداکردن أرشا میدونی

 چیکارکنی؟ میخواستی نمیشد پیدام

 ... بزنه حرف نمیتونست ازترس روز اون أهورا

 !کجاست مموری فلش اون تومیدونی میدونم أرشاس،من نگران

 !خالفکاره اون دنبال هم پلیس درضمن

 

 ذاریخبرگ تمام توی فردا مطمئنم بیارچون روهم أهورا!بیا میدم بهت که آدرسی به فردا:کشیدوگفت عمیق نفسی

 !میشه ازما جاحرف همه تصادف بااین مخصوصا رومیزنن تا ماسه عکس ها

 !بزنم حرف پلیس با میکنی؟بذارمن پیچیده قضیرو چرا ـ

 هم ومن کردن وترک قبلی اونهاجای پیداکنیم أرشارو باید بزنید حرف پلیس با قدم هرچه شما!بهارخانوم ـ

 براش فکرمیکنه که وچیزی مرموذه زرنگیه آدم أرشا!فکرمیکنم خودأرشاس دست مموری فلش!ندارم نشونی

 !نمیدونم چیزی من میکنه ومخفی داره ارزش

 

 ؟!امیرعلی چی که االن ـ

 !نگو چیزی کسی به!منتظرم!اینجا بیا فردا ـ

 !میوفتم راه زود صبح باشه ـ

 خوش شب ـ

 دار خدانگه ـ
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 ممن وممکنه میشه خطرناک برم نیروانا پیش من اگه!منه پیش أهورا نمیدونه کسی االن!کشیدم عمیق نفسی

 !کنن تعقیب

 

*** 

 صبحی اول که غر غرپشت!میومد راه پشتم کشون کشون أهورا...دربازشد عالفی بعدچنددقه فشردم رو زنگ

 !کردم بیدارش

 !مونده دیگه کم یه!بیا راه درست جان أهورا ـ من

 ...میاد خوابم من!خاله:کشید خمیازه أهورا

 !!!!عمـــو أهورا ـ ـ

 تندی...افتاد لیزخوردوروزمین پاش که تندکرد قدم..دوخت امیرچشم بازشدوبه چشاش ثانیه درچندصدم أهورا

 کجاست؟ حواست أهورا:رفتم سمتش

 

 أهورا؟ خوبی:بلندکرد رو أهورا امیرعلی

 !چغندریم که ماهم:گفتم ومن رفت امیرعلی بغل توی أهورا

 ستین؟ خوب!بهارخانوم سالم:زد لبخندی امیرعلی

 !نیستین روبراه زیاد انگار شما ممنون مرسی ـ من

 !داخلل بفرمایید!فقط زخم چندتا نیسم بد هی ـ

 چوبی های ازدیواره داخلش که وجوری جمع خونه!شدیم کوچیک خونه وارد گذشتیم وگیاه وگل پردرخت ازحیاط

 ...قرارداشت تراس کنار ای گوشه ای نسکافه های بود،مبل داده خونه هوای به خوبی بودوبوی

 خودته؟ برای اینجا ـ من

 ...أرشاس منو اشتراکی خونه ـ امیرعلی

 !میومدیم اینجا به وهوا حال شدن عوض برای اوقات گاهی

 !نیروانا حتی خبرنداره هیچکس که جایی تنها
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 ...میاد خوابم من عمو:گفت وأهورا نشستیم تلویزیون روبروی مبل روی

 اونجا برو پدرته اتاق چوبیه سفید در اون جان أهورا نگاه ـ امیرعلی

 میخوری؟ چیزی:کرد بالبخندنگاهم رفت،امیرعلی اتاق سمت بازبه نیمه دادوباچشمای تکون سری أهورا

  نگرانم فقط! ندارم چیزی میل صبحی مرسی،اول ـ

 

 یتامن که هستی کسی توتنها بهارخانوم:کرد چسبوندونگاهم بهم ودستاشو نشست روبروم ای گهواره روصندلی

 مهرزادفامیلته؟ کیارش باخبرنبودراستی ازوجودت وکسی داشی کامل

 میشناسیش؟ ـ

 !!!همومیشناسین شاید گفتم فامیلیاتون ازتشابه خبرس پلیس یه میدونم فقط!نه ـ

 !میکردم زندگی عموم ی خونه توی ومن!پسرعمومه فامیلیم اره ـ

 بردی؟ کیارش ی خونه توی رو أهورا یعنی اوه ـ

 !متاسفانه ـ

 !بشه گیرماجرا أهورا پای ممکنه نمیدونستم واصن اصرارداشت عموم ولی دیگه جایی برم میخواستم

 

 !اینجایی االن که بهتره چه پس ـ

 خالفکارچیکارمیکرده؟ اون توبدن اصن فلشه همون بابت دردسرا کجاست؟همه فلش امیرعلی ـ

 بهارخانوم؟ خالفکاره طرف اون گفته کی ـ

 ..پلیس تحقیقات ـ

 

 !فرضیس اون ـ

 !کشوره نفت وزارت توی نفوذی فرد یه!خالفکارنیس

 کرده؟ اونوعمل أرشا ها؟یعنی:گردشد چشام
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 .. میاد بهوش وقتی مرد اون عاره ـ

 !ثانویه اطالع تا داره نگه خودش پیش فلشو اون میخواد أرشا از

 !فلشه داخل مهمی اطالعات میگه خودش

 !وبازکنه فلش روی رمز اون میتونه خودش تنها

 بود؟ قحط جا مگه!چیکارمیکردعاخه توبدنش ـ

 !کشتن روهم پسرش تازه بودن کرده مرگ به اونوتهدید:خندید

 ! میده وقورت مموری فلش هم اون

 ؟!نداشه عقل ذره یه بشر ،این میگیره خندم

 !نداشته امنی جای شاید!دیگه توخطربوده خوب

 ...بگه چیزی پلیس به نمیتونسته هم بعدش ـ امیرعلی

 !بوده اونها گروگان همسرش چون

 !کجاس مموری فلش اون میدونم من میکنن فکر همه االنم

 ... نگفت چیزی من به أرشا ولی

 نگفت مموری فلش اون ازجای چیزی وهیچ پیداکرده گفت فقط

 ..گیرماجراشد هممون پای نگفته چیزی کسی به مرد اون تراز احمق اون!

 !پیداکنیم رو أرشا باید چیکارکنیم؟باالخره االن:دادم تکون سری

 

 !میکنم پیداش ـ

 !برم أرشا پیش تا ببرنم میخوام دنبالنم اونا مطمئنم میرم أرشا خونه من میمونید اینجا أهورا تو

 سیک تنها نیوفتی توخطر توعم تا پسرعموت حتی ویا صمیمی دوست حتی نزن کسی به حرفی توفعال بهارجان

 باشی أهورا مراقب میتونی که هستی

 

** 
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 ... شده زیادترازقبل خیلی بودونگرانیم گذشته امیرعلی ازرفتن چندروزی

 امروز کنم وفکر بردنش که ومیفهمیدم نزنه زنگ امیرعلی روز یه منتظربودم وهرآن بودن نگرفته وفعال امیرعلی

 ...بود استرس پر روز همون

 یه میدونستم فرستادم کیارش وبرای نوشتم پیامم توباکس بودمو که جایی آدرس

 که کسی تنها خب ولی افتاده دیگه کسی دست پرونده واین رفته هرمزگان وبه خورده بهش خفن ماموریت

 !کنه کمکم میتونست

 

 خوب؟ ری نمی جایی أهورا:وگفتم مانتوموپوشیدم

 

 خاله چشم ـ اهورا

 

 باشه؟ دنبالت بیاد بگو بزن زنگ بهش دیرکردم مهالس شماره این عزیزم نگا عافرین ـ

 

 ؟!دیرمیای که میری کجا مگه!چشم ـ

 

 خاله؟ که نمیترسی!بهت میگم بعدا ـ

 

 شم خالص غرغرات ازدست من برو!بهارجون نه ـ

 

 میشد داشت پاییزی هوای!زدم بیرون وازخونه آدیداسموپوشیدم دوخط های کردموکتونی نثارش ای پدرسوخته

 ؟!چیکارکنم باید پیدانکنم رو أرشا اگه بودونمیدونستم بعدمهرماه هفته...میومد بدی وسوز
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 به...رفت جونم به ترس بازبودومن همینجوری خونه در رسیدم میکردم مواظبت ازأهورا اونجا قبال که ای خونه به

 امیرعلیو زدن بیرون ازخونه چندنفر که رفتم جلو وقدمی فشردم دستم توی وگوشیمو بمونه منتظرم گفتم راننده

 ....کردن پرت ماشین بودوتوی دستاشون روی بیحال که رو

 

 زحمت؟ بی برید ماشین این آقادنبال:رفتم ماشین سمت سریع

 

 !کردن سوارماشین زور به آقارو اون پلیس بزنید زنگ خانوم ـ

 

 !کردم هماهنگ پلیس با من کنید تعقیبشون شما ـ

 

 ازاون أرشا این!متاسفانه میدادم خطرجلون توی داشتم گاو عین کردم هماهنگ که خندیدم نداشتم عمه قبر به

 چی؟ به چی اصن نمیدونستم!ازاالن اینم!شوهر عنوان به ازوجودش اون!احمق داشت دردسر برام اولم

 

 !میرم بقیشوخودم دارید آقانگه:گفتم پیچیدکه خلوتی کوچه توی جلویی ماشین

 

 خی ازترس ودستام سِندکردم کیا وبرای نوشتم آدرس یه ودرهم کردم نگاه ناشنااس های خیابون وبه دادم کرایشو

 !بودم هم أهورا بودنگران کرده

 

 امیرعلی واونها شدم مخفی بزرگی درخت کنار..بود معلوم واضح بودنش متروکه بودکه ای قهوه در یه کوچه ته

 سرپیازی؟ پیازی کجاس؟ته فلش اون توچه به احمق دختره بگو عاخه!بردن داخل کشون وکشون

 

 نیمه زیادیه مدت بود معلوم که ساختمونی های خونه کردم نگاه اطراف به ومن رفتن داخل همشون

 مبرد سرموباال پیدانکردم چیزی ولی پیداکنم چیزی بلکه بودم دَرزی دنبال رفتم ای قهوه در سمت!کارموندن

 ...داشت تیزی های حفاظ ولی بود کوتاه درخونه
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 چشم کیارش پیام به اوردمش پیاممواومدباال زنگ صدای!بایدددد!میشدم خونه این وارد جوری یه باید من

 نوانع به که ماسماسکتم این نگرانته قد چه بابام ای؟میدونی قبرستونی کدوم هست معلوم عوضی دختره:دوختم

 !میکنی حملش جاسوئیچی

 

 ودکمه گذاشتم گاز لوله دسموروی...بیاد تهران به باید که میفهمه خودش!ندادم کردموجوابشو پووووفی

 هچ بودم بودوگیرکرده حفاظ روی دستم کشیدم خودموباال اجرگذاشتمو پامورو باشم راحتر که مانتموبازکردم

 اوردم کلموباال باترس اندازشدومن طنین جِرخوردنش گیرکردوصدای حفاظ به مانتوم یهو...بیام تر باال جوری

 ...شدم ودرازکش دیواررسوندم به پامو زور به کردمو کج وخودمو کسی ازنبود کشیدم نفسی

 

 نسیشا خشکی به خاکشیرشدومن به تبدیل زمین روی فاصله وازاون افتاد موبایلم ازجیبم ویهو نفسمورهاکردم

 شاخه تونستم دستمودرازکردمو....کردم نگاه بود متروکه محوطه داخل که کناردیوار دقیقا درخت وبه گفتم

 شدآب کشیده ازپایین مانتوم که زدم لبخندی وازموفقیتم کردم اویزون خودمو...وبگیرم ازدرخت محکمی

 تردورتنه وپاهامومحکم کردم لرزی!دوختم بودچشم دندوناش بین مانتوم پایین که سگی وبه دادم دهنموقورت

 ..گمشو...ور اون گمشو چخهه:پیچیدم درخت

 مکار به من بذار ور اون برو باش پسرخوبی ببین:بازکردم لب...بود ترسناک بدجور کشیدنش خورناسه صدای

 !برسم

 

 شدبی زمین پخش بود تودهنش مانتوم چون هم وسگ افتادم زمین وتاالپی ترسیدم من که کرد هاپی هاپ یه

 هاپ هاپ صدای...رفتم باشه دشویی میزدم حدس که چیزی سمت دوبه وبا دراوردمش وازتنم شدم مانتوم خیال

 ..شده تبدیل پارچه تیکه به االن مانتوم میومدمطمئنم سگه

 

 ...پسر چته...ساکت!رکس هیس ـ ـ

 

 بود شده باعث دستشویی کوتاه سقف...توصیف غیرقابل بود وضعی یه بودواصن دماغمودهنم رویدستمو

 ...کنم جمع یغم سرموتوی
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 شده وحشی خیلی...کنید وساکت رکس ها بچه ـ ـ

 

 ...اینجا بیا رکس اوووم:اومد مردی خنده صدای

 

 ناو هاپ هاپ بازم بندش خوردوپشت دشویی درفلزی به محکمی ضربه که بکشم نفسی یه اومدم...شد قطع صدا

 ..ومیلرزیدم بودم بسته چشامو!....سگه

 

 میدونم! باش آروم رکس:اومد مردی شد،صدای درونم تشویش باعث بود برگا خش خش روی که قدمهایی صدای

 ...بریم بیا گشنته نبودیم چندروز

 

 نگاه وضعم به اینجام من نفهمیدن که مرسیییی!هستی که مرسی خدا وای...دورشد که قدمهایی بعدصدای

 بیرون خوبه اینجوریم.... آدیداسم گنده های وکتونی ای سرمه جین شلوار همراه ای سرمه گشاد تونیک...کردم

 احتر نیست کسی اینکه بابت خیالم اوردم بیرون سرمو ونصف بازکردم آروم در،دشویی...واال اسپرته تیپ...برما

 ...اومدم شدبیرون

 

 شهشی وبه رفتم راه تندتر...بود فایده بی کم یه خب ولی نیاد برگازیرپام خش خش صدای که میرفتم راه جوری

 روزنامه مشت یه روی امیرعلی..ایستادم پا نوک روی...رسیدم بود روشوگرفته روزنامه که خونه سرتاسری های

 ...میگفت چیزایی یه هم بشه هیکلش قربون ننش بلندماشاال قد مرد یه میزدنش میخورد بودوتا افتاده

 

 معلوم ازصورتش بودوهیچی نشسته صندلی روی أرشا..گیرکرد جا یه چشام دوختم سالن اون جای همه نگاهموبه

 ....بود افتاده پایین وسرش بودنش پیچیده باطناب...کبودبود اینقدرکه نبود

 

 اخمی بادرد گزیدمواون گردشدلب افتادوچشامش من چشای توی خوردوچشاش چرخی ضربه یه با امیرعلی

 !بدم نشون واکنشی چه کردونمیدونستم
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 بوم پشت رو راه تنها فقط ودرآخر بودم خونه داخل به رفتن واس راهی دنبال ایستادم همونجا شب نزدیکای تا

 عاخه؟!میخوره مردم دادن نجات به من کجای..رفتم بوم پشت به بدبختی بایه....دونستم

 

 یمیقد وصندوق درحیاط قفل سنجاق با بود این دنبال ازبچگی رها افتادیادمه بوم پشت روی در به ونگام خندیدم

 یادگرفته شگردشو آخرم ودر وبازکنه

 ...داد یاد هم من وبه

 ...وبازش! بازشو...بستم وچشامو بردم فرو قفل وتوی کشیدم بیرون ای نقره فلزی وسنجاق بردم موهام دسموتوی

 ...رفت واستخونم پوست توی درخشیدوخوشحالی چشام قفل آزادی با

 ...میفشردم دستم ناخوناموتوی وهی رفتم پایین های ازپله

 ...بریم پاشو علی ـ ـ

 کجا؟ ـ ـ

 میایم بعد بخوریم بگیرم چی یه بریم شبه 03 نگاه ساعتو ـ

 ...پاشو کیوان...بریم ـ

 ..افتاد راه جلوترازهمه خوابالود چشمای با رفت گنده مرد اون بازبه نگاهم

 ...بخورشد بدرد مردها پرستی شکم جاهم ویه نفربیشترنبودن سه که خوبه کردم نگاه جا همه به

 

 ..مینالید زمین روی بسته بادستای امیرعلی

 ....دادوبیدادمیکردم چی عین بودم این جای منم

 ؟...میبینی منو أرشا:اومد خفش صدای

 !احمق!نحستومیبینم قیافه که نیسم کور:اومد أرشا صدای

 ...میومدم سراغت نباید!دیگه لیاقتی بی ـ

 ...هان؟لعنتی گذاشتی کجا اومدی؟بچمو چی که ـ

 !منه پیش أهورا:کردم محکم قدم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

211 

 

 ..چهرموببینه ونمیتونست بودم أرشا پشت ومن بود کرده سکوت امیرعلی

 خب؟ چیه:رفتم جلوتر قدمی

 ...میدادم نجاتتون جوری یه باید آخر تا اول

 ...مهالس پیش االن أهورا نترس

 

 تو؟ ای کی ببینمت بیا:گفت باتلخی أرشا

 ... میاد یادت أرشا ببینم:گذاشتم شونش روی کردمودسمو اخمی

 ...داشتی هم دیه زن یه که درحالی کردی ازدواج توقبال

 ...رفت توهم چهرش

 ... براقشودیدم چشمای درخشش اوردوخوب سرشوباال ایستادم جلوش

 چیکارمیکنی؟ بهاراینجا:گفت آروم

 ...خبرنگاره پیداکرد رو أهورا بهار تصادف توی روز اون ـ امیرعلی

 چی؟ اینجا واالن ـ أرشا

 

 پلیسم سروکله باشه خبرداده کسی به خنگم پسرعموی واگه کردم وتعقیب امیرعلی چون اینجام االنم ـ من

 ...پیدامیشه

 ...میگفتی چیزی کسی به نباید ـ أرشا

 !کجاس مموری فلش میدونم من!جراح آقای نیستم احمق تو عین من ـ من

 میدونی؟ ـ امیرعلی

 

 !گردنبند اون ـ من

 أرشاخان؟ درسته نمییکنه دورش ازخودش هم وأهورا داشت تازگی برام أهورا گردن توی

 ...باشی زرنگ نمیخوره بهت:زدوگفت لبخندی
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 ...خودم کار ی نقطه به برسیم واما:زدم پوزخندی

 !کن نگاه اینجارو:گرفتم چشماش وجلوی بردموشناسنامموبازکردم شلوارم جیب توی دستمو

 میفهمی؟...سام نه أرشام من بابا!.اسم بازاین:کرد اخمی

 !میگم بهت بازکن منو دست بیا:گفت امیرعلی بگم چیزی اومدم تا

 !شدم فراری عروس من که باشه مربوط تو به فکرنمیکنم:گردشد چشام

 فراری؟ عروس ـ أرشا

 !نمیدونی ازمن توچیزی:رفتم امیرعلی سمت

 !میدونم ـ امیرعلی

 هکوتا خاطرات که گرفته فراموشی یه داده ازدست حافظشو أرشا:چهارزانونشست روزمین اون رو بازکردم دستاشو

 ....شده پاک همیشه برای مدتش

 داره؟ بهار شدن فراری عروس به ربطی چه خوب ـ أرشا

 ...فعال توساکت ـ من

 ...باتوکاردارم بعدا من:گفت خندیدوأرشا امیرعلی

 ...نبودن برادر بودن صمیمی دوست وسامیاردوتا أرشا ـ امیرعلی

 ...شده کشته پدرت بدست سام برادرسامیارهمون درواقع

 چی؟پدرمن؟:گردشد چشام

 !میشه سام کشتن به مجبور هاش عملیات یه تیمساربودوتوی پدرتو ـ

 !کنه کمکش تا میخواد أرشا از سامیار

 .بود انتقام دنبال در به در جو انتقام مردی یه امیر سمت ازاون

 نهمیک بازی وارد رو أرشا خودشو خوبی پول ودرعوض نمیگه سامیارچیزی!میکنه برخورد سامیار با اتفاقی خیلی

 !میکنی قبول رها خاطر به وتوعم توگیرمیشه پای وبعدش میندازه دام رهاروبه وسامیار

 ......که امیرهم!رو رها نه میکرد بدبخت منو باید داشت پدرکشتگی من پدر با سامیار یعنی ـ من

 ..سامیاربود بسته دل رها دیگه نه:گفت وامیرعلی نشستم زمین وروی گفتم بلندی وای
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 به وتورو میپرسته رو تویی که زادش خواهر بدجور تو دایی مهرزاد رضا میدونست وخوب بود خوبی طعمه اون

 ...سپرد أرشا

 ....میگرفت رضا دونفرواززندگی درواقع امیرهم

 !توفرارمیکنی عروسی شب

 فراموش وتورو برمیداره ترک ناقصش عقل کل وبه میکنه فجیحی تصادف یه که میگرده دنبالت أرشا صبحش

 ....میکنه

 ... میبینه وخوب موقعیت که أرشا مادر بعداون

 چیزی که بودوأرشاهم رفته ازدست ای حادثه توی برادرش که میکنه أرشا برادر زن با ازدواج به مجبور رو أرشا

 ....بود أرشا فامیل هم که هم دادوأهورا ازدواج به وتن نمیدونست

 

 نیست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ پسرمن هم کردم؟أهورا ازدواج خودم برادر زن با من چی؟یعنی یعنی:کرد اخمی أرشا

 نیس؟ یادش هیچی کال االن این!خرتوخریه چه اهلل بسم ـ من

 مدتش کوتاه خاطراتت ولی برگرده شاید هست بلندمدتش خاطرات که ای حافظه گفت دکترش ـ امیرعلی

 ....بازگشته غیرقابل

 توشه؟ مُرده یه چیه؟اسم من لعنتی شناسنامه این تکلیف االن پس ـ من

 ازسامیارخبرداری؟ ـ امیرعلی

 

 .... میکنه زندگی شنگول خیلی داره رها با اره:سمتش سرموچرخوندم

 !شدم آواره بدبختا عین من

 !دارن دخترهم یه سامیارورها حتی بصار وفالن فراری توعروس بیا باشوهرت برو وگفتن زدن پسم خانوادم حتی

 

 أرشا توسرت خاک...الکی انتقام یه مسخره چه:گفت باتعجب امیرعلی

 ...منوبازکن دست بیا:گفت أرشاباگیجی
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 دستاتونوپشت پلیسه محاصره تحت خونه این:اومد بلندی صدای ولی ترسیدم اومدکه محکم زدن در صدای

 ...بیاید بذاریدوبیرون سرتون

 

 حرف خصوصی باهات بعدا میشه:گفت أرشا شدنمون خارج افتادوقبل جلوترراه امیرعلی روبازکردم أرشا دستای

 بزنم؟

 چرا؟:پرید باال ابروم

 ...بهت میگم ـ

 ...کرد دستمورها دادمواون تکون سری

 .. زدم وتنه حرف بهش قد چه ومن گرفت ای مسخره فراموشی عجب مرد این موندم من

 !بدونم چیزی اینکه بدون

 .....کردواالن خواستگاری ازمن که امیرعلی واون

 

 ...افتاد کیارش به کردمونگام پوووفی

 ... نخورم تکون ازجام دادم ترجیح من که داشت اخمی چنان

 میدونست که أهورا امیرعلی:وگفتم وصدازدم امیرعلی ومن رفت أرشا دوسمت پریدوبا بیرون را أهورا سرش پشت

 ؟!پدرمیدونه عنوان اونوبه نیس پدرش أرشا

 

 مبه رابطشون خیلی مریضی بعداون صدانمیزدولی پدر رو أرشا وقت أهوراهیچ که کردی توفراموش!نه ـ امیرعلی

 ..پذیرشد مسئولیت کمی پدروأرشاهم عنوان به رو شدوأهورا،أرشا نزدیک

 میدونسی؟ چیزوازکجا همه این وتو ـ من

 ...بودم أرشا کنار همیشه من والبته نیروانا:خندید

 میکنی؟ بازی پلیس ما واس حاال خب:اومد سمتم دادوکیارش تکون دستی من برای أهورا

 ...بگم نمیشد ولی متاسفم:دادم نشونش دندونامو وردیف خندیدم

 !خانوم داره کره قد چه ماست مَن یه میکنم حالیت خونه بریم آهان ـ
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 یاک وبه مموری فلش:گفتم أرشا به سرراه بردومن کشون کشون خودش دستموکشیدوپشت دادمواون تکون سری

 .. بده

 !ندادم اهمیتی ومن دوخت چشم کیارش منو به اخم دادوبا تکون سری

 

** 

 

 ...منتظرتوعه بیرون معیری آقای!دخترم پاشو جان عمو ـ ـ

 !کیارش جان کن ولمون عمو:پیچیدم خودم دور پتورو گفتمو هووومی

 ! داشتی معیری آقای با ناهار قرار انگار ظهره یک ساعت..عزیزدلم:خندید

 ...بخوره غذا خودمون خونه بیاد بگو...عمو نمیدونم ـ

 اوب بره خریه؟بیاد کدوم معیری آقای فشردم روهم چشاموبالذت...دراومد شدن بسته بلندترشدوصدای عموخندش

 ...بعدازظهربخوابم تا میخوام آدم عین تازه هفته یه بعد تره مهم خواب

 موهام توی دستاتو مگس عین میاد بدم میدونی..نریز کرم کیارش: رفت توهم واخمام نشست موهام روی دستی

 ..میبریا

 ...گمشو حاال..عافرین:گفتم شدومن متوقف دست حرکت

 

 أرشام پاشو ادب بی ـ ـ

 بده در دم بفرماتو:وگفتم دیدم صورتم وجبی یک تو صورتشو چشاموبازکردمو

 ...نبردیم فیض کم همینجاعم مرسی:خندید کج

 دراینق فکرنمیکردم:داد وادامه گفت داری خنده آخ که زدم محکم سینش کردموتوی مشت پریدودستم باال ابروم

 ...بیاید شما تا نشستم عالف رستوران توی ساعت نیم من...باشیا بدقول

 ؟!قرارداشتیم مگه ـ من

 !خانوم بله ـ

 !خب میدادی پیام دیشب ـ
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 کردی؟ فراموش که نبود مهم برات هم ذره یه اصن یعنی:کرد اخمی

 سنگ پاره هم وعقلم بودم نخوابیده آدم عین بود چندروز من بخدا متأسفم:کردم اهمی واهم نشستم سرجام

 !نیستم بدقول وگرنه برداشته

 گندمیشون صورت بودبدجوربه گرفته یغشو دور ای قهوه خَز که کوتاهش پالتوی..وایستاد انداخت باال ابرو

 مچیش ساعت به نگاهشو...بود وتودلبرو شیک بدجور حالتش بودم موهاش اون عاشق من بگم هم هرچی...میومد

 ...دوشد خانوماساعت خانوم:وگفت برد

 

 بپرسم؟ سوال یه ـ

 !بفرما جانم:کرد نگاه چشام به

 که کجاست؟همسرش االن کردی عملش که مرده اون:دادم دهنموقورت آب...رفت باال گفتنش جانم ازاون ابروم

 بودچیشد؟ گروگان

 هک جایی کمکش میادوبا ما پیش خودش چیوفهمیده همه پلیس که میشه متوجه وکیلیه طاها اسمش مرد اون ـ ـ

 به االن وهمسرش دادیم ونجات همسرش عملیات یه طی وماهم گفت باشرو شده مخفی همسرش فکرمیکرد

 !ودستگیرکردیم خطربودن باعث تااالن که کسایی وماهمه گرفته حاد افسردگی پسرش خاطرکشتن

 !مهرزاد آقای سالم:خوردوگفت چرخی أرشا

 !داری نگه عالف ایشونو نیست خوب میشه دیرت بپوش لباس پاشو بهار!سالم:گفت اومدوبااخم سمتم کیارش

 چشم:زدم لبخندی!گرفته حرصش االن نرفتم کردم لج بریم شام به باهم میخواست روز اون چون!زد تنه

 ...باشی منتظرم پایین میشم ممنون أرشا..سرگرد

 

 ...منتظرم:زد لبخندی

 

 هم هدیگ دوروز بگیری گرم پسره بااین نمیاد خوشم باشه خودت به حواست:گفت وکیارش رفت بیرون بعدازاتاقم

 فهمیدی؟ بره روزنامه توی جراح آقای ی معشوقه عنوان به اسمت
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 کلیفت تعیین توبرام که نذاشتم کج پامم!کیارش نیستم بچه من:دادم هولش عقب گذاشتموبه دستموروسینش

 روی گیرت پیش دوروز گیرم می گرم بخواد دلم باهرکی ببر توگوشت اینم!عمومه تونیستی بزرگترمن!میکنی

 أرشاس؟ روی گیرت االن بود ورهام رهان

 

 شده ازهروقتی تر تیره آبیش شدچشمای خم من روی افتادمواون تخت زدوروی سینم تخت به محکم دستشو

 ...بود شده وقرمز داشت پف زیرچشماش بیخوابی زور بودواز

 

 !نبر مارو آبروی پس مهرزادی خانواده به متعلق تو بهار ـ کیارش

 

 دیگه...موهاش بااون میمونه جِن عین اجنبی دختر بااون یاتو برم مهرزادومی ی خانواده آبروی من:بردم صداموباال

 !هری حاالهم گیرمیدیا من به نبینم

 !،مغرورپسرازخودراضیِ،خودخواهِ!لعنتی..بست محکم اتاقمو ساییدودر روهم کشیدودندوناشو عمیق نفسی

 

 گهمرن ،شال آبی جین شلوار کردم سبز،انتخاب ـ آبی کُتی کوتاه ومانتوی شستم ودستورومو زدم شونه موهامو

 بیرون زدموازاتاقم ساده ریمل ویه برداشتم کفشش رنگموهمراه آبی چرم کرد،کوله تیپموتکمیل هم مانتوم

 ..اومدم

 بپوشی؟ نبود دیگه رنگ:کرد نگاهم بااخم..منودید که وَرمیرفت باگوشیش دراتاقش جلوی کیارش

 گیرمیدم؟ تو زشت لباسای به من مگه!توچه به ـ من

 بود،عموزودترمنودیدولبخندی صحبت درحال باعمو اومدم،أرشا پایین هارو وتندتندپله ندادم صحبت بعداجازه

 !بخیر صبحت!دخترم سالم:زد

 

 !بودم خواب حاال حاال من نمیومد أرشا اگه عمو نزن تنه!عموجونم سالم ـ خندیدم

 هخند به ،وادارم میرفت غنج دلم میبردومن دل چالش با که میزدازاونایی بهارکش لبخندای ازاون هی تازگیا أرشا

 ...میکرد

 !باش من خوشگل مواظب جان أرشا ـ عمو
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 !چشم روی به:داد دست باعمو أرشا

 !بریم بیاتوعم عمو ـ من

 !نکن الکی تعارف ـ خندید عمو

 !بایسی در رو بدون بفرمایید داری جا ما چشم رو آقاداریوش أرشاـ

 !قراردارم قدیمیم بادوستای مرسی پسرم نه زدـ أرشا شونه به دستی عمو

 که خورتم مف پسر اون نیسی خودت فکر توکه!میکنم اوکی شمارشو پیداکردم خوب زن یه اگه جون عمو ـ من

 ...هیچ

 !دخترجون نکن من حال شامل لطفا ازاین ـ عمو

 

 !مبری باید پیاده جارو تااون کردم پارک سرکوچه ماشینو:گفت که زدم بیرون ازخونه أرشا دادموهمراه تکون سری

 بهار؟:گفت که گفتم ای باشه

 بله؟:کردم نگاهش

 !انگار نمیاد خوشش ازمن پسرعموت ـ

 ...نمیاد خوشش خود،خودشیفتش جز ازهیچکی من پسرعموی ـ

 !شده تنگ براش دلم نیوردی چرا رو أهورا:گفتم کردومن کوتاهی خنده

 بود؟ نشده تنگ أهورا بابا برای دلت:کرد نگاهم

 !قحطه آدم مگه نه:پرید باال أبروهام دوتا

 !فعال زدس ذوق شده شروع مدرسش:خندید

 !زحمت بی من پیش بیاد کن جور ها جمعه شنبه پنج! فداششم!جونم إی ـ من

 !چشم داد اجازه باباش اگه:برد جیبش توی دستاشو

 

 !شیا چپ میزنم!نکنا بابا،بابا هووو:کردم اخمی

 !بزنی حرف اینجوری نیست خوب!ادب بی ـ
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 نشست رُل پشت هم وأرشا شدم سوارماشین!رسیدیم أرشا ماشین به کردمو نثارش زهرماری من بعدخندیدکه

 ؟!بهار راستی:وگفت

 ها؟ ـ من

 ...میاد بهت مانتوعه این ـ

 یه وقعم اون توعم خوب نمیکرد نگاهم اصن ها قبال!بُکُشه منو پسرمیخواد این گفتم وتودلم کردم نگاهش باتعجب

 !میکنی وتمجید تعریف سرشناسم خانواده ازیه فهمیدی که االن چیه:کردم اخمی!بیشترنبودی خدمتکار

 

 دردسر قدر چه خاطرمن به فهمیدم که االن نمیشناختمت موقع اون من:داد تکون کردوسرشو جا جابه رو دنده

 !متأثرمیشم واقعا کشیدی

 !مخملی گوشام منم ـ

 اکسیب نمیتونم متفاوته اخالقم کال من بهارجان میگم دروغ میکنی فکر تو نزدم حرفی که من عزیزدلم ـ خندید

 !میشن پرو زود همه چون بگیرم گرم

 !گفتنت عزیزدلم بااون حتی!نشدم خر بازم ـ

 خوبه؟!میکنم خانوم،جبران باشه:داد تکون سرشو باخنده

 ...برمیاد شما ازدست کاری چه وقت اون آها ـ

 !کنیم شروع شناسنامتت توی پسر اون کردن پاک با اول طوره چه:کرد مکثی

 میتونی؟:گردشد چشام

 ...نشناختیا منو هنوز ـ

 

 !کنه چیکار میخواد انگار حاال ایشهه ـ

 !دختر پرویی خیلی:بلندترخندید

 !معیری آقای پروردتیم دست:اوردم باال گوشیمو

 بیرون ،ازخونت نَرٌ غول نَره اون پس میام پیشت شب میرم بیرون أرشا با مهی:نوشتم مهال برای ندادومن جوابی

 !کن شوت
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 !گیراو قشنگ خیلی شاپ کافی یه توی أرشا بودمو من بعد ساعت یک...نشستـ لبم رو ولبخندی کردم سِند بعد

 کافه؟ بیام گفتی چرا حاال ـ أرشا

 !کردم بستنی س*و*ه من خوب ـ من

 ..دادم گوش آهنگ تیزشدوبه وگوشام زدم تکیه صندلی وبه چشاموبستم....کرد نثارم ای دیوانه

 

 .....خرابهـ شـــو،حالم آرامشم}

 ......ندارمـ کاری دیگه غیرتو

 ....!ترینمـ تنها

 .....بذارمـ تنها تنهاییهامو که بیا تنها

 .....مونهـ می عطرپیرهنم بااینکه

 .... منـو مونه نمی یادت پیرهنت روی

 ......میشناسنتــ همه وقتی

 ......ترینتمـ عاشق

 ....میکنـی غریبی بامن

 .... میکنی کارعجیبی

 ....رابطسـ شروع میگی

 ...یاهوس؟ عشقه این عشقم،

 ....{ترینتمـ عاشق....ترینتمـ عاشق

 

 بهار؟ ـ أرشا

 هوم؟:کردم نگاهش

 ...دارم قلبی بیمار من که میدونی میدونم ـ
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 به مُردَنَم قبل تا که میخوام!میخوام چیزی یه ازت:وگفت بودوگرفت میز روی که دستامو دادمواون سرموتکون

 ...باشی کنارم همسرم عنوان

 میری؟ می گفته کی:گردشد چشام

 !عزیزم امیده قطع ـ

 

 عاخه؟ مطمئنی ازکجا ـ

 !بهار العالجه فرستادم خارج دکترای بهترین برای مدارکمو تمام مدتی طی حتی رفتم جا همه ـ

 ..نگو وپرتارو چرت این داره پدرقبولت عنوان به که االن!نیازداره تو به أرشا،أهورا ـ

 امید قطع مختلفه دکترای های ایمیل همشون!ببین فداتشم بخون:گرفت وسمتم برداشت ازرومیز گوشیشو

 ...کن درک!کردن

 همسرم ماه سه این میخوام!ماهه سه کردن تعیین بودنم زنده برای که مدتی:داد وادامه گرفتم ازگوشیش چشم

 ...باشی

 أهورا کنار میخوام باشی همدم میخوام!اصال نه باشم داشته باهات ای رابطه نمیخوام بگیرم ازت چیزیو نمیخوام

 !میدم تو به رو أهورا حزانت مُردَنَم بد!باشی

 

 چی؟؟ غزال دختره چی؟اون عمت پس ـ

 من نیست من بزرگتر من عمه! نداره وجود زندگیم توی کس هیچ بهارپس کنم ازدواج باتو میخوام من:کرد اخمی

 !میرسه عقلم خودم

 میکنم؟ قبول میکنی فکر چرا ـ

 ....من ولی!نمیکنم مجبورت!نکنی قبول میتونی ـ

 ...باشه مرگم لحظه آخرین تا کنارم دارم عالقه بهش که کسی دارم دوست من:گفت واون اوردم باال سرمو

 .گرفت بغضم

 گذاشتم پیشونیم رو ؟دستمو!میشه مگه نشم بسته دل خودم باشمو أرشا کنار ماه سه این میشه مگه.

 أرشا؟:وگفتم
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 جانم؟:زد لبخندی

 .....اگه الل زبونم چی؟میدونی شم بستت دل من اگه ـ

 !وعالقم ومیلم دلم طبق دادم پیشنهاد بهت من بهارجان ـ

 !بخوری شکست شاید برم اگه میدونم

 !میکنی دنیا اون راهی ای نشده برآورده آرزو هیچ بی ناامیدرو مرد این ولی

 .. بزنم حرفی نمیتونستم که بود نشست گلوم تو جوری وبغض نشست اشک چشام توی

 تو که نمردم هنوز من خوب دختر عه:نشست شونم دور ودستش نشست کنارم روصندلی کردو عوض جاشو أرشا

 ...کردی خیرات خرماهم دلت

 !دیووونه خدانکه:گفتم گریه وبا ترکید بغضم

 ....زودبرای!رفتنش برای بود زود مرد شدواین گم آغوشش میون سرم

 

 ......اومدهـ حسی یه توقلبم دوباره}

 .....عشقیهـ شبیه چیه نمیدونم

 .....یادگار میمونه دور ازروزای که

 ......نذار تنها منو نرو میگفتم که

 .....شدهـ تر شکسته قلبم مثل چهرت

 ..{شدهـ بدتر هوا ترشده چشاممون

 

 !نذارم تنها االن اقل نذاری؟ال تنهام میشه ـ أرشا

 

 ....اختیار بی جاری اشکام}

 ...بار یه بامن بمون نذار تنهام دیگه

 ....انتظار شه تموم میخوام
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 ....اعتبار بی میگذره روزا

 ......{بار یه بامن بمون نذار تنهام دیگه

 

 !قبوله باشه ـ من

 !دارم دوستت که نره یادت!مرسی:کشیدوگفت گوشم کنار نفسی

 ؟!أهورا مامان:زد لبخندی کردمواون نگاهش

 ...کردیا خر منو خوب...بیشعور مرررض ـ من

 !خوشگلم دیگه مااینیم ـ

 ...بخورم هصبحون تازه میخوام ببینما سرجات برو:گفتم ای میوه ها وبستنی وانیلی ـ شکالتی کیک قرارگرفتن با

 !شمال بریم باهم بذار قرار یه:وگفت نشست قبلیش خندیدوسرجای

 میکنن؟ پخش حلوا شمال ـ من

 ای؟ متوجه دیگه تووچیزای شناسنامه راجب کنم صحبت باهاش باید...سامیار پیش عزیزم،بریم نه 

 !نیستما خنگ!بله ـ

 ....وبصار وفالن خودته مال بخور آروم میگفت هی واون کردم بستنی خوردن به شروع نزدومن حرفی

 ...میبرد دل داشت ازاالن

 !دیدم می خودم وتوی شکست ازاالن...میکرد خودش به متعلق قلبمو داشت ازاالن

 

 ...بشین بیا ـ ـ

 ...بدیا هُل آروم أرشا ـ من

 ترسو باشه ـ

 ...ترسوعه عمت ـ

 ...آروممممم أرشا:گفتم دادومن هُلَم اون نشستمو تاب روی خندیدومن

 بهار؟:زدوگفت تکیه کاج درخت به روبروم...میخوردم تاب آروم
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 جونم؟ ـ

 بگیریم؟ جشن نظرت به:زد لبخندی

 ...بخواد جراحمون هرجور ـ

 بدونن همه دارم دوست!کنیم دعوت هم وزنداییت دایی!وجور وجمع خوب جشن یه!بگیریم میگم من:گفت باخنده

 !میکنم ازدواج باتو

 !نمیکنی ازدواج که عسل زنبور ملکه با عزیزم:انداختم باال ابرومو

 !کنم کوتاه باید من زبونتو اون پرو بچه ـ خندید

 !میوفتادیا دیوونه:اومد سمتم تندی که پریدم پایین وازتاب اوردم بیرون زبونمو

 !نداره آفت بم بادمجون ـ

 بخوریم؟ بیرون شام:داد دادوکولمودستم تکون سری

 میرسونی؟!برم مهال پیش میخوام ـ

 میمونی؟ اونجا شام!نه که چرا ـ

 !کنیم حال بیرون،مجردی کنه شوت مهرازم گفتم!کردم دعوت خودمو اره ـ

 آقاع؟ ببری دل میخوای ازاالن هوی:وگفتم چسبیدم بهش ومن نشست احساسات ابراز

 ....!!!!خانومـ شـــایــَد إممم ـ خندید

 !میرم خودم!أرشا پایین نیا:گفتم ومن رسیدیم مهال خونه به بعد ساعت نیم..شدیم ماشینش سوار

 ...تاریکه نخیر:کرد اخمی

 !کننآ درست بزرگتر رو کوچها این میرن نمی:وگفت کرد پارک ماشینو بعد

 !میگیرن اجازه ازتو بعد دفعه ایشاال ـ

 !خوبیه فکر ـ

 پرووو ـ
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 زنگ بار یه نیستا بابات خونه زنگ گالبی هووو:اومد مهال ایستادوصدای درخت کنار وأرشا فشاردم خونرو زنگ

 !میشنوم بزنی

 بزن درو گمشو ـ من

 !خرابه آیفون..نمیام در جلوی تا باال،من بیا در از نمیشه ـ

 ...عمـ گربه مگه من مهال ـ

 ...کرد برداشت نمیشه هم دیگه چیز بازیات ازجنگولک ـ

 بازکن درو بیا ـ

 ...اومدم ـ

 رودید اأرش ببینه روبروشمو که منی اینکه قبل بازکردوباتعجب درو باالخره که شدیم خانوم تنبل عالف چنددقه

 تو؟ بیاین سالم:وگفت

 ...نکنیدا بازی شلوغ!نمیشم مزاحمتون برم برسونم بهارو میخواستم فقط!ممنون نه:اومد جلو قدمی أرشا

 

 !بعدبرید کنیم گیرتون نمک ما بفرمایید حاال!نخیرم:خندید مهال

 

 ..تنهاست خونه أهورا دیگه نه ـ

 

 ...بیاریشا من پیش شنبه پنج نره یادت ـ من

 

 ...خوش هردوتون شب..چشم ـ أرشا

 

 چیکارمیکردی؟ بااین:کشید منو دست مهال..رفت هم بعد

 

 ...بهت میگم ـ من
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 ...أرشـــا به رسیدیم تا زدیم حرف مهراز کار درمورد اول ساعت یک رفتیم خونشوباال های پله

 

 !کنم ازدواج باهاش میخوام ـ من

 

 مهه به ازدواجمون بعد بدونه چیزی بیماریت از کسی نمیخوام أرشا:زدم وپیام کشیدم بیرون کیفم از گوشیمو

 ...میگیم

 

 تصمیموگرفتید؟ این کی ببخشید:میکرد نگاهم هنوز باز ودهن گرد باچشمای ومهال گذاشتمش کیفم تو بعد

 

 زن با درسته!خوبه وضعش هم جراحه هم اوکیِ که چیشم همه کردم قبول منم کرد ازدواج درخواست امروز ـ

 !میگم بعدا هم داییم به!میدونه همچیو عموهم بوده أهورا خاطر به خب کردولی ازدواج برادرش

 

 ازدواجت؟ بعد یعنی بعدا وقت اون ـ مهال

 

 وترجیح میکنه خراب روهم رها زندگی شده خونش وارد باحیله سامیار که بفهمه اگه دایی میدونم.....ارهـ ـ من

 ...مهال نگم چیزی رها بخاطر هم بار واین بمونم ساکت میدم

 

 داری؟ عالقه أرشا به ـ مهال

 

 !دارم عالقه میکنم فکر ولی!نمیدونم:گرفتم دندونم بین لبمو پوست

 

 چیه؟ میدونی بهار:زد لبخندی
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 هوم؟ ـ

 

 به!کردی کمک وأرشا أهورا به شدی مهراز به من رسیدن باعث!رفت کجا تو،تا شدن فراری عروس اون اصن ـ

 ..کنندس گیج خیلی!رسیدی عموت

 

 ...رسیدم نداشت وجودخارجی که سامی به هم وآخرش..پیچیدس خیلی!میکنم فکرارو همین هم خودم آره ـ

 

 نبالد باید کنم کمکش باید!صفره أرشا بودن احتمال ولی شم خوشبخت أرشا کنار میتونم کردم فکر خندیدومن

 ..نباشه راهی هیچ که نمیشه!بگیرم کارشو

 

**** 

 

 زدیکمن قدم یک قدم ویک میکرد نگاهم اخم با افتاد،کیارش زمین رو کتابم ترسیدمو اتاقم در شدن باز شدت به با

 شده؟ چی:گردشدوگفتم چشام...میشد

 

 اشتهد زن یه که دکتره بااون میخوای:کشیدوگفت نفسی!میدیدم دستشو برجسته رگهای بودوخوب مشت دستش

 ؟!کنی ازدواج

 

 مربوطه؟ تو به ـ من

 

 ..داشته زن یه اون میفهمی:دستموگرفت مچ

 

 ومیخوام دارم عالقه أرشا به من اینوبفهم توعم کنه ازدواج مجبورشده خاطربرادرش به تنها واون نیست االن که ـ

 ...باشی نداشته مشکلی کن سعی توعم نداره أرشا با مشکلی هم عمو!کنم ازدواج باهاش
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 بهار؟ شده چی:اومد تواتاقم عمو که رفت بیرون ازاتاقم کردوباشتاب ول دستمو

 

 سرش منم کنی ازدواج باهاش نباید داشته زن أرشا میگه گرفتتش حسینی شور کیارش!عمو هیچی ـ من

 ...دادزدم

 

 ..ایه شایسته پسر أرشا ولی..گفت منم به عموـ

 

 !خودمه عین:زدم لبخندی

 پروووو ـ عمو

 

 !گلم باش آماده خونتونم دم دیگه ساعت نیم:بود أرشا ازسمت پیامی رفتم سمتش گوشیم پیامک باصدای

 

 ...آقا الساعه:دادم جواب

 

 بهارم؟:عموگفت که رفتم ها پله سمت بدست وشال پوشیدم ای ساده شلوار مانتو

 

 عمو؟ جونم:برگشتم

 

 ..دارم مهمون نرم بیرون خودم آشپزخونس وسایل سری یه میخری اینارو سرراه:داد دستم کاغذی

 

 جون؟ داریوش أمردیگه دیرمیام کم یه چشم:گذاشتم چشمم روی دستمو
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 کن درست شده جنگل عین موهاتم ـ

 

 ... چشم ـ

 

 ...تنداش کسی شمارتم...بود شده تنگ برات دلم:گفت افتادواون چشماش به چشام گرمی آغوش توی رفتن بافرو

 

 ...رفتارکرد باهام بد خیلی دایی خب ولی...منم ـ من

 

 !عزیزم افتاد شالت بهارجان..زشته در جلوی خانوما ـ أرشا

 

 !!!سامـ:گردگفت چشمای با ورها زدم لبخندی

 

 !میدم توضیح بیایم داخل بدید اجازه هستم معیری أرشا!خانوم نه ـ أرشا

 

 ؟!میگه چی این:کنارایستاد ورها دستموگرفت

 

 هست؟ سامیار دارم حرف باهات ـ من

 

 !بخوابونه و بهار رفته آره ـ

 

 چی؟ بابا ـ

 

 ...خرید رفتن ومامان اون ـ
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 !کنیم روشن چیزایی یه باید!بهتر ـ

 

 خانوم؟ رها ـ أرشا

 

 بله؟ ـ رها

 

 !بندس خانوم اسم هم داری دختر یه شنیدم ـ

 

 ...االن خوابه بهار بله ـ

 

 روی نگاهش...میومد پایین های پله از افتاد سامیار سمت نگاهم..نشستیم مبل روی دادوهردو تکون سری أرشا

 ...سامیار سالم:بلندشد نشنیدم،أرشا من که گفت چیزی شدوزیرلب زوم أرشا

 

 ..سالم:گفتم دادومن دست أرشا با تعجب سامیاربا

 

 !بهارخانوم سالم سامیارـ

 

 خبره؟ چه اینجا:وسامیارگفت بیاره چایی تا رفت رها

 

 !داریم باشما کارکوچیکی والبته!سربزنیم مادرم پدر به تا اومدیم منوأرشا نیست خبری ـ من

 

 ...وفهمیدم شنیدم که چیزیایی اولش اول!مطلب اصل سراغ میرم ـ گفت وأرشا نشست مبل رو هم رها
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 وجود سامی..تهران بیمارستان از یکی جراح هستم معیری أرشا من خانوم رها اینکه اولن:وگفت انداخت پا پارو

 .......شد کشته عملیاتی توی بهار پدر توسط که آقاس این برادر سام..نداره

 

 اسم بایه من خورده خط شناسنامه از..ازازدواجمون...ازآشناییمون..تصادفش از...ریزو به ریز گفت چیو همه أرشا

 !...مُرده

 

 سامیار؟ داره واقعیت!نمیشه باورم ـ رها

 

 به قامانت برای بودومنوهم لعنتی امیر ی نقشه همش...بشه اینجوری فکرنمیکردم!چی همه متاسفم،بابت ـ سامیار

 ...مینداخت وسوسه

 

 نمیدادوآواره لقا مه به منو امیر چی؟اگه میشدم بدبختر ازاین من اگه!خان سامیار کردی خراب منو زندگی ـ من

 چی؟ میکردی خیابونم کوچه

 اشقع دارم االنمودوست زندگی من میکنم جبران...هرکاری!میکنم بگید هرکاری...ببخشید:داد تکون سری سامیار

 !هستم ودخترم رها

 

 عاخه؟ کنی جبران میخوای چیو!سامیار کردی بیچاره منو توخواهر ـ رها

 

 پس بشه دعوا وباعث بدونن چیزی وبابا مامان نمیخوام!نیومدیم دعوا برای وأرشا من راضیم االن من جان رها ـ من

 هستین؟ متوجه میاریم وبهونه تغییرداده فامیلیشو اسمو أرشا که میگیم

 

 !میکنی ازخودگذشتگی اینبارم که ممنونم سامیارـ
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 خاطر به میکرد گریه هرشب کردندمامانم بیرون خونه آشغال عین خواهرمو من مادر ازخودگذشتگی؟پدر ـ رها

 !بهار شدن فراری عروس

 

 برای اون...بیاید کوتاه هم شما نداریم حرفی بهار منو!تغییرنمیکنه چیزی بیداد دادو با االن خانوم رها ـ أرشا

 عزیزم؟ نه مگه اومده کنار بودبهارهم گذشته

 

 ..بیاد پیش مشکلی نذارید االن میگه راست أرشا:زدم لبخندی کردومن نگاهم

 

**** 

 

 ....میشیا تر خوردنی نکن اخم عزیزدلم ـ ومیگم میکنه نگاهم بااخم أرشا!مهارمیکنم خندمو

 

 !پرووو:میکنه نگاهم باتعجب

 

 ...خدا ؟وای!اصلیموگذاشتم وفامیلی اسم خاطرهمین به پیداکردم اصلیمو مادرم پدر میگی رفتی عاخه ـ

 

 بهترین!گمدی یکی ومن مرده سام داشتی؟میگفتم ای دیگه فکر تو:کرد پرت سمتم باسشول که بلندترخندیدم بعد

 ...بود حل راه

 

 ...بودا من فکر ـ امیرعلی

 

 ...تو به باز آکبنده این مخ که میگم ـ من

 

 خاله؟:نشست پام روی خندیدوأهورا
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 جون؟ ـ من

 

 میکنی؟ بیرون رو وامیرعلی ما خونه میای میکنی ازدواج با،بابا االن تو یعنی ـ

 

 !پیرمیشه داره هم امیرعلی!عزیزم آره:کردم نگاه امیرعلی وبه خندیدم

 

 بخوابم؟ تو پیش شبا من میشه ـ أهورا

 

 ؟...بخوابم کجا وقت اون من ـ أرشا

 

 ....خودت اتاق ـ أهورا

 

 چه میخواین وجبی نیم بااین وتا شماد موندم من:داد دستم رو چای لیوان وامیرعلی خندیدیم ومن امیرعلی

 کنید؟ زندگی جوری

 

 صدای میشم بیدار شب!خوابه مبل رو خرس عین میشم بیدار صبح..میکنیم زندگی ماراحت نباشی تو ـ أهورا

 اه اه....میاد اتاقم متری شیش تا خروپوفش

 

 ...که بره نداره جایی بیچارس امیرعلی عزیزم:گزیدم لب

 

 وقت؟ اون گفته کی ـ امیرعلی
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 ...اومدن جون اخ:پرید پایین پام از بلندشدوأهورا در زنگ صدای

 

 ...دارم کارت باال بریم پاشو خانومم ـ أرشا

 

 ..واسید:گفت امیرعلی که بلندشدم ازجا

 

 ...ها ممنوعه بد کار شدن محرم قبل تا هست بهتون حواسم:گفت واون ایستادیم هردومون

 

 ...بچه باو بینم برو:کردوگفت امیرعلی بازوی حواله مشتی أرشا

 

 ...اقا تونیومده به فضولیش:چسبوندوگفت خودش وبه منوگرفت دست

 

 ...باش خودت مواظب وحشیه این بهار ـ امیرعلی

 

 بهارم؟:موهاموبوسید روی أرشا....ندادم وجوابی خندیدم

 

 جونم؟ ـ من

 

 گرفتم تصمیمی یه ـ

 چی؟ 

 

 زنده تنیس قرار وقتی باشه شناسنامت توی اسمم نمیخوام نکنیم عقد ولی بخونیم محرمیت توصیغه منو اینکه ـ

 !بمونم
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 بی ازدواج وگرنه عقد گفتم منم شی من توقرارشوهر گفتم که همون....زدیمـ حرف راجبش قبال:کردم اخمی

 ...ازدواج

 

 !کنی ازدواج بتونی باید من بعد عزیزم ـ

 

 ..نیس مهم برام بعد ـ

 

 !مهمه برام هستی که االن:کردم مخفی سینش توی سرمو

 

 ...من بشم قربونت ـ

 

 ...تن پنج حق به!ایشاال ـ

 

 ...کن اتو منو لباس این زحمت بی عزیزم:خندیدوگفت

 

 کدومو؟..چشم ـ

 

 !اینو:گذاشت تخت رو رنگی یاسی وپیرهن رفت کمدلباساش سمت

 

 أرشاجونم؟:برداشتم میز روی رواز اُتو گفتمو خُبی

 

 خانومم؟ جونم:کرد ونگاهم برگشت
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 !زشته این ـ

 

 فداتشم؟ کدوم پس:خندید

 

 کنم؟ انتخاب خودم ـ

 

 !شما اختیاردارمنی ـ

 

 ...باز زبون ـ

 

 داری؟ دوست اینو نگاه:اوردم وبیرون ای ساده لیمویی زدولباس لبخندی

 

 !میپسندیم کنن انتخاب خانوم هرچی ـ

 

 میخوای؟ چی...أرشا میریزیا ززبون خیلی ـ

 

 ...فقط نگرانم:گرفت رو اومدولباس سمتم

 

 عزیزم؟ وقت اون چرا:رفت گردنش دور دسم

 

 ...نیروانا والبته!نگرانم عمم واکنش از کم یه ـ
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 روانانی به نگاهم...گرفتتم محکم أرشا که بیوفتم شدموخواستم هول بازشدومن ضرب به در که بزنم حرفی اومدم

 .....کی با اونم...داره ازدواج قصد داداشم بفهمم باید االن هفته یه بعد:کرد نگاهمون افتادبااخم

 

 ...بهار با:کرد نگاه من به بعد

 

 ....شدم خوشحال خیلی!باشه مبارک آخی:خندید که بگم چیزی دادمواومدم قورت دهنمو اب

 

 .... نیروانا زهرماربگیری:کرد رها نفسشو أرشا

 

 .میکردیدا خیرات وقلوه دل خوب:کشید بیرون أرشا بغل اومدومنواز سمتمون

 

 ...برم آقامونم بغل ندارم اجازه...واال نه ـ من

 

 ...خانوم منه داش آقاتون این:زد کمرم به ای ضربه

 

 اومدید؟ جونتون بانامزد ـ أرشا

 

 ..بیاد میفرستمش تنها کردی فکر بله ـ ـ

 

 ...خانوم سالم:زد لبخندی...افتاد قیافه خوش پسری به ونگاهم برگشتم

 

 ...هستم بهار..سالم ـ من
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 ...هستم بهمن...خوشبختم ـ ـ

 

 ...میگم ازدواجتونوتبریک پیشم پیش:گفت واون زدم لبخندی

 

**** 

 

 تجربه رو خوب های حس تموم کنارأرشا...بود وقشنگ آروم زندگیم...بود گذشته أرشا با از،ازدواجم ماهی یک

 نای تمام توی بودولی خوب خیلی حالش هم أرشا...بود شده أرشا منو زندگی شیرینی أهورا های شیطنت...میکردم

 ....وامیرعلی نیروانا جز خبرنداشت أرشا بیماری از هیچکس...بود نشسته دلم توی ناامیدی بذر مدت

 میکردواون ردش میخوندن رو أرشا پرونده تا بود فایده بی ولی پیداکنه حاذق جراح یه تا میکرد تالش امیرعلی

 ...میدونستن خطرناک عمل یه رو عمل

 

 نشه عمل میده ترجیح میگفت وأرشاهم نیست درصدبیشتر01 بعدعمل أرشا بودن زنده احتمال میگفتن همشون

 ....خطربندازه توی خطرناک عمل این وبا جراحی بمیره،نمیخواد گذشته ماهش یک که ماهی وسرسه

 

 کردن بازی فوتبال درحال وأهورا ورهام ورهان باامیرعلی....کردم نگاه بهش وازتراس کشیدم نفسی

 !بردم آسمون سرموسمت...بودن

 

 تازه..شدم ناامید ناامید فایدس بی ولی!کنم کمک باشه کمک محتاج که هرکی به شه خوب أرشا حال اگه نذرکردم

 ...میفهمم امیدرو قطع معنی

 

 !اینجام مهال:بردم باال صدامو...میزد صدام که میومد مهال صدای نشستم روصندلی

 

 رهان پای توساق همچین کرد جرزنی ولی...ندارها حرف فوتبالش أرشا این:شدوگفت تراس وارد باسرصداوخنده

 ...زد بیچاره
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 لیو بینم تو،می بگی؟خوشبختی بهم نمیخوای میده آزارت که هست چیزی ماهه یک این توی:زدوگفت لبخندی

 ....میکنه اذیتم خیلی که هست چشات توی مسخره چیزی یه اوقات گاهی

 

 نگرفتیم؟ وعروسی کردم ازدواج أرشا با چرا آره،میدونی:کردم نگاهش

 

 نه:نشست روبروم روصندلی

 

 !نمیمونه زنده بیشتر ماه سه گفت بهم باشم کنارش همسرش عنوان به گفت بهم که روزی ـ

 

 چی؟ ـ مهال

 

 رو پرونده همشون ولی گشتیم جراحاقلب بهترین منوامیردنبال...مهال نداره عالجی که داره بیمارقلبی یه ـ

 ....باالس خطرعمل ردمیکنن

 

 میگی؟ بمونه؟دروغ زنده میتوونه دوماه یعنی ـ

 

 ...دادم سرموتکون

 

 بذاری؟ تنها باخانومم منو میشه جان مهال ـ ـ

 

 ...البته ایستادـ مهال
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 ؟...گلم نخور منو غصه نگفتم مگه بهارم:نشست کنارم صندلی رو أرشا....شد اتاق بیرون راهی گیجی بانگاه

 

 روزا ازاین یکی توی یهو شاید اینکه فکر دارم دوست من منی توشوهر میزنی زور حرف آخه؟چرا جوری چه ـ من

 ؟ میکنه اذیتم قد چه میدونی شه بد حالت

 

 !میشه تموم دیگه دوماه تا عمرم هم ومن میرن می آخر اول همه!میکنم ودرکت میدونم:انداخت دستشودورگردنم

 

 أرشا؟میشه؟؟ نکوبونی دوماهوتوسرمن این هی میشه:کرد اخمی

 

 !که کنم عوضش نمیشه اینه واقعیت عزیزم گلم هیسس ـ

 

 ازأهورامون مادر عین قراره تو:انداخت زدودستاشودورکمرم لبخندی واون نشستم پاهاش وروی بلندشدم ازجام

 ...بگردم دورت که نباش ضعیف ازاالن!خانومم کنی مراقبت

 

 أرشا؟:بردم گردنش توی سرمو

 

 جونم؟ ـ

 

 ...میرم می تو بدون من ـ

 

 !میکنی زندگی منم جای بهارم میری نمی من توبدون پیشتم االن ـ

 

 ؟...میفهمی خودتومیخوام تو؟من جای ـ
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 ....شد جاری اشکام کردومن سکوتی

 

 ..خبرندارهـ خودش بعد رزو ازیه آدم}

 ....میذارهـ تنهاش خودش سایه وقتی

 

 .....امیدوارمـ نیست امیدی توکه به

 

 ....{نیارمـ کم غصه توی تونبودنت

 

 ...دارم دوست وخیلی بهارمنی همیشه توگل بهارم برم دنیاهم ته:گفت وآروم نشست موهام توی دستش

 

 ....دیرنیست روز اون روزکه یه چشام میشه ابری}

 

 ....نیستــ مقدور برگردولی میکنم التماست من

 

 .....برهـ پیش غصه سمت سرنوشت بذارم باید

 

 ....{بره زندگیش پی باید دوتا ازما یکی

 

 !دیووونه هستم که االن بگردم دورت دیگه نکن گریه ـ أرشا

 

 ...بیاد پیش هرچی!خانومم نباش نگران:کشیدوگفت زیرچشام دستشو
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 خیلی:وگفتم بردم ریه بودوبه شده ادغام وروانم روح با ماه یک درعرض که عطری کشیدمواین عمیق نفسی

 ...أرشا دارم دوست

 

 بیشتر ما:موهاموبوسید

 

*** 

 

 ...هستید بچه اون مسئول شما خانوم:گفتم مدیرمدرسه به

 

 ...باشه شده قایم میشه هرجایی شیطون خیلی أهورا بخدا:انداخت پایین سرشو مدیرمدرسه

 

 ...میگردم خودم:گذاشتم سرم دستمورو کردمو پووووفی

 

 أرشا به رفت وجودم تو خُره عین ونگرانی نشده سوارسرویس أهوا که زدن زنگ بهم ظهر امروز...داد تکون سری

 ندیده کسی میگه مدیرمدرسش...میندازه راه دادوبیداد تومدرسه ومیاد میکنه ول کارشو االن گفتم نزدم زنگ

 ...شده قایم ازمدرسه جایی یه توی احتماال بره بیرون ازمدرسه

 

 رهان ألو:وگرفتم رهان شماره...بود فایده بی ولی کردم زیرو جارو همه حیاطشو مدرسه های دستشویی تموم

 

 جانم؟ ـ

 

 أهورا؟ مدرسه بیای میتونی رهان ـ
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 ؟..بهار شده چی ـ

 

 ...میگم بهت بیا میزنم پیام آدرسو ـ

 

 چشم ـ

 

 !باشـه خالی های ازکالس یکی توی شاید گشتی باال های کالس:گفت کالفگی با رهان بعد ساعت نیم

 

 ...بود قفل االن قفله درش وقتا بیشتر که ورزش اتاق اونم هست اتاق یه...نبود نبودکه توعما بابا گشتم ـ

 

 .....دیگهـ میندازیم نگاه بگیریم کلید بیابریم ـ

 

 ...باشه ـ

 

 !شلوغه اینقدر بینی می چیزی اصن تو اتاق تواین:وگفتم کردیم رو،روشن والمپ وبازکردیم دراتاق

 

 ...واسا ـ رهان

 

 اینجایی؟ أهورا:گفت بعد

 

 هوا تو دستم رسیدم کمدکه آخرین به کردم بازشون یکی ویکی رفتم فلزی کمدهای سمت..نمیومد صدای

 ...اینجاس بیا رهان:موند
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 جان،عزیزمـ؟ أهورا:گذاشتم أهورا دستموروشونه

 

 تویی؟ خاله:زد بازکردوچندبارپلک عسلیشو چشمای

 

 أهورا؟ چیکارمیکنی تواینجا ـ من

 

 !موندم اینجا منم کردن قفل درو دیدم که ببرم توپ اومدم ـ

 کردی؟ نگران قد بهاروچه میدونی ببینم بیابغلم:ایستاد کنارم ورهان خندیدم

 

 رهان؟ چیکارمیکردم خب رفتن هم همه بیام نداشتم کلید که من ـ أهورا

 

 خوردی؟ که عموشم ـ رهان

 

 ...همیما همسن:خندید أهورا

 

 ...کنی نگران باباتو منو هرجاگیرنکنی توی جمع حواستو بعد به ازاین ـ من

 

 !تو غرمیزنی قد چه ـ رهان

 

 ...پیرزناس بینی؟عین می ـ أهورا

 

 ...أهـــورا عه ـ من
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*** 

 

 ...شد اینجوری!بابا خالصه ـ أهورا

 

 !عزیزم میزدی زنگ من به باید بهار أرشاـ

 

 ...نبودرهانوبردم واجب:کردم اخمی

 

 نداری؟ کاری خونه میرم من...:بعدشالموبرداشتمـ

 

 نمیمونی؟ اینجا امشب ـ أهورا

 

 !خونه میرم عزیزم نه ـ من

 

 برسونمت؟ أرشاـ

 

 ..برس کارت توبه گرفتم آژانس ـ

 

 باشه؟ زودبخواب شبا توعم:روبوسیدم بعدأهورا

 

 ...خالهـ چشم ـ

 

 ..رفتیم بیرون پذیرایی در از أرشا همراه به ومن رفت تلویزیون سمت به أرشاازجابلندشدوأهورا
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 میشه شکسته حرمتاتون میگه چی ویه عصبی اون که میدونی بهارم نشو دهن به دهن کیارش با زیاد أرشاـ

 !عزیزدلم

 

 أرشا؟:کردم نگاهش

 

 جانم؟ ـ

 

 فکر همش نمیاد خوشم..ندارم آمارهم نیستم اینجا فکرنکن..میخوابیا دیروقت دوشبه کن استراحت امشب ـ

 ...باش فکرخودتم به باشی کارت

 

 ..بفرماین خانوم هرچی ـ

 

 ..بخیر شبت:شدم سوارماشین

 

 ..عزیزدلم خوش شبت.. رسیدی بده پیام ـ

 

 وزنگوفشردم رسیدم عمو خونه به بعد ساعت نیم..کرد حرکت وماشین دادم تکون سری

 !دخترم اومدی خووش:بازکردوگفت در،ورودی عموبالبخند...،دروبازشدوواردشدمـ

 

 چرانخوابیدی؟ مرسی...عموجان سالم ـ

 

 !منتظرموندم میای بودی گفته میدیدم تلویزیون داشتم همینجوری ـ
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 خوابه؟ کیارش:برداشتم ازسرم شالمو شدیم خونه وارد زدموباهم لبخندی

 

 ...کنهـ صحبت اتاقش رفت خورد گزن تلفنش نه ـ

 

 ..میام کنم لباساموعوض برم من ـ

 

 ..عزیزم برو ـ

 

 وارد...ودب گرفته کرمش بدجور فضولی دلم ته...نمیومد صدایی کردم ایستی کیارش اتاق وجلوی رفتم باال هارو پله

 ..شنیدم صداشو خوب وکه رفتم تراس سمت..بود ای استفاده وبدون خالی اتاق...کیاشدم کنار اتاق

 

 ..تالشمومیکنم گلم باشه ـ کیارش

 

 .... ـ طرف

 

 ...توجونمی عزیزم چشم ـ کیارش

 

 !همیم بغل فرداشب البته بله:گفتم وکیارش رفت توهم چهرم

 یرونب پوشیدموازاتاقم ای ساده ولباسای زدم بیرون ازاتاق سریع..نبود مهم برام پسرخودشیفته این حرفای بقیه

 رسیدم اینکه باموضوع أرشا برای وپیامی کردم گذرا نگاهی....اومد بیرون ازاتاقش بیرون هم کیارش که اومدم

 پشیمونیتومیبینم بعداً کن بازیاتو نامزد دوره فعال:گفت کیارش که فرستادم

 

 مسخرت ازحرفای کدوم هیچ برام داره منودوست هم اون أرشام عاشق من نه:گفتم زدومن پوزخندی بندش پشت

 ...وأرشا مهممـ خودم تنها...نیست مهم
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 ...شکر خدارو بینیم نمی خونه این توی ریختتم دیگه کم کم ـ کیارش

 

 بجاش بده پوستت برای عزیزم نخور حرص:گذشتم ازکنارش زدمو بهش ای تنه بردومن جیبش توی دستاشو

 !میشه خوب حالت دختره اون توبغل فرداشب

 

 ؟!کنیددعوان باهم دقه نمیتونیدیه شمادوتا:کرد نگاهم پفیال عموباظرف!اومدم تندتندپایین هارو پله کردومن اخمی

 

 ...کرد شروع یهو پسرت نگفتم چیزی من واالعمو ـ من

 

 نگفتی؟؟؟؟؟؟ چیزی داری زبون متر یه تو ـ کیارش

 

 !من نه کردی شروع تواول ـ من

 

 !نیاریا کم!بدی جواب بلدی فقط نیست حالیت وکوچیکتری بزرگتری که توعم:کرد اخمی

 

 ...خاموشیه ابلهان جواب ـ من

 

 ...بیا عمو:وگفتم گرفتم رو پفیال بعدظرف

 

 .بشوت رو کنترل اون عمو:وگفتم میزقراردادم رو،روی وظرف نشستم مبل رو

 

 بکش کنم؟خجالت پرت چرا!هست دست وقتی:کرد روشن تلویزیون کردوخودش اخمی عمو
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 توعم بخوابم میرم من عزیزم باشه:میزد چشمک{زندگیم} اسم...لرزید جیبم توی وگوشیم خندیدم

 ....شیکــــ دارم،شب زودبخواب،دوست

 

 ...آرومـ شبت!دارم دوست منم:کردم وتایپ نشست رولبم لبخندی

 

*** 

 

 یه به میشدداشتم پخش استریو از آرومی آهنگ کردم، لبهام نزدیک رو چای وفنجون انداختم هم روی پاهامو

 ...باشهـ خاص میخواستم نامزدیمون مهمونی اون عین!زدشه زبون که چیزی..میکردمـ فکر وبِکر خوب تولد

 

 هک کردیم هماهنگ باعمو ،ولی کیاس مهمتراز برام أرشا..بود یکی کیارش تولد باروز دقیقا تولدأرشاس آبان 30

 ...بودم شلخته که من برعکس بود ودقیق خوب خیلی أرشا،عمو برای هم وشب بگیری تولد کیا برای روز

 

 الشخی عین هم کیارش!کنم میتونستم کارها خیلی اونا میرسیدندوباکمک دیگه ساعت تایک هم داییموزندایی

 کیارش؟:دادزدم بودکه درازکش نبودورومبل

 

 ...کمها فاصلمون:کرد نگام

 

 بری؟ بیرون میشه ـ

 

 کردم؟ روتنگ تو جای مگه ـ

 

 !میشه اینجامعذب بیاد میخاد دوسم ولی نه ـ
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 ...میرمـ االن باشه ـ

 

 ...پسرعمو مرسی:زدم لبخندی

 

 کیا؟ راستی:وگفتم رفت اتاقش سمت پریدوازجابلندشدوبه باال ابروش

 

 جانم؟:سرشوچرخوند

 

 نیازدارم؟ کمکت به خونه میای بزنم زنگ بهت:باالپریدوگفتم من اینبارابروهای

 

 چی؟ واس کردی شوهر ـ

 

 !کنها پسرعمومون کارمیخوایم یه حاال....توعمـ خوب:گرفتم حرفشو تنه زدومن حرفو این باخنده البته

 

 ....ششدهـ چرمونرم زبونت گیره کارت آی آی:کرد ای خنده

 

 ...پرو گمشو:کردم اخمی

 أرشا شماره!برســـه بقیه تاهمراه شدم ومنتظرمهال زیادکردم استریو پخش ازخونه،صدای کیارش بارفتن

 خیرباشه؟ صبحی اول!عزیزم سالم:اومد خوابالوش صدای اول وبابوق روگرفتم

 !بودخب شده تنگ برات دلم:خندیدم

 خوشگلم؟ خوبی!تنگت دل فدای من ـ

 کجاس؟ أهورا عالی اووم ـ
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 باید!دمبو تنها من دیشبم کنه کمک تابهش امیرعلی پیش رفت داشت سختی کاردستی دیشب!امیرعلیه پیش ـ

 ...نبود میبودکه خانومم

 خوبه؟ پیشت میام امشب!فداتشم نمیدونستم که من خوب ـ

 ....حلهـ چی همه باشی پیشم وقت وبی شماوقت ـ

 بیمارستان؟ میری امروز خب خب ـ

 ...همسرگرامی بااجازه ـ

 ..بگذره خوش صادرشده اجازه ـ خندیدم

 کن بوسم دونه یه ـ

 لوووس ـ

 گلم؟ خب چیه ـ

 ...میبینمت شب ـ

 !منتظرم صبرانه بی خوب هم خیلی...جان ای:خندید

 نزن صابون دلتم نشو پرو ـ

 ....دیگهـ ای عوضی ـ

 ؟ زندگیم نداری کاری ـ

 ..بگذره خوش عشقم نه ـ

 ...استـ راه در خبری!میگذره ـ

 گفتی؟ چی:گفت باگیجی

 باش خودت مراقب!عزیزم هان؟هیچی ـ

 ...خوشگلمـ امیددیدار به!همچنین ـ

 ....نشستــ لبم رو تاآرام اطلس اقیانوس پهنای به کردمولبخندی قطع گوشی

 

*** 
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 !شدیم ور حمله أرشا خونه به جمعی دسته رسیدوهمه پایان به خوبی به تولدکیارش

 یگهد نیاد اگه وگفتم نداشت رو أرشا تولد به قصداومدن کیارش!بلندشه بودنمیتونست خورده اینقدر که مهال

 ...اومد باإلصرار هم واون نمیزنم حرف باهاش

 ..نشسته غم یه دلم ته ته ولی خوشحالم خیلی امروز بگم میتونم

 ..بود انداخته دلم به بودوترس مونده کم ماه سه پایان وتا آبان30امروز

 

 ...بود کارشده لباس روکل صدف حالت های دوزی سنگ که بودم پوشیده ای دکله بنفش لباس

 ..آدمومیزد چشم برقش

 ...رهاکردم شونم وموهاموروی... انداختم گوشم به الماسی های گشواره

 ...مالیدم چشمام کردموپشت قاطی باصورتی رو تیره بنفش سایه

 ....رنگــ بی هاله یه عین ودرست کمرنگ

 

 ....انداختمـ دستم توی روهم کردم ازدواج میدادمن نشون که وانگشتری زدم رولبهام ای قهوه رژلب

 ....بود سرتاسروجودموگرفته دلپذیری خیلی حس وبایه خوشحال

 کیا؟ خوبی:گفتم شدومتعجب پرت داخل به دربازشدوکیارش که رفتم دراتاق سمت

 

 کیارش؟ خوبی:گفتم کردومن نگاه چشمام به وخیره وبرگشت گذاشت وروسرش دستش

 ...آره آره:دادوگفت تکون حواسی سرشوبابی

 درچیکارمیکردی؟ پشت:کردم دستشوگرفتموبلندش

 !کنی خودتوخوشگل کم کنم صدات بیام گفت آقارضا هیچی ـ

 اینوگفت؟ بابام مطمئنی آها:کردم اخمی

 !نیست پدرت اون ـ
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 ...داد انجام احسنت نحوه به خودم وبیشترازپدر پدری وظایف ولی

 

 !فایدس باتوبی کردن بحث:سرشومالید کردوبادستش اخمی

 

 !میگی چرت چون ـ

 

 ...شهـ دعوامون بعد زحمت بی نکن کَل امروزوبامن یه بفرما:خندید

 

 به.....باشهـ وجذاب باشهـ،خاص ومهربون بلدبودخوب هم کیارش!افتادیم راه پایین سمت به زدموکنارهم چشمکی

 توق هیچ میاره بدست بخواد چیزیو دنده پسریه این میگفت هم میالد....شدهـ بدخلقیاش باعث کارش عمو قول

 به همون هم ها تلخی این فکرمیکنم ولی نبردم پی وقت هیچ اخالقش دوم درجه به!نمیکشه دست

 ....خاطرکارسختشهـ

 

 !آقایون خانوما ـ من

 

 ....بذارید میز رو،روی ها کادو کنید لطف زحمت بی شه پیداش أرشا االناس:خوردوگفتم غلت سمتم نگاها

 

 هم کیا واس هم مارو انداختی توخرج ماه این...خریدیمآ چی یه منوداداشم:گفت رهان...قرارگرفت میز هارو کادو

 ...خان أرشا واس

 

 !بهارجون میشه خوشحال خیلی بابا:قرارگرفت دستم میون دستش وأهورا رفتم ای غره چشم

 

 نهـ؟ مگه زده خفن تیپ که ببینه آقاپسرخوشگلشو اگه مخصوصا اهوم ـ من
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 ...کَلَک نمیرسم توکه به ـ أهورا

 

 ....سوختهـ پدر ـ من

 

 ...میکنهـ غش االن بچم توراههـ زدم زنگ:اومدوگفت سمتم امیرعلی....کردیمـ خاموش المپارو خندیدوهمه

 

 گفتی؟ چی مگه ـ من

 

 !حاملس بهار گفتم هیچی ـ

 

 !بشم حامله منم که نداشیم ای رابطه اصن کهـ اون منو:گردشد چشام

 

 ...گذاشتمـ سرکارش بابا میدونم ـ خندید

 

 !!!!ـســـاکتـــ همه:گفتم أرشا ماشین الستیک باصدای.....برگشتـ خندیدوسرجاش واون گفتم بهش بیشعوری

 

 در دیگه سمت حالی باخوش واون دادم أهورا ودست شادی وبرف ایستادیم در کنار أهورا ومن کردن سکوت همه

 ...ســـــه.....دو.....یکـــ:شمردم وتودلم بستم چشامو....ایستاد

 

 .....مبارکـــــــ تولدت:خوندن باهم بازشدوهمه درباشتاب

 

 هخست:بالبخنددستاشوگرفتم کردومن پخش هوا وتوی شادی برف زدوأهورا برق توتاریکی خوشرنگش چشمای

 ......مبارکـــ زندگیت تولد ونهمین بیست....زندگیمـ ی همه نباشی
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 داشته میتونم تاکی نمیدونم که آغوشی حجم میون شدم پرت ومن نشست باالتراومدوروبازوهام دستاشو

 !رسید قلبم کجای به ازکجا مرد این نمیدونم!باشم

 

 نای میفهمیدم موقع اون واگر داشتم االن مردوکنارم بهترین شدنم فراری باعروس میدونستم چیزوخوب یه ولی

 .....میکردمـ تالش داشتنش دوست برای جون پای تا آدمیه چه مرد

 

 می نقش قلبم توی وجودت زودترازاینا کاش خیلی دیوونه دارم دوست خیلی:زد گوشم به ای ه*س*و*ب أرشا

 ....بستـ

 

 !همسرگرام خدمتتون هستیم:دستشوگرفتم

 

 احسامو وتمام رفت وجودم تاعمق ولبخندی کاشتم ازچالش رفته فرو روگونه ای ه*س*و*ب شیرینی خندیدوبا

 ...دریارسوند کران بی آبی وسعت ژرفای به

 

 کنم؟ فوت بابامن:جاگرفت هردومون بین تشکرکردوأهورا وازهمه نشست مبل رو باخوشحالی

 

 !أرشاس تولد عزیزم ـ من

 

 باشه من رو3 کن توفوت شو9 بابا میخوام منم:برچید لب أهورا

 ...بخواد گلم پسر هرچی:روبوسید أهورا موهای روی أرشا

 !نشه تموم ساعت این لحظه این کشیدموکاش عمیق نفسی

 !ناراحت قلب بدون لعنتی بیماری اون بدون باشیم منوأرشا وفقط روزگیرکنم همین االن کاش

 !خوشگلم بیاببینم:ایجادکرد حصارأمنی أرشادورکمرم جداشدودست ازبینمون أهورا
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 أرشا؟:دوختم چشم خاموش های شمع گذاشتموبه سرموروشونش

 دلم؟ جان ـ

 

 ...میخوامتــ خیلی نشه تموم امشب وقت هیچ کاش ـ

 

 کردی رویایی وبرام امشب دیوونه میخوامت خیلی منم:فرستاد صورتموعقب توی زدوموهای لبخندی

 !هستی که مرسی!خانومی

 ....فداشـ جونمونم بیشترنداریم عشق یه ماکه آقامونونداشت قابل ـ

 !ازوجودمهربونت ممنونم ـ

 

 بچه اینجا بصارو وفالن عشق توفاز نرید عمومی مجمع وسط هووو هووو هوو:زدمومهرازگفت لبخندی

 ...میکنهـ س*و*ه...هست

 خودتومیگی؟ نکنه ـ من

 ..راهه به مهال با بساطش هرشب اینکه بابا نه ـ رهام

 ...حسوووود درآد چشت تا:زد رهام بازوی به محکمی مشت مهال

 !باشی خوشبخت مبارک تولدت پسرم:جلواومد قدمی بابا

 !کردید خوشحالم خیلی دلگرمتون حضور با پدرجان مرسی:ایستاد احترامش به أرشا

 هست؟ من دختر به که حواست:زد لبخندی حوریه

 نباشه؟ خودم دردونه به حواسم میشه مگه منه جون شما دختر أرشاـ

 ...نیست سوزیم دهن آش بهارهمچین....راهو همه این میره کی اووووو ـ رها

 ..اومده شیرین بزی دهن به علف فعال..بخواد دلتم زهرمار:کردم اخمی

 !شدیم که بزم:کرد حلقه خندیدودستشودورشونم که چسبیدم أرشا بعدبه
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 ...رفتیم عمو سمت به بعد کردیمو صحبت مادرم پدر با کمی

 ..باشی شادی به همیشه ایشاال پسرم مبارک تولدت:داد دست أرشا عموایستادوبا

 ...جان وکیارش شما ازلطف مرسی أرشاـ

 ...خاطربهاراومدم به:کرد کج لب کیارش

 من خونه به که کردید رنجه قدم هرحال به خان کیارش میدونم:زد لبخندی خونسردی با کردموأرشا اخمی

 ...اومدید

 

 ... شدم دلخوروناراحت ازکارش وخیلی رفت کیارش مهمونی وسط وبماندکه گذشت باخنده مهمونی آخر تا

 ....جِنِ دختره همون لیاقتش بزنم حرف غدپرمُدَعا مرد عمراًبااین خوردم قسم

 ..شدم خسته خیلی خدا وای:درازکشیدم مبل رو باخستگی

 نک استراحت برو:وگفت ریخت زباله پالستیک توی بارمصرفو یه های سفیدشوباالزدوظرف لباس آستین أرشا

 !کفشا بااون پابودی رو همش...گلم

 

 ...کنم کمکت خودمم واسا نه:گفتم کردومن نگاه بلندم پاشنه کفشای بعدبه

 ...شید من دندونای سفیدی خیال بی امشبوتوروخدا مسواکم بخوابم رفتم که من:بازگفت نیمه باچشمای أهورا

 !کنی مسواک تمیزدندوناتو باید صبح فردا ولی نزن ومسواک امشب نیوفتی برو راه درست:خندید

 بهارجون بخیر شب بابا بخیر چشم،شب ـ أهورا

 بخیرپسرم شب ـ أرشا

 ...بخوابی خوب ـ من

 بگیرم؟ دوش اتاقت توحموم أرشامیشه:چرخوندم کردیمودرآخرکمرو جمع ظرفارو هم برگشتموهمراه أرشا سمت

 !فداتشم برو:کرد رها رومیز زدوگوشیشو لبخندی

 ...بوسیدم هوا تو گونشو

 ...خیزرفتم حمام سمت
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 ..بود نشسته لبخندرولبم حموم زیردوش

 !ازهمیشه تر میکردودیونه زده ذوق منو أرشا خوشحالی

 ونا آرامشمومدیون میریخت بهم افکارمو هردقه وتوی کنم فراموشش ونمیتونم دارم دوسش خیلی که میدونستم

 ...بودم درخشان جنگلی چشمای

 ....دربرهـ خستگیمون کن دم چایی یه زحمت بی...میام بگیرم دوش منم:گفت پوشیدموأرشا ساده لباسهای

 ...چشم ـ

 ..کردم قاطیش هم چایی پیمونه ویه ریختم چایی توی دارچین

 ...کردم نگاه بنفشم خورده الک ناخنهای وبه نشستم آشپزخونه داخل صندلی روی

 خانومم؟ توفکری:نشست برهنم شونه روی دستی

 تو به داشم اهوم:بردم دارش نم وتوموهای اوردم ودستموباال کاشت زیرگردنم ای کردموبوسه سرشوخم

 ...فکرمیکردم

 ..نشوند پاهاش رو،روی ومن نشست من بلندکردموجای منوازجام

 فکرمیکردی؟ آقاتون خوشتیپی به:گفت واون کردم میریخت،نگاهش لباسم روی ازموهاش آب قطرات

 !چشاششش بااون!شده زشت آقای یه زنه خوشگل خانوم یه اینکه به نه ـ من

 !من خوشگل جونم إی:قراردادوکشید انگشتاش خندیدوبینیموبین

 ...جونت نوش!بفرما:میزگذاشتم وروی سفیدریختم های لیوان توی و بلندشدموچایی ازروپاش

 

 أرشا؟:نشستموگفتم کنارش روصندلی

 أرشا؟ جان ـ

 ..بیدارباشم باهات تاصبح میخوام بزنیم قدم توحیاط کم یه امشب ـ

 !!!!! نهـ که چرا!ازخدامه ـ

 ناب حس ازاین دادوسرمست تحویلم دلنشینی لبخندهای واون کردم نگاه خوردنش چای زدموبه لبخندی

 ....شدمـ

 داره؟ یااصالمعنایی میگذره؟و معشوق به عشق مگردنیابدون بودم خنده خوش مرد این ی دیوانه من
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 ...میشد گرم مردونش دستای توی ودستام میزدیم قدم کنارهم

 !ندم وازدست مستقیم گرمای این کاش!باشه مستقیم گرمای یه همیشه کاش

 !کنم خوشحالش همیشه بتونم کاش!باشه من ابدمال تا کاش

 بهارم؟ أرشاـ

 جونش؟:دوختم أرشا صورت به نگاهموازآسمون

 ! باش داشته دوسم وهمیشه نکن فراموشم وقت هیچ ـ

 !ازاین بهتر چی چشم روی به ـ

 ... بودنشست مجنون بید درخت کنار که بزرگی سنگ روی

 تپه؟ می کی برای قلبت:چسبوندم سینش وسرموبه نشستم کنارش هم من

 !خودم برای معلومه:گفت باشیطنت

 ....باووووشهـ عه:گفتم خندیدموبااخم

 ..... نداره ارزشی هیچ تو بدون قلب این:وبوسید دستموگرفت

 هرکدومش که باش نفسهات تک تک مراقب!أرشا ندارم غمی هستی تاوقتی:گفتم بسته زدموباچشمای لبخندی

 !منه بندوجود

 

 آرامش یعنی!چیز همه یعنی داری دوستش که مردی اززبون دوکلمه همین که بود دارمی دوستت تنها جوابم

 !....!زندگــــــــی یعنی یکی برای وجودت یعنی...نشدهـ وارد بهش ای خدشه وهیچ سالمه قلبت یعنی..محض

 

***** 

 

 ..بخیر ظهرت!خوشگلم سالم:خورد زنگ گوشم توی أرشا صدای که بازکردم زور چشاموبه صبح

 ببخوا عزیزم خوابیدیم دیروقت دیشب:خندید أرشا که داشتم چشمام داشتن بازنگه برای وسعی کردم نگاهش

 !بخورم صبحونه میرم أهورا با من
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 ....بریمـ باهم واسا نه نه ـ من

 عالف هم أهورا گلم بخواب ساعت نیم:داد سرتکون باتأسف بازشدواون آبی اسب اندازه دهنم که کشیدم ای خمیازه

 ....خوابهـ

 ...بیا توعم پس ـ من

 ...نمیاد خوابم من خانومم نه:خندید

 یانهـ؟ میای میاد خوابش خانومت ولی:کردم اخمی

 دزیا خواب این:گفت واون گذاشتم پاش روی سرمو ومن نشست تخت وروی گذاشت مبل رو زدوگوشیشو لبخندی

 !بهارم نیستا خوب تو

 ...میاد خوابم نزن حرف فعال ـ من

 

 ...شد بسته من کردوچشمای حرکت موهام توی کردودستش کوتاهی خنده

 ..زیاد نمیومد خوابم

 !بشه چیزیش میترسیدم نخوره تکون ازکنارم هم لحظه یک داشتم دوست ولی

 ...بذارهـ تنهام خبر بی روزی یه میترسیدم

 ....میدهـ آزارم نبودش فکر ازدرون ولی دارمش بااینکه

 أرشا؟:وگفتم کردم دستشولمس توی فام نقره وحلقه چشاموبازکردمودستشوگرفتم

 أرشا؟ جان ـ

 هستی؟ اینقدرفکرمن چرا باشم داشه ای رابطه باهات دارم دوست من ـ

 !شه من مال چیش همه زودتر هرچی خانومم دارم دوست منم:کرد نگاه مستقیم چشمام به شدو خم صورتم روی

 !کنی ازدواج بعدمن بتونی فکراینکه هستم توهم آینده فکر میکنم بعدهم فکر ولی

 

 !أرشـــا نمیکنم بعدتوازدواج من:شد جمع صورتم

 ... باشی تنها من بعدنبود نباید تو کنی ازدواج باید:صورتموکنارزد توی موهای
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 هوهرلحظ میکنی منودرک که تو االن عین درست کنه تادرکت!باشه داشته دوستت تا داری محکم مرد یه نیازبه

 ...هستی کنارم

 

 !گشنمه:اومد داخل خوردوأهورا در به ای تقه که بزنم حرفی خواستم

 ؟...بلدنیستی سالم ـ من

 اینقدر شکم این ولی میاد خوابمم:گذاشت سینم روی وسرشو نشست شکمم اومدوروی کردوسمتم خمارنگاهم

 !برسم حسابش به گفتم دراوردا زشت صدای

 نگاهش مستقیم بودومن فکر میکردوتوی گونمونوازش انگشتش با أرشا!بردم أهورا موهای دسموتوی

 بهار؟ خوبه حالت:کرد نگاهم أهورا...میکرد

 چی؟ شما بعله:کردم نگاهش

 ...نیست خوب حالش یعنی میکنه نگاه دیگه جای به وقتی بابا:کرد نگاه أرشا به

 أرشا؟ خوبی:وگفتم برگشت سمتم نگاهش که گرفتم رو أرشا دست

 خانوم؟ برم من آره:گفت گُنگی زدوباحالت لبخندی

 ...شدیا کش دراز بهار رو که پسرم نیست کم وزنت جان أهورا:گفت وأرشا گذاشتم بالشت روی سرموازروپاش

 ...بابا میکنم فکر بهش:کرد اخمی أهورا

 داری؟ بابامودوست:درازکشید کنارم وأهورا رفت بیرون ازاتاق أرشا

 !دارم دوسش که معلومه:کردم نگاهش

 !باش مواظبش ـ

 شده؟ چیزی ـ

 بهارجون؟ ـ

 جونم؟ ـ

 ؟ نیست خوب حالش بابا ـ

 گفته؟ کی ـ

 ..زد حرف باهام تواتاقم اونشب!خودش
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 ...باشم نیروانا تووخاله مواظب گفت.

 ...دارم دوست خیلی رو بابا من

 داشتم؟ ترس کم خودم

 داشتم؟ درد کم

 داشتم؟ بغض کم

 داشتم؟ شکست حس کم

 ...منومیترسوند بینشون حس بودواین شده أرشا وابسته ازاندازه بودوبیش بچه أهورا

 نمیدی؟ نشون راهی یه چرا خدا

 !عزیزم میشه خوب أرشا:چشاموبستم

 بشونی؟ دوشت منورو میشه خاله:ایستاد تخت روی وأهورا کردم عوض رو أهورا خودمو لباس

 !خوشگلم نمیرسه زورم من بگو بابات به:گردشد چشام

 !ذره یه خدا تورو:گفت غنچه ریزکردولباشوهم چشاشو

 !سنگینه قدم چه ماشاال گذاشت سرم روی ودستاشو نشست رودوشم واون شدم خم کمی تخت جلو

 !چهب بیاپایین...شدی سوارشم بعد توعه نصف خودش بهار پسرم:کردوگفت نگاهمون گشاد چشمای با أرشا سرپله

 نمیرسه بهارزورش کنن بلندت میتونن مردن ورهام رهان:وگفت روگرفت أهورا اومدوازپشت باال هارو بعدپله

 !پسرم

 ...اوردمشا اینجا تا اتاق دم از أرشا واه ـ من

 

 !میگیره درد کمرت نیست خوب ولی عزیزم میدونم:زد لبخندی

 !دیگه مردی توهم توشم سوار شو دوال بابا خب ـ أهورا

 ..بخور چیزی یه بیا فعال بعدا ایشاال أرشاـ

 بهارم؟:وگفت هردومونوگرفت بعددست

 ...شد قطع بدم جواب میزدتااومدم زنگ دوستت بود مبل روی گوشیت:کردموگفت نگاهش
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 حاال؟ بود کی عه ـ من

 ...فقط گوریله بهارجون؟یه داری دوست چندتا مگه ـ أهورا

 !واجبه احترامش توعه از بزرگتر مهال پسرم عه ـ أرشا

 ..نداریم مهال منو ـ أهورا

 !نمیشی وجبی نیم این زبون حریف تو عزیزم:خندیدم

 به رو میکردومنوأرشا تایید هی پر بادهن هم وأهورا میکردیم صحبت أهورا مدرسه ودرمورد نشستیم میز پشت

 !مینداخت خنده

 ...میرم من:پرید پایین ازصندلی زودتر أهورا که بلندشدم میز ازپشت خونه زنگ باصدای

 

 ...دورشد چشام دوییدوازجلوی آیفون سمت بعدبه

 خوشگلم؟ نمیخوری عسل چرا:گرفت سمتم ای لقمه أرشا صندلی روی بانشستم

 !میزنه دلمو شیرینه خیلی ـ من

 ...بخور لقمرو یه این ـ أرشا

 !عمته بابا:گفت أهورا که میجوییدم روداشتم زدمولقمه وچشمکی گرفتم ازش دادمولقمرو تکون سری

 !بخور تر آروم نشده چیزی خانومم یواش:داد دستم رو چای لیوان گیرکردوأرشا توگلوم لقمه

 ...اومده غزال بابا:وگفت نشست میز پشت بااخم أهورا

 

 !رسیمیت ازشون که نگو:زد ضربه کمرم به ومکردوآر پنهون لبخندشو خندیدوأرشا پریدوأهورا گلوم تو چای اینبار

 مواجه باهاشون یکهومیخوام!تعجبیه اومدنشون االن ونیومدن اومدن إفان نامزدمون وجشن تولدت واس واال ـ من

 !خب میترسم کوچولو یه شم

 !داخل اومدن پاشو:بلندشد دادوازجاش دستموفشاری

 غزال دختره واون خانوم عمه پشت بود أرشا ی خونه باغبون که کیمیا وپدر رفتیم ورودی در سمت به مون هرسه

 ...میومد راه

 !خودتو کردی خفه:گفت وأرشا دادموشالموجلوترکشیدم دهنموقورت آب
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 ...بهار موندس عقب غزال:خندیدوگفت قیافم به أهورا

 آدمای به قیافش..بود چشماش رو طبی عینک أرشاویه همرنگ چشمای..دوختم چشم غزال گردشدوبه چشام

 ...بود کرده رسمیش خیلی ایش سرمه دست یک تیپ میخوردواما دکتری ویاشایدم مهندسی عین باکالس

 

 !اوردید تشریف عجب چه!سالم:گفت اومدوأرشا سمتمون بااخم خانوم عمه

 

 که یبادختر اونم بیام نامزدیت جشن به که انتظارنداشتی کردی بیرون ازخونت منو روز واون توکوچیکتری ـ عمه

 ...نیست من دلخواه

 

 !عزیزم سالم:اومد أرشا وسمت برداشت شالشوازسرش خیال بی خیلی غزال

 

 فهمیدی؟ تونیست عزیز من شوهر!توخونس که عمته عزیز:کردم اخمی

 

 !خانوم غزال سالم:زد لبخندی کردوأرشا نگاهم باتعجب أهورا

 

 !تاثیرگذاشته روت خدمتکار دختره این خوب میبینم ـ عمه

 

 باأهورا من جان أرشا...نزن حرفی نمیدونی چیزی ازمن شما دومندش خدمتکار نه بودم پرستار من اولندش ـ من

 ..بگیر تماس داشتی کاری میرم مهال پیش

 

 !خوشگلم برو:زد لبخندی بارضایت أرشا

 

 اتاقش سمت کشیدموبه رو أهورا دست بردومن پذیرایی سالن سمت فیسو فیس غزال واون بعدعمه

 ...بودافتاد مبل روی که گوشیش به نگاهم که کردم تایپ أرشا برای کردیموپیامی لباسامونوعوض...رفتیم
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 جانم؟:اومد بالبخندسمتمون واون صدازدم رو وأرشا رفتیم پذیرایی سالن سمت

 

 !بیا دنبالم خودت میزنم زنگ بهت:دادم روبهش گوشیش

 

 ..میکنها اذیتت أهورا:داد وادامه گفت چشمی

 

 ..میدم قول نمیکنم اذیت نخیرم ـ أهورا

 

 ..عزیزم بسالمت ـ أرشا

 

 ..خداافظ ـ من

 

*** 

 

 غذاخوردنشون به فقط وسرمیزغذاهم ندادم اهمیتی!ندارن قصدرفتن فعال میگفت أرشا..افتاد غزال به بازچشام

 به هی وأهوراهم میگرفت خندم میکردومن پاک لباشو بعدبادستمال میخورد قاشق یه خانوم عمه..میکردم نگاه

 ..میدوخت چشم غزال

 

 جان؟ أرشا:گفت تودماغیش باصدای غزال

 

 !أرشا آقا ـ من
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 ..کنم صداش آقا نداره دلیلی!جوریم باهم خیلی أرشا منو:کرد اخمی دادوغزال خندشوقورت أرشا

 

 ؟!مفهومه!بذاری اسمش آقابغل بعدجورنیستیدوباید به ازاین ـ من

 

 !گلم مداراکن تو حساسن روشون جان أرشا خانوم غزالم ـ خانوم عمه

 

 !نفعته به بده گوش عمت حرف به:زدم لبخندی

 

 قربون هم وأرشا میگرفتم مچشو منم میرفت کج پاش غزال وهی میگذشت وغزال خانوم عمه ازموندن هفته یک

 یب هیچ خانوم عمه مدت این طی...خداروشکر وبرن کنن گورشونوجمع گرفتن تصمیم دیگه امروز!میرفت صدقم

 پدرمادر هرحال به میگفت هی هم وغزال گرفت بیشترتحویلم دارم خانواده فهمید که نکردوبعدهم حرمتی

 هم خانوم غزال راستی!شه آدم تا توحلقش سفیدشوبریزم ردیف دندونای میخواستم میخوردم حرص آی!نداره

 ...میکردا تعریف ازکارش همچین!پزشکن دندون

 

 !دخترم شی خوشبخت أرشا با امیدوارم:فشرد دستمو خانوم عمه

 

 !!!سالمتـــ به!مرسی:شد کج لبم

 

 رها نفسشوتوهوا وأرشا رفتن هردوشون میکرد،درآخر نگاه نمیدادوفقط نشون واکنشی هیچ هم أهورا

 !اومد کنار نازی که خوبه اوووف:کردوگفت

 

 !گرفتی ماهی این به خانوم...نیاد کنار میکرد غلط ـ من

 

 !ها عممه ادب بی:خندید
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 !زشتش چشای بااون....زرهـ فوالد مادر یا عمهس ـ أهورا

 !چیزارو نگیراین یاد بهار از توکه پسرم عه ـ أرشا

 

*** 

 

 وهرش توکی میگفت شوخی به واونم میکردم اذیت عمورو بودوهی پوکیده حوصلم وازبیکاری انداختم پام پامورو

 حبس تواتاق میکردم خودشواحساس وهمشم وندیدم کیارش اصن مدت این توی!شم خالص ازدستت بری میکنی

 ...میکردا بارم درشت تیکه دوتا دادنم حرص واس میکردقبلنا

 

 عمو؟ ـ من

 

 بله؟:گرفت تلویزیون از عموچشم

 

 !مفنگیاس عین میاد بیرونم تواتاقه همش زده؟که چیزی کیا ـ

 

 !!!!بهــــار:کرد عمواخمی

 

 !میرم شمال دوستام با نیستم روزی سه دو من:ندشدازجابل خندیدمواون

 

 !!!بانوشابه وجوج شنبه سه ـ من

 

 !خب بیا داری دوست:زد لبخندی
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 !پاتال پیر مشت یه پیش بیام ـ

 

 اونا!عمو که نبودی شما منظورم:بلندشدم مبل ازرو اومدکه گردشدوسمتم چشاش ثانیه سوت نیم درعرض

 .....شدهـ سبز لبتون پشت تازه شما تخته به بزنم ماشاال!روگفتم

 

 !کنه کوتاه زبونتومیگم شوهرت خونه بذاربری..درازیا زبون خیلی ـ عمو

 

 ...هستـ کوتاهی فکر تو خودشم اون ـ من

 

 ویر کردمودراخر پایین تلویزیونوباال های شبکه ومن بودرفت باال طبقه های زیرپله که اتاقش سمت خندیدوبه

 مدوستام دروبازکن زحمت بی بهار:بلندشدوعموگفت خونه زنگ بعدصدای ساعت یمن!کردم ایست ای کره فیلم

 !بخورنوبریم چایی یه بیان

 

 !چشم روی به ـ من

 

 اهمونگ بازکردم رو در،ورودی..وفشردم آیفون کردمودکمه مشکیموتن پانچوی برداشتمو لباسی ازچوب بعدشالمو

 رز خطای شونش روی که جیغ قرمز بودوتیشرت سرش حصیری کاله یه یکیشون..افتاد مرد تا سه به باتعجب

 رَپِری هکال یکی اون!شلواربشه تا میخواست تردیگه نیم یه بلندبودا شلوارکه سفیدالبته شلوارک وبایه داشت

 لباس بازبودوزیرش هاش دکمه سفیدکه ساده بودوپیرهن خورده روش خردادماه بودوآرم مشکی بودکه سرش

 ستهب بلندتربودوازپشت ازمنم ماشاال سفیدکه دست یه موهای!باحاله چه!ببین یکی اون!ساده باشلوارجین مشکی

 !مشکی سفیدـ دوخط باشلوار آبی کوتاه آستین تیشرت!قیصری سیبیل...بود

 

 !گرفته تورو چشمش انگار یاسر،دختره:گفت زیرلب یکیشون اومدمو خودم به کردکه إهمی إهم ازمردا یکی
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 !داخل بفرمایید!سالم:کردم خندمومهار

 

 !باشیم خدمت در چای یه بفرمایید:گفتم ومن شدن خونه وارد هرسه

 

 کجاست؟ داریوش:بودگفت پوشیده شلوارک که اون

 

 ...میپوشید لباس کنم فکر ـ من

 

 وشما؟ سیاوشم ـ

 

 ....بهارمـ ـ من

 

 !هستم داریا!خانوم سالم:جداکرد ازچشماش دودیشو عینک خوشگله کاله زدواون لبخندی

 

 ....خوشبختمـ ـ من

 

 !یاسرهستم:کرد تعظیمی موبلندهم اون

 

 !آشناییتون از خوشحالم:وگفتم خندیدن دو اون

 !اینجان کیا ببین به به ـ ـ

 !موند ثابت کیارش روی خورد چرخ نگاهم

 ترمیکرد قیافشوجذاب بودکه نشسته صورتش روی ریشی بودوته پُرتَرشده خوشرنگ موهای

 !میریختم لیوان توی چای شدوبلندبلندمیخندیدومن پرسی احوال مشغول
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 !بهار زادم برادر ها بچه:کرد بالبخندنگاهم عمو که رفتم اونها سمت به گذاشتمو سینی توی هم وشیرینی شکالت

 !شبیهته اینقدر چرا میگم برادرزادته عه یاسرـ

 !شبیهم بیشتر که من شبیه کجاش ـ کیارش

 

 ...حســـود آی ـ سیاوش

 

 ریختی؟ توش هِل:گرفتوگفت رودستش چای ولیوان نشست کنارم هم وکیارش نشستم روبروشون

 

 داره؟ ایرادی:کردم نگاهش

 

 !نه:زد لبخندی

 

 گیره؟ کارش لبخندزد،نکنه چی که پرید باال ابروم

 ...برهـ آتوگرفته؟بذارعمو این گندزدم من نکنه

 !میفهمم

 ...میومد خوشم ازش بودوخیلی نمکینی خیلی آدم یه وداریا زدیم حرف عمو دوست باسه هم ساعت نیم

 ...میزد حرف ای ومحاوره راحت خیلی شیکش اسپرت تیپ برعکس

 

 میکردکه نگاه چیزی به بودوبااخم گوشیش توی سرش!کردم حرکت در،ورودی سمت به وکنارکیارش دروبستم

 کیارش؟:گفتم

 

 بله؟:کرد نگاهم
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 شده؟میتونم چیزی!خوردن غذا برای حتی! بیای بیرون ازاتاقت ندیدم اصن اینجام چندروزه خوبه؟من حالت ـ

 کنم؟ کمکت

 

 !ازلطفت مرسی نه:داد تکون سری کیارش

 

 این!بودم نکرده کاری که من!کلماتش ازسردی کردم تعجب شدومن واردخونه تندترکردوزودترازمن بعدقدماشو

 ...بهارا بابا ناخوشه خودش

 

 !درازکشیدموچشماموبستم روتختم

 !نداشتم أرشا شدن خوب به امیدی هیچ امیرعلی پیام باخوندن

 !مطلق ناامیدی

 گفت کردم صحبت أرشا درمورد باهاش روسیس قلب جراح بهترین دوستم سامان:چشاموبازکردموبازخوندمش

 متأسفم!نیست شدنش خوب برای تضمینی واصن بمیره زودتر شاید شه عمل االن اگه باالس عمل ریسک

 !خوش روزت!چیکارکنم نمیدونم واقعا!بهار

 

 !نداد جوابمو که گرفتم رو أرشا شماره

 !بود رفته جونم توی ونگرانی ندادوترس جواب کسی بازم که خونروگرفتم شماره

 تو؟ کجایی سالم:دادم جواب تندی...افتاد أرشا شماره به ونگاهم رفتم طرفش گوشیم زنگ صدای با

 

 !نشدم تماست بیمارستانم،متوجه!خانومم سالم ـ

 

 خوشگلم؟چته؟ خوبی:گفت که کشیدم ازسرآسودگی نفسی!میشنیدم خوب منم هاشو قدم صدای

 

 ....شدمـ نگرانت ندادی جوابمو هیچی ـ
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 ....شنیدمـ دیگه چیز جاش ولی بده جوابمو تا منتظرشدم

 

 ....خوبهـ حالتون معیری آقای ـ ـ

 

 ....خبربدهـ رحمتی دکتر به یکی ـ ـ

 

 ...کنید بلندش ـ ـ

 

 اتاقم شدودر پخش اتاقم ممتعدتوی ها بوق شدوصدای منقبض تنم سُرخوردوتموم ازدستم گوشی

 !کن کمکم خدا تورو.....خدااا وای!نمیفهمیدم!میگه چی نمیفهمیدم ولی دیدم چشام بازشد،کیارشوجلوی

 

 !گیرم دل}

 

 ....!پلومـ کم یه بمون

 

 ...!توگلومـ بغض این

 

 ...{آرزومـ بازبشه نذاردیدنت میکشتم

 

 شده؟ خوبی؟چی:گفت ترس با وکیارش اومدم خودم به شدیدی باتکونای

 

 ....شد بد حالش....أرشا کیارش!أرشا ـ من
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 کجا؟هان؟:گردشد چشاش

 ...بریم بیا توروخدا:بلندشدم ازجام تندی

 آدرس تندمیروندومن...بود منتظرم ماشین توی وکیارش انداختم روسرم مسخره وشال زدم چنگ هوا مانتوموتوی

 ....دادم بهش رو أرشا کار محل

 

 ...روزیــ یه چشام میشه ابری}

 .....نیســ دور روز اون که

 ....نیستـ مقدور ولی برگرد میکنم التماست من

 ......برهـ پیش غصه سمت سرنوشت بذارم باید

 .....{ـ.برهـ زندگیش پی باید دوتا ازما یکی

 

 !معیری أرشا!معیری ـ من

 خانومشین؟:پرستارگردشد چشمای

 کجاس؟!احمق نمیبینی حالشو سواالس این وقت ـ کیارش

  کردودوییدم جمع داشتم توان هرچی دستموکشیدومن دادوکیارش نشون رو انتهایی اتاق دست با پرستاری

 !شدم خیره ورودممنوع به

 ...میرفتم داخل باید نداشتم طاقت نمیتونستم

 ؟!رهطو چه شوهرم حال!آقا:افتادوگفتم سفید روپوش با مردی به بازشدونگاهم ای شیشه در که رفتم جلوتر قدمی

 

 همسردکترید؟ شما:کرد نگاهم

 !میگم تسلیت!متأسفم:دادوگفت تکون باتأسف سرشو دادم سرموتکون

 !میگم تسلیت

 !عمرم جمله وبدترین جمله تنها
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 اون ولی میزدم وجیغ شکست موندوبغضم ثابت تخت روی وچشام رفت کنار ها پرده...چرخید ذهنم توی وار إکو

 ...نبود

 .....گذاشتـ تنهام آخرم!نبود لعنتی!نبود

 !کیارش؟دیدی رفت دیدی:افتادم روزمین

 !رفت اون ولی کوبیدم می زمین به بامشت

 !بودم پیشش کاش

 ....رفتمـ سمتش اوردن بیرون اتاق اون از رو وأرشا جداکردم ازش تنفرخودمو کردوبا بلندم اززمین کیارش

 !بزنم دست بهش نمیذاشتن

 أهورا جان أرشا!کردی ولم سردوماه!بود نشده ماه سه هنوز!بلندشو بهارت مرگ!بلندشو أرشا:گرفتم دستشو

 !توروخدا!من مرگ أرشا!بلندشوو

 

 ...کنارزدم رو مسخره سفید ملحفه واون باالتررفتم

 ...بود بسته جنگلیش چشمای

 !ببینمش نمیتونستم دیگه!بسته بسته

 !بود وبرداشته بیمارستان کل هقم هق

 چرا؟ چرا؟عاخه!من أرشای آخ:ودادزدم کردم وبلندبلندگریه گرفتم سینم شدوسرشوتوی خم زانوهام

 

 ....بودمـ محتاج کسی دستای به من}

 ....بود من مثل یکی محتاج خودش که

 .....روز یه بودن توزندگیش خیلیا

 ...{بود من مثل کی زندگیش توی اما

 چسبید بیمارستان سردسالن سنگ روی وسرم!چشاموبستم!افتادم زمین جداشدورو ازش دستم
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 ...میزنی پر پر داری}

 ....آخریهـ ی ه*س*و*ب

 .....بمونی آروم میخوام

 ....سرسری خندهات

 ....نوریو براهه چشم

 !{خاکستریه روزات

 

 بهار؟ داری چی دیگه شد؟االن تموم چی همه

 ....رفت میفهمی...برد وقلبتم روح رفت داری؟اون چی هان

 !عاخه چرا!لعنتی کردی کمترش چرا تودیگه...بود ماه سه خدا!بود ماه سه

 بهار؟ ـ کیارش

 !گفتناش بهارم صدای

 !گفتناش وعزیزدلم گلم!گفتناش خانومم

 ....کرد ول منو....گذاشتــ تنها منو....بُرد باخودش همرو!خندهاش

 

 !....بکن زاری گریه پنجره پشت ابر}

 !بکن داری آبرو من بارونیه شب

 {بکن کاری سوزوندنوآسمون باغمو

 

 ...اومد باال خوردوسرم زنگ گوشم توی نیروانا صدای

 رفته؟ اینجام؟چندساعته چندساعته افتادومن بهم چشماش

 .....وبلندترشد بلندتر...سرگرفت گریهام نیروانا ندیدمش؟بادیدن چندساعته
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 ......شلوغـــ کافه توی}

 ....نشستنو روبروت

 ....دلتوشکستنــو

 .....دلتوسوزوندنـــو

 ....دادبکــشی داری دوست

 ..{دستوپاتوبستنـــو

 

 شدهـ؟ چی:افتادوگفت نیرواناروبروم

 رفت؟ دیدی:دادم بغضموقورت

 دیدی؟ نیروانا

 .....فکرمنونکردورفتـــ نامردت داداش اون

 !نمیخنده برام دیگه...رفت بخدا

 ؟!چیکارکنیم أرشا بدون أهورا منو!کنم حس بغلشونمیتونم دیگه

 !میفهمی!ندارم میفهمی!مستقیموندارم گرمای اون دیگه!نداشت؟بردنش زندگی حق من زندگی مگه

 

 ...کرد سکوت نیروانا

 ...رفت هم سمتها اونتا صداش که زیرگریه زد چنان یهو کردولی سکوت

 !دادمش ازدست نمیشه باورم!دادم زندگیموازدست من

 

 ....کنی نگاه هرجوری}

 ...وبــــد باشی زیرپا

 ..... بذاری زانوت رو دست

 .....بــــد و پاشی ونتونی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

276 

 

 ....وبد وتنهاشی تک آدم هرچی بین

 !{حوصلگی بی غرق برن بیان هاا هفته

 !نشنیدم چیزی ودیگه افتادم شدوروزمین بسته چشام

 

 ....میزنی پر پر داری}

 .....آخریهـ ه*س*و*ب

 ....{بمونی آروم میخوام

 

*** 

 

 !کجام میدونستم

 ...نبود چشام بازکردن برای میلی ولی

 میرفت؟ دستم توی لعنتی سوزن بوداون بارچندوم

 اتاقم توی رز،رو گالی بودکه میرفتم؟بارچندوم ازهوش ولی برم سرخاکش برمیداشتم قدم بودکه بارچندوم

 پرپرمیکردم؟ سرعکسش

 .....بارچندم

 بیدارشدی؟ بهارجون:اومد أهورا وصدای فشاردادم چشاموروهم

 خوبی؟:وگفتم اومدودستموگرفت سمتم کردم نگاهش

 ...نداشت مضحکم سوال برای جوابی

 ...بود پریشون خوشرنگش بودوموهای گودرفته عسلیش زیرچشمای

 ...کرد منوخاک!منوکشت بارفتنش لعنتی اون

 ...افتاد کیارش به دربازشدونگاهم

 نیست؟ چندروزه مشکی؟راستی!داروشلوارجین دکمه مشکی پیرهن
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 گرفته؟ چشاشوازم نکردم؟چندروزه حسش ؟چندروزه!صداشونشنیدم چندروزه

 ....گرفتـــ راه وبازاشکام چشاموبستم

 نابودکنن؟ بدن؟میخوان میخوان دق!نمیشن تموم اشکا این

 !بودم من!میگن؟ناکام؟نه چی بهش االن!قبرستون سینه رفت...رفت أرشا که کنن ثابت میخوان نه

 !نزن دست من به:چشاموبازکردم کردکه واشکاموپاک نشست روگونم دستی

 !بیمارستانه اینجا هیس:کرد اخمی

 !بزنی دست من به نمیاد خوشم ـ

 !بپوش لباس پاشو!باش باشه،آروم 

 !گرفت آتیش دلم دادکه تحویلم دادولبخندخشکی مانتوموبهم أهورا

 نه؟ مگه تنهاشدیم أهورا منو کردیم؟خدا گناهی چه أهورا منو مگه

 !سوارشو:گفت وکیارش دستموگرفت اومدیم،أهورا بیرون ازبیمارستان

 !نشو من عالف!توبرو!باشم تنها باأهورا میخوام!نه:دادم سرتکون

 !باشی تنها میتونی هم بعدا!بهار نیست خوب حالت:کرد نگاهم

 زنب زنگ هست بهار توگوشی شدشمارم چیزی باشه بهار به حواست جان أهورا:گفت که کردم نگاهش باعصبانیت

 باشه؟

 ...عبورکرد ازجلومون دادوکیارش تکون سری أهورا

 ..کردم نگاه هام قدم وبه انداختم پایین سرمو!پیچیدم بیشتردورخودم رو ای قهوه بافت

 ...بود ساکت هم أهورا.

 ..بود چندسالش هورا مگه خدا بگو اخه

 !نیست کمت!گرفتی منم أرشای باباشوگرفتی گرفتی مامانشو

 !بگیر منوهم جون خواهشا

 خاله؟:دستموفشرد أهورا

 !گشنمه من بخوریم بخر چی یه بیا:گفت واون کردم نگاهش
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 ..نشستیم روصندلی!رفتیم فودی فست سمت به زدمو جونی لبخندبی

 !پاسخ بی تماس تا01!اوردم بیرون وگوشیمو کیفمورومیزگذاشتم

 ...ندادم اهمیتی

 بودم خیره بهش میدادومن تکون أهوراپاهاشو!هردومون!بودیم وساکت همبرگرددادیم دوتا سفارش

 !کردن خاکش واقعیم بابای بغل!بریم بابا پیش بعدازاینجا میشه:کرد نگاهم.

 نخوابیدی؟ چندروزه:دادودستاشوگرفتم سرموتکون

 ....ندارهـ دوست اینجوری بابا!خاله قرمزن چشات!تونخوابیدی قدرکه همون ـ

 ... انداختم شدوسرموپایین چشام تاری باعث چشام توی اشک هجوم

 !باشه داشته دوستم که نیست دیگه بابات:غلتیدوگفتم روصورتم اشکم قطره

 چون ردمک بودنوقبول أرشا با اول اون که پشیمونم بگم نمیخوام!نیست داشتنی دوست لعنتی اون نیست دیگه آره

 ...میشد دگرگون حالم أرشا من کردم تجربه چیزهارو خیلی أرشا با من نیستم

 

 ...میومد میزما دوختم،سمت بودچشم دستش زردی سینی که مردی وبه کشیدم عمیق نفسی

 نیازندارید؟ دیگه چیز:سفارشامونورومیزقرارداد

 .ممنون نه:کردم نگاهش

 ... بود کردم،گشنم نگاه ها ساندویچ وبه زدم تکیه صندلی به

 !بخورم منم کم،تا یه بخور تو اول:فرستاد وسمتم سینی نداشتم،أهورا چیزی خوردن به میلی ولی

 عزیزم ندارم میل من ـ من

 !نمیخورم وتاتونخوری گشنمه من خاله:کرد اخمی

 ...ساندوچشوبرداشت هم أهورا که زدم ازش وگازی ساندویچموبرداشتم

 فتگ اول روز که ای کافه افتاد،همون کافه به کردم،نگاهم توقف آشنایی خیابون توی که برمیداشتیم قدم باهم

 ...نذار تنهام

 تو؟ بری میخوای:گفت وأهورا شدم خیره ورودیش در به
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 !باالرفتم چوبیشو های پله گرفت دادمودستم تکون سری

 ..دوختم چشم بودیم نشسته که جایی به دادم بازشدوبغضموقورت باالش زنگ باصدای کافه در

 ..میشد سست هام قدم

 ....میکرد نگاه اطراف وبه نشست روبروم وأهورا نشستم أرشا جای

 

 ....خاطرهـ بعدهزارتا!بری اومد دلت چطور}

 ...پنجره کنار اینجا!میدم من چیرو تاوان

 ....{اومدبری چطوردلت

 

 !چیه همه پایان االن ولی.جدیدبود وشکست حس یه شروع موقع اون چشاموبستم

 ....خندهـ پایان!من پایان

 ...وناب خاص های حس تمام پایان

 

 !بیشترمیموندی کاش

 ...افتاد کافه شیشه به نگاهم!داربشم بغض شم اذیت حاال که نبودم منم کاش

 ...میبارید نم نم بارون

 چیکارکنم؟ باید االن من گذاشتم ودستموروسرم چشاموبستم

 ؟!چیکارکنم أرشا بدون من

 

** 

 ....اینجاستــ بیا:دستموکشید أهورا
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 ..افتاد رنگ مشکی سنگ به نگاهم

 ..بود قبرشده سنگ قاب دلنشینش ی چهره

 ...افتادم قبرش سنگ شدوروی خم زانوهام

 ...کردم پرپر اسمش دستمودور توی گلهای

 !داده نامه یه من به بابا:زدوگفت قبرتکیه کنارسنگ درخت قبرزدوبه سنگ رو ای شدوبوسه خم أهورا

 !توبدمش نبودبه طوالنی مدت یه هروقت گفت

 !بزنیم حرف بیایموباهاش اینجا بدشدباهم توحالت هروقت گفت

 !باشه پیشم تاهمیشه قرارنیست بابا میدونستم من

 ...منونمیخواد هیچکس هم دیگه گذاشت تنهام خودم مامانموبابای عین اونم

 أرشا؟:کشیدم دستمورواسمش....کردمـ نگاهش خیره..روقبرافتاد شمع به نگاهم...بود ترشده هواتیره

 

 نیستی؟ میبینی أرشا:کردم نگاه شدس حک عکس به اشک با

 !نمیگی أرشا جان میکنم صدات وقتی دیگه بینی می

 چیکارمیکنی؟ پسرتوداری منو بینی می

 گرفتی؟ خوابوازمون بینی می

 ....شد کشیده قبرت سنگ سمت پام تازه روز بعدچهل بینی می

 ...نیست خونه تو،توی خندهای اون دیگه بینی لعنتی؟می نیستی روزه چهل بینی می

 

 !عاخه شده تنگ برات دلم: گذاشتم قبرش سنگ سرموروی

 نمیای؟ بخوابم چرا

 میبینی؟ میگذره؟منوچی خوش بهت باال اون

 ؟!کردی دارم عزا طور چه بینی کردی؟می تنهام طوری چه بینی می

 !جوردیگه یه بانبودت بودم جوردیوونه یه بابودنت!میشم تودیووونه بدون دارم لعنتی منه این
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 ...قرارگرفت جلوم قرمزوسفیدی رز گلهای

 !دورنگش این مخصوصا بود رز گل عاشق بابا:وگفت نشست روبروم هم أهورا داشتم برشون

 ....خرید برات گال قدازاین چه جشنتون روز یادته

 !دادم سرموتکون بابغض

 بره؟ یادم میشه مگه

 چیکارکنم؟ تو بدون خاطره همه بااین من لعنتی آخه میشه مگه

 سرم بالیی چه بینه می داره خودش نداشتم،اون بودیم،حرفی دوخته چشم قبرأرشا به أهورا با ساعت یک

 ...اوردهـ

 !نیستم بهارقبل اون دیگه بینه می داره

 

 ..رفتم ورودی در سمت به آهسته قدمهای وبا فشردم رو زنگ

 ...زدیم قدم حیاط همین توی باهم شب اون

 !کردیم نگاه ستارها به باهم حیاط توهمین

 .برم عمیق خواب یه به میخواد وجودنداره،داره؟دلم باهمی دیگه االن

 !نمرده بگن کاش

 ....خوابــــــــ لعنتی میبینی خواب بهارتوداری

 !بشه میشه؟کاش مگه!نرفته أرشا!خوابه بخدا خوابه بهارهمش

 

 !!{مبـــادا روز برای ای راگذاشته ات میخواهدوتوانگارمعجزه معجزه سخت دلم اینجا من}

 

 سالم:دروبازکرد نیروانا

 کجابودید؟:گفت کردکه سالم کردموباسربهش نگاهش
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 !بابا پیش ـ أهورا

 خوبی؟ جان أهورا سالم...بهارخانوم سالم:اومد بالبخندسمتمون کردوبهمن سکوت نیروانا

 ...اومدید خان،خوش بهمن سالم ـ من

 توخوبی؟ مرسی..عمو سالم ـ اهورا

 ..ببینمت بیابغلم کوچولو آره ـ بهمن

 اینجایی؟ بخوابم،فردا برم میخوام ـ أهورا

 ..خوش برو،شبت آره ـ بهمن

 خاله؟ میای توهم ـ أهورا

 ..میام دیگه چنددقه من برو تو:کردم نگاهش

 خوردید؟ چیزی:اومد سمتم ونیروانا هارفت پله سمت دادوبه تکون سری

 نزد؟ زنگ بهت خوردیم،عموم چی یه بیرون آره ـ من

 راحت،میری خیال عزیزم بیرونی باأهورا گفتم..بودن نگرانت..زدن زنگ خواهرت هم عموت هم چرا ـ نیروانا

 بخوابی؟

 نداری؟ کاری...برد خوابم اگه ـ

 ..بخیر شبت..گلم نه ـ

 ....بخیر شبت ـ من

 ...بخیر شبتون بخوابم منم بااجازه خان بهمن:بلندترگفتم

 ....بهارخانومـ خوش شب ـ بهمن

 ..بیا:کنارکشید رو خودش رفتم أهورا سمت جداکردم مشکیموشالموازخودم مانتوی

 ...اوردم باال وگوشیمو گرفتم جای کنارش زدم لبخندی

 ..شدیم خیره عکسامون وبه رفتم عکسام گالری به

 ...تهران بام رفتیم باهم عکسه این عه:کردوگفت هانگاه عکس به گذاشتو سینم روی سرشو أهورا

 ....نداشتمـ وجوابی زدم لبخندی
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 ...زیاد خیلی...بود شده تنگ براش شدم،دلم خیره دونفرمون عکسهای به

 

 ...وسکوتــ شب دوباره"

 ....میخونهـ داره که غمگین آهنگ یه

 ...نمیدونهـ اون توگلوته بغض بیادشی هنوزم

 "....تابهـ بی همه واین پره ازاشک چشات اونه واس نمیدونه

 

 ...بهاربسهـ

 !نکنــا گریه هیششش

 !کن زندگی من جای که گفت خودش ضعیفی یعنی کنی گریه

 !باش أهورا مراقب گفت خودش

 ...کرد عکسانگاه به واون بردم أهورا دستموتوموهای

 ...منومیفهمید قرارداشت میدادکنارم رو أرشا بوی که یکی حداقل که وبود خوب داشت نقش أهورا توهرخاطرامون

 

 .....میخوابیـ عمره یه وخیس بسته نیمه باچشمای رو شبا"

 ....بغضتومیخوری میدونم

 ...دلخوری ازش

 "..باهمینومیبری که عکسایی

 ...شدم خیره بودم توبغلش که عکسی به

 ...فشاردادمـ هم چشاموبه فشردم دستم توی پتورو

 !باشی باید لعنتی باشی باید االن ولی نکردم غموحس کنار وقت هیچ نبود بد حالم کنارش وقت هیچ

 

 ...کنی حس عطرشو توتنهایی وقتی"
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 ....میکنی هواشو هوایهو بی

 ....غمگینــ آهنگ بااین میخواد دلت

 ....کنی نگاه دونه عکساشودونه

 .....شبــ سکوت میشکنه

 ....وتبــ گریه بازم

 ...برگرد میگی هی زیرلب

 ....میزدیمـ حرف باهم قدیم بودومثل کاش

 "...میکرد آروم کم یه دلتو

 

 ....شدم خیره أهورا چشمای وبه گوشیوباالتراوردم

 ...میکرد آرومم منظمش بودونفسهای خوابیده

 ...رفتم أرشا خودمو اتاق سمت اومدموبه بیرون بلندشدموازاتاق وازجام گذاشتم بالشت رو سرشو

 !شدم خیره دونفرمون تخت به

 ....میخوابیدم تخت این روی بغلش توی بیشترشبا

 ....نیستـــ لعنتی آرامش اون دیگه

 ...نیست ها نوازش واون حرفا اون دیگه

 ....کردمـ بودنگاه شده میخکوب تخت روبروی که دونفرمون عکس به

 ....بود زده چشمک دوربین بودوبه نشسته بینموروزمین بودیموأهورا نشسته تاپ روی هردومون

 ....دوختمـ چشم لبخندأرشا به

 ...میشد لبخندوزودترنصیبم این کاش

 ....بیشتربود بودنمون باهم عمر کاش

 ...زیاد خیلی فاصلـــه یه افتاده بینمون فاصله یه االن

 ...نبودت به لعنت!نشدنی جبران لهفاص
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 !بکشمش باخودم باید تنها من که دردی به لعنت

 !{ استـــ نزدیکــــ درداست!نیســــت دور دیگه بعدفاصله به جایی ازیه}

 

** 

 ؟.بهار یاگچ مخه تواین:زد سرم به ای ضربه میالد

 ...کارنمیکنه میگم ندارم شوخی باهات:کردم نگاهش بااخم

 ...کن چک یه افتادبرو ازکار منم ،برای خب میگه راست ـ برانوش

 داری؟ ازش خبر؟خبری چه راعینا برانوش:شدموگفتم خیره خاموشم کامپیوتر به

 !خوبه حالش اهوم:کرد نگاهم

 !خودشه درگیر اونم

 !خونس همش هم شوهرش

 ...شده خراب هیکلش هم سامان حاملس مثال راعینا شدن چاق هردوشون دیگه شوهرشم دوست منم

 !کیا ألو:کیارشوگرفتم دادموشماره تکون سری

 بله؟ ـ

 کجایی؟ ـ

 إداره ـ

 خدافظ باشه آها ـ

 دخترم؟ جانم:داد جواب اول بابوق که روگرفتم عمو ندادموشماره بهش صحبت اجازه

 ای؟ خونه عمو ـ

 !درم جلوی آره ـ

 نمیرسم من بری أهورا دنبال میشه زحمت بی ـ

 میشه؟ تعطیل کی باشه ـ

 ..دیگه ساعت نیم یه ـ
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 یدببخش....بخر چین میخواد که وسایلی ببین کنیم درست باهم قراره داره دستی کار یه کن لطفی یه بعدعمو

 عموها

 ...میرم االن نباش نگران...دخترم نداره اشکال ـ خندید

 کردی؟ گم چی من توصورت:میکردگفتم نگاهم که برانوش کردموبه تشکری

 !میگه راست میبینم فکرمیکنم که االن..الغرشدی خیلی میگفت هیچی،کیارش ـ

 میکنین؟ منو غیبت شینین می هم پیش تووکیارش:رفتم بهش ای غره چشم

 ..نیسیا هم ای تحفه همچین ـ برانوش

 ...ندارم بحث اوکی،حوصله ـ

 ...بگو میالدم به برانوش شد درست:شدوگفتم روشن سیستمم که کردم جمع سینم دستاموتوی

 وشبگیری؟بران عکس میری ببینم:ایستاد باالسرم میالد که کردم تایپ به وشروع مانتیورچسبوندم کاغذوبه

 سنگینه کارش

 میام بعد شده تموم صفحه این بنویسم دیگه دوخط بذار ـ

 .....دادورفت تکون سری

 ....خورد زنگ گوشیم که بلندشدم کردموازجام کامپیوتروخاموش به صفحه کل بعدنوشتن

 ...کردم بودوتعجب کیارش شماره

 بله؟ ـ من

 أهورا؟ دنبال برم بگی میخواستی ـ کیارش

 ...رفت عمو خیال بی ـ من

 !آدرس:وگفتم میالدرفتم اتاق سمت کردموبه بعدگوشیوقطع

 ...واسا!کنم فکر صفویان خیابون آباد یوسف ـ

 ...بگیر دوربینم...آدرس اینم بیا:داد دستم بعدکاغذی

 ...کن یادداشت میشه فراموشت کردی فکر چیزی اگه فقط
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 .... جاکردم جابه شدموکیفمورودوشم خارج دراز طول سالن واز گفتم چشمی

 .... گرفتم جا ماشین وتوی دادم تکون دست تاکسی برای

 .....گذاشتم گوشم توی هامو وهنذفری کنارچسبوندم شیشه خودموبه

 .... نداشتم هیچکاری انجام برای میلی واصن دوختم خیابونهاچشم به خیالی بی با

 ....بود من دست حزانتش هم أهورا که االن مخصوصا بده خرجموعمو نداشتم دوست ازسمتی ولی

 ....رفتارمیکرد بامنوأهورا میومدوبامهربونی تهران به ماه هریک خانوم عمه

 أرشا وثروت ازمال که ارثمو قدراصرارمیکردسهم میفرستادوهرچه برام أهورا مخارج برای پول مقداری هرماه

 !نمیکردم قبول بودوبگیرم

 

 ..میشم پیاده جا همین ـ من

 ...دوختم چشم شرکت داخل شلوغ محوطه کردموبه کرایروحساب

 ...خورد کیارش به نگاهم بین ازاون

 ...بود کنارم هم کیارش مدت این

 همب ویاحتی کنم کل کل باهاش شوخی به حتی نداشتم دوست دیگه من ولی داشت کل میکردوانتظارکل اذیتم

 ....بزنهـ دست

 کجاست؟ سالم:فرستادم نفسموبیرون

 !بیاهمراهم!بهار سالم:وگفت برگشت کیارش

 !بهارجان برم أهورا دنبال نشدکه شد شلوغ سرم امروز متاسفم:گفت که افتادم راه پشتش

 ...عمورفت!نیست مهم ـ من

 یه پیشم چندروز یادته قتله یه اینم نزن دست چیز به فقط چیو همه کن نگاه:شدوگفت اتاقکی وارد جلوترازمن

 اومدی؟ دیگه کارخونه

 چی؟ که خب اهوم ـ من

 !ومیره میکنه وخفه مقتول ای رحمانه بی صورت به که قاتل همون این ـ

 !میکشه رو دارن داروسازی یاشرکت کارخونه که کسایی فقط چیه؟چرا هدفش ـ
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 !بفرس منم برای عکسارو!نفهمیدم چیزی فعال ـ

 ..کرد ودستم پالستیکی کشی دادمودستکشای تکون سری

 کمرخم ودرآخر کردم تهیه نوشته هم موردتوجه که وبعدجاهایی گرفتم جسدبودعکس دورگردن که ازطنابی

 کیارشی؟ آشنایی:خورد گوشم به مردی صدای که کردم

 فضولید؟:گفتم بااخم!وخشن کشیده ابروان ای قهوه تیزبین چشمای قامت خوش پسری برگشتم

 !کیارشم همکار:داد نزدیکترشدوکارتشونشونم قدمی

 !بپرسید ازش همکارشیدخودتون اگه ـ

 !خبرنگاریتونوببینم کارت میشه ـ

 ..هستم سرگردمهرزاد آقای تایید مورد من!نه ـ

 ..رفتم خونه سمت وبه کردم خدافظی باکیارش وسرسری گذشتم ازکنارش

 !دادیم کیمیاپدرمادرش به رو خونه واون بودیم ساکن عموم خونه توی هردومون منوأهورا

 ...نمیشد راضی ولی کردم صحبت ازعمو چندبارباجداییمون

 ...باشی تنها ندارم دوست کن زندگی رضا داییت پیش برو یا باش من یاپیش نیست أرشا که حاال میگفت

 !بمونیم فعال جا همین تهران توی مدرسش أهورا که حاال دادم وترجیح دونستم فایده بی رو بحث منم

 

 هی بودوهی نشسته روزمین مدرسه وباکیف بدست کتاب حیاط وسط افتاد أهورا به نگاهم که روبازکردم درحیاط

 ...چیزوبلندبلندمیخوند

 !عزیزم سالم:وگفتم رفتم سمتش وبه نشست لبهام روی لبخندی

 هیسس ـ

 0+0=  2 ،5+5= 01 ،3+3=0:خوند بعددوباره

 عموجان؟ خوبی بهارجان سالم:اومد عموبالبخندسمتم

 عمو مرسی ـ من

 چیه؟ قضیه:کردم اشاره أهورا بعدبه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

289 

 

 نمم میزنه ولق ریاضی کم یه گفت درسشوپرسیدم ریاضیش ازمعلم مدرسش برم گفتی امروز:نشست روصندلی

 !کرده شروع ازاالن اینم میخرم خوشگل دوچرخه یه براش بخونه خوب اگه گفتم بهش

 ...آهــا:أبروهاموباالانداختم

 ..سفیدرومیخواما دوچرخه اون من داریوش عمو:وگفت أهوراکتابشوبست

 ...حتما چشم:  عمو

 خاله سالم:اومد سمتم أهورا

 باشکم اینجوری!میشینه خوندن درس بعدپای غذامیخوره میکنه عوض روپوشو میاد ازمدرسش آدم عزیزم ـ من

 !که نمیفهمی چیزی گشنه

 !خوردیم داریوش پیتزا بیرون باعمو ـ أهورا

 زما کارکن یه شماهم کردما تنبیهش پیتزابخوره نباید أهورا دوماه تا نگفتم مگه عمو:کردم نگاه عمو به بااخم

 !نبره حساب

 .... خواست دلش یهو دیگه بچس دخترم:خندید عمو

 رشباکیا کاردستیمم عمومیخوابم پیش امشب بشم عمو قربون:عموروبوسید کردوگونه نازک چشمی پشت أهورا

 عمو؟ نه مگه میکنه کمکم خونه بیاد داد قول میکنم درست

 کن استراحت برو میکنه أهورا کمک خودش گفت کیارش بهارجان آره ـ عمو

 کنم لباساتوعوض بریم بیا چشم،أهورا ـ من

 ...ها توخانومی بخوابم مرد یه بعدپیش به ازاین باید من کیارش اتاق توی لباساموگذاشتم!نمیخوام ـ أهورا

 ؟!گفته بهت کی اینارو أهـــورا:کردم گردنگاهش باچشای

 برام ات بخوابم خودش پیش برم من گفت قبلی خونه اون عین..بخوابم تنها بگیرم یاد باید...گفت کیارش ـ أهورا

 ...بخره تِن بِن تخت

 ...دربیارم مارمولک کیارش این از پدری یه من:کردم عمونگاه به

 ...منما پدرش عموـ

 

 ...رفتمـ خونه سمت به کردمو لبخندموپنهون
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 ..خبربودم بی بودازامیرعلی مدتی

 .... خبرنداشتم ازشون وزیاد کاربودن هردومشغول هم ومهراز ومهال بودن رفته شهرستان هردو هم ورهام رهان

 .....بازشهـ دلمون کمی تا میرفتیم کوه هاباهم جمعه گهگاهی فقط

 دلتنگی ورفع بزنم سربهش یه5 ساعت داشتم بودوتصمیم کرده رو أرشا هوای بودوبدجوردلم شنبه پنج امروزم

 .کنم

 ....گذاشتم ودوربینموداخلش کامپیوترموبازکردم ودرکِشوی کردم لباساموعوض

 ..... کردم ورومیزرهاش کشیدم سفیدافتادنفسمورهاکردموبیرون برگه سمت نگاهم که

 ....زدمـ بیرون خوردوازتااق گوشم به میکرد صحبت باأهورا باخنده که کیارش صدای که شارژزدم به روهم گوشیم

 میزدوبهش سرکیارش توی هی میکردوأهورا تعریف براش چیزی بودوباخنده کرده بغل رو أهورا کیارش

 ..بیشعورمیگفت

 ازتوبزرگتره کیارش!بچه نده فحش صدبارگفتم ـ من

 ...خاله داده یاد بهم خودکیا خب:کرد أهورانگاه

 ...بخدا میگه دروغ:گفت تندی که دوختم چشم کیارش به بااخم

 گفت شدبهش دعواش میزد حرف دختره یه با روز اون میگم راست بخدا:گفت که کردم نگاه أهورا بازبه

 دادبدِبگم بدهم فحش یه عوضی بیشعورآشغال

 !!!!!کیارش:کردوگفتم نگاهم تمام مظلومیت با دوختم چشم کیا به

 ....نمیشه تکرار ـ کیارش

 .....اونم نیست کارخوبی کردن چوقولی:روکشیدوگفت أهورا بعدگوش

 ...رفتن کیارش اتاق سمت به أهورا با اخه نشنیدم هم حرفش ادامه

 فتگر جای روبروم عموهم بودم خودم مخصوص فیلم شدنه منتظرشروع بدست وکنترل نشستم تلویزیون جلوی

 افتادی؟ عموراه:گفتم کردکه پرت وسمتم وپفکی

 !برادرزادمونه با همنشینی اثار کنیم چه ـ عمو

 جایک بودعموجون من روی أرشا اثرات هم خوری پفک بگم میخواستم داشتم یعنی نداشتم جوابی لبخندزدم تنها

 !دلتنگشم بدجور کشیدم خط سرقبرأرشا به وزیررفتن کردم پوووفی...کاری
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* 

 ؟...برسونمت:وگفت پاروپاانداخت

 ..میرم نفهمه باشه أهورا به حواست میرم نه:شالموجلوترکشیدم

 ...ها نیای شب اون عین زودبیا باشه:داد سرتکون

 ....دستورندهـ من به:کردم اخمی

 ... دادم جاخالی کردکه پرت سمتم دستشو توی ترشدوسیب غلیظ اون اخم

 !توخورد دست بگو بابام به:بلندشد گردوزودی چشماش واون شکست خوردوگلدون جاکفشی روی گلدون به

 ....چهـ من به:کردم اخمی

 ؟...شکست اینوکی:اومد عمو صدای

 کارتوبود؟:کردوگفت بودنگاه ایستاده سمت اون کنارمبل که کیارش وبه بودم جاکفشی کنار که من به

 اونوشکستم؟ جوری چه ازاینجا من بابا ـ کیارش

 توشکستیش؟ بهار ـ عمو

 ...شکست نخوردوگلدون که بخوره من به کرد پرت سیب پسرت گل خیر نه ـ من

 ...باشمـ أمان در کیارش ازداد که کردم خدافظی بعدتندی

 ... چشاموبستم مقصدم به وتارسیدن جادادم وخودموتوش گرفتم وماشین رفتم آژانس سمت به

 ....برهـ راه بتونه توش آدم که بارونایی ازاون میخواست بارون یه دلم

 

 لگ راه وبین کردم حرکت بود قبرأرشا که وردیفی قطعه سمت به کردمو وتشکرسرسری کردم حساب رو کرایه

 ...بود شده قبرریخته روی که گندم مشت پرویه گالی بودمو بعدمن وچندی گرفتم هم وگالب

 معرفت؟ بی چطوری:وگفتم رهاکردم نفسی

 خوبی؟خوشی؟

 هست؟ یادت منوچی

 ...ماه بگو نه که میدونی؟روز نیسی چندروزه
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 نیسی؟ چندماه

 نه؟ شد ماه سه فکرکنم

 .... مشکیمودرنیوردم هنوز من میشیماولی نزدیک عید به کم کم داره

 ...نمیگیری ازم خبری شده تنگ برات دلم

 

 ..شده تنگ داشتنی دوست معرفت بی یه برای دلم:کنارزدموگفتم اسمش ازروی گلهارو

 ...کرد بیشترنموندومنوتنها دوماه ولی باشها کنارم ماه سه بود داده قول معرفت بی اون

 ... بخوریم تخمه ونذاری دعواکنی مامانا عین رو منوأهورا نیسی دیگه أرشا هی

 ...بخوریم پشمک وباهم کنی بغلم خلوتی اون وتوی بزنیم قدم توپارک باهم شب نصفه نیسی دیگه

 .. کشیدم بیرون رنگوازکیفم وکاغذسفید کشیدم زیرچشام دستی

 ...ببرم میرم هرجا وهمش لعنتی نامه این اینکه به دادی عادتم:گفتم

 ..انگشتر ویه وأهورا همین گذاشتی برام که چیزی تنها ولی کردم جداش ازخودم کم یه تازگیا

 ..دوختم چشم أرشا خط دست وبه بازکردم رو نامه

 ....بدهـ من به تا بوده داده أهورا به رفتنش قبل رو نامه این

 ...بود نامه این توی هم ازوجودم تیکه..شدم پشیمون ولی کنم پارش چندبارخواستم

 

 ...بهارزندگیم همیشه گل به سالم}"

 ...میکنم زندگی دارم خاک وزیرخَروارها نیستم دیگه من که میخونی زمانی تو رو نامه این

 ...میمونه پنهون که هست حرفاهمیشه سری یه

 ...همشونوبخونی باشه وقتش االن فکرمیکنم

 ...روداشتم باهام نیومدن راه اول همون وشاید ونبودنت شدنت پشیمون ترس شدی زندگیم وارد که اززمانی

 ...دادم پیشنهاد بهت که کافه اون توی

 ....میکنه قبول میکنه درک که خانومه اینقدر بهارم میگفت دلم ته ته ولی داشتم حالی چه نمیدونی
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 ...باشی کنارم باحیله بخوای شدم شدنت فراری عروس باعث اینکه انتقام برای شاید گفتم ازسمتی

 ...شدی دلبستم جوری چه که دیدم نه ولی

 !کمه بودنمون باهم عمر حیف ولی بودی زندگیم هدیه توبهترین

 من ینع ودراخرتوهم ندونه منوخطرناک قلب عمل این وپیداکنی کسی تا تالشتومیکردی تمام امیرعلی با میدونم

 ...ناامیدشدی

 

 .... میشه تنگ برات دلم االن ازهمین

 ... میشم دلتنگت کنارمی که زمانهایی حتی

 ترازقبل خوشحال داشتمت وازاینکه میکردی دیوونم ازحرفات وهرکلمه بانفسات میکرد آرومم توهمیشه

 ....میشدم

 ....کن مراقبت چشمات عین ازأهورا بهارم

 ... مونده واسم ازبرادرم که چیزی تنها اون

 ... داشتم دوسش نداشتم پسر عین ودقیقا أهورا

 ....کردم شدنش خوب کاربرای همه

 .....کن تالشتو تمام توهم

 !... بسازی ومحکم خوب مرد یه ازأهورامون تا

 ... نموندم من کن ازدواج بعدمن بهارم

 !...باشه وأهورا سرتو مردباالی ی سایه بزار کن دادازدواج بهت خوبی حس روبردیاحتی دلت که بامردی تو ولی

 .... توعه به متعلق اونجا نوشتم صفحه پایین آدرس یه بهارمن

 ...کنی داری نگه ازش خوبی به میتونی ومیدونم توعاشقشی که پرازچیزی توش

 !نخور رو نبودمن ی غصه من خانوم

 ...عزیزم بشی خوشبخت...داشت خواهم دوستت هم همیشه هست بهت حواسم همیشه من زندگیتوکن

 "....توأرشا دار دوست"
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 !لعنتی مهربونی توخیلی أرشا بینی می:گذاشتم رنگش قبرمشی سنگ رو،روی نامه

 ... هست بهش حواسم چشام عین هم گرفتی برام که فروشی گل اون

 ......توبودهـ ازسمت فروشی گل اون عمرم کادوعه بهترین

 ...بریم پاشو ـ ـ

 بیای؟ اینجا گفت کی:کردم چرخوندمونگاهش چشم

 ...نیام دنبالت قبرستون بری تاریکه هوا که پنج ساعت که انتظارنداشی ـ

 !میکنی گریه داری هی اینجا دوساعته

 ...افتاد صورتم روی بارون ای قطره که بزنم حرف وخواستم کردم اخمی

 ...نکنم بحث دادم وترجیح روبست دهنم

 .. بود ریخته روش بارون چندقطره که ای ونامه کیفموبرداشتم

 ....توندارم ازسمت مراقبت نیازبه باشی دنبالم میرم هرجا ندارم دوست:دادم جا کیفم توی وسواس با

 هان؟ چیه مسخرت رفتارای این ببینم:کشید بودرو پالتوم جیب داخل که کردمودستم اخمی

 ....ندارم خودخواه دختر ازیه ازمراقبت میلی منم نترس

 مفهمومه؟ نداری ارزشی هیچ من توبرای وگرنه میکنم عمل دادم أرشا به که قولی به دارم فقط

 ...کنم مراقبت ازخودم میتونم خودم من زدوتموم حرفی یه أرشا:کشیدم بیرون ازدستش دستمو تلخی با

 ....نیست مهم توبرام وحرفای میدم کارخودموانجام کارندارم تو حرف به من:برد پالتوش جیب دستشوتوی

 ..واردنشو ولجبازی لج ازدر بامن پس

 ..میکنم بخواد دلم هرکاری نخورمن حرص بهـــاراینقدرهم:گفت فرستادمواون بیرون نفسموباحرص

 ...دوبرابرشد حرصم که لبخندزد یه تهش

 .... بیوفتی دنبالم کوره گربه عین هرجامیرم باشه بهم توحواست نمیخوام من:کوبیدم پاموزمین باحرص

 توندارم به نیازی میگم خودم ومن نیست االن أرشا میفهمی خواست أرشا بگی االنم

 ... میچکید رنگش مِسی ازموهای آب کردوبرگشت اخمی
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 ...میزد برق داخلش رنگ مشکی های بودورگه تیره رنگش آبی چشای

 ..میکرد خودش آدمومسخ

 ....کشید پالتوموروسرم اومدوکاله سمتم

 ...بهار سرمامیخوری میزنیم حرف توماشین:کشیدوگفت خودش همراه دستموهم

 دمسر نکن:گفتم که وروشن بخاری شدیموخواست رفتیم،سوارماشینش ماشینش سمت به کردموباهم پوووفی

 ...نیس

 بهار؟:گفت وکیارش گذاشتم ماشین پاهاموبیرون

 بله؟:زدم تکیه درماشین چارچوب سرموبه

 باشی؟ وأهورا خودت بیشترمواظب میشه ـ

 !نداره دوستی هیچ گیره گوشه زیادی بنویسم کالس رومیخوام أهورا

 زور به مدرسشم همین ندارم حوصله من باخودته وبردنش اوردنش مسئولیت خودت ولی بنویس باشه ـ من

 ...میبرمش

 

 

 بخوریم؟ غذا بیرون داری حال:وگفت رفت ماشینش ضبط سمت دستش

 بخری؟ بستنی میشه نهـ:کردم نگاهش

 سرما؟ این توی:موند ضبط روی دستش

 میخری؟ ـ من

 ..چشم ـ

 ...شدم افق محو گفتنش چشم این توی ومن

 ....میوردمـ أهورا کاش:کردوگفت روشن و ؟ماشین!کردن گوش وحرف کیارش

 ...زیاد نداره دوست بستنی أهورا میبریم براش میخریم ـ

 ...میخوندمش میدادموزیرلب تکون آهنگ وسرموباریتم بردم دستموبیرون وبه کشیدم روپایین پنجره
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 ....پیرهناتو هرشب قدربوکردم چه"

 ......دردمـ شه آروم باعطرپیرهنت که

 ...تو ی شونه جای به هرشب قدر چه

 "....کردمـ گریه لباست رو نشستم

 

 صداشوزیادکنی؟ کم یه میشه:وگفتم چشاموبستم

 ...بیام توماشین بمونی هست فروشی بستنی اطرافت همین دارم نگه بغل همین میخوای:کردوگفت نگاهم

 ..بغل بزن پس...باشه ـ من

 هم وکیارش بازکردم رو ودرماشین کردم پِلِی دوباره رو آهنگ جاکردوکنارزدومن جابه رو دادودنده تکون سری

 ...رفت

 ...وچشاموبستم کشیدم عمیقی نفس

 ..دلگیربود کم یه ولی داشتم،بارون دوست بارون بوی

 ...میرفت أرشا پیش میگرفت دلم توبارون وقتی همیشه

 ..کردم زندگی قدیکسال باها من دوماه اون وحتی میده آزارم میکنم جاحس همه نبودأرشارو جای

 

 .....اتاقتــ به عطرت به میگم خودم"

 .....کنـ عادتم بد دیدنت دام به

 ...خستمـ حدمرگ به میگم خودم

 "...کن راحتم میشم دیوونه دارم

 

 ...بود بارون نم عاشق هم أرشا

 ....کنهـ صداش وبارانم بذاره باران دخترشو اسم داره دوست میگفت همیشه
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 ...بهارم توعه عین اسمش اول میگفت

 ....نشهـ حالیمون وچیزی إیرپِلِن حالت رو بریم طوالنی مدت یه میدیم وازدست کسی وقتی آدما ما میشد کاش

 

 ...کوچهـ ازاین بارون ازاین"

 ....بیذارمـ آهنگ ازاین

 .... کردی توتنهام ازاینکه

 ....دارمـ دوست بازم ولی

 ....دنیاسـ یه که احساس ازاین

 "....معناسـ توبی واس ولی

 

 .... شدم خیره بیرون وبه شدم جمع خودم توی

 ...میکرد دستمونوازش وپوست میریخت دستم توی بارون های قطره

 ... میدوییدیم باهم توبارون یادمه

 ومن شلوارأرشا وهمش بره دوطرف به ازروزمین باشدت بارون آب میشد باعث بارون توی برخوردپاهام صدای

 ... بشه خیس

 ....نگیرشون ازم خندهاتما این عاشق بگم أرشا وبه کنیم دل ته خندهای ازاون تهش

 ..بیا:شدوگفت پیچیده دورم پالتویی

 کیارش؟:گرفتم وازش بستنی

 میخونی؟ شنیدم:کردوگفتم نگاهم

 چی؟:پرید باال ابروش

 !میخونی شنیدم میخونی؟توتنهایی ـ

 گفته؟ کی:گفت باتعجب

 ...حاالع:گفتم قیدی بابی
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 !نمیدونه کسی ـ

 میزنی؟ هم چیزی ـ

 ها؟ ـ

 میزنی؟ هم سازی میگم!شدیا خنگ ـ

 ...میزنم گاهی اونم که گیتاربلدم کوچولو یه ـ

 ...بزنی سرکله وباموسیقی باشه احساسی آدم نمیخوره بهت ـ

 !بریزی بهم أرشا بعدرفتن فکرنمیکردم توهم ـ

 ...کیارش دارم دوسش ـ

 !باشه کنارم زندگی تاته قرارنیست میدونستم

 چی؟ یعنی ـ

 برآورده من روهم خواستش وآخرین نیست بیشترزنده ماه سه که گفت کنیم ازدواج باهم خواست که روزی ـ

 ...کنم

 کردی؟ چراقبول ـ

 .. نیستم پشیمون االن من خب ولی سوخت دلم شاید نمیدونم ـ

 ...آشنامیشدیم باهم زودتربهتر میخواست دلم ولی

 داشی؟ دوسش چرا ـ

 میپرسی؟ سواالرو این چرا:کردم نگاهش سوالی باحالت

 ...همینجوری ـ

 .. جاگرفتم ازبارون خورده خیس رونیمکت کنارش

 دارم؟ کاکائودوست بستنی ازکجامیدونستی:گذاشتم بستنیموکنارم

 ...پسرعمووتما:زد لبخندی

 داشی؟ دوسش چرا نگفتی:وگفت نگفتم چیزی

 !دارم دوسش هنوزم من کیارش!دارم ـ
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 ...برگردونیدش گذشتم اونوبه میخواین چرا وبقیه ومهال توورها نمیفهمم

 میفهمی؟....داشتم نه دارم دوسش من

 ...میکنی اذیت خودتوالکی...نیست دیگه اون ـ

 ...ندادم جوابشو

 !سواالتومیگیری جواب شدی عاشق بذاروقتی:انداختم وپاموروپام برداشتم بستنیمو

 ....کیارش میکنی برداشتش توچرت بدم توضیح بهت قدم هرچه من

 ...حرفمومیفهمی شدی عاشق وقتی

 

*** 

 

 روممح گوله یه میالد قول وبه میکنه کلمو کیارش میدونستم نمیکردم پیداش ولی اتاقوزیروکردم باکالفگی

 ...میکنه

 ...لعنتی نبود وباززیرتختوگشتم گفتم بلندی المصب

 ؟ کجاست پس اه گذاشتمش کامپیوتر کنار که من

 !!!!!!!!!!!!!!أهـــــــــــــــورا:بردم دستموتوموهام

 کوش؟ أهورا:بازشدوگفتم که نکشید چنددقه به دراتاق

 کوش؟ چی:گفت أهورا

 !میدونی خودت ـ

 ؟...خب چی ـ

 ...أهورا کوش دی سی اون ـ

 ....چی دی سی ـ

 !!!!!أهـــورا ـ

 چیومیگی؟ چبدونم من بهارجون خب ـ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

311 

 

 ..بصاربود جسدوفالن عکسای دی سی اون تو میدونم من أهورا:ترشدوگفتم غلیظ اخمم

 پس؟ بدش بردیش برداشتی همکالسیات جلوی بدی خودتونشون خیلی اینکه واس توهم

 ..خاله برنداشتم من ـ أهورا

 .. ندادم افتادوجواب کیارش اسم به نگاهم میخورد زنگ گوشیم

 ..کردم گمش ومن ومیخواست دی سی اون میدونستم

 ...دخترخوب میزنی تهمت چرا نداشته برش أهورا شایدم خب

 !نبود ولی پیداکنیم دی سی کردتاباهم همراهیم عموباخنده

 ...کردم گمش یا گذاشتمش جایی نمیدونم

 ..عکسابود دی سی اون توی فقط گندم وشانس میدادمش تحویل باید امروزهم

 !نمیکنه کاری اجازه بدون اون میدونستم وازسمتی بود أهورا به شَکَم تموم

 !کیاس:نشست کنارم بدست گوشی أهورا

 چیه؟:وگرفتم وگوشی کردم پوووفی

 عاخه؟ نمیدی گوشیتوجواب چرا ـ

 ...نمیکنم پیداش کیا ـ

 چیو؟ ـ

 !عکسا اون دی سی ـ

 ...خودمهـ دست ـ

 چـــــــــــــــی؟:مانندگفتم جیغی گردشدوباصدای چشام

 ادیند جواب که بگم بهت زدم زنگ برداشتمش خوابی دیدم بود تابت کنارلپ صبح امروز منه دست دیگه همین ـ

 ؟...شدی اتاقم وارد من اجازه بدون ـ

 شده؟ چی انگار نشو لوس ـ

 حداقل عمو به صبح میمردی!برداشتش أهورا کردم فکر میگردم دی سی دنبال دارم ازصبح زهرماربیشعور ـ

 بگی؟
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 ؟!میکنن صدام نداری کاری خب ـ

 ...کَم شَرِت:کردم اخمی

 ...چیه؟ببخشید خب:گفتم کردکه نگاهم بااخم أهورا که کردم قطع گوشی

 برم؟ باهاش هم من میشه کیش بره میخاد داریوش عمو ـ أهورا

 چی؟ پس مدرست ـ

 

 برم؟ میشه تعطیله هم شنبه ویک شنبه که گفت معلممون خانوم میرم شنبه پنج تعطیله خب ـ

 بِـــــرم؟!میشه بِــــــــــــَرم؟خواهش!توروخدا

 ..بگیرپسرخوب دهن به زبون دقه یه بابا ـ

 ...بزنم باعموحرف بیاببینم:وگفتم ازجابلندشدم

 ..دوختم چشم میزد حرف باتلفن داشت که عمو وبه رفتم هاپایین ازپله

 .. خوردم آبمیوه لیوان یه شه تموم تاتلفنش

 میکردم غذادرست همیشه خودش ولی کنه غذادرست وداشت کسی اینجا عموبااینکه غذاوبرداشتم درقابلمه

 .... بودن داده بهم شکمورو صفت وهمه میخوردم زیادی هم همیشه بودم عاشقش که من نداشت حرف دستپختش

 .....ماکارانی مخصوصا میکردم بودوکِیف بخش لذت بدجوربرام غذاخوردن کال

 میخوای منم بگو خاله به عمو:گفت تندی أهورا که بازکنه لب واومد نشست میزناهارخوری روصندلی عموروبروم

 ...زودبگو..ببریا

 بیاداجازشم باهام هم أهورا گفتم برم کیش به دوستم همراه میخام تعطیلی وزر چهار این بهارجان:زد عمولبخندی

 میدی؟ بیاداجازه همراهم دارم دوست توعه دست

 .... میدونه ومنوبزرگترأهورا قائل ارزش اونقدربرام که خوشحالم زدم لبخندکمرنگی

 .... میگرفت اجازه ازم میشد أهورا به مربوط که هرکاری بابت

 خیلی کسی واس میکردم حس همیشه وکنارش داشتم دوست روخیلی بامالحظه مرد این میکردومن خوشحالم

 !مهمم

 ...ندارم مشکلی من شماس دست هم أهورا اجازه عموجون باشه ـ من
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 ...مرسی بخونم درساموخوب میدم قول مرسی خاله مـــــرسی:لپموبوسید محکم پابندنبود رو أهورا

 گلم؟ باشه حتما بده گوش حرفاشم به نمیکنیا اذیت عمورو:دستشوگرفتم

 ...نکنم اذیت میدم قول خاله چشم ـ

 ..... نگفت چیزی سپرده من به رو أهورا حزانت أرشا فهمید وقتی ازاینکه بودم کردوراضی عموبالبخندنگاهمون

 .. کنم تربیت خوب رو أهورا که میکنه کمکم گفت

 ..داره دوسش خودش نوه عین رو اون گفت هم رضا دایی

 ...باوربود غیرقابل شدوبراش فوت أرشا وقتی شد ناراحت قدر چه یادمه هنوزم

 أرشا خب ولی تامیدونستیم ماسه درسته!باورنبودتاحدودی غیرقابل برامون که بودیم ونیروانا منوامیرعلی تنها

 .....کرد شوکه مونو هرسه بازودرفتنش

 ...خوابید کنارمن نیومدوأهورا خونه کیارش شب

 ..هزارتافکرکردم صبح تاخود

 مهمه کسی برای چهرم فکرکنم بخوام نبودکه حسی یعنی بودم نرسیده خودم به حسابی درست وقت خیلی

 ....دربیامـ وکسلی حالی بی ازاین بدم رنگم بی صورت به تغییری وبخوام

 .....فقط باشم وخودموخودم نکنم جلب هیچکسو توجه میدادم ترجیح

 

* 

 

 !پسرم باش خودت مراقب:بوسیدم پیشونیشو

 میارم ازکیش چیزخوب یه برات!جون خاله چشم:شد حلقه دورگردنم دستش

 غذارو هست سارا کنم غذادرست که نیستم من بهارجان:کردوگفت وسوارماشنیش گرفت رو أهورا دست عمو

 باشن هم هیچی نگران کن استراحت خوب تعطیله که مدت این نباش نگران تمیزمیکنه روهم خونه میکنه درست

 ...هست شیطونکت به حواسم چشام جفت عین

 ...همراهتون به خدا..عمو مرسی:زدم لبخندی

 ..بشم خونه وارد وخواستم کردم وخالی آب پر کاسه
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 ... برگشتم کردوباتعجب جلب توجهمو دختری گرفته صدای که

 !بود دوخته بهم آشناشو چشمای که دختری به

 ...بود گرفته شکالتی رنگ نبودوجاشو رنگ طالیی موهای ازاون خبری دیگه

 ....بود دهنموبازکرده که ازاشکش شده سرخ بودوچشمای زیرچشمش شدش پخش آرایش تر متعجب ازهمه

 ؟...هست من به حواستون خانوم دخترـ

 داشتید؟ کاری بله:گفتم وباتعجب دهنموبستم

 داخل؟ بیام میشه ـ

 ...ندارم کاریتون بخدا:گفت که کردم باتردیدنگاهش

 ...بفرمایید:بازکردم درحیاطو نزدمو حرفی

 

 ..شد خونه وارد کنان تق تق رنگش ای قهوه خوشرنگ کفشای بااون

 بلد اروج همین وتنها ونداشتم جایی ولی شدم مزاحمتون خانوم ببخشید:کردوگفت بینیشوپاک کاغذی بادستمال

 ...ببخشید..بودم

 ...داخل بیا سرده هوا عزیزم:گفتم که رفت حیاط توی صندلی سمت به

 !میشه ناراحت کیارش نه:فشرد ایشو قهوه چرم پالتوی

 !میدم جوابشو خودم زد وحرفی نیست خونه کیا فعال:کردم اخمی

 ....ببخشیدواقعن:جاگرفت کنارشومینه وروصندلی رفت شومینه سمت شدوبه پذیرایی سالن نزدووارد حرفی

 شیرداغ یا میخوری چای بگو حاالهم!تو میکنی عذرخواهی اینقدر چرا نگفتم چیزی که من:صحبتوگرفتم اجازه

 برات؟ بیارم

 ..مرسی هیچی نه:داد تکون سرشو

 !خانوم سالم:بالبخندواردشد بازشدوسارا ودرخونه رفتم آشپزخونه سمت کردموبه اخمی

 !زودرسیدی چه عزیزم سالم:دستشوفشردم

 !که نیومدم خودم اوردتم بابا ـ
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 دارم مهمون میاری شیرداغ لیوان یه زحمت بی گلم ـ

 ..برگشتم پذیرایی سمت به ومن گفت چشمی

 .....میکرد نگاه شومینه های شعله بودوبه شده جمع خودش توی دختره

 !تمیدونس کیارش اصن!چیکارمیکرد اینجا نمیدونستم واصن نمیفهمیدم خرابشو وحال گرفتگی این دلیل من

 بهتری؟ عزیزم ـ من

 !کردید لطف خیلی خانوم مرسی:کرد نگاهم

 بزنم؟ زنگ کیارش بگی؟به چیزی نمیخوای 

 !نیارم سرخودم بالیی تا نباشم تنها نیازداشتم فقط میزنم زنگ خودم نه نه ـ

 کیارشی؟ فامیل:گفت که جاگرفتم روبروش صندلی رو باتعجب

 ...بهار دخترعموشم بله ـ

 !باشه یادتون اگه دیدیم همو قبال کیارش دوست هستم گیتا:زد لبخندی

 ...بودم دیده کیارش گوشی توی عکستونو هم قبال!یادمه بله ـ

 ...شدم مزاحمتون ـ

 ...نیسی هم ومزاحم کیارشی تومهمون...نه ـ

 ب...اللی همش!نفله ازفضولی مردم دیه دِبنال گفتم تودلم

 !شده وچی چیکارمیکنی اینجا بینم گو

 !اونم مدیون االنمو آروم وزندگی کرده کمکم خیلی وکیارش گیتاس اسمم:خوندوگفت ازنگاهم انگار

 نیازنداری؟ بهارچیزی:قراردادوگفت عسلی رو،روی شیر لیوان دوتا سارا

 سارا مرسی نه ـ من

 

 .. بودم فرشاددوست کیارش بادوست:کرد جمع خودش زدوگیتاپاهاشوتوی لبخندی

 .. شدیم دوست صمیمی مهمونی یه توی بودوسرگردبودوباهم مهربونوخوبی پسرخیلی فرشادیه

 ...... باهم ومحرمیتی ازدواج دادوبدون کاردستم تندبودوآخرم خیلی فرشاد آتیش
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 .... اومد بودچندبارخواستگاریم پسرمحکمی فرشاد:گفت که کردم نگاهش تهشوخوندمومتعجب

 ردهچیکارک دخترش بفهمه روز یه... میترسیدم ومنم نمیدم بصارا وفالن سرگردوپلیس به دختر گفت بابام ولی

 ...میداد دلداریم فرشاد بادبده دودمانموبه وکل

 ..خورد بهش رفسنجان توی مأموریت یه اینکه تا

 ....برگشت جنازش برگشت ولی برگرده دوروزه قرارشد

 من بدونه اینکه بدون رفت فرشاد:داد ادامه واون کردم خفیفی لرز وضوح وبه بست یخ تنم پریدوتموم باال أبروم

 ...بیاد سرم قراره بالیی چه

 ...ابدا اصن بودم باهاش ازاینکه نیستم پشیمون نه

 .... نیست نتیجه بی داشتنم دوست وثمره وجودمه توی فرشاد از موجودی یه االن چون

 !!!!  گِل توی وبودم گیرکرده چی عین ولی

 ...کنم غلطی چه اومد باال شکمم که دیه دوروز

 ...بگم چی کنم راضی جور بودوچه وتعصبی غیرتی مرد یه که بابام چیکارکنم

 

 ..فشُرد دستاش بین شیرو کشیدولیوان آهی

 .. بودم فرشاد عاشق قدر چه بودمیدونست کنارم کیارش:وگفت انداخت پایین سرشوبابغض

 ....هست وجودم توی موجوددیگه یه میدونست

 ..میرسید بهم جوره همه

 !بچه وپدراین عشق عنوان به نه برادر یایه دوست یه عنوان به پرمیکردولی فرشادوبرام جای

 ... ببرم ابدیت به رو بچه ازاین خودمو وهم کنم خودکشی خواست هرباردلم

 ...هستی که تاآخراینی اول کنی هرکاری تو گفت سررسید کیارش ولی

 ...میکرد پشیمون رمومنوازکا بره ازبین خودت وبچه من صمیمی دوست نذاربچه داشتی رابطه توبافرشاد

 

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

316 

 

 ... نبودفرشادمیساخت با خودش بود کنارم هرلحظه کیارش

 ... میکردن هم برای وهرکاری بودن جونی جون دوست

 ...میکرد کاری باید بودکه کیارش حاال

 ....نمیاد پیش مشکلی میکنیموهیچ ازدواج وباهم خواستگاریم میاد گفت غیرمنتظره خیلی

 ..گردوگردترشد چشام

 !خدا نه گفت؟وای خوردچی زنگ گوشم توی آخرگیتا حرف فقط

  میکنی ازدواج داشت زن قبال که مردی یه با داری توچرا میگفت من به که کیارشی

 ؟!میخوادچیکارکنه حاال

 تو؟ چندماهته چی؟االن االن:گذاشتم دستموروسرم

 

 !دوماهمه من!:گذاشت روزانوهاش سرشو

 .... دارم وجدان عذاب بدترخودم وازهمه تره داغون ازهمه هم وکیارش فرشادنیست دوماه

 !کنه ازدواج دارم شکمم دوستشوتوی بچه که بامنی ومیخواد پسرمجرده یه او که

 ؟...چیکارکنم نمیدونم!پدرم رضایت وبدترازاون

 بندنبودچیکارمیکردی؟ جایی ودستت بودی من توجای

 

 ...کشید در نگاهموسمت در خوردن بهم صدای

 ..شد پذیرایی تندوارد بانفسهای بودکه کیارش

 حالت تینگف بهم چرا!اینجا اومدی گوهرگفت خونتون دم رفتم دختر اینجایی گیتا:افتادوگفت منوگیتا به نگاهش

 ؟...بدشدهـ

 ..نکرد میکردم نگاهش وپرتعجب مات که منی به توجهی اصن

 گیتا؟ خوبی:گیتاوگرفت گیتااومدودست سمت

 ؟!چیکارکنیم کیارش!نه:کرد نگاهش سردومغموم گیتا

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

317 

 

 ..کشید آغوش به گیتارو حرف بی کیارش

 ... بودم تعجب پر کیارش احساسات وابراز صمیمیت ازاین من

 ؟!بزنه زندگیش گل گندبه پسرمیخواد این

 !..منه عین یکی اونم ولی زندس دختره این حداقل تونزدی نکه گفت هم وجدان

 که امنشو شیرنشووآغوش های خاطره تنها تنها ومن داره ازعشقشو ثمره یه اون ولی داده ازدست عشقشو اونم

 ...دارم نیست حاال

 !میکشه منو بابام کیارش:گفت باگریه گیتا

 .. نباش نگران بهت هست حواسم نه:کرد نوازش شال ازروی گیتارو موهای کیارش

 ...عزیزم میکنم کمکت خودم

 !داری ارزش بیشتر هم خواهر ازیه من وبرای منی دوست بهترین خانوم تو باش نداشته غم داری تامنو

 ..میدادم گوش حرفاش به بهت وپر مات

 !االنونمیشناسم کیارش

 ..اینکارکردم ازسردلسوزی زمان اون ومن اینکارومیکنه داره خاطررفیقش به تنها کیارش

 ارشازکی که بشن هم ودلباخته عاشق شاید بشن زناشویی زندگی وارد دوهم این واحتماال نشست رولبم لبخندی

 ...میدونم بعید

 ...خطورکرد ذهنم توی

 بهارخوبی؟ ـ کیارش

 

 !سرمیبردم به توبُهت ورسماًهنوزم کردم نگاهش

 .. میزدم ومنگ گیج ولی وبودم خوب

 ذهنم تمام واالن بودم ونگرانش رفت کیش به عموم همراه أهورا پیش چندی حواسم بودواصن معلوم ازچهرم کامال

 ....کیارش وحرف بودوکارکیارش االن ماجرای این روی

 ؟!میگه چی گیتا کیارش ـ من

 میدم توضیح شب:کردوگفت وبلندش گرفت گیتا،رو دست
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 !بهم نزدن وزخم وتنه حرفام به کردن گوش بابت بهارخانوم مرسی:کرد زدونگاهم تکیه کیارش گیتابه

 .. خبرموبگیرعزیزم ازکیارش نیازداشتی بهم هروقت اگه:رفتم وسمتش ایستادم

 ...کیارش ودخترعموی دوست یه عنوان به میکنم کمکت تونستم

 ...دارید لطف به هردوتون مرسی:زد حالی لبخندبی

 ...میدم توضیح چیو همه میخوریم شاموبیرون باش اماده9 ساعت:کردوگفت نگاهم بالبخنددلنشینی کیارش

 .... ندارم رو ماجرا اون دادن قورت ظرفیت میبینم میکنم رفک هنوزکه ومن رفتن دادموهردوشون تکون سری

 ...میکشتم خودمو درجا داشتم اون عین وپدرمتعصبی بودم گیتا اگرجای شاید

 بود؟ آیاکارفرشادوگیتادرست اصن نمیدونستم

 ....کارکردآخهـ این قاطی خودشو چرا کیارش نمیفهمیدم

 بد گیتا!بشه دختر بااون ازدواج به راضی میتونه جور چه کیارش که بفهمم بودونمیتونستم سخت خیلی برا درکش

 ...نبود

 وا شگفتی به بدجورآدمو االنش مخمصه میکردولی آدموآروم پرآرامشش وباصدای داشت وزیبایی نمکین چهره

 ...میداشت

 ...نشستم بس اتاقم توی تاشب

 محکم آدم این بدونم داشتم بودودوست کرده توجهموجلب بدجور وکارکیارش االن ماجرای چرا نمیدونم

 میخادچیکارکنه؟

 کنه؟ کاری میتونه

 ....میکنهـ ازدواج گیتا با وآیا

 .. جداکردم مطالعموازچشام عینک باکالفگی

 .. نداشتم خونه خلوتی به عادت

 ولبووباقالی بریم راه تهران خیابونای توی میکردباهم مجبورم تعطیل میپریدوروزای باالپایین أهورا همیشه

 ....بخوریم

 ... بلندشدم میز وازپشت چرخوندم چشم

 ..زمینوهواگرفتمش خوردوبین عکس قاب به دستم که
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 ...دوختم چشم سبزش چشمای وبه بدجورگرفت دلم مشکیش ربان بادیدن کشیدم روعکس دستی

 !خیلی تنهاشدم خیلی

 .. بشه شلوغ هم دورم اگه حتی

 .... ومن نیست دیوونشم که اونی ازهرچیزی شدم خالی ولی

 

 {زهرمـــارِ چی همه نیست وقتی که!!رفتهـ زیردندونت جوری یکی بودن مزه هست هم وقتایی یه}

 

* 

 واقعن؟:کردم قالب دستاموتوهم

 کردی؟ فکربعدتم

 !کنی ازدواج داشته زن قبال مردکه بایه میخوای چرا گفتی من به یادته

 ..کرد کمکم بودخیلی فرشادوقتی:گذاشت پایین رو لبش به شده نزدیک لیوان

 .. کنم کمک خانومش به میخوام منم

 ... ولی نباشه دلخواهم دختر شاید میکنم ازدواج االن کنم ازدواج قراره اگه که نمیکنم کاربدی

 کیارش؟:کردوگفتم سکوت

 ؟!نشی ازکارت؟پشیمون مطمئنی:کردوگفتم نگاهم

 !!!غلط چی تهدرس چی نمیدونم:دادم تکون سرشو باکالفگی

 بریم؟:کردموگفت رها حوصلگی نفسموبابی

 بریم ـ

 ..زدم بیرون ازرستوران کیارش وپشت وکیفموبرداشتم ازجابلندشدم

 ...نمیداد وآزارم داشتم دوست وسرمارو خنک هوای

 ..نبود کیارش حال بااین تنهایی وقت نیازداشتم رو خونه گرمای االن ولی

 ....کنمـ کاری بدموبتونم نظری حتی کارنمیکردتا مخم برنمیومدواصن ازدستم کمکی
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 ..روند خونه سمت سکوت توی شدموکیارش ماشین سوار حرف بی

 ....داشت فرق خیلی بامن کیارش نبودوماجرا مطمئن تصمیمش بودوازدرستی گیج میدونستم

 ...کردم ولباساموعوض رفت اتاقم سمت دراوردموبه کفشاموازپام

 ... پریده گلوله جلوی نخوره گلوله کیارش خاطراینکه به فرشاد گفت که افتادم کیارش یادحرفای

 .. خودشومقصرمیدونست هم کیارش

 .. کنه بودکمک مربوط فرشاد به که گیتا به داشت ودوست داشت وجدان عذاب میفهمیدم

 ...هست راه تنها هم وشایدم اشتباه گفت میشد شاید کردنش کمک طرز ولی

 

 نمیکنی؟ لباساتوعوض:اومدوگفتم ازفکربیرون که گذاشتم نشستمودستموروپاش کنارش

 .....نهـ:دادوگوشیشورومیزرهاکرد تکون سری

 ..گذاشت شدوسرشوروپاهام کج کمی

 .....نمیرسهـ ذهنم به چیزی:کرد نگاهم

 ...نیست راهی اصن یعنی...فکرهستم وحتی ازهرحس تهی

 کاردرستیه؟ نظرت به:بردم دیگموتوموهام گذاشتمودست دستموروشکمش یه

 ..نمیدونم:وگفت چشاشوبست

 .. باشه ناراحت گیتا ندارم دوست ازسمتی

 ...واویالس بفهمه بابام اگه که واین آیندم فکر ازسمتی کنه فرشادوسقط بچه

 تاگی با ندگیز وارد وقتی توهم شاید:فرستادم باال پیشونیشو روی افتاده ازموهای ای طره اوردمو دستموپایین

 ! من عین شدی

 ...وپاکردید دست خودتون برای خوبی وزندگی گیتاشدی دلبسته

 !نکن من فکروراجب این وقت هیچ:گفت وبااخم بودوگرفت حرکت درحال چشاشوبازکردودستموکه

 ....نیست سخت مفهومش جداکنم وجدان گیتاوخودموازعذاب میخوام وتنها نمیکنم ت*ن*ا*ی*خ فرشاد به من

 !میدونی خودت منومیزنی؟هرجور چرا باشه:گفت باتعجب
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 ....فقط ـ

 چی؟ فقط ـ

 میزنی؟ حرف بابام با ـ

 درمورده؟ ـ

 !گیتا با ازدواج ـ

 کارشی؟ به دست زود اینقدر میخای ـ

 ...بهتره باشه نزدیکم بیاره سرخودش بالیی گیتا نمیخوام ـ

 .. کن تعریف وازش بدون خودت دوست گیتا،رو جورایی یه میزنی حرف

 ...وبس بوده داشتن سردوست افتاده اتفاقی االن واگه وپاکه خوب خیلی گیتا

 کنم؟ صحبت باهاتون من گفت ازش میاد خوشش دخترودیده یه کیا بگم عمو به ؟برم چیکارکنم من ـ

 ..گیتاوببینه بشه بذارمشتاق کن زیاد داغشو پیاز هم کم یه چیزی همچین إی ـ

 ...میکنم صحبت اومد هروقت نیستن فعالکه باشه ـ

 .. تشکرکنم ازت باید میدونم:فشاردادوگفت دستش دستموتوی

 نفهمه باباچیزی فقط ممنونمـ ازت مرسی میکنی کمکم داری هم ودعواواالن کردیم بحث باهم همش هم تااالن

 ...خواهشا

 ...باشه ـ

 ؟...نمیشی اذیت:جاکردوگفت جابه پام سرشوروی

 نه:زدم ای لبخندکالفه شده درازکش روپام بودکه این به منظورش

 ... دوختم چشم ای ترکیه فیلم کردموبه تلویزیونوروشن

 .....سوتوکورمیشهـ خونه این کنه ازدواج کیارش بوداگه این سمت فکر ولی

 ...بدم وسروسامونش عموکنم حال به فکری باید

 ....نشیم کسی مزاحم باشیمو دوتا وخودمون کنیم زندگی شمال کشید میلم اگه أهورا خودمو

 ..بود باکسی فکرنمیکردازدواج که چیزی تنها به
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 ... باشم داشته خوشبختی حس کنارش که مردی یاحتی

 .. نمیشد راضی دلم یعنی کنم حس وکنارم مردی بدنبودنمیتونستم حالم هم االن

 ...نداشتمـ سری سایه هیچ ونیازبه باشم خودموخودم نیازداشتم االن

 

 ..بود هشد دار وریتم منظم نفساش بردم انگشتموزیردماغش انداختم کیارش بسته چشمای به ازتلویزیون نگاهمو

 ...بود خوب خیلی کیارش فکرمیکنم که وحاال افتاده هم روی پرپشتش های مژه

 ...میشد متفاوت قبلش های حالت باهمه صددرجه میشد غمگین که گاهی

 ...نبود کیارش ازاون خبری االن بودولی وپرجذبه وهیجان پرشوق میکردخیلی کَل کَل هی که کیارش اون ولی

 !نرو:گفت که زدم رها دستش ازبین دستموآروم

 بیداری؟ ـ

 ...آره ـ

 .... خوابی فکرکردم ـ

 ...کرده آهنگ هوای دلم بخونم چی یه داری حال...نمیاد خوابم نه ـ

  بهتر چی البته:کردم بازکردونگاهش چشماشو

 ...بخونم بااون بذارم کالم بی موزیک بذاریه:اوردوگفت باال گوشیشو

 ...سرتوبذارروشونم:وگفت نشست دورشونم ودستش برداشت ازروپام سرشو

 میکنی؟ ازدواج بشی عاشق دوباره روز یه اگه:کرد نگاهم واون گذاشتم سرموروشونش حرف بی

 .. فکرکنم بهش ندارم دوست:کردم خوردونگاهش چرخ سرم یکهوییش سوال ازاین

 ..ندارم رو أرشا فراموشی توان من

 !تغییرکنم کنه دلبستم أرشا عین بتونه که پیداشه مردی اگر کردشاید خودش منودلداده دوماه درعرض اون

 ! تیرس وقته خیلی چشات رنگ:وگفتم دوختم چشم آبیش چشمای به کشیدوباخیرگی عمیق نفسی

 ...خورد زنگ توگوشم مالیمی موزیک وصدای نگفت چیزی

 سوالوپرسید؟ اون چرا که بودم گیج نمیومدومن بهش آهنگ مدل این کیارش بود هم کلمات به توجهم
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 .. میبینم تیرش توچشای مبهمی حس یه چرا

 ....بودهـ بودم تنها که هرجا..هست وهرجا اینقدرساکته چرا برام تشخیصه غیرقابل

 

 ......شد عاشقم شاید دیدی چه خدارو"

 ....شد عزیزدلم عمر بعدیک شاید

 ....ناامیدی فهمیدتواین شایدعشقو

 ....دیدی چه خدارو برگشت قصه شاید

 .....بودوانگارندیدی عاشقت دلم

 ....کشیدی دنیاموآتیش کی عشق به

 .....ردشی ساده اومده دلت جوری چه

 "...بدشی میتونی که بود باکی دلت

 

 ...شد حلقه دورشونم بستودستش چشاشو

 ....دارهـ خوبی خیلی صدای کیارش که صداموندم این توی فرستادومن سمتی موهاموبه

 ...بود محکمی مرد!کنه دختروخوشبخت اون میتونه کیارش

 ..کنم درک بودونمیتونستم حولی به حالی چندروزی ولی

 ...بود شده ابهام پراز وسواالش معنی بی وحرفاش چشه

 !نمیفهممش که واونقدرببوگالبیم میخادبگه چی یه میکردم بودوحس برداشته سنگ پاره منم عقل کال

 ...رفت ضرب پاش روی دستش

 ...زد زل چشمام شدوبه کشیده سمتم ونگاهش ودستشوگرفتم برگردوندم دستش نگاهموبه

 

 ....نمیشهـ توکم به ازعالقم چرا"

 ....همیشهـ پرازخاطراتومیشم
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 ....بودمـ کنده دل غیرتوازهرکی به

 "....بودمـ بازنده بازی ازاول من

 

 .. نشست گونم روی گونه نوازش دستش

 !! تنهایی کردی حس جایی روز یه بهاراگه:گفت آهسته

 ....کنهـ اذیتت نبودأرشا وخاطرات تنهایی نکنی حس کنم کاری میکنم سعی هستم همیشه بیوفت من یاد

 ...صحبتوگرفت واجازه بست چشماشو وباآرامش داشت نگه صامت رولبهام دستشو که بزنم حرف خواستم

 

 ....داد من به دل شاید دیدی چه خدارو"

 ...افتاد من روز،بیاد یه هم شاید

 ....ناامیدی کردتواین باورم شاید

 "!...دیدی چه خدارو برگشت قصه شاید

 

 ..بودرهاکرد دستش روی که دستم دادونفسشورو تکون سرشواخرآهنگ

 ...افتاد أرشا منو ازدواج حلقه به چشمش

 ..نزد حرفی ولی نشست صورتش رو اخم

 !بیار برام لیوان یه:گفت که بلندشم زدوخواستم تکیه مبل گاه تکیه به سرشو

 ..داد آزارم خشنش باالافتادولحن ابروم

 ....برهـ رومخم داره ودوست پامیذاره روانم ورو میده تغییرحالت ثانیه سوت سیم پسرچرا این نفهمیدم

 ..گذاشتم دستی پیش توی مسکنی همراه رو آب لیوان

 ...ازاالن بگم نمیکنما بهت لطفا ازاین دیگه دست هم پاداری هم خودت:وگفتم رفتم سمتش

 ...بخوابم میرم من شدی آروم شاید بخور گذاشتم برات قرصم یه

 بهار؟:گفت که کردم خاموش رو المپ رفتنم قبل
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 چیه؟:کردم نگاهش تاریکی وتوی برگشتم

 ...هموبهترمیفهمید حال شمازنا باشه بیشتربهش حواست میشه میدم بهت گیتا،رو شماره ـ

 ..نگرانشی زیادی ـ

 ناراحتی؟ ـ

 باشم؟ باید ـ

 نمیدونم ـ

 ...ببره حساب بذارازت نکن زیادلوسش حاملس اون درسته ولی نیستم ـ

 ..کن پیامش روبرام شماره رفتم من:وگفتم ضعیفشوشنیدم خنده صدای

 ...رفتم آیینه دراتاقموبازکردموجلوی

 .... کنم ریختمودرست بایداین فکرکردم این بردموبه موهام بین جداکردمودستی سرموازسرم گل

 ..ومیخواد بهارقبلی أرشا گفت ذهنم ماورای توی صدایی ویه افسردهاشدم عین

 تباعمودرموردگیتاصحب یدبا اینکه وبافکربه ودرازکشیدم رفت تختم سمت وبه نشست رولبهام لبخندخشکی

 ...رفتمـ خواب به کنم

 

* 

 .... بلندشدم ازخواب خودم به باتشرزدن وآخرش خوابیدم تاخودیک روز اون فردای

 ...داشتم دوست گفت ومیشه خونه ساکتی این

 ...بخورم میکردصبحونه میکردومجبورم ودادبیدارم باجیغ أهورا صبحا درسته

 وبرم باشم خودم مال طورقطع به ومیتونم بیدارشدم زور بدون رو امروز که نبودخوبه هیچکی االن ولی

 ..بچرخموخریدکنم

 ..خورد زنگ گوشیم که میکردم بافی خیال خودم برای همینجورداشتم

 ...خبربودم بی بود وقت خیلی کردم وتعجب کردم وشماره اسم به نگاهی

 من اه کوچیکتری ازمن نمیکشی خجالت بهارخانوم به به:پیچید گوشم توی بشاشش صدای که کردم تماسووصل

 بزنم؟ زنگ بهت باید
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 بازشه دهنم بده مجال سومندش که نکردم زورت آقـــا بزنی زنگ مجبورنبودی دومندش سالم اولندش ـ من

 ..کن ور ور هی هم بعدپشت

 خوشگله؟ کجایی علیک ـ

 ....فضولچهـ توچه به ـ

 ...بگردیم بریم دنبالت بیایم ونفیس باعرفان میخوام دیگه بگو ـ

 .. دارم گردش نیازبه کردم حس فکرکردم کمی

 آدرس:گفتم وقت فوت بدون نیستنوپرکنن مدتی که ورهام رهان وجای کنن خوب دیوونها حالمواین کم یه میتونن

 ..بیام من بده

 ...دیگهـ میایم ما فکرکنم نداری توماشین بگو نه ـ

 میای؟ کِی میکنم پیام باشه ـ

 میوفتیم راه بعدش ربع یه توآدرسوبدی ـ

 فعال اوکی ـ

 

 .... پاشدم شدوکَله پتوپیچیده دور پام که بلندشم خوابم ازرخت کردمواومدم گوشیوقطع

 ..بلندشد ازنهادم برخوردکردوآه زمین به سرم

 ...داخل بفرماییداومد بگم من اینکه خوردوبدون دراتاقم به ای تقه دردگرفت قدرم چه

 شده؟ چی:بودکرد روتخت پاهام زمینو رو سرم که من به نگاهی

 ..پرسوجو جای به کن کمکم بیا فعال:گفتم بااخم

 ..خورد باآرامش بوداول دستش که چایی اومدولیوان سمتم

 مینز به بیشترکَلَم وباشدت خوردم دورچرخ یه کشیدکه ناگهانی بودوخیلی زیرگیرکرده که شدودستم بعدخم

 ...خورد

 یبچرخون میخای جوری وچه زندگی موندم من بکنی بلدنیستی کمک یه کنن توسرت خاک:چشاموبستم بادرد

 ...تو
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 مگه من!پاشدی کَله جور این که درگیری باخودت خب چه من به:کرد گرفتوبلندم کمرم واون گفتم بلندی آخ

 ؟...هستم توهم نجات مسئول

 ...کنی من به وخالفکاروبگیرنمیخوادکمکی باش پلیس همون تو نه ـ

 درنیارا من واس بازی وحشی:گفت بااخم که دادم هولش شدت بعدبه

 میکنم؟ حرفتوگوش من فکرمیکنی وقت ببخشیداون:زدموگفتم کمرم برگشتمودستموبه

 ...کیارش گرفتم گازت بزنی دست من به:دوییدم اتاق بیرون سمت به که خیزگرفت سمتم

 تیزه دندونامم

 ...شی آدم بزنمت دوتا همچین بدجورسنگینه دستم منم:خندید

 ...زودباش ور اون برو سارا:دیدم رو سارا روبروم که اومدم پایین هارو وتندتندپله گرفت نفسم ها سرپله

 شدوروسرمن برعکس همش ومربا شیرآبمیوه ولیوان خوردم بهش باشتاب نخوردومن تکون شدوازجاش هول

 ..شد ریخته

 ..کشیدم دستموروتنم ومبهوت ومات شدم شوکه

 ..دراومد اشکم باالپریدومن سارا که کشیدم جیغی شدوچنان چندشم

 ...خوشگلهـ همینه پسرعموت کردن اذیت سزای:کردویهوبلندبلندخندید نگاهم باتعجب کیارش

 ..میکنم کمکت خودم شده عسلی موهات تمام بگیری اساسی دوش یه باید فکرکنم:اومد بعدسمتم

 ..کرد ختوبلندماندا دستشوزیرپام

 درشت نترکمودوتا میکنم کمکت که حرفش آخر وتیکه ازعصبانیت که فشارمیدادم روهم چشامومحکم

 ..نکنم، خداپسندبارش

 ..وحشی خوب چته:گفت که زدم کِتفش به بودومحکم شده مشت که دستام

 ...میرم خودم زمین بذارم:ساییدم دندوناموبهم

 ... کردم نگاهش غلیظی وچشاموبازکردموبااخم گفت نـــوچــی

 ...نخورا منو چشات بااون چته:کرد حوالم چشمکی

 نمیشدمن اینجوری نمیکردی دنبالم اگه تقصیرتوعه همش عوضی خیلی کیارش بمیریا میزنم:گردشد چشام

 ....عاخهـ توچیکارکنم ازدست
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 ..نباش خونه،نگران ازاین رفتنیم که من:گفت که باعجزنالیدم

 ...رفت، حموم سمت کردودراتاقموبازکردوبه بهم اخمی بازشدواون نیشم

 ..حموموبازکن در گیره دردنمی دستت اگه:کردوگفت المپوروشن

 میکنم کمکت میام میکنم وسردوگرم آب:رفت آب سمت وبه گذاشت حموم تووان منو واون وبازکردم درحموم

 ! میشه مخفی وکف زیرآب هیکلت بینمت نمی من لباساتودربیارنترس..موهاتوتمیزکنی

 

 ...ترهـ راحت بامن بهارکنم کمک من بذار جان کیارش:گفت اومدکه سارا صدای

 خودموآماده وبقیه عرفان اومد قبل بودتا این پی حواسم ومن کاروکنه این میخواست خودش مُصِرانه کیارش ولی

 ..کنم

 .. نشست واستخونم پوست توی آب گرمای

 ...ریختم وان اومدوتوی دستم دَم هرچی

 ...میومد گردنم تاباالی بودوکَِفش کرده پُف وان

 ...بدنموببینه نمیتونه کیارش که بودم خوشحال

 .. پوشیده ای حلقه ورکابی وشلوارک ای دنده ی باشونه دربازشدوکیارش که چشاموبستم

 ... ندارم رو واینا حموم حوصله چون نشم خیس من وان لبه بیا:وگفت گذاشت کناروان اومدوصندلی سمتم

 اینکاروکنی؟ خودت اصرارداشتی چرا کنه کمک سارا میذاشتی:شد کج لبم

 ..نداد وجوابموهم ازموهاموگرفت ای نکردودسته نگاهم

 ...خودم دست به چسبه می همش بده قد چه:کشیدوگفت شونه وآروم ریخت سرم شامپورو،روی

 بینشون ودستی ریخت موهام کل روی آب شدمقداری تموم کارش که چنددقه بعد واون نگفتم چیزی

 ...تمیزشد فکرکنم:کشید

 ... نشست روگردنم دستش

 دوسشون من نکن کوتاهشون وقت بهارهیچ قشنگن خیلی موهات:فرستادوگفت گوشم باالتراومدوموهاموپشت

 ..دارم

 کیارش؟:گفتم کردومن دستهاش تمیزکردن خودشومشغول واون کردم برگشتمونگاهش
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 جانم؟:شد هکشید صورتم روی نگاهش

 شده؟ چیزی:پرید باال ابروم

 ...بهار سرمامیخوری زودبیابیرون:وگفت کشیدم نگاهموباال دادوایستادومن تکون قیدی سرشوبابی

 .....دستشوگرفتمـ اوردمومچ دستموباال که شه رد ازکنارم خواست

 ...شد کشیده چشام بودبه نشسته دستش وروی پرکف که ازدستم نگاهش

 چته؟ بگی من به نمیخوای کیارش:گفتم

 جای مکن کمکت من نداری دوست ای گرفته خیلی تو شده حل اون که االنم ولی گیتاس مشکل فکرمیکردم تااالن

 ...دوستـ یه

 ... نشست روپاهاش

 ..نیست هیچی نباش نگران:نشست خیسم موهای رو گردنم پشت دستش

 ..همین هستم جدیدم درگیرمأموریت فقط که نیستم گرفته من

 ..بود چشمام روی مستقیم نگاهش

 .... میده تحویلم دروغ داره میدونستم وبازهم میکردم نگاهش هم من

 ..خودشه الک توی وهمش میکنه اینقدرخودشومخفی چرا که نمیفهمیدم

 ..میکنه سرم به دست وزودی نمیکنه کَل بامن قبال عین

 ... جاگرفت پیشونیم رو شدولبهاش خم

 ...ونداری کسی فکرکنی ندارم بگو،دوست بهم شد هرچی بهار:گفت وآروم کردم حس خوب لبهاشو سردی من

 

 ...کردورفت بعدرهام

 ..بود، مونده وان ی لبه روی گردودستام چشام

 ....بینی پیش بودوغیرقابل پسرعجیب این

 .. ونمیشناختم کیارش این نبودومن هضم قابل برام حرفاشوکاراش

 ...ونمیشناختم داریم کاری محوطه تو ازهم شناختی بدونه کسی نمیخوام بهار بود گفته که کیارشی این من
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 ....!چشهـ بفهمم ونمیتونستم میکنه مخفی وازمن میکنه نابودش چیزی پسرازدرون این

 ..اومد بیرون ازآشپزخونه کیارش که هارفتم پله سمت به بدست بعدسشوآر دقه ده

 ؟!!!!کـــیــا:گردشدوگفت وچشام دیدم رنگ کاربنی رسمی شلوار باکت اونو بار اولین برای من

 میخوای؟ شده؟چیزی چی:کرد ونگاهم برگشت

 پوشیدی؟ چیه این:دادم تکون هیکلشو پایین تا دستموازباال

 دستت؟ چیه اون میزدم باید رسمی تیپ دارم مهم قرار یه هیچی:خندید

 ..کن سشوآر موهامو بیا زحمت بی ـ

 ..بیابشین:گرفت اومدموسشوآروازم پایین موندرو باقی دوپله زدومن لبخندی

 میخوری؟ صبحونه:کرد نگاهم وسارا رفتمونشستم برق پریز نزدیک آشپزخونه سمت

 هانرم دیوونه این دنبال گشنه شکم بخورم بده چی یه ـ

 بری؟ میخوای کجا ـ کیارش

 ...سررفتهـ حوصلم برم بیرون بادوستام ـ من

 نمیخوای؟ ماشین آها ـ

 چی؟ ماشین ـ

 ..بیاد دنبالم دوستم میگم بدم ماشینموبهت من نیازداری ماشین اگه ـ

 .. رفت سشوآر داخل موهام که برگشتم زده ذوق

 !!!بهـــــــــــــــار:کرد سشوآروخاموش اوردوکیارش خودم منوبه سارا گفتن واییی صدای

 ...بگیرتو آروم دودقه:کشید بیرون ازسشوآر موهامو باوسواس دادمواون دندونامونشونش

 ؟.....جونـــــــــمـ کیا ـ من

 جونیم؟ کیارش:بازگفتم بریزومن برام تاچای رفت آشپزخونه سمت اون به سارا

 ...بهار کردم خطیت خط بیوفته روش خط یه اگه ولی خرشدم باشه:خندید

 ....باشهـ بهش حواسم میدم قول چشم چشم چشم:کردم نگاهش

 داری؟ نامه گواهی ـ
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 ....هم بعدش دیگه گرفتم کرد کمکم أرشا آره وای ـ

 ...ببینهـ منو باررانندگی یه نشد قسمت بعدشم بگم میخواستم لبموگزیدم

 .. نشست زیرچونم انگشتش که انداختم سرموپایین

 باشه؟ دیگه هستم همیشه نوکرتم بهار؟خودم نخوری غصه نگفتم مگه:اورد سرموباال

 ...نشستم روصندلی دادمودرست سرموتکون

 ...بهترشد ازاولشم بفرما:زدوگفت موهام به اساسی شونه ودادوآخربه ادامه کشیدنش سشوآر به اون

 ..ازجابلندشدم

 ... میزنشستم وپشت بستم موهاموباکش

 تونسی بیام تا هست خانوم سارا دیرمیام شب:گذاشت کناردستم وسویچ میزبرداشت موبایلشوازروی کیارش

 بمون دوستات بیشترپیش

 ..میمونم دوستام پیش هم شام من بره سارا نه ـ من

 ..بیای میمونم ـ سارا

 فرداصبح خونتون برو دیرمیادتوهم شب که هم کیارش نیستم که منم عزیزم تنهایی خونه ساراجون نه ـ من

 .بازبیا

 ..چشم ـ

 ...باشهــــا حواست:گفت کیارش که گرفتم دستم باخوشحالی سویچ

 .. رفت بعدخداحافظی واون گفتم چشمی

 ..بود رفته جونم توی وهیجان برم گاز تخته کیارش باماشین قرار که بودم خوشحال من

 ....وپوشیدم داشت طالیی زیب که طوسی بافتنی مانتوی

 .. انداختم وشالموروسرم برداشتم هم بلندمشکی ساق های وکتونی طوسی شلوارلوله

 .. زدم بیرون وازخونه برداشتم وهم مشکیموچرمم دار لبه کاله

 بودآره بود؟؟؟؟؟؟؟این گازکدوم آمم:درحیاطوبازکردم وباریموت شدم وسوارماشین بوسیدم توهوا روهم سارا
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 ..گذاشتم پاموروترمز نگو گاز جای به که جاکردم جابه رو دنده

 ...لعنتی آخ ، خوردمـ فرمون به جلوومحکم شدم پرت یهو که

 پس؟ کجایی الو:گرفتم آبراهامو وشماره کردم درایست اومدموجلوی بیرون ازخونه مکافاتی بایه آخرسرهم

 ..دخترمخترنمیبینم میبینم بزرگ خونه یه در جلوی ماشین یه فقط من توکجایی ـ

 ..باهم هم توعرفان من پیش بیاد بگو نفیس به توماشینم من ـ

 ...المصب ماشینی چه شدی پولدار اهــــــــــــــوع ـ

 ...بیاد نفیس بگو ـ

 اوکی ـ

 

 ... کردم زوم خودم چهره رو،روی آیینه زده وذوق زدم بوق یدونه وباخوشحالی کردم گوشیوقطع

 ....برمـ خودم قربون!المصب خوشگلم قدر چه زدم،من چشمام به دیدمو داشبرد روی که دودی عینک

 شما؟ سالم:کرد نگام وباتعجب جاگرفت توماشین بازشدونفیس درماشین

 !بهارک خواهربهارم:دادم وعینکوپایین خندیدم

 ..اوضاعت. تغییرکرده خیلی گفت مهال شدی آنتیک چه بیشعور:زد بازوم به خندیدومحکم

 ...باشهـ شده رو به رو اینقدرازاین فکرنمیکردم

 ماشینوازکجاخریدی؟

 نکردی؟ دزدی من جان...میاد خوبیم بوی چه بهار اووووف

 !پسرعمومه بابا،ماشین نه:زدم لبخندی نیمچه

 برگ این فکرنمیکردم کـــردا داداینقدرخوشحالم بهم ماشینشو بود شده مهربون امروز ندارم ماشین من

 .....باشهـ مهربون چغندرم

 چیه؟:دادم پایین ماشینو وشیشه گرفت حرفمو اجازه ماشینی بوق صدای

 شی؟ مزاحم بدم شماره خانوم ببین اینو اوووو:داد دست درازکردوباهام ازماشین دستشو عرفان

 کجابریم؟:جلواورد سرشو کردموآبراهام اخمی
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 ....جادهـ بریم میگم که من:گفت ونفیسه انداختم باال شونه

 ...سرما این توی ـ من

 احتماال که باشه ترافیک شاید هست تعطیلی چندروز این چون فقط دیرمیرسیم بهتره هوا امروز ـ عرفان

 ....هستـــ

 نداره؟ مشکلی عموت توکه برمیگردیم دیروقت شب چیه مگه دیه میریم خوب

 ....نمیگهـ چیزی دیرمیام منم میگم بهش فوقش..میاد دیروقت هم کیا نیست خونه من باباعموی نه ـ من

 ...ندارهـ کاریم مامان بیام بیرون باعرفان که منم ـ نفیس

 ...تخت خیالتون عم خانواده بی که منم ـ آبراهام

 ...تو به داده عمرشو خوب چیه:گفت گردشدکه چشام

 ...میدونهـ اونم میکنم زندگی بزرگم مامان پیش من

 ..زدم یخ باال بده رو شیشه:گفت انداختمونفیس باال شونه

 ..افتاد راه جلوترازمن دادموعرفان باال رو شیشه

 ... کنیم گوش وبذاره پیداکنه چی یه توداشبردکردتا سرشو نفیس

 ...هوا رفت ماشین یهو زدکه ضبط پیداکردوتوی فلش یه اخرش

 .. جلومیرفت عقب غیرإرادی سرت نمیخواستی خودتم میکردکه دوپس دوپس آهنگ همچین

 ...بخدا باهاش فضا میره میده؟آدم گوش چیزارو این پسرعموت:کرد گردنگام باچشای نفیس

 ...هـکی ببین:نفیس پای روی کردم وپرت کشیدم بیرون لباسم ازجیب لرزید می که وگوشیمو کردم خندموجمع

 ..داریوشی عمو نوشتشی ـ

 ...میزنم زنگ خودم میکنم رانندگی دارم بگو بده جواب عه ـ

 شده؟ چی:گفتم که دوخت چشم گوشیم به خیرگی زدوبا حرفو همین عمو دادوبه تکون سری

 کیه؟ پسره این ـ

 ...باشهـ داغون حالم امروز حداقل نمیخواست ودلم رفت توهم اخمام

 ...بدبختیمونبودأرشافکرکنمـ به نمیخواست دلم
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 ..میشد مگه ولی نمیخواست دلم

 ...کردم کلیک بعدی آهنگ روی کردمو آهنگوکم صدای داغون بااعصابی

 چشم روفرمون که دستام کردوبعدبه نگاهم صورتم توی واون دررفتم نفیس سوال به دادن اززیرجواب

 ...نگفت ازدواج؟مهال:دوخت

 ... کردم وسکوت دادم سرموتکون

 ..نبود ها خاطره اون برگشت وقت نبوداالن پرسیدن وقت واالن کردم نگاه روم جلوی به

 !منتظرمی جایی ویه هستی کنم بذارحس أرشا وحداقل االن

 ..فرستادم بیرون باآه ونفسمو ندادم کشیدموجوابی صورتم دستموروی

 

 .....عزیزمـ توشکستم بارفتن"

 .....نصیبمـ خدایا بازشد تنهایی

 ....همیشهـ تومیمونه عاشق دل

 "....نمیشهـ حالیش حرفا این که قلبم

 

 !شدم شدم،دلخورشدم،پربغض کالفه میکردومن هنوزمنتظرنگاهم نفیس

 ..مُرد میفهمی...مُرد:دوختم چشم نفیس وبه ماشینوکنارزدم باعصبانیت

 کرد؟ ولم میفهمی

 نبودیم؟ هم بیشتربرای دوماه دارم؟میفهمی من که هست قبرستون سینه توی قبر یه تنها تنها االن میفهمی

 

 .....دوبارهـ دوباره قراره بی دل"

 ....ندارهـ نداره نداره طاقت

 .....منــ دل کنار تاتونباشی

 "....ندارهـ تمومی غم این
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 ...کردم اشتباه من باش آروم بهار کردم غلط ببخشید:گفت ونفیس زدم فرمون به دستمومحکم

 ... کردم پرت داشبرد روی باحرص برداشتم ازچشام رو عینک

 !دیگه یکی!تونپرسی:گفتم

 دادمـ؟ پس جواب چندنفر به تاحاال میدونی

 ..بدبختموآواره من وفکرکردن سوخت برام قددلشون چه میدونی

 ....باورکنمـ که میخوام نه باورداره حسم نه قلبم نه ولی رفت همیشه برای رفت أرشا هستم آره

 ..ونابی نخورده دست تو کن ازدواج بهاربعدمن گفت

 ....دارم دوسش بخدا!دارم دوسش رو أرشا کنم؟من ازدواج باید چرا آشغال من

 ...اینم ولی شده ماه سه!بسمه بسمه

 ...بســــه دیگه بســــه....ترشدم وبیچاره افسرده هی شده ماه سه

 

 .....توقلبمـ میمونه توخالی جای"

 .....وجودمـ همه ماتم میگیره

 ....بمونمـ تومن بی اینجا نمیشه

 ...تونبودم بی وقت هیچ که منی

 "....سالهـ یه تواندازه به برام روز یه

 ! نمیگفت بودوهیچی دستموگرفته نفیس میکردم گریه خفه وباصدای گذاشتم چشمام روی دستام

 ...میشمـ آوار سریکی روی باالخره جا یه میدونستم

 ..میده کاردستم لعنتی بغضای این که میدونستم

 کیه این أه:خوردشد اعصابش میکردوآخرم ریجکت هی میخوردونفیس زنگ هم پشت گیرودارگوشیم این توی

 ...دیگهـ

 ..بفرمایید بله:داد جواب بگه من به که این بدون
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 ..نیست خوب زیاد حالش ولی اینجاست بله:تراومد پایین صداش

 ...بیاید نمیخواد نه نه ـ نفیس

 ...باالترش هستیم خونتون کوچه توهمون:افتاد پته ته ته گردشدوبه شدوچشاش چش یهونمیدونم

 ..میکرد میخوردوگرمم توصورتم بخاری وگرمای زدم تکیه صندلی به چشاموبستموسرمو

 ...نمیشد ولی بشم ازهرفکری وتهی خالی کردم سعی فشردم بهم چشامومحکم

 ..دیدمومیگرفت سبزخوشحال چشمای اون نقش همش

 ..میخورد حرص وأرشا میکردم بینشونوخرابش میبردم دست وهردفعه بودم عاشقش که موهایی اون

 ...تو گیرمیدی بیچارم موهای این به هی چرا خانومم نکن میگفت هی

 بهار؟ ـ ـ

 خوبی؟:گفت واون کردم نگاه صورتش وبه چشاموبازکردم

 ....تقصیرمنهـ همش:گفت ونفیس دادم سرموتکون

 ...خوبمـ نه:گفتم من که بده بیشترتوضیح کردتا منتظرنگاهش کیارش

 ببخشید:وگفتم وآبراهامودیدم عرفان وازتوآیینه دوییدن صدای اومدوبعدهم ماشین الستیک چرخش صدای

 ..شد خراب روزتونم

 ...کنـ استراحت خونه بیابریم ـ کیارش

 برگشتی؟ توچرا..بگردم برم میخواد دلم نه ـ من

 رفتی دمدی که زنگونزنم اومدم دیروقت شب بگیرمش برگردم گفتم سوئیچ توی کلیدموجاگذاشتم دسته هیچی ـ

 نرم اداره وامروز خورده بهم قرارمون گفتن زدن زنگ بهم تلفنتودادواالنم جواب خانوم این هم بعدش

 کردید؟ تصادف شده چی:اومدگفت جا که نفسش عرفان

 شده؟ چی پس نیومدیم توخیابون که وزهن ـ آبراهام

 ..نیست مهم هیچی ـ من

 ...نمون خونه بیای؟تنها باما داری دوست...کیارش خوبم: کیارش نگران چهره سمت سرموبرگردوندم

 دوستات؟ نمیشن ناراحت:کرد هرچهارتامون به نگاهی
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 ..بیا داداچ نه:زد کیارش شونه به ای ضربه آبراهام

 ! دیگه بیا:وگفتم خندیدم التیش لحن به

 ..پسرامیام باماشین من فقط باشه ـ کیارش

 ...میگذرهـ خوش:دادم تکون سری

 باز؟ کردی گریه:رفت زیرچشمام دستش

 ....همینــ افتادم یادش فقط...خوبمـ االن خیال بی کیارش ـ من

 ..زودمیام کنم لباساموعوض میرم من:دادوگفت تکون سری

 ..داریم اضافی لباس دست یه دیگه سایزیم هم ما جان کیارش بیا ـ عرفان

 ...خشکمـ چوب عین میکنم شلوارحس کت این توی االن ولی داری لطف ـ کیارش

 ..بیاره موردنیازشو ووسایل کنه عوض لباساشو تا رفت خالصه

 ...میخریدمـ میخواستم وهرچی بودم اورده باخودم کوله یه فقط که من

 که کردم راضیش آخرم مقصربدونه خودشو نفیس نمیخواستم شدم ناراحت بدجور بدم وحال گریه اون بابت

 ..و نیست تقصیراون

 ..شد خوشحال ونم

 میزدومیگفت توصورتش هی کیارش که گذاشتم آبراهام با اساسی کورس یه شمال به رسیدن جاده توی

 ..برات میخرم میگفتم ومن میشه ساییده ماشینش الستیکای

 زنب وای...بغل بزن توروخدا بهار بغل بزن:زدوتندگفت برق نفیس چشمای رسیدیم که شمال وخم پیچ جاده توی

 بغل

 ...بزنم راهنما..واسا توعم خب ـ من

 ... شدم پیاده ازماشین هم ومن داشت جلوترنگه پریدوآبراهامم بیرون زدمواون بغل

 کردیعنی؟ گم وپاشو دست خاطرلواشک کردم،به میکردنگاه نگاه ها آلوچه میکردوبه تر بازبونش لبشو که نفیس به

 ... نشست شونم روی ودستی محوخندیدم

 هاهمین بچه..بود فایده بی انگار ولی نبینیم چیزا ازاین فعال کردم خدا خدا من هی:گفت عرفان که برگشتم

 بگیریم؟ خونه بریم یا..خوبها مسافرخونه
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 ..میکنم جورش من ـ کیارش

 ..کشیدم، نگاهموسمتش

 عفض نفیس بسه:رفتم نفیس سمت وبه مکالمشونشنیدم پیداکردوصدای آنتن تااینکه چرخید بدست گوشی

 بخدا میکنی

 !توچه به نخیرم:کرد پهلوم حواله مشتی

 ؟..نمیخوری:گرفت سمتم لواشکی

 نخواد؟ دلش میشه آدم نفیس این مولوچ ملچ با مگه

 ..هاتن تنها:تندکرد قدم وکیارش کشیدن ازدستش آلبالو های آلوچه هم وآبراهام کشیدموعرفان لواشکوازدستش

 میخوری؟:کردم اشاره بود دهنم داخل نصفش کردمولواشکی نگاهش

 !بودا دهنی:گفتم دادکه قورتش درجا شدم حدقه چشمای کشیدوجلوی بیرون زدولواشکوازدهنم چشمکی

 

 دید؟ می دیگه یدونه خانوم نفیس...چیه بازیا لوس این...نیست مهم ـ

 ...البته بله:زد لبخندی نفیس

 ...بدید من عموی دخی واس داغ باقالی دوتا زحمت بی آقا:رفت مرد سمت کیارش بودکه ها باقالی به نگاهم من

 بریم اونجا خالیه خونش ازدوستام یکی شمال خود توی بگو دوستات به:گفت که رفتم زدموسمتش لبخندی

 !راحتریم

 ؟!فرداهم بمونیم میشه کیارش:گفتم خوشحال

 ...بخواید شما هرچی:دستموگرفت

 ...خوبی خیلی مرسی:زدم لبخندی

 ...داد دستم زدوباقالی لبخندکسلی تنها

 ...اونجا، بریم هست شهر مرکز داخل خونه یه که گفتم آبراهام به من

 ....داریمـ جا بودکه راحت وخیالمون نمیرفت ازدستمون زیادی پول دیگه کرد قبول کله با اونم
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*** 

 

 خوردودهنم صورتم توی درهفت شیش دراضالع بالشت یه که کشیدم بلندی وخمیازه دادم بدنم به وقوسی کش

 ...شد بسته

 میخاره؟ تنت:کردم نگاهش بااخم

 برام جونم آبراهام بسوزه هاها،دلت:اورد بیرون گذاشتوزبونشوازحلقش دهنش دوطرف دستشو فِرِش موهای بااون

 !خریده حلیم

 !توسرت خاک:کردم نگاه مسخرش حالت به باتعجب

 نداری؟ تودوست:رفت چمدونش خندیدوسمت

 !داری دوست حلیموبیشترازآبراهام خیلی نظرم به ولی!چرا ـ

 !بهتره کیارش باشم داشته آبراهامودوسش باید چرا:کرد اخمی

 ...ترسیدم اوه اوه:خندید که رفتم سمتش تهاجمی اومدموباحالت پایین باالپریدوازتخت ابروم

 ..دورشد، چشام ازجلوی وتندی برداشت بعدشالشو

 .....شکمـ این سیرکردن سوی به وپیش پوشیدم مناسبی زدم،لباس وصورتموشستم،موهاموشونه دست

 ...اهالی سالم ـ من

 !بهار سالم:چپوند نفیس دهن لقمروتوی عرفان

 !کردی وخفه بدبخت ـ من

 ...گرفتم حلیم بیا:کشید عقب کارشو صندلی آبراهام

 ...بود شده هم زده گفت،ذوق نفیس ـ

 کجاست؟ کیا:وگفتم ورفت ای غره چشم نفیس

 !میکنه ورزش داره سحرخیزها بچم ـ عرفان

 ؟!حرف کم والبته واخمو عنقه بد اینقدر چرا ـ آبراهام

 ....بپرسید ازخودش:انداختم باال کشیدموشونه خودم وسمت چایی لیوان

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

331 

 

 قدهم وچه بشوره آبراهام رو صبحونه ظرفای امروز کردن تعیین وبعدهم خوردیم فانی فضای توی هم صبحونه

 ....میشستــ مال وتف کثیف

 !باش خودمونی کم یه کیارش:وگفتم نشست مبل رو کیارش

 ...باشهـ ورسمی خشک مسافرت این توی االن رفتارت روی کارت ندارم دوست

 ....باشهـ:داد تکون سری

 گیتایی؟ نگران ـ

 باشم؟ بایدنگرانش اچر نه:کرد اخمی

 !نگرانشی کردم احساس هیچی ـ

 آبی؟:رفتم آبراهام سمت حضورش به نسبت اهمیت بی هم ومن نگفت هیچی

 چیه؟!مرگ،عنتر:کرد نگام

 !پوکیدم بیرون بریم:خندیدم

 

 !زده تاول پاهام تو جای من بودی ور اون ور این همش دیروز ـ

 !خب سررفته حوصلم ـ

 ...برو بااون بگو پسرعموت به خب ـ

 ...آبراهام اه:کردم اخمی

 بریم؟ بیرون ها بچه میگم:اومد هاپایین ازپله عرفان

 !آره آره ـ من

 ...ازاالن بگم گردش بریم آ،فقط خرید،نه ـ عرفان

 ؟..میای توهم کیارش:وگفت برگشت دادموآبراهام سرموتکون

 کجا؟ ـ کیارش

 !بیوفتیم راه بعدازظهرهم...باشیم ناهاروبیرون!بچرخیم بریم ـ

 ...حاضرشید هم شماها...عم آماده که من:کشید پیرهنش به ازجابلندشدودستی کیارش
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 دختردارهـ؟ دوست کیارش بهار:گفت که شدیم وارداتاق بانفیس

 چطور؟:دوختم نفیس به نگاهموازآیینه

 !خشکیه آدم داره؟خیلی اخمی چه بینی نمی االنم بودی میکردتوخواب دعوا داشت انگاربایکی نمیدونم ـ

 !کنه میخوادازدواج...دخترندارهـ دوست نه ـ

 ...بهــــــــــاررررر ـ

 ...داریمــــا ترفاصله بمیری؟نیم بزنم یابوعلفی چته مـــــــــــــــرررگ:کردم نگاهش بااخم

 ....نیستـ ریمل این عنتر:وگرفت دستم توی اومدوریمل سمتم باعصبانیت

 چیه؟ پ ـ

 ...عرفانه بزاغ ـ

 چیکار؟ اونومیخوای بزاغ توسرت خاک:کردم نگاه باچندش

 !کنم امتحان ومیخوام مردوزن بزاغ دارم آزمایش یه 

 ؟..ریختی ریمل جای توی چرا...خورد بهم حالم نفیس اه:شد جمع صورتم

 ...بریزمـ توش نداشتم چیزدیگه...رسید اینجا به قطره مررض،قطره ـ

 ...توروخدا کن دورش من از اه ـ

 ...ازمبن تورعنا باوو،قدوباالی جون:زد بلبلی سوت عرفان زدیم بیرون ازاتاق نفیس همراه ودرآخر لباساموپوشیدم

 ..تمناروبنازم ماه توگل:داد جلومونوادامه پرید وآبراهام خندیدم

 ... بیاوسط بیاع حاال:داد کمرش به قِری

 !چیه بازیا قرطی این:زد کمرآبراهام به محکم پاش با نفیس

 .!نمیگیرمـــــــا رو باشه داشته بزن دست که زنی من:گذاشت کمرش دستشوروی آبراهام

 آبجی با اونم...نیست االن کردنت ازدواج وقت داداش صبراومد:کرد ای عطسه کردم،عرفان نگاهشون باریزبینی

 ...من

 باشید؟ برادرتون همراه میشه خانوم نفیس بابهارکاردارم هامن بچه:زد چشماش آفتابیشوبه عینک کیارش

 ...بریما ماشین بایه میخواستیم:باالانداخت شونه نفیس
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 ...بیزحمت بزنم بابهارحرف میخوام من نه ـ کیارش

 

 ....بفرمایید خان کیارش باشه ـ آبراهام

 ..شدم سوارماشین باتعجب منوکشیدوخودم دست کیارش

 شده؟ چیزیش شده؟عموم چیزیش شده؟أهورا چیزی کیا:گفتم ومن افتادن هازودترازماراه بچه

 ......فکرکردمـ آیندم وبه شب کل نیست درست اصال گیتا با ازدواج فکرکردم خیلی بهارمن:کرد ماشینوروشن

 چیکارکنی؟ باگیتا میخوای پس:دوختم مصِرشُ چشای نگاهموبه

 !نمیدونم:کرد پوفی

 !کن مشخص وگیتا تکلیفتوباخودت عزیزمن:دادم سرموتکون

 ها؟ کنم ازدواج حامله زن بایه من تودوستداری نکنه:کرد پیچیدواخمی دستشودورفرمون

 

 میشی؟ زودعصبانی چرا!پسرخوب نمیرسه چیزی من توبه ازدواج چرادادمیزنی؟کیارش:کردم نگاهش باتعجب

 !وحشی پسره:گفتم آروم زدومن زل جاده جوابموندادوبه

 گفتی؟ چی ـ

 !بشنوی میخواستی:کردم کج دهنی

 ...میکنم حالیت ـ

 ...سرگرد منتظرم:خندیدم

 ..نه:بلندشدونالیدم ازنهادم آه که موردنظررسیدیم حل بعدبه ساعت نیم

 میترسی؟ ـ نفیس

 ...نخیرمـ ـ

 

 ...پریدهــا رنگت:زد کِتفَم به ای ضربه آبراهام

 ..اومد هم کیارش که جادادم نفرتوش واسادخودمواولین که کابین وتله کردم اخمی
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 نشست کنارم کیارش!کردم نگاهش باحرص زدمن چشمکی نفیس

 !کردم نگاه فاصله اون به وباترس چسبیدم کابین تله کناره به

 بود خیره چسبیده سینه به دستهای با روبرو بودوبه توهم اخماش هم کیارش

 ..کشیدم عمیق ونفسی چشاموبستم

 ..چسبیدم کابین تله کناره خوردوبیشتربه خفیف تکون یه کابین تله که

 !میترسی ازارتفاع نمیدونستم:خندید کیارش که رهاکردم شدموباصدای حبس نفس

 ...نمیترسم:کردم نگاهش بااخم

 .....معلومهـ:کرد اشاره سرتاپام به

 .....معلومهـ:کرد اشاره سرتاپام به

 ... چسبیدمـ کیارش بازوی به خیز بایه بیشترشدکه کابین تله سرعت

 ....وای وای:گذاشتم چشام دستموروی یه

 .. فشارمیدادم ودل وباجون کیارش بازوی

 ...کنم می حالیت گفتم دیدی بهار:گفت کنارگوشم کیارش که فشارمیدادم چشاوبهم

 ...سرازیرشد صورتم ازروی اشکی وقطره کردم نگاهش مات

 بهار؟:انداخت رهاکردودورشونم ازدستم خودشو کردودست نگاهم باتعجب

 توسرت خاک وبگه بگیره دستش وسوژه بخنده وبهم منونبینه مسخره.. ضعف این که انداختم سرمــوپایین

 ...ترسو دختره

 ...کرد جاخشک دورشونم دستش

 ...بود وجذاب قشنگ اطراف فضای خیلی شدم روبروخیره وبه سرموباالاوردم

 ..بودیم آسمون سرموچرخوندم،انگارتوی

 ...بود شده پاشیده ازسفیدبینش وتمیزبودرگهایی صاف آسمون

 ....اینقدرسردوخنکهـ که کوه قله اومدانگاراومدی می سوزکمی

 ...میکرد منتقل وبهم مطبوعی وگرما میکردم حس وباالسرم گرمی های نفس
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 نمیترسی؟ ـ ـ

 اومدی؟ کابین ازقصدتله بیشعوری خیلی:کرد اخمی

 ....دیهـ تالفی:وگفت نشست پام رو دست روی زدودستش نمایی لبخنددندون

 ... ودیدم رهان شماره که اوردم بیرون میخوردازجیبم زنگ گوشیم

 ...رفت توهم شدواخمام قطع وتماس رفت آنتن بدم جواب اومدم بازشدتا نیشم

 ..کشید ازخندش محوشده رولبهای دستی کیارش

 ..داریا دستی ضربه چه اوووو:گفت خوردوکیارش تکونی کابین تله که زدم بازوش به ای ضربه

 میکنی؟ مسخره منو ـ

 !چشمات:دوختموگفتم چشم آبیش براق چشمای زدوبه چشمکی

 چی؟ چشام:انداخت ابروشوباال

 ...شدهـ روشن چشات ـ

 ؟ دارهـ المپ مگه ـ

 

 ....مــــــزهــ بی:کردم اخمی

 ...روبروببینمـ وفقط نکنم نگاه پایین به کردم نشستموسعی سینه به بعددست

 ....بزنیم بدن به تپل بستنی یه گرفتیم وبابچهاتصمیم گذشتیم مزخرف ارتفاع فالکت،ازاون ازاون خالصه

 ....میخورمـ سنتی آآآآممم:گذاشت انگشتمورولبم

 بذارید؟ توبستنیم هم ویفری رولت ازاون میشه آقا میخورم هم کاکائواسمارتیزی

 داری؟ جا مگه ـ نفیس

 ....گفتمـ که همینا آقا ـ

 ....کنهــــا میخوادحساب پسرعموم:گفت نفیس به ومن دادورفت تکون سری مردجوان

 ..جون آبجی نمیرهـ توکه ازجیب
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 ..جاگرفتیم کردوروصندلی حوالم زهرماری

 ...میکرد نگاه نفیس به زیرچشمی دست به گوشی بودکه آبراهام رو چشام

 رو صورتش سفیدش وسیوشرت مشکی وپیرهن بلندمشکی ساق های کتونی اون با روشنش آبی شلوارجین

 ...میداد جوونتروجذابترنشون

 .. داشت پا به مشکی شلوارمخمل همراه ای قهوه های سفیدباخزه بافت هم نفیس

 ..ریزشد چشام آبراهام با مشکوکش سِت سفیدوازین بافتنی وشال مشکی های پوت نیم

 ..کرد بهم درازی اوردوزبون زبونشوبیرون عرفان که

 ..ک کردم اشاره ونفیس آبراهام به باچشام من

 میاید؟ أبرو چشم چتونه:گفت کردوکیارش بازوبسته چشماشو اون

 ..... فضول...شم راحت ازدستت بمیری إی

 که رفتم بهش نابی غره وچشم شدم خیال بی که کنم بارش قدکیارش درشت دوتا دهنموبازکنم میخواستم

 خـــــــبــــ؟ چیه:گفت

 !مشکوکینا ـ نفیس

 توآبراهام؟ یا من ـ من

 ...اومد هامونم بستنی ـ آبراهام

 

 ...بفهمم باس ومن حرفاشون پیچوندن برای شدبهانه واین

 ...بادسربود مفصل شام یه قَـــدِ کردم نگاه بستنیم به

 ...نمیدمــا ازاین هیچکدومتون به من چیه:کردن نگاه بهم همه

 نیسی؟ حامله احتماال خودت مال همش باشه ـ عرفان

 کنی؟ فضولی باید جا همه آخه توچه به:خندیدم کردومن اخمی یارشک

 ...زد عرفان پای به ای ضربه باپاش کیارش که فهمیدم نزدوخوب حرفی عرفان

 ....انداختمـ باال غیدی وشونهاموبابی رفت من به ای غره چشم عرفان
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** 

 

 دارم نمیبینی دیگه واسا دِهه:بیادودادبزنه پایین هول با وازچهارپایه بخوره شدتکونی باعث که لباسشوکشیدم

 میکنم؟ درستش

 کارم یه!..میزنی زرده کنارقلب خودت واس...بزن قرمزه کنارقلب رو مرده صاحاب اون میگم بهت هِی ها؟ کو ـ

 !میندازی کردن غلط آدموبه میکنی

 .....میرسهـ دستات رشیدی نَکه کنن درست برن خودشون مادمازل بفرما:زد چهارپایه به باپاش

 !کردی خودت منوعالف فقط

 میفهمی؟ وظیفته!وظیفته:کردم پرت وسمتش وبرداشتم کاغذی دستمال جعبه

 !!!!!!!!!!!!!کیـــــــــارش:زدم وجیغ آب بزرگ ظرف توی افتاد کردکه پرت وروتختم کاغذی دستمال جعبه

 ؟!چه من به گذاشتی جا نبوداینواین حواسم نزن جیغ باشه خوب:خندید

 !بیرون بیابرو:دراتاقوگفتم سمت رفتم

 رصتف بهت کیاجونیم،کیارشی،پسرعموجونم،خرنمیشما بگی دراتاقم جلوی بیای فقط باشه:اورد باال دستاشو

 ....دادمـ

 بخوام کمک ازت عمراًدیگه بیابرو:اومدم بیرون وازاتاقم گرفتم دستش مچ

 ...شدمـ اتاقم وارد ومنم رفت اتاقش سمت وبه باالانداخت شونهاشو

 ...بزنم رنگی دیواراشوکاغذدیواری وتمام تمیزکنم رو اتاقم خواست دلم اومدیم ازشمال که ازدیشب

 ...بود شدهـ دست ویه کسل زیادی

 ..کنم نگاهش نمیخواست دلم هم خودمم

 ..کنه اویزون اتاقم وازسقف رنگی قلبهای تا بودم داشته نگه پا لنگه کیارشویه ازصبح امروزم

 ....رفت اینقدرغرزدورومخم که ازدستش امان

 ...میداد وحرصم میذاشت قلباروکنارهم خودش عالقه طبق هم همش

 ...بود بیشترنمونده قلب چندتا
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 ....میکنم اویزون تختم به اونارم

 ...میکنم وتختمومرتب میذارم وزمین بودم اورده کمدلباساوکتابخونه تمیزکردن برای که رو آب بزرگ ظرف

 ....بود کرده بدجوراتاقوقشنگ....دارهـ ریزرنگی گالی توش سفیدکه های کاغذدیواری

 

 ...بودم گذاشته میزکارم کنار شیشه گلدون توی که بامبوهاطبیعی اون مخصوصا

 ...بود ورنگی اکلیلی همش...میکردم نگاه که اتاقو سقف

 سادنوا پا نوک با سختی به أهورا از زرگب عکس یه که تختم باالی وبه وقلبای گذاشتم سفیدموروتخت بالشت

 ..... میکنم نصب

 مراهه غذادستش پالستیکی ظرف دوتا که ازمردی کیارشویبینم که میرم اتاقم تراس سمت تندی آیفون باصدای

 ....میدهـ کیا دست به خلفات

 .. بگیره دوتا رسید عقلش عجب چه...اوووووف...میره ضعف دلم

 ...اینکارا ازکیابعیده ولی....گشنمهـ من فهمیده

 نتلویزیو به چشمش که ومیبینم کیارش ازپلها که میرم آشپزخونه سمت پوشیده ولباس دقه پنج دوش بایه

 ....میکنه نگاه وی تی به داره باز وبادهن مونده تودستش وقاشق

 .....نمیشهـ حضورم متوجه ولی میرسم آشپزخونه به

 ....برمیدارم ازصندلی ازغذاهاروآروم یکی

 .....صداندهـ که درمیارم انگشتیموازپام های ودمپایی سرصدابرمیدارم بی هم ساالدونوشابه

 .....میدمـ دهنموقورت آب

 .. میخوره بوده کناراُپن که أهورا بادی پالستیکی توپ به پام که برم میوفتم راه آروم

 .. میخوره دیوارآشپزخونه کنارهای به بوده سبکی توپ چون

 ...میزنم جیغ زیاد ازهیجان منم که کیارش کله رو میوفته ضربه یه بعدبا

 

 ...واسا داری جرأت:میاد کیارش هوار صدای که پاتندمیکنم

 ....نیست تو مال غذا اون...خور مف
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 ..خودمومیگیرم وچندبارجلوی میام باال سختی به هارو پله

 ....بشهـ پاشدنم وکله سُـــرخوردن باعث که نشه درآمیخته ها مانندپله پارکت باکف پام که

 ... برمیگردم میرسم که دراتاقم به

 سبب بگیرم وازت خوری وتک بهت کنم لطف خواستم منم نیستــا خوب خوری تک:میارم وزبونموبیرون عقب

 ..خیربشم

 ....کردمـ ودراتاقموقفل شدم وارداتاقم بعدتندی

 منوسرپانگه صبحی ازاول!هنوزگشنمه خودم بهارمن:خورد دراتاقم به محکمی ضربه که رهاکردم نفسموباصدای

 ...شهـ کوفتت داشتی

 ...نشستم وروتختم ندادم اهمیتی

 ......میخورهـ خوشمزه وخیلی راحت وخیلی مفت مال آدم چرا نمیدونم ترخوردم تمام هرچه غذاروبااشتهای

 ...مالوندم دستاموبهم

 ...خوبهـ خیلی آشپزش نظرم به

 ....شدهـ جالب آشپزبرام جوری این گشنمه من یاشایدم

 ...درازکشیدمـ روتخت

 ....میچسبهـ وچیلی وچرب ناهاردبش یه بعدخوردن که تنهاچیزی

 ....خوابشهـ همین

 

** 

 

 ....بودا شده تنگ برات دلم....خالهـ سالم:گرفت جا آغوشم حجم دستاموبازکردمومیون

 اذیت گذشت؟عموروکه خوش!بودفسقلی تنگت منم خوشگلم،دل سالم:کشیدم خوشرنگش روموهای دستی

 ها؟ نکردی

 ...نکردم اذیتش بودمنم خوب عموخیلی...واال نه:خندید

 دخترم؟ چطوری:پیشونیموبوسید دادمونرم باعمودست
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 !...خوبم رنجش ودست پسرگلت لطف به!خوب ـ

 بازچیکارکردید؟:خندید

 ....مردبزرگـ به به ـ کیارش

 ..بدی خیلی!من جای کردی بهارجونواذیت بینم می...کیاجـــون سالم ـ أهورا

 ....دادزد سرمن وماسیده بدمزهـ غذای عموسریه وای...بزنهـ داد بلده فقط گنده خرس:کردم اخمی

 ...بود بدمزه اگه خوردیش بیجاکردی توخیلی!خوبه خوبه ـ کیارش

 ...کنید بعدبازدعوا برس ازراه بزارید وایییی عموـ

 .....مـــــــــردبشهـ میخواست أهورا بــودوبقولی هردوشون حاالمال که رفت کیارش اتاق سمت به أهورا

 شد؟چیکاراکردید؟ خبر؟چی چه بینم کن عموتعریف خوب ـ من

 ...بود گرم خیلی وای عموـ

 ...میرفت بارحمام سه هرورزحداقل بودا کرده اینقدرعرق بیچاره أهورا این

 ندیدی؟ خوشگل مَن زن!ولش اینارو:خندیدم شیطون

 ؟...بهار داشتیم:کرد اخمی

 .....بهارنیستمـ ندم زن شمارو اگه من ـ

 ...کدبانوعه خودش نمیخواد زن پدرمن:وگفت رفت ظرفشویی کنار شده چیده سفید های فنجون سمت کیارش

 ؟...بگیرهـ زن که باشه داشته کم چیزی باید حتما عمومگه ببخشیدا:کردم اخمی

 میخوای؟ توزن بابا ـ کیارش

 ...میاد خوابم فعال میگم فکرمیکنم حاال:عموازجابلندشد

 ....بکارهـ نهال باغبونمون به بیرون کن هستشوتف داداچ خوردی إههه:بازکردم کیارش نیشموواس

 معج وپاهاموتوخودم رسیدم ای کره فیلم به شبکه واون این به وبعدزدن رفتم وی تی سمت به بعدباخوشحالی

 ..کردم نگاه وی تی به تیزبینی وباخیلی کردم

 .....جالبهـ خیلی ای کره فیلم اصن

 ...شود چه بسازن ازاینا یدونه هم ایرانیا
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 ...مـــوزبرداشتم دستمودرازکردمویدونه

 ....وچندشهـ مزخرف بسی ترسناکاشون فیلم ها ای کره ولی

 ...شانــــس بزنه گندت إی:شد آویزون ولوچم رفت برقا که بودم رسیده حساس صحنه به

 ...میشد شمسعلی اسمم داشتم شانس اگه من

 ...کنم جان نوش چی یه تاحداقل رفتم پذیرایی سمت به تاریکی وتوی ازجابلندشدم

 ...نبود نورهم چیکه یه المصب

 ...کنن حسش دستام اول برخوردکردم چیزی اگه که بودم دستاموجلواورده

 أهورا جیغ صدای سرش شدوپشت حلقه دورچیزی دستام کردم حس که برمیداشتم قدم وآروم مستقیم

 ....بلندشد

 ....میومد هاپایین ازپله بودوداشت دستش قوه چراغ

 ...چیه اون خاله واییییی ـ

 ..نوردوربود که ازبس که ببینم تونستم نمی ولی کردم نگاه روبروم وبه برگشتم

 .....زبرهـ وباپوست نرم چیزی یه میکردم حس فقط

 ...برو باال برو أهورا:کشیدم بلندی شدوجیغ سیخ تنم خود،موبه دبهخو

 !کردی خفم وحشی چته ـ ـ

 .....بودمـ داده ازدست ترس توی هم شنواییم انگارقدرت

 ....بود گرگ یه عین.....طوســــــــی به ومایل درخشان چشای زدم زل مستقیم

 ....کردمـ غش شدومن روشن جا همه که دوموبزنم جیغ میخواستم

 

** 

 

 ...میومد خنده صدای

 ...ظرف صدای....قهقه صدای
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 ...پچ پچ صدای...آب چیکه صدای

 .....میومد آشناهم صدای یه

 ...بازکردم چشاموباشتاب

 ...بود شلوغ اتاقم...سرموباالاوردم

 ...آشنان هم همشون

 ....أهورا،عموم....آبراهام،کیارش...عرفان،نفیس...

 ....بیدارشدی عه:شد عم متوجه مهراز که کردم نگاهشون داغون بود؟بااعصاب شده چی

 بهار؟ نیست تشنت:اومدوعموگفت سمتم بقیه بعدخندیدومهال

 ...ازترس خورده موش زبونتم:گفت وعرفان دادم سرموتکون

 ...کردم اخمی

 ...یادبرقاافتادم

 دستام؟....بود خاص رنگ یه خوشرنگ چشای اون

 ..دستاموباالاوردم

 ....خدا وای...بودن سالم

 بهتری؟:نشست روتخت کیارش

 منومیشناسی؟ خاله:کردوگفت پرت باشتاب خودشوتوبغلم دادموأهورا سرموتکون

 ...ومیشناسه وروجک توعه ونشناسه هیشکی این ـ مهال

 ....شدهـ الل بچم اهلل بسم ـ نفیس

 میخندیدالبته هِر هِر وهِی اتاقم توی ریختین مُردَم من مگه کنه خدالعننتون:دادم دهنموقورت کردموآب اخمی

 ....کنید گریه باید

 

 !میری نمی ندی دِق منو تا تو...ای زنده که فعال ـ کیارش

 کردم؟ بود؟خفش کی اون ـ من
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 میدونمن که گیرنکنه پات جایی دنبالت بیاد میخواست بود کیارش اون دخترم:بلندشدوعموگفت همه خنده صدای

 ؟!میترسی ازش چرا

 کیارشی؟ بگی بودی الل:کردم نگاهش بااخم

 ..انگــار منوبخوره میخواست ترسیدم ازچشماش بخدا:وگفتم انداخت باال شونه

 ؟!عاخه داری خوردن تلخ گوشت توعه ـ آبراهام

 ....بیشعـــــــوررر ـ من

 ... اوردن یورش ما خونه به جمعی دست یهو چرا نفهمیدم ومن خندیدیم هاکلی روزبابچه اون

 ..شدم ضایع جلوشون قدم چه

 ..شدم بودوخوشحالم خالی ورهان رهام جای

 ...بخندم دل وازته بازیاشونوببینم وچل وبازخل بیان تهران قراره دوقلو این باالخره ازاینکه

 فقط ومن بودی وخسته ترسیده وانگارخیلی خوابیدی هم خودصبح تا کردی غش که براین عالوه عمومیگفت

 ....میدادم سرتکون مسخرم ترس این به باتأسف

 اینید؟ شماهادنبال!این؟این:شدم خیره روزنامه گردبه چشمای به

 مگه؟ میشناسیش میالدـ

 ....گذاشتمـ دستموروسرم

 ..بود وخال خط مارخوش همون این

 ...چی همه باعث...من بدبختی باعث

 ...زندگیمون توی آتیش یه باعث

 ...د.یابــ بدونم وخوب بدبختی این نمیدونم

 ...رفت درمسیرخالف چی همه ولی کنه بیچاره رهارو کردتامنوخواهرم یکی به باسامیاردست شاید اون

 ...خیال بی:گفتم کالفه

 برم؟ میتونم:بلندشدم ازجام کردومن نگاهم باریزبینی کیارش

 !بهار ها کاریه میالدـاالن؟وقت
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 ...میام...فقط دوساعت:کردم نگاهش

 ...اومدیا زودی میالدـ

 ...اومدم پایین هارو وپله وکیفموقاپیدم کردم تشکری

 ..هست توزندگیم أرشایی که میره یادم داره...بود مسخره

 ...قلبموبرد بارفتنش که میره یادم داره

 

 قلبتوبرد؟ أرشا بهارواقعن

 ...نمیدونی؟...نمیدونم

 زهرا؟ بهشت:باالاوردم رنگ زرد تاکسی ودستموواس فشاردادم چشاموروهم

 ...بفرمایید بله ـ

 ...میره؟ داره یادت

 ....میره داره عاره

 ....میرهـ یادم کردداره وابستم دوماه درعرض که أرشایی اون

 ....برهـ نبایدیادم...لعنتی

 ...مطمئنی؟..زدم نهیب خودم به...جاشوبگیره؟ نمیتونه کسی أرشا جز

 ..دادم سرموتکون

 ...دادی قول.دادیا توقول

 ...نکنی ازدواج دادی قول

 ....پدربراش هم مادربشی هم کنی مواظبت چشات عین ازأهــورا دادی قول

 .....میرهـ یادت بهـــــــارداره...میره یادت داره ولی

 ....گذاشتمـ دستموروپیشونیم

 ....نمیرهـ یادم نه

 ..بود بهترین برام أرشا
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 ....همین...بودفقط کم بودنمون باهم عمر

 استفاده که گذشته وازفعل داری دوسش وگفت کردی ودادوقارسرکیارش حس همه اون همین؟پس

 شد؟ چــــــــی!میکردهوارمیزدی

 ن...وبوییدمشون گرفتم رو رز های گل

 ...قبرافتاد به گاهم

 !کیه ومُدِرن باکالس زن اون دادم جاتشخیص ازهمین

 !عمه سالم:قدتندکردم

 ؟..سرنزدی گلم ستهد به چندوقته...دخترم سالم:کرد نگاهم خانوم عمه

 کرده؟ گلگی مگه!هفته یه فقط:کردم اخمی

 ...اومد خوابم دیشب...بلدنبــــود کردن غروگله أرشا:گفت وعمه نشستم روبروش

 ..نیومدی من خواب...شدیا معرفت بی توهم أرشا

 ...میخواد همینو اونم بوده زمانی یه بره یادت اگه نداره اشکال بگم بهت گفت ـ عمه

 ....باشی وخوشحال بخندی...کنـــی زندگی غم میخوادبدون

 زد؟ حرفارو این بودوقتی ناراحت خانوم عمه:قبرکشیدم سنگ رو انداختمودستی سرموپایین

 ....لبخندداشت نه ـ عمه

 ...کردم وسکوت خوندم ای فاتحه

 ...میریختم اشک میکردم دلتنگی..میزدم زیاد حرف قبلنا

 ...نداشتم حرف االن ولی

 نه؟ مگه کردنه فراموش همون اینا....کنارم ازنبودش غرنمیزدم..ریختم نمی اشک

 ..دارم حرف باأرشا من فکرکرد کردوشاید خدافظی سَرسَری خانوم عمه

 ....فقط متأسفم أرشا:پرپرکردم وگلهارو کردم ها؟پوفی

 ...دورشدم ازاونجا وتندی کیفموبرداشتم

 ..کنم فراموشش میخوام فهمیده ازاینکه کشیدم خجالت
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 ...کم کم میشه پاک یادش داره ازاینکه

 

 ..افتاد فروشی روزنامه دکه به نگاهم که میرفتم راه رو پیاده توی پیاده

 ...بودوخریدم توش انگیز نفرت مرد اون که روزنامه ویه رفتم سمتش

 ....امیــر

 ...پسرعوضی همون

 ..بود فراری مجرم...کرد اذیتم قدر چه

 ....بودن بودودنبالش فرارکرده اززندان

 ...محمدی امیرشاه

 ...هابوده میله پشت میلیاردی های أخاذی جرم به که فراری مجرم

 ...خورد زنگ گوشیم که چپوندم کیف توی روزنامه

 هــان؟ ـ من

 کجایی؟ ـ کیارش

 ...قبرستون ـ

 ..ندارم گیاتو خوشمزه بهارحوصله ـ

 ...کارتوبگو ـ من

 ...اونجا برو میکنم إس برات آدرس...ازمیالداجازتوگرفتم ـ

 حوصله؟ بی آقای دقیقا کجاست اونجا ـ

 ....گیتااینا خونه ـ

 بایدبرم؟ چرا ـ

 ...بدهـ حالش میام منم توبرو ـ

 ..دیه نشو مزاحم...خب ـ
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 ...موردنظربرم آدرس وبه بده پیام تا ومنتظرشدم کردم وقطع بعدتلفن

 ...خواستش خدا چه اینم...میکنم کمکت من وگفتیم کردیم غلطی یه

 ..بایسته تاکسی یه وتا اوردم دستموباال وکسلی حوصلگی بابی

 ...باشمـ نداشته برخوردی باهاش تا رفتم عقب کردومن ایست پا سفیدجلوی سانتافه یه ولی

 ..اومد عقب پام پابه اونم

 .....دیگهـ گمشو دِهــه

 ؟...میدونیدکجاست آدرس این خانوم:طرفوشنیدم صدای که چپ علی کوچیکه خودموزدم

 ...مزاحمهـ که شدم؟فکرکردم ضایع

 ..ببینم:دوختم چشم ساله61مردحدوداً به

 ..باشم نداشته دستش با برخوردی وکردم سعیم کاغذتمام گرفتن موقع

 ...میکرد جلوه خوبی به طوسی های رگه که مشکی مردباموهای یه

 ...کرد توجهموجلب مشکیش انگشترنگین بیشتراون وازهمه پلیورمشکی

 ...فکرکنم...گیتابودتقریبا ی خونه آدرس کردم،دقیقا کاغذنگاه به

 ؟!خونه این کارداریدتوی باکی ببخشیدشمادقیقا:کردم نگاهش باالرفته ابروی با

 افتاد،به مشکیش شفاف چشمای به ونگاهم برداشت رنگشوازچشماش مشکی ریبَن وعینک رفت باال ابروش

 میشناسید؟ آدرسو این مگه:زد زل چشمام

 ..دوستم خونه دختراین من....بلهـ ـ من

 گیتا؟:کرد نگاهم باگُنگی

 ..شمامیشناسیدش....بلهـ ـ

 ؟..سوارشید میشه ـ

 !خانوم لطفا:گفت که کردم نگاهش وتردید باابهام

 ...ندارم اعتمادی بهتون..نه:کشیدم عقب ولی گذاشتم دستمورودستگیره

 ..ندارم کاریتون من ـ
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 کاری من محترم خانوم _شمابشم؟ سوارماشین نداره دلیلی پس...میام هم برید،من آدرس این به شما خوب عه ـ

 ...سوارشید لطفا..نشم مزاحمتون که میرسه عقلم واونقدرم ندارم شما به

 ..سوارشوبهــار

 ...خیال بی نیست اعتمادی بهش...نهـ

 ..چیکارداره؟ خونه اون با خوشچهره مردجون این اصن

 ...واال...بهـــار توچه به

 ...افتاد کردوراه مکثی مرد که شدم سوارماشین آخرکالفه

  چشم رخش نیم به

 ...فرم خوش باریک ولبهای داشت نسبتاًکمی ریش ته

 ...دار کوچولوغوز یه شاید دماغی

 ..رنگ مشکی چشمان...شده ومرتب مشی پرپشت ابروهای

 ...برم سمت کدوم:زد چشماش به عینکشو

 ...لطفـــا راست سمت بپیچید:شدم خیره روبرو به

 چیه؟ گیتا به ربطتتون بگید میشه:جاشدم جابه کمی

 ...پدرگیتام ازشراکای پسریکی من:انداخت بهم وبراقی کوتاه نگاه

 ..خب:شد کج لبم

 ..دارافرهستم کاوس ـ

 ...نرفتم خونشون به حال تابه ولی منوگیتاآشناهستیم

 ...میومد دورهمی های مهمونی ی همه گیتاتوی

 هاتموم مهمونی همون چیزتوی وهه شه کشیده خونه به کارش که نداشت دوست وقت هیچ پدرگیتا ولی

 ...میشــد

 !نیست مربوط من به اینا ـ

 ...نیستید دوستش هم شما ـ
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 ....ندارهـ دوستی وهیچ حرفیه کم آدم گیتا

 ...کالموبگید لپ میشه محترم آقای:زدم پوزخندی

 ...نداره ربط شما به ها حاشیه این

 ...همین...دارهـ پسرعموم کیارش با کوچیکی وآشناییت برخوردداشتیم وباهم رومیشناسم گیتا من هست هرچی

 ؟!آبیه پسرچشم کیارش؟همون ـ

 میشناسیش؟ ـ

 ....میبرهـ بیرون گیتارو که بودم دیده چندباری ـ

 دوستن؟:کرد کردونگاهم اخمی

 راجبش؟ بدم توضیح باید:باالپرید ابروم

 ...کنـــی کمکم میتونی...!پس پسرعموته ـ

 ...بینم نمی کمک برای دلیلی....نه:کردم اخمی

 

 !گیتاچشه میدونم من ـ

 ...محترم آقای نداره چشه؟مشکلی ـ

 ....میشهـ غگین افسرده دارهـ اون نیست متوجه پدرش.....دارهـ ـ

 ...بندبود وپیتزاخوردن رفتن بیرون به جونش گیتارو میشناسم من

 چی؟ که:کردم نگاهش سوالی وباحالت ابرووباالانداختم

 ؟!حاملس ـ

 ...فهمه نمی میدونم درشتها چشام بس از ماشاال چون ولی گردمیشه یهوچشام

 ...بردم دستم ناخناموتوی..دادم دهنموقورت ،آب شدم هول کمی

 ...نخیرم ـ من

 ...نگــــــید دروغ من به هستم عالئمش متوجه ولی نیستم وزایمان زنان هرچندپزشک پزشکم من...هست ـ

 ...میکنید اشتباه هم وشما پزشکم منم عــــه:گفتم ای مسخره باحالت
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 ..ندارم شوخی باشما من ـ

 ...ندارم منم ـ

 چیزی ببینم سربزنم بهش برم زدمن بودزنگ نگرانش پدرش االنم...معلومه حاملس میدونم من بابا إی ـ

 .....نیازندارهـ

 ..اینارومیگید من چرابه ـ

 ... دوخت قرمزچشم چراغ زدوبه تکیه پنجره شیشه لبه ودستشوبه گفت پووفی

 .. کشیدم بیرون گوشیموازجیبم من

 ....کردمـ ارسال گیتاشده بارداری متوجه گیتا ازآشناهای یکی اینکه باموضوع کیاپیامی به

 بزنه؟ من به دستی یه دکتره؟یاخواسته واقعا یعنی...شدم خیرهـ روبرو به منم

 ....باشهـ ای کرده وتحصیل متشخص میخوردآدم ولی

 چرا؟!گیتایید نگران زیادی ـ من

 ..بگید چیزی شماهم زدم حرف همش االن تا من:کرد ونگاهم برگشت

 .....ی پســره بگیری مرگ پیچوندیعنی؟إی

 ....بگمـ ندارم چیزی:وگفتم کردم جمع سینم دستاموتوی!

 ....برمـ پیشش قرارشد...بدهـ کم یه حالش االنم....همین دوستشم من

 شده؟ چش:شدوگفت بااسترس وتوأم نگران کمی دادوچهرش تکون سری

 ؟...میدونم چیزی اینجام االن من نظرتون به ـ

 ...بودیمـ درخونه بعدجلوی ربع یک

 ...انداختم خونه قدوباالی به نگاهی

 ....بود ای بدتیکه...بود چیزی عجب

 ...مَرمَر سنگ نماتماماً

 ...دیگهـ چیه توش...اوووف

 ....دربود رودستگیره جالبی طرحهای مانندکه ریلی دربزرگ یه
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 ..بفرمایید:اومد زنی صدای وفشردکه زنگ...پسررومیگم کبیرهمین کاووس

 ..میام من ؟قراربودبگن نگرفتن تماس سمایی آقای...هستم کاووس ـ

 ...بفرمایید بله..چرا ـ

 

 ..شدم، خونه واردحیاط من سرش پشت

 ..شماله ویالی هاعین جاییه عجب

 ..دوختم درورودی نگاهموبه

 ...رسیدی می بهش پهن بادوپله که درسفیدرنگ یه

 ...بودن وشلخته نامرتب خیلی نظرم وبه بودن خمیده های پرازدرخت حیاط کل

 ...بفرمایید:کرد بهم نگاهی کاوس

 ...شدم، واردخونه جلوترازکاوس دربازشدومن

 ....بدرخشهـ شدچشام باعث بزرگترکه سالن وبعدیه گذشتیم رنگ کرم های بلندباپارکت سالن ازیه

 ...میشد تقسیم دوقست به سالن

 ...وقشنگ کالسیک وخیلی معمولی دکوری دیگش بودوسمت شده چیده وسلطنتی سنتی صورت به سمت یه

 ...سالم..آقاکاووس سالم:اومد سمتمون زنی

 ...خانوم سالم:کردم نگاهش

 ببخشیدگیتاکجاست؟..سالم ـ کاووس

 ...انتهایی اتاق:کرد اشاره چپ سمت به بادستش

 ..رفتیم سالن انتهای سمت دوبه حالت هردوبا

 ...وزودترواردشدم، درزدم به ای تقه

 ...بود شده پخش روصورتش بودوعرق شکمش ویر بودودستش درازکشیده نزاری حالت با گیتا

 ؟گیتاصدامومیشنوی؟!گیتا:نشستم روزمین کنارش

 ...دارهـ تب فکرکنم کن اینوخیس:داد دستم سفید دستمال کیفشوبازکردویه ووَال باهول کاووس
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 ...دختر دیه دِبرو:کرد نگاه من به وبااخم گیتاروگرفت دست ومچ نشست روتخت بعدم

 ... زدم بیرون وازاتاق گذاشتم وکیفموروزمین ازجابلندشدم

 ...وگرفتم کیارش وشماره کشیدم بیرون گوشیوازجیبم

 بهــار؟ بله:زدناشوشنیدم نفس نفس صدای سوم بابوق

 کجایی؟ ـ

 ....کردهـ تصادف بهارهمکارم دیرمیام ـ

 ...نیست خوب گیتاهم حال...زودبیا نذاریا تنها دکی منوبااین ـ

 چیه؟ دکتره اسم پیامتوخوندم ـ

 ..دارافر کاووس ـ

 ...میام دیه ساعت یک نباش نگران پسرخوبیه شناسمش می آهان ـ

 خداحافظ باشه ـ

 ...فعال ـ

 یعنی؟ ندارن آشپزخونه:چرخیدم دورخودم کردومن قطع بعدگوشیوزودترازمن

 خانوم؟ ـ ـ

 

 ....وقدبلندوداشت مشی دوختم،چشمای چشم مَردچهارشونه به برگشتم

 برمب کنم ومرطوب دستمال این گفتن دکتر آقای داره تب گیتا:گفتم هم میکردومن نگاه رو من سوالی حالت با

 ..براشون

 کجاست؟ آشپزخونه

 ...بیاید همراهم:اومد سمتم

 ...افتادمـ راه پشتش

 ...بودا هیکل خوش

 ..اومده بدنیا انگارهمینجوری المصب
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 ...داشت پا به ساده سفیدوشلوارجین جذب لباس

 جان؟ ستاره...بفرمایید:ایستادوگفت کوچیک جای یه جلوی

 آقاشهیاد،جانم؟ سالم:ظاهرشد در جلوی میزه قدوریزه کوتاه پریدودختری باال ابروم

 ...زحمت بندازبی کارشونوراه کن لطف گیتاست دوست خانوم این ـ ـ

 بدید؟ بهم آب ظرف یه کنیدهمراه ومرطوب دستمال این میشه بهارهستم سالم ـ من

 ...هست حواسم برس کارت به برو جان شهیاد..داخل بیا عزیزم بله ـ

 ...فعال مِرسی شهیادـ

 ...کردم نگاه دخترک دقیقتربه

 ..بود روشوپوشونده طبی عینک که درشت چشمان نداشت زیادی سن

 ....شهیادمیخورد به بودولی خوب باریک،درکل ولبهایی قلمی دماغی

 ...بهارخانوم بیا:گرفت قراردادوجلوم سینی توی دستمال وهمراه آب ظرف

 ..نشدم موفق ولی بیارم خانوموپایین گیتا تب تالشموکردم من

 ...بودم خان کیارش منتظر ولی..شدم خوشحال دارافرمیادخیلی آقای گفتن آقا یهو..کردن ناله خیلی

 ..منتظرمن آقا کاووس برم من..دیرترمیاد دخترعموشم ـ

 ...گیتادویدم اتاق سمت وبه تندکردم دادوقدم تکون سری

 ..بود زده زل بهش بودوبااخم نشسته باالسرش کاووس

 ...میومد خوشم بودازش وباشخصیتی باادب آدم خیلی کاووس

 ...بود وار ومتین خوب خیلی طرزصحبتش

 ...دکتر آقای بفرما ـ من

 دکترم؟ باورکردی پس ـ

 ...گفت بهم کیارش:کردم لبموکج

 منومیشناسه؟ کیارش ـ

 ....اینجوربنظرمیرسهـ:زدم دادموچشمکی ودستش دستمال

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

353 

 

 .....فریبندهـ خیلی والبته..هستی دخترزیبایی:کرد نگاهم وباریزبینی گیتاگذاشت پیشونی دستمالوروی

 من؟:کردم اصلیش ترازحالت چشامودرشت

 ...آالیش وبی پاک درونت ولی...فریبندس چشمات:زد لبخندی

 ....دیگهـ اینیم ما...دکتر نظرلطفته:نیشموبازکردم

 

 ...شد سپری توسکوت ساعتمون نیم

 ...من دورهم میکردیه پاشویه کاووس دور یه

 ...اومد پایین تبش کمی

 ..نشستم وکنارش کشیدم پتورو،روش

 ...بود شده پخش صورتش توی تیرش موهای

 ...افتاد مشکی خورده ربان عکس قاب به نگاهوباالکشیدم

 ...دوختم زمین به عکس چشاموازقاب

 ..میوفتادم لعنتی دیدم،یادأرشای می مدلی این عکس هرچی

 ...اومدموسرموچرخوندم کردم،ازفکربیرون حس دستی انگشتای

 ..میکرد بازنگاهم نیمه گیتاباچشای

 بود؟ گیتا؟چت خوبی:کشیدم پیشونیش روی دستی

 سالم،گیتاخوبی؟:اومد داخل دربازشدوکیارش

 ... رفت توهم اخمام گیتابودروکنارزدومن پیشونی روی که من ودست کنارگیتاجاگرفت

 ... رفتم خستش چشمای به ای غره چشم

 ....بازکرد چشم کنیداالن معاینه یه بفرماآقاکاووس:گفتم شدومن وارداتاق هم کاووس موقع همون

 ری؟بهت گیتا المس:نشست من دادوجای تکون گیتاکرد،سری به کیارش نزدیکی وحالت دست به نگاهی کاووس

 ...نیستا خوب بچت واس نباشی نگران نامنظمه،میشه کم یه قلبت ضربان:گیتاگذاشت قلب روی گوشی

 !!!!کاووس:پرید باال ابروهاش گیتا
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 ....نباش نگران:زد لبخندی کاووس

 .....داشتی نگهش که عزیزه اونقدربرات میدونم ولی ازکجاست بچه این نمیدونم درسته

 توگفتی؟ بهار ـ کیارش

 ...دارم حرف باشما:گفت کردموکاووس اخمی

 ...نمک وحل مشکل باخودش قراره من پدرگیتانمیزنی به حرفی کنی می لطف..منوشمانیست بین حرفی ـ کیارش

 میشه صحبت باشما محترمانه خیلی وقتی یادبگیرید اولن:کرد اخمی وکاووس کردم جمع سینم دستاموتوی

 ...گوباشید بذاریدوهمونجورپاسخ احترام

 !اهوع

 ...شه خشک بوم لب وگذاشت وشست کیارش قشنگ

 ..میاد خوابم من نزنید داد من باالسر میشه:کردموگیتاگفت خندموپنهون

 ...بیرون بیا کاووس:رفتموبازوشوکشیدم کیارش سمت

 ..ازجابلندشدودروبازکردم کاووس

 ..بده گوش پس داره انگارراهکاری کنه میخوادصحبت کاووس...دعوانداریم باهم:گفتم ومن رفتیم بیرون هرسه

 ...اینجاباشی توحداقل نیازباشه فکرنکنم:کشید بیرون بازوشوازدستم

 ..کنم کمک بهت نداشتی لیاقت ازاولم:وگفتم زدم پوزخندی

 نداره لیاقت شخصیته بی کامال آدم یه کیارش آقاکاووس:وگفتم بودبرداشتم اتاق داخل لباس چوب به کیفموکه

 دار خدانگه...شهـ صحبت باهاش خوب

 ...رفتم درخروجی سمت بعدپاتندکردموبه

 ...نیازدارم خانوم یه کمک به بهاروایسامن:وشنیدم کاووس صدای

 ...منتظرباش بیرون لطفا..باتوکاردارم جداست،ولی باکیارش من بحث کارندارم باکیارش من

 نک هستشوتف آقاخوردی:میگفت که ای باقیافه وقشنگ کردم نازک کیارش برای چشمی وپشت کردم لبموکج

 ...کردم بیرون،نگاهش

 ...منتظرتونم حیاط توی البته بله ـ من
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 ...رفتم درحیاط سمت وبه بردم جیبم دستاموتوی زدومن لبخندی

 ...رفتم راه شده خشک درختای بین زنون قدم

 .....دارهـ فکردیگه یانه کنه میخادباگیتاازدواج کیارش نمیدونستم

 ....گیتادادهـ به الکی قول ویه نمیکنه غلطی هیچ درنتیجه پس وکالفس گیج همش ولی

 افتاده بزرگی هچَل عجب...بمیرهـ قراره ونمیدونستم باردارم ازمعشوقم میگه باباش میخوادچیکارکنه؟به گیتا پس

 ......بیچارهـ

 ...بیارم بودپایین آسمون سمت شدسرموکه بلندشدوباعث گوشیم زنگ صدای بودکه قدگذشته چه نمیدونم

 بود برانوش بردم،شماره جیبم دستموتوی

 چیه؟ ـ من

 ؟...مجردهـ مرد بایه صحبت طرز چه ادب بی زهرمار ـ

 ...بینم بگو مرگَ ـ

 ...!امیربود ـ

 خو؟ ـ

 ودهب دنبالش پلیس چون ازقصدنبودهاولی زده دختربچه یه به ماشین یه با دیدنش کرج اصلی اتوبان توی االن ـ

 ...زدهـ دختربچه به شده وهول ترسیده خیلی

 ...دنبالشن هم االنم

 ..بگیرنش حتما میده قول که گفت پلیس

 ..کنم زاخارش صورت توی وچیلی چرب تف یه..نحسشوببینم قیافه بیام باید من گرفتنش....خداکنهـ ـ

 کرده؟ چیکارت مگه:کردوبعدخندید مکثی

 ...نمیدونی توهیچی...کردآرامشمو نابود....گرفت زندگیوازم ـ

 میدونه؟ کیارش ـ

 ...رونیارا عجوزه اون اسم ـ

 بازدعواکردید؟ ـ
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 ...خودم جاچشای بذار دربیارم ازکاسه چشاشو..کنم لهش بزنم...هیس هیس ـ

 ؟..شیطون دیگه داری چشاشودوست یعنی:بلندبلندخندید

 ...ای سوژه دنبال توهم میگم وپرت چرت خرده اعصابم من:گزیدم لب

 ..داری دوست چشاشو نگفتم بهش اگه:بودگفت توش خنده ته که خندیدوباصدایی

 !نچسبتونشنوم صدای کنم قطع میخوام ـ

 ...حق حرف ـ

 ...دهنتوببند گفتم بهت..آهاع:زدم کردمولبخندی قطع گوشیوباحرص منم

 ؟..شیطون دیگه داری چشاشودوست یعنی:کردم بعدلباموکج

 ...باشم داشه دوست اونو افغانی چشای کنم غلط من:کردم اخمی

 بهــارخـــــــــانــــــوم؟ ـ ـ

 ...میام االن:بلندگفتم وباصدای برگشتم

 اوووف:ایستادم کاووس جلوی..ودوییدم کیفموبستم زیب

 کوش؟ شد؟کیا چی..سالم:دادم کشیدموادامه عمیق نفسی

 ...کن گوش ـ

 ..بله:کردم نگاهش

 لطفاً بشین برو:برد سنگی دستشوسمت

 !خب:ونشستم گفتم چشمی

 ...گیتاهستم خاطرخواهـِ چندساله من ـ

 ...دارهـ دوسش هم طرفش میدونستم چون کشیدم میخوادپاموعقب رو دیگه کسی که شدم متوجه ولی

 ولی کنه تموم دوستش ودرحق رفاقت ومیخواسته پسرخوبیه کیارش:داد ادامه واون دوختم دستش چشاموبه

 ....کنهـ میخواست کارو این سرمعرفت وفقط گیتانداره به ای عالقه اون اشتباهه کارش

 ...ندارهـ ای عالقه فهمیدم حاالکه

 ...میکنم قبولش خودم بچه عین ندارم کاری بوده گیتا عشق ی ثمره که بچه بااون واصن جلومیذارم پا خودم
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 ..بزنم گیتاحرفی به نمیشه روم من اینه مشکل ولی

 ..کن باگیتاصحبت توهم.....میگهـ خودش گفت کیارش االن

 ... باشه نداشته کیارش به ای عالقه امیدوارم

 ؟واونه تو مال پدرگیتابگی به رو بچه میخوای اونوقت کنی ازدواج باهاش تومیخوای االن:خاروندم سرموباگیجی

 ...میکنم قبولش هم من...نیست راهی:داد تکون سری

 ندارهـ؟ گیتا به ای عالقه چی کیارش:دادم دهنموقورت آب

 ...نمیشد خوشحال اگرداشت چون فکرنمیکنم:انداخت باال ابرو

 

 ازش مه خیلی....واال!...بهم چسبیده چسب انگارعین میشم،ولی راحت ازدستش میکنه ازدواج گفتم لعنتی بابا إی

 ...میاد بدم

 بهارخانوم؟ کجارفتی ـ ـ

 ....میمونهـ من ریش همینجابیخ حاال حاال انگار ولی میکشم نفس من میکنه باگیتاازدواج گفتم...هیچی ـ

 ....توغُدومغرورهـ عین...پسرخوبیه:زد لبخندی

 ...نکنا مقایسه ارزش بی گالبی منوبااون:کردم اخمی

 ...بیابرودختر:خندید

 

* 

 

 ..کردم نگاه سرتاپاشوباچندش

 ...ایستادم پشتش...زدم چرخی

 ...بود ترشده خمیده بودولی نکرده تغییری ازچهره

 شده ای سورمه خطای با گورخری عین درست..بود تنش هم لباسش همون ست سفیدکه داره شلوارگشادخط

 ...بود
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 بودی؟ پس خالفکارهم:دوربینمورومیزگذاشتم

 .....میخورهـ بهم لَشِت ازتن حالم:رومیززدم محکم وپوزخندزدکه انداخت چشام به تیزشو نگاه

 ....میخورهـ بهم وجودداری ازاینکه حالم

 ....باباموتوگورلرزوندی تن کشیدی بیرون آرامشش حالت زندگیمواز که کنم خفت میتونستم کاش چیه میدونی

 ....شدنم تبعدکلف بعدفرارم اومدبعدسام سامیارتوزندگیمون...لعنتی منوچیکارداشتی داشتی مشکل داییم با توکه

 تیمیخواس انتقام فهمیدم که روزی چیه میدونی:کردم اومدمواخمی باال سرش که لباسشوکشیدم یغه جلوتررفتم

 ...نشوندتت سیاه خاک وبه حرفموشنیده انگارپلیس ولی میشونت سیاه خاک به یروزی گفتم بگیری

 اشهدستوپاب سامیاراینقدربی فکرنمیکردم ولی کنم بیچاره رهارومیخواستم من:دستبندشدشوباالاورد دستای

 .....کنهـ ول وافساردلشو

 ...توعه دنبال خونتونه پِی سامیارودیدم چندباری نمیتونستم تنهایی بودم فکرنقشم أوایل

 ...دوسته بارها بعددیدم

 ...کرد قبول اونم دادم پیشنهاد خوب پول

 ...حالموبهترکرد خبرسکتش بعدفرارت...کردم نابودش دُردونهاش باگرفتن ذره ذره ولی مرد می باید رضا

 ....نیست من پدر رضا آشغال نیست من پدر رضا لعنتی:فشردم دستموبیشتردوریغش

 ...چیومیخواست همه...بود من سامیاردنبال

 ....سامیاربردید تو میگم،بِرآوُ تبریک:کوبیدم ودستاموبهم کردم یهویغشوول

 ...بودی می لجن توعه باید که جایی قبرستون سینه کجاست االن سام میدونی...نداشتم شانس کال من ولی

 ..عوضی نزن دست من به:زدم جیغ اومدکه سمتم بازشدوکیارش ضرب به دراتاقک

 وبخ اینقدر باش مطمئن کنی فرار که بعد دفعه:ساییدم دندوناموبهم اوردم شدموباال مشت ودست جلوتررفتم

 ...نمیگیرم تحویلت

 ...بپوسی تا بمون زندون این توی خوب پس.... دخترسیاوشم من میشه کثیف خونت به دستم

 ..اومدم بیرون ازاونجا باد وعین زدم چنگ دوربین کیفموهمراه

 ....ندادم اهمیتی کیارش توسط اسمم کردن صدای به

 ....بشنوم شو مزخرف صدای نمیخواست دلم هم قهربودم باهاش هم

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

359 

 

 ...شد خالی ودِلیم ازدِق کمی شاید...پرازحرصمورهاکردم نفس...وسوارشدم بااوردم دست تاکسی برای

 ...بود رفته باال بدنم تندمیزدودمای گذاشتم،قلب دستموروسینم

 ...کشیدمش بیرون باعصبانیت...بلندشد گوشیم پیام دینگ صدای

 ..برو بیرون باتاکسی لطفا ای عصبانی تواالن بهارعزیزم:بود کیارش

 ...گلم باش خودت مواظب...کن جمع حواستو بیام،خودت همراهت خودم تا واینستادی

 ...برنگردی بری الهی:پیاموخوندم ریزدوباره باچشای

 گفتیدخانوم؟ چیزی:اومد راننده صدای

 ....نه ـ

 ..میکنم آدم تویکی من...کردم گوشیموخاموش

 ....نپختهـ باقالی کردی ضایع کاووس جلوی روز منواون

 بگی عمودروغ به ومجبورشدی موندی خونه توی وتنها نیومدم خونه که امشب...حَزکنی که بپزم برات آشی یه

 ...میشه حالیت

 ...بچه چته:اومد دادش صدای که گذاشتم دستموروزنگ

 ...المصبو در بازکن...جون شهیاد سهیل ستاره به به ـ

 

 ...بازشد خندیدودروباتقی

 ....گذاشتم حیاط های فرش سنگ پاروی

 ...میکنم اخم میکنه سالم یعنی..قهرم کیارش با هفتس سه تقریبا

 ...میرهـ ها شترکی صدقه قربون ازاین

 .....میخندهـ همش عموهم...میزنم بهش ضدحال

 ...میشد مامان داشت مهال..خبروشنیدم بهترین دیروز

 داغه فعال.....هممونوسفرشیرازببرهـ اومد بدنیا بچش..داد کردوقول دعوت شام همرو...شناخت سرپانمی مهرزاد

 ...نمیفهمه
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 خوشگله؟ چطوری بع ـ ـ

 ...تودلتنگشم کو؟جون جون شهی حضرت شهال،واال شه:گفتم کردومن اخمی ستاره

 ؟...کجاست گیتارمن...کنیم پاهاشوقلم بزنیم چیدم برنامه امروز...آنتیکش هیکل اون واس خصوصا

 ...گیتاهسم من!گیتارعمته صدبارگفتم ـ ـ

 کجاست؟ عشقم...گیتاسمائی الیزابت بانو بر درود:کردم تعظیمی

 عشقت؟:گردشد چشاش

 .عسلهـ قند عین...کمندهـ موهاش که اون بله:کردم شالمودرست

 ...نمیشناسی دیه....دارهـ پول که همون:انداختم وشالمودورگردنش گیتاچرخیدم دور

 ....کمندنداریم باموهای مردی اینجا ما...کن خودتومسخره برو بکش خجالت ـ ستاره

 بازتواومدی؟ وِلوِله:گیتااومد پدر سمائی آقای خندیدم،صدای

 کمندم؟ چطوری...آقادوماد به به:شالموتندسرکردم

 ..بکش بهارخجالت:گفت خندیدوگیتابااعتراض

 وهایم دور ستاره الهی:فرستادم{پدرگیتا}آقاعلی ی واسه چسبوندموبوسی لبم به دستمو کردموکف لباموغنچه

 اوکیِ؟ قرارمون امروز...هشتیدبگردهـ کمندابروهای

 ؟..ببندم با بندی دهنتومی:کشید بیرون ازپاش شو انگشتی گیتادمپایی

 ....<خوشگلتوبزنهـ میخواد عزیزم ببین:دوییدم پدرگیتا سمت

 زبون داری بمونی اینجا اومدی بازچیه:مانتوکشید پدرگیتاآستین...خندمومیخوردم میشدومن وسفید سرخ ستاره

 ؟...میریزی

 !شلغمه اون حرص واس تو جون:زدم لبخندی

 گی؟ ونمی کیارش که شلغم:کرد نگاهم

 ..اتفاقا ـ

 ...نداریم غم باشیم داشته تورو عین یکی اگه ما بهار:گذاشت خندیدودستشوروشکمش

 ..دلقکاس عین خودت دخی جون علی نگاه:وکشیدم گذاشتم لبش اشارمو،دوطرف گیتاوانگشتای پشت رفتم
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 ...بزنی حرف میتونی هم نشسته بهارجان ـ ستاره

 ..نشستیم رومبل وباهم گیتاروکشیدم دست

 ...بیار آب لیوان یه جون ستاره:دادموگفتم شالموتکونی

 کجاست؟ شهی راستی...بودم بخارپزشدن درحال بودا کرده زیاد بخاریشو تاکسی راننده اینقدراین

 ...کردهـ س*و*ه یهو دختره...بخرهـ بستنی بره گفتم:جاگرفت ای گهواره صندلی پدرگیتاروی

 ؟...بیاری توله یه رفتن خارج قبل تا بکارشدی دست زودتر کاووس با شیطون:گیتاکردم به نگاهی

 آتویی دنبال...کردم س*و*ه دیدم تلویزیون تو روز اون چیه...إممم... وا:گفت پِته ته ته پریدوبا رنگش

 ؟...بهــــــــــــــار

 ...شهیاد جون نه:دادم دستموتوهواتکون

 ...خریدم وازبغالی جونم من مگه خودت جون ـ ـ

 ..ماکرد بلندصحبت واینقدرهم بودم نشسته ورودی در جلوی روصندلی دقیقا من پریدم،عاخه وازجام گفتم هینی

 ..جون شهال جون بگم خواستم من:دوختم نگاهموبهش..نشدم متوجه درو صدای

 ...منوگفتی اسم ـ

 ...خندیدن گفتموهمه ایشی

 ...بودا شدهـ بهتره حالم آخیش...زدم لبخندی

 ..نیست کسی که ای خونه توی برم

 ...میرهـ میوفته عموراه دُمِ شده هم أهورا میره دوستاش خونه ها شنبه عموپنج عاخه

 ..دارم خارجی وجود من انگار انگارنه

 ..کردم که قهری چندهفته این توی کیارش ولی

 ...واال...کردم محلش سگ شنوا کوگوش ولی کشیده منت بخواد تادلت

 

* 
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 ...باالرفتم هارو پله شده گرفته دست به باکفشای آروم آروم

 ....میترسم لعنتی کیارش اینقدرازاین من که داد هی

 ...ببین بیا کردکه دادوبیدادی یه زد زنگ

 ..کرد آرومش آخرسرپدرگیتا...بودیم الل همه

 ...بکشتمون نیومده کیارش تا برو کردوگفت بیرون ازخونشون شیک منوخیلی بعدهم

 

 ...افتاد زمین سُرخورد،روی ازشونم کیفم آخربودکه روپله پام

 ....افتادنهـ وقت االن...صلوات برپدرت:دادم دهنموقورت آب

 االن ومطمئنم افتادم زمین رو سُرخوردوتِلِپی فرش که گذاشتم کوچیک وپاموروفرش داشتم بَرش آروم

 ..بیدارمیشه

 ...میکنه وتیربارونم قرمزمیشه سیاه دوشاخ گاو عین

 ....آخیششش...کردم سمتونگاه واون سمت واین سرموچرخوندم

 ...کشیدم وپایین دستگیره آروم رسیدم که اتاقم جلوی..کردم خودموجمع

 ...بود تاریک تاریک...شدم اتاقم وارد

 ...همانا روهم دیدن سیاه دوشاخ وگاو همانا برگشتنم...کردم المپوروشن

 ...یاحســــــــیـــن:افتادوگفتم روزمین کولم همراه مها کتونی

 

 ...فرارگذاشتم بعدپابه

 ..رفتم کیارش دراتاق سمت

 ...رفتم ها پله سمت....بازنمیشه نخیرم کردم پایین باال دستشو هرچی

 ...ندارم کاریت وایسا ـ ـ

 ...باشی؟عمراً نداشته توکاریم:گفتم میرفتم هاروپایین پله همینجورکه

 ...تندتر هم دوییدومن سمتم
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 ...دویدم حیاط در سمت وبه برداشتم عروسکیهامومیذاشتم دمپایی همیشه که اُپن رو از

 .....منوبگیردیگهـ بدوبیا:اوردم وزبونموبیرون کردم ودروقفل ایستادم در سمت اون

 ...کنم حالیت تا بیاداخل:اورد اشارشوباال انگشت

 

 ...جوجو...بیرون توبیا:خندیدم شیطون

 ...میام االن:زد پوزخندی

 ...کردم کلید به نگاهی

 ....دیدمـ نمی بودچیزی تاریک داخل وچون درکناررفت ازجلوی کیارش

 ...کجارفت نشدم هم متوجه

 ..اومد وسوزبدی کردم نفسموآزاد

 ..بود تنم پالتوم...دوختم چشم کیارش ماشین به

 ...داشت اسفندسوزوخنکی وآخرای شب نصفه هوای ولی

 ....کردم خودمومخفی ترش پایین تقریبا عقب وروصندلی پریدم ماشین وداخل وبرداشتم سوئیچ

 ...میدی اینقدرمنوآزار که بمیری الهی

 ...بهار،بهارگفتنشومیشنیدم صدای

 ...بمیره بزنم..ازخودراضی پسره...اومده پس بوم ازپشت

 ...بیوفته گردنم خونش

 ..ندارم کارت ؟بیا..شدی قایم بهارکجا ـ ـ

 ..بیام تا خماری خرمیکنی؟بمون بچه

 ..فشارداد چشاموروهم...کردم جمع سرموتوپالتوم

 ...مینشنیدم هاشو دمپایی شدن کشیده صدای

 ...زدورفت ماشینش به محکمی آخرمشت که اینقدرگشت

 ....درازکشیدم عقب روصندلی....شمـ بدبخت دزدگیرنداره خداروشکرکه
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 ....برد شدوخوابم گرم چشام کم کم

 

* 

 ...افتاد پسری قیافه به بازشدونگام تندی چشام چیزی شدن باکوبیده

 ...خوشگل چشای

 ....عصبانی

 ...خوشرنگ موهای

 ...گوشتی لبهای

 ....ها ای بدتیکه اووووف

 ....کردم اخمی

 ...وچشاموبازترکردم باالپریدم زدکه ای دیگه ضربه

 .....کبیرهـ خان کیارش...کیه شخیص شخص این فهمیدم تازه

 ....زیاد صداشونمیشنیدم

 پرت روزمین روهم سوئیچ کردمودوییدم استفاده ازفرصت خوردومن بدنش به محکم که وبازکردم درماشین

 ...کردم

 ...بلندشد پیامم دینگ صدای که کردم خودموپرت روتخت اتاق در کردن شدموبعدقفل وارداتاقم

 ....کنارمیزکامپیوتربودافتاد که کیفم به نگاهم

 ...بود کیارش..بود درست وحدسم سمتش رفتم

 ...{نریا جایی اداره میرم...بودم عصبانی فقط دیشب..ندارم کاریت من}

 

 ...افتادم وروتخت وپالتوموبازکردم فرستادم بیرون نفسموبافوت

 ....نبود مهم هیچی...میومد خوابم فعال

 ...نمیشه صبحی اول خواب عین هیچی خدا آخخخ:وگفتم شدم جمع پتوگلبافت بین
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 دوختم چشم روبروم ساعت وبه دادم وتشخیص موقعیت کم وکم چشاموبازکردم که بود قدرگذشته چه نمیدونم

 ....تارمیدید کم یه چشام

 نه؟!دیدم اشتباه:وبازکردم شدوچشاموبستم درست کم کم

 ...کردم بازنگاه

 ...بعدازظهربود سه

 ...خوابیدم؟وابییییی االن تا صبح ازهفت من یعنی

 ....بود شده خشک شلوارجین توی پاهام بلندشدم ازجام....گشنمه قد چه میگم

 ...بودخیزرفتم شکم سازی ذخیره محل که جایی سمت وبه پوشیدم تاباالزانوم إسکی یقه همراه شلوارمخمل

 ...کردم روشن وی وبعدتی وبازکردم دریخچال

 ..شتمورومیزگذا ژانبن...شد پخش آهنگ صدای

 ...بود پیچیده خونه کل شادتوی آهنگ صدای

 ...کردبپوکه روشن کیارش که گذاشتم باال وُلوم کردموروی واینجورتنظیم المصب

 ....کردم صداشوکم زور به....بیرون بپاشه سینش از قلبش

 ...کردم خالی باگت نون سفیدوروی سس

 ... زدم وکه گازاول

 ....گشنمه خیلی خیلی کردم حس

 ....دادم تکون آهنگ سرموباریتم...همشوبخورم شایدم

 ...واسادم وی تی جلوی...گرفتم ودستم بعدی ولقمه ازجابلندشدم

 

 ...آرزومهـ تو موندن}

 ...روبرومهـ چشمات وقتی

 ...نری تومیدم زندگیمودست

 ...آسمونه یه من عشق دیونه إی
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 ...{زیباتری ازهمه تومهربونه دستای

 

 ...علیک ـ ـ

 ؟...چیکارمیکردی:اومد زدوسمتم لبخندی...افتاد کیارش به ونگام برگشتم

 ...هارفتم پله سمت وبه کردم خاموش جلو های دکمه از وی جوابشوندادموتی

 ...دارم کارت وایسا ـ ـ

 ..شدم اتاقم وارد...ندادم گوش حرفشو

 ...در جلوی رفتم..زد در به ای تقه..بعد چنددقه

 ...بیای اتاقم توی ندارم خوش یعنی که جوری

 ...کردم ونگاهش گرفتم ازش...داد اوردبالبخنددستم باال بلیط کاغذشکل دوتا

 ...شدم اتاقم بعدوارد

 ...سینمابود بلیط...بازکردم نگاهی

 ...کردم پارش قشنگ...طنز فیلم

 ...برگشت دراتاقموشنید صدای که میرفت داشت کردم دروباز الی

 ....نیشموبازکردم

 ....بستم هم ودراتاقم وبعدنیشوبستم ریختم دستش کاغذوکف های وبعدخٌرده کردم نوازش دستشوآروم

 ...داد کِیف آخیششش،خیلی

 ...داداش جون اساسی کردم حال

 ...نشستم وروتختم کشیدم شکمم به دستی

 ....کردم خوندن به کتابوبازکردموشروع

 ..فکرمیکردم همش...خوندم انگارنمی ولی میخوندما

 ...کنه تالفی هم کیارش نکنه

 ...ندیده من پرویی به دختری عمرش توی فکرکنم یعنی...ها بورجکش توی زدم بد
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 ....شدت این به نه ولی...کرد اذیتم اونم

 ...واال....که نمیکنم ضایع دیگرون جلوی اونو من...کرد ضایم اون ولی

 ....کردی ای پسندیده کار هم خیلی

 .....دماغوروبکشی اون منت بری میخوای

 ...بهارکیه بفهمه...کنهـ حال ببندتا رو جورشمشیرواز همین

 ..دخترا؟ کدوم...نیست اطرافش دخترخوشگالی عین

 ....گیردادیا....توعما باو گفتم همینجوری

 ..اومد پیامی که قراردادم کتابم زدموگوشیوبین لبخندی

 ...آفرین گرفتی حالموخوب}

 ...میکنم جمع اساسی هارو حالگیری تمام هم ،من نداره اشکال ولی

 ....{أساسی درمیارم روزگارت از دَمار...طوفانم قبل آرامش فعال...میارم سرت باهم کال

 ؟!بهارخانوم شد خوبت بفرما:بستم بازموبادستم نیش

 ...حالتوبگیره بلده اونم....توسرت خاک...کردی اُوِر وگِیم بدبخت زدی گرفتت یهوشورحسینی

 

* 

 خوبی؟:دروبازکردم آروم

 ...نمیگیا چیزی بابا به...خوبم بنظرت:کرد نگاهم

 ....نخیرم:کردم لبموکج

 ؟...بچها شده چی ـ ـ

 ... هیچ:دادم کیارشوفشاری دست

 ؟...زدهـ تکیه تو به کیا چرا پس:کرد نگام مشکوک

 ...خونه بیایم اومدیم خاله با که نمیدونی عمو واییی:اومد ازپشتمون باخنده أهورا

 ..ماسته عین کن نگاش...افتاد یهو در جلوی کیارش عمو دیدیم
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 ...عههه...صحبته وضع چه این أهورا:کردم اخمی

 ...خشکه لباش نگاه..عمو افتاده فشارش:عموکردم بعدروبه

 ...بهترشه..ببرم براش شیرین چیز یه بیام اتاقش ببرمش

 

 ...داد تکون عموسری

 ....افتادم وکول ازکَت افتادی روم متری30 فرش عین:غریدم زیرلب

 ...دیه دوتاگلولس...پوکوندتش ای هسته انگاربمب

 ...دیه دوتاگلوله عه:کرد اخمی

 ...میای قُپی برام اینجور که میاری دووم ببینم بزنم وشکمت بازوت به گلوله بیادوتا

 میادچرا؟ خون دستش ـ ـ

 ...بیداد داد إی

 باشه؟ نمیگیا عموهیچی به خاله أهورا:کردوگفتم کیارش دست به نگاهی

 میخری؟ برام چی:داد تکون سری

 میگیری؟ باج:کردم اخمی

 ؟...بگیرم ازت چی اونوواس گندهس؟نه برج چیه؟همون نیدونم باج ـ

 ...میخرم برات کنترلیرو هواپیما اون:خندید بادردکوتاه کیارش

 ...بیارم اولیه کمک جعبه وسایل برم...نگم چیزی میدم قول...آفرین:خندید

 چیه؟ میدونه اولیه کمک جعبه ازکجا این:گفتم ومن گردشدوأهورارفت چشام

 نای پرسید هِی اینم..اوردن های جعبه بدشد،بعدازهمین حالش یکی پلیس إداره بردمش روز اون:اومد باال هارو پله

 ..فهمیده االنم...وفالن چیه

 نمیاد؟ ببری؟یادم رو أهورا دادم اجازه بهت من کیارش ـ

 ...مجبورشدم من بهونتوگرفت أهورا نبودی تو خوب بابا ـ

 ...تکرارنشه اینباربخشیدمت ـ
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 ...تکرارنشه اینباربخشیدمت:گفت زیرلب

 منودراوردی؟ أدای:کردم اخمی

 ..زخمشوفشاردادم جای بازوشودرست

 ...گرفتمش بیوفته،محکم اینکه قبل...شد سست وبدنش گفت آخی

 ..!!!نیستا طویله در:گفت که دروبازکردم باپام دراتاقش نزدیک ریزخندیدم

 ..... دختره:بلندشد فریادش صدای که روتخت کرد پرتش شیک خیلی

 داشت؟ درد چه دیدی:گفتم باخشم گذاشتم دستمورودهنش

 ..بخشیدمت فکرنکن...نگفتم هیچی داشتم نگه حرمت...کردی ضایع کاووس جلوی منو روز اون

 ؟..شد شیرفهم..کارت تالفی اینم

 ....شدم لدزده ازدستش خیلی ولی..نبودما آدمی همچین...روزو اون گرفتم کینه چرااینقدرازش نمیدونم

 ...بیشوررر پسره حقشه کردماولی اذیتش اینجوراالن میسوخت هم دلم

 چیکارمیکنی؟ خاله ـ ـ

 ...نیاد اینجا باشه عمو به حواست..بیرون برو.....بدهـ رو جعبه هیچی:وگفتم برداشتم رودهنش دستمواز

 ..ورفت گفت چشمی

 ..گذاشتم کشیدم،شالموروتخت بیرون مانتوموازتنم

 ...رفتم کیارش سمت به...بازکردم رو جعبه..کردم دراتاقوقفل

 ...نکردم نگاه صورتش به واصال پیرهنشوبازکردم های دکمه

 ...کشیدم بیرون ازتنش آروم

 ...کردم نگاه شکمش به

 ...بود عبورکرده ازشکمش تیرقشنگ

 ..نمیاد خونه روزه چند این چرا میگم من

 ...ودورزخموتمیزکردم برداشتم رو پنبه.....زدهـ گندی نگویه

 کیارش؟ چیه:شدموگفتم خیرگیش متوجه رسیدم که بازوش به
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 !!!ببخشیدبهار:صورتموکنارزد توی اوردوموهای دادوباال تکون سالمشو دست

 چی؟ ی واسه:کردم نگاهش مستقیم

 ..!متأسفَم..نبود درست باهات کاووس جلوی رفتارم میدونم ـ

 ...زخموتمیزکردم...ندادم جوابی

 ...کردم پانسمان جدا زخمش روی..پانسمانوبرداشتم

 ..!کیا دارهـ درد کم یه..بکشمش سفت باید کن محکمش میخام:پیچوندم پانسمان دورکمرشوکال بعدهم

 ....باشهـ اهوم ـ

 کرد ریزی خون اگه که بپوش تیره لباس فقط:زدم نامحسوسی ی وگره زدم چسب وروش پانسمانوکشیدم

 .....نشهـ عمومتوجه

 ...بود ساکت میکردم پانسمان دستشو هم وقتی

 ...وپرو حرف کم...بود همین همیشه...نمیزد حرفی

 ...وازجابلندشدم کردم وسایلموجمع آخرهم دست...میزدمنو دید خوب

 ..انداختم شالمودورگردنم

 میتونی؟ بده پیام بهم خواستی چیزی کارداشتی..بخوری بیارم چی یه میرم:گذاشتم گوشیشورومیزکنارش

 ...اهوم ـ

 !بدم تحویلت کردی آشتی هروقت گفتم توعه برای جعبس یه میز کِشو ازداخل:گفت که کردم نگاهش

 هست؟ حاالچی:گفتم کنارکمدمیرفتم کِشومیزدوم سمت به که وهمونجور انداختم ابروموباال

 ...میفهمی بردار برو ـ

 منه؟ برای مطمئنی:کردم ونگاهش برداشتم رو شده کادوپیچ جعبه

 ...نمیشناسنم تو جز دختری من بله ـ

 ...چیه،بعدتشکرمیکنم دیدم هروقت ـ

 ...اومدم بیرون ازاتاق بندخندیدومن نیم

 ...بازکردم رو جعبه تندتندکاغذروی
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 ...دستبند انگشترهمراه یه

 ...رنگ سبزخوش بانگین انگشترساده

 ...بود کارشده روش ریزودرشتی های نگین جور همین دستبندهم

 ...گرفتمش چشام جلوی...کردم دستم سریع

 ...بود کارشده هم ای نقره نگین انگشترکنارهاش روی

 ...ای تیکه چه اوووف...میزد میومدوبدجوربرق دستم سفید پوست به

 ....کردم نگاه الکهام به...رفتم اتاقم سمت سریع

 ...بود چشمام رنگ انگشترکپ نگین رنگ که شدم متوجه تازه

 ...زدم ناخنهام تندتندبه رو داشت ای نقره های پولک توش سبزکه الک

 ...بود میخوردطالسفید بهش.....بشهـ خوش زودتر تا کردم فوت

 ...شد خشک که الکام......نقرهـ شایدم

 ..پوشیدم مشکی باساپورت وهمراه داشت سبز های شکلک روش که آبی لباس

 ...زدم هم سنجاق یه...سرم پشت کردم موهاموگوله

 

 ...تشکرمیکنم ازش بعداً

 ...که نداره دلیلی..تشکرکنی؟ باس چرا اصن

 ...بستشهـ کنی مراقبت ازش که همین

 .....واالپرومیشهـ

 ...کردم آویزون لباسی چوب مانتوموبه

 ....رفتم آشپزخونه سمت وبه گوشیموبرداشتم

 ...رفتم پایین یکی دوتا هارو پله

 ...میشدم میکردوخوشحال نگاه دستبندوانگشترم به هِی

 ...بود نشسته روپاش هم أهورا...دیدم وی تی عموروجلوی
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 ...بود غذا روش همیشه عین کردم گازنگاه به...زدم لبخندی

 ..گذاشتم توش بشقابی...برداشتم بزرگی نسبتا سینی

 ..گذاشتم کنارش هم دوغ لیوان یه...وبرداشتم داشتم الزم که هرچی

 ...بودن فوتبال هردوغرق عمووأهورا

 ..زدم ای تقه کیارش دراتاق وجلوی باالرفتم هارو پله

 ...گوشش توی هم وهنذفری پیشونیش رو دستش...واردشدم

 ....نشد حضورم متوجه

 ....نشستم روصندلی

 ...کردم ونگاهش بردم سرموباالسرش

 ...اومد آروم صداش...بود بسته چشماش

 ..نشستم نزدموسرجام حرفی..میکرد زمزمه زیرلب

 ...دادم گوش زیادشدوبااشتیاق صداش ولم کمی...گوشاموتیزکردم

 

 ..زیاد دارم دوستت بیاد بهت بگم چیزی یه}

 ...منونخواد یادلت نبینمت اگه میرم می

  بارون داره..ای عاشقونه هوای چه

 ...جوریه چه حالم بخاطرت نیبدو اگه

 ....تقصیردلهـ ایناهمه

 ....دوریهـ تقصیره

 ....{صبوریِ مزده توقشنگترین اومدن

 

 ...قشنگه بخون:خندیدم کردکه نگاه من به بازشدومتعجب چشماش

 ...نگاهموباالکشیدم...نشست ازجابلندشدوروبروم زدوآروم لبخندی
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 ...دلموببرپیشش بارون بارون}

 ....توآتیشش میسوزه داره قلبم

 ...منومیشناسی توکه بارون بارون

 ...{احساسی آدم یه...دیوونه آدم یه

 

 ...میاد دستت به:زد بهم چشمکی

 

 ..حالیه یه که ودلی منم}

 ..خالیه خیلی جات

 ..عالیه من،هرلحظه عاشق دل باتوحال

 ....خیالیه همشون...تَوَهمه نگوایناهمه

 ....تورو میخاد که ودلی مَنم

 ....برو بگی حیفه

 ...تصورو این هست من عشق کن بیاراحتم

 ...{تورو بیِ  چیکاردنیای تومیخوام بدون

 

 ...گرفت آزادشوسمتم باالپریدودست أبروم

 ....باشهـ مبارکت:زد لبخندی...درازکردم دستموسمتش..کرد دستم به ای اشاره

 راستی؟...کیا،مِرسی قشنگه خیلی:گفتم خوشحال

 ...داشتم دوسش خیلی خیلی من...بود قشنگ خیلی آهنگه:گفتم ومن انداخت چشمام به ازدستم نگاهشو

 ...میاد من صدای به نیست قشنگ آهنگه:بازشد نیشش

 ...میگی هذیون داری گشنته:برداشتم دستموازروپاش
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 دیگه؟ بخوری میتونی:گذاشتم روپاش بعدسینی

 ...خواستید ببریداگه تشریف شماکاردارید...بلهـ:داد تکون سری

 کنم؟ کمکت بمونم:ایستادم

 ...دادن خورد به یا توخوردنش ـ

 ...هردو:خندیدم

 ...نیست قاشق ـ

 ...گشنمهـ...بازیانیستم سوسول اهل منم ـ

 ...بشین پس:داد تکون سری

 ...خودم نخیرم:گفت که بگیرم وخواستم سینی

 ...زد حرف بازیشونومامانشوگرفتن اسباب که تغسایی بچه عین

 ...بینی پیش غیرقابل والبته پسردیوونس این..رفت غنج دلم

 ...عم آماده خوب:گذاشتم دستاموروپاهام

 ...خودش دهن سمت بُرد بخورم خواستم که گرفت من دهن دوموسمت خوردوقاشق اولوخودش قاشق

 ...نمیاد بهت نشو لوس اینجوری:خندید که ولبموبرگردوندم کردم اخم خندیدکه بعدبابدجنسی

 ...کوچولو کن آ:گرفت وسمتم بعدی بعدقاشق

 ..دادم وغذاروقورت دادم تحویلش بیشعوری

 میپریدوبدبخت توگلوم برنج باری درمیوردودوسه أدا هِی کیارش غذاخوردنامون بین...خوردیم غذا تمام آرامش با

 ....میشد هول

 ...أهورا درسای پِی برم منم..بخواب:وبرداشتم ظرف

 ....بگو بهم داشتی کاری

 !افتادیا توزحمت ـ

 ...وظیفمه پسرعمومی ـ

 ...کن خاموش هم رو المپ:کردوبعددرازکشیدوگفت ظریفی اخم
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 ...کردم خاموش رو والمپ انداختم باال أبرو

 ...میشکست بودوتخمه نشسته اُپِن رو هم أهورا...کردم تندتندغذامیخوردنگاه داشت عموکه به

 !!عمــــــــــــــــو ـ من

 ...نزدهیچ شد؟دیدی؟گُل چی دیدی:افتاد ازدستش یهوقاشق

 ...میکنی بازی فوتبال اومدی چی که عاخه بگه نیست یکی!میکنه دعواهم داره

 ......کهـ فهمه نمی بده پاس میگم هی...توباشم جای باید من

 ..ومشقت سردرس برو بدو أهورا...کردی وکثیف اُپِن کُل نگا..عموخان:خندیدم

 ...برسم جنابعالی تکلیف به تا اومدم خونه امروز،زود

 کرده؟ تنبلی باز:کرد کم وی تی صدای عمو

 ...پسرم بدو...عمو بهت میگم ـ

 !قول..میام منم بشوری توظرفارو تا...تمومه اول نیمه دیگه دقه پنج خاله:گفت میلی بابی أهورا

 ...هستما باتوهم عمو...میکنی جمع هاتم تخمه آشغال ـ من

 ...باهات دارم حرف منتظرتم اتاقم توی أهورا با بعدکارت بهار ـ عمو

 عمو؟ شده چیزی:گفتم باتعجب

 ...دخترم نه ـ

 

 ...ریختم سینک توی ظرفارو

 !...بفهمه نمیخوادکیارش چیزیشه نکنه...فکرکردم این به

 ...بازکردم رو آشپزخونه پنجره...خدانکنه

 .....بیارهـ سرم بالهایی قرارچه جدید سال بودونمیدونستم عید دیگه دوهفته

 ....بشهـ برام ای وپرازخنده آروم سال کاش

 ...بگیره عموسروسامون...بگیره زن کیارش

 ...بهتره نگیره زن کیارش ولی....بشه اوکی چی همه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

376 

 

 ...کردم عادت هروزمون های وکَل بودنش به تازه من

 ...بچگانمون های تالفی به

 ....دیگمون ازهم یهویی مراقبتهای گاهی به

 ...بود ومهربون آروم...داشتم امروزودوست کیارش

 ....شدهـ جهان هفتگانه عجایب جز که چیزی

 ...کردم میخوندضبط وقتی صداشو..کردم نگاه گوشیم به

 ...کردم نگاه کنارگلدون هنذفری به

 ...کردم کلیک شده ضبط صدای برداشتمورو تندی

 ....کردم کفی ظرفارو

 ...داشت یراییوگ خوب صدای واقعا کیارش

 ...شدم صداش عاشق شخصه به گفت میشه

 ...تورو میخواد که ودلی منم}

 ....برو بگی حیف

 ....تصورو ازاین من عشق کن بیاراحتم

 ...{تورو بی دنیای چیکار میخوام من تو بدون

 ...بود العاده فوق صداش لعنتی

 ....دارهـ صدایی چه که بودم نکرده توجه تاحاال

 ...دارهـ صدایی ته کیارش...گفت میالد که زمانی

 ...خوندن وآهنگ گیتارزدن میخوردجز هرچی یخمک آدم این به عاخه...نشد باورم

 ...میکرد جمع خاطرخواه بدجور...میشد خواننده اگه

 ...هیکل،قیافه،صدا،شغل...بود خوب هم چیش همه

 ....تر خوب پدرخوب،دخترعموعه

 ...کرد نگاهم باتعجب....حضورعموشدم متوجه...ریزخندیدم
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 عمو؟ جان:اوردم بیرون ازگوشم وهنذفری شستم دستمو که گفت چیزی

 میخندی؟ که میکنی گوش چی میگم ـ

 ...کن گوش:دادم دستش هنذفری همراه گوشیمو

 ...اومدیا...بخونی درس بریم باید...کن آشغالتوبیاجمع أهورا:ودادزدم رفتم حوله سمت به

 ....خالهـ میام االن ـ ـ

 ...آشنابود صداش...قشنگی آهنگ عجب:انداخت باال أبرویی عموبا

 ..عمو دیگه کیارشه:خندیدم

 ...نگهقش باباش عین صداش....نفهمیدم من که میخونه کِی پسره این وا:گفت باتعجب...برد وتوگوشش بازهنذفری

 بگی؟ میخوای چی عمونمیگی:عموزدم شونه به ای ضربه

 ...اتاقم بیا بعد..چرا ـ

 

* 

 ...فهمیدم گفتی تو تازه من 3عدد جز داره شباهت هرچی عاخه؟به چیه این خاله:گذاشتم3عدد دستمورو

 شوهرکنی؟ میگم،تونمیخوای بهارجون:برد دهنش مدادوتوی

 حرفوزده؟ این بهت کی:گردشد چشام

 ...میخواد عروسی دلم شوهرکنی نمیشه..خوشگلی توهم...نیست دیگه که أرشا عمو عاخه...هیچکس ـ

 هَوَسا ازاین دیگه دلت تا میریم همه دوستمه عروسی دیگه هفته...نخواد اضافی چیزای بگو دلت به:کردم اخمی

 ...نکنه

 ...میخورم نوشابه خدایی؟پس:نیششوبازکرد

 ..میخریم هم نوشابه خرید ریم می فردا باشی پسرخوبی...بله:کردم خندموجمع

 بکشننش؟ شده؟میخواستن چِش کیا عمو راستی ـ

 ...بنویسی درست بگیر یاد ؟فعال...توچیکارداری...هیس ـ

 ...چشم ـ
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 ..ننویسه کج رواینقدر3عدد بدم یاد بهش شدم موفق آخر ودر کردم دو به یکی باأهورا هم ساعتی یک

 ...بود بدخط شدت به

 ..بریم همراهش بره شهربازی پسرا با میخواد زدوگفت زنگ آخرمهراز دست

 ..بیام ونمیتونم نیست روبراه کیارش حال کردموگفتم مخالفت من که

 ...ببرن میان رو عمو و أهورا گفت هم رهام

 ...شهربازیه عاشق عمو میدونستم..نزدم حرفی منم

 ....وسوارمیشد هیجانی های بازی شهربازی، میرفتیم وقتی سنش بااین

 ....میدی قول درضمن...بزنم حرف باعمو من تا...کن بازی توحیاط...پایین برو:وگفتم کردم آماده رو أهورا

 ...نکنم ول عمورو دست..نکنم شیطونی میدم قول:پرید حرفم وسط

 همینابود؟...ندوعم...نشم خطرناک های سواربازی...نخورم وپفک زیادچیپس

 ...دادمش جا وتوبغلم زدم لبخندی

 ...زدم لبخندی...میداد رو أرشا بوی

 یخدافظ کیا با بریم:انداخت أهورادستاشودورگردنم...کردنت فراموش درحال نه بودم کنارت واالن بودی أرشاکاش

 ...کنم

 ...خوشگلم بزرگترازتوعه...کیارش عمو درضمن..خوابه کیا ـ من

 ..نده گوش خالت حرف به...راحترم من جون کیا بگو میگه خودش:کرد اخمی

 گفته؟ کیا ـ

 ...خوردیم کفیث ساندویچ رفتیم باهم که نگم بهت گفت تازشم...عاره ـ

 خوردید؟ چی ـ

 ..خوردیم کفیث ساندویچ کفیث جای یه رفتیم ـ

 ...بگه درست تا میکرد مکث هی ساندویچ کلمه گفتن هِین

 ...میگه اشتباه رو کثیف کلمه نبود حواسش اصن ولی
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 ...نکنم کارو این من گفته خالم بگو کنه شیطونی خواست کیا بعد به ازاین:زدم لبخندی

 

 ..پرید داربوسیدوپایین گونموآب

 ...کردم وخاموش اضافی المپ...رفتم پایین هارو پله

 ...کردم بودوصاف وی تی روبروی که مبلی

 ....کردم بودودرست شده خراب أهورا پریدنای پایین باال برأثر فرش

 ...رفتم قرارداشت زیرپله درست عموکه اتاق سمت به

 ...واردشدم داد که اجازه...زدم در به ای تقه

 ...بود دیگه چیزای شعروخیلی قدیمی کتابهای پر اتاق عمویه اتاق

 ....میخوند ریزشده وباچشای کامپیوتربودوچیزی توی بودوسرش میزکامپیوترنشسته پشت روصندلی

 ...بود گرفته اتاقشو کل متری03 حدوداً فرش یه

 ...داشت وسفید بنفش ازرنگ هایی هاله اتاقش

 ...بود روشن رنگای عاشق

 ای شیشه طبیعی رسیدوگلدونهای می زمینی کتابخونه به امتدادش که دیوارقرارداشت کمدبلندگوشه یه

 ...قشنگ

 کتاب بیشتراتاقش....قرارداشت بازمیشد حیاط پشت سمت به که کنارپنجره وجورومشکی جمع تخت یه

 ...بودوکتاب

 ...جان عمو بشین ـ ـ

 بده؟ شده؟حالت چیزی عمو:نشستم روتخت

 میشی؟ ناراحت کنم ازدواج میخوام بگم اگه ـ

 میگی؟ راست داریوش جان:گفتم گردشدوبعدباشوق چشام

 بکارشدی؟ دست خودت کلک....پیدامیکنم برات وطبیعی ورگل ترگل یه خودم گفتم که من

 .....دیدمش که اول همون مهربونه خیلی که اومده مُسِن خدمتکار یاسریه ی خونه نه:خندید
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 ....تپید وتولوپی تِلپ مُرده صاب زدوقلب بُعدی پِرژِکتورِ،شیش چشات اول همون:زدم وبِشکَنی نیشموبازکردم

 ...کنم صحبت باهاش نمیشه روم من:کردوگفت کوتاهی خنده

 انومخ بااون بذاره که یاسرسپردم کن،به صحبت باهاش برو یاسرومیدم خونه آدرس فکربدکنه راجبم ندارم دوست

 ...کنی صحبت

 چیه؟ اسمش:گذاشتم دستاموروپام

 ...زیبا:گوشیشورومیزگذاشت

 ...زیبا اوهوع ـ

 ...سراغش برم وبده آدرس...عمو نوکرم:دادم وادامه بعدخندیدم

 ...دیا می زن هم کیارش این دخترداشت اگه عموطرف..خودم بهترازعموخوشگله کی..مخشوزدم

 ...میشناسم وخوب پسرم...بکارمیشه دست بشه وقتش...وزیرنظردارهـ کسی میکنم حس خودش اون:ازجابلندشد

 خدایی؟:وگفتم رفت توهم چهرم

 شدی؟ ناراحت ـ

 ...نگفته من به...بله ـ

 

 ...کردیم صحبت أهورا های درس باعموراجب هم کم یه

 ..مهرازمیان همراه ورهام رهان..گفتم بهش آخرهم

 ..گفتم کردکه ذوقی هاچنان کوچولو بچه عین...برن شهربازی به تاباهم

 ....میکنی اینجورذوق شهربازی سریه نگفتم زنت به اگه

 ...بیشترازهرکسی...داشتم عمورودوست

 ...کرد کمکم خیلی رضاداییم که درسته

 ...رسید دادم به بدبختی تواوج عموهم ولی

 ...نیازداشتم آشناغریبه یه نفرحتی یه به واقعن که جایی

 ...زدورفت بلندی بوق دادمورهان تکون أهورا برای دستی

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 دانلود نگاه انجمن کاربر sedna.z | فراری عروس رمان

 

  www.negahdl.com    دانلود رمان بیشتر به برای

 نگاه دانلود مراجعه کنید

 

381 

 

 ...گوشیمومیشنیدم صدای...شدم که واردخونه

 ..شدم وارداتاق...عمومیومد ازاتاق صداش

 ...خبرم بی ازش ماهه یک تقریبا...کنم نگاه شماره به

 ....بودم نگرونش دل..بزنم زنگ بهش داشتم قصد هم خودمم

 خوبی؟...بهار سالم ألو:بَشاشِوشنیدم صدای که وبرقرارکردم تماس

 

 ...!عجب چه معرفت بی خانوم سالم ـ

 ...ودمب عروسیم درگیرکارهای ولی..سربزنم یا میزدم زنگ بهت...پیشته برادر بچه میدونم...شرمندتم ببخشید ـ

 ایشاال؟ کِی...عزیزم بسالمتی:گفتم خوشحال

 ...بگی ونبهش تا تومیگم به گفتم بزنم زنگ نشد روم داییت به...باخانوادت..بیای زدم زنگ راستیتش...بعد هفته ـ

 شمراقب باید...نمیدونه هم عموم افتضاحه اوضاش..خورده گلوله کیارش..متأسفم نیروانا:کردموگفتم مکث کمی

 ..باشم

 نمیای؟ یعنی:گفت ناراحت

 ...فکرنمیکنم ـ

 ...باشه توعروسیم دارم دوست..بیام أهورا دنبال میشه ـ

 عروسیتونگرفتی؟ توتهران مگه ـ

 زیچی هم خانوم عمه...برگزارکنیم همینجا گرفتیم تصمیم ماهم...بود سختشون اینجان خانوادش بهمن عاخه نه ـ

 ..نگفت

 زودتردنبالش فقط...شد داده من به أهورا حزانت وفنگی دنگ باچه میدونم..پسربرادرته...ندارم مشکلی من...عه ـ

 ...روزشه فرداآخرین مدرسشم...بهتره بیای

 ...نمیای شدکه حیف..افتادی توزحت..بهار مرسی ـ

 ...میشدمیومد اگه...شرمندتم ـ

 ..بازم شرمنده...کنی آماده رو أهورا وسایل که خبرمیدم بهت افتادیم راه منوبهمن هروقت پس..گلم باشه ـ

 ..منتظرم..عزیزم دشمنت ـ
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 فعال ـ

 ..خداحافظت ـ

 ...بود هم گیتا بعدعروسی هفته دقیقا

 ..یانه باشیم حضورداشته میتونیم کیارش وضع بااین نمیدونستم

 ...سخته کیارش وبرای دوره نیروانا عروسی راه

 ...اومدم بیرون ازاتاق...بهترازهرچیزیه تهران توی موندم پس

 ...بازکردم آروم اتاقو در..باالرفتم هارو پله

 ...رفتم تختش سمت

 ..توهم واخماش خوابیده باز طاق

 ....درگیرهـ باخودش هم انگارتوخواب

 ..باالترکشیدم پتورو....دیوونهـ

 ...شدشوباالترفرستادم پخش موهای

 ...نشست لبهام رو لبخندی

 ...کردم کنارعموزندگی که مدت توی

 ...بود نظامی حکومت جورایی رضا،یه دایی خونه اینکه برعکس بودم خوشحال همیشه

 ..یگذروندیموقتمونوم خونه بیرون بیشترمنورها

 ..ببینی فیلم باهاش میکنه مجبورت عمو ولی

 ...میده وقف چی باهمه تورو

 ...نیستم پشیمون اینجا اومدن از

 ...متنفرمیشدم کیارش از شدت به گاهی ازاینکه

 ..داشت هوا خیلی کیارش حال بااین...میکردیم دعوا

 ...میکردم وحس حضورش هم شرایط توبدترین

 ...هست کنارم دوست یه عین
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 ..میکنم دعوا باهاش باز بود خوش دلم امروز

 ...میکنم بایدزبونمومخفی فعال حالش بااین ولی

 ...میزد سبزرودستبندبرق های نگین...دوختم دستم نگاموبه

 ...چیزابودم اینجور عاشق همیشه

 ..داشتم هم مختلف بدلیجات خیلی

 ...بود بیشترازهرچیزی برام این ارزش ولی

 ...رفتم بودم کرده پانسمان زخمشو که چپش دست سمت به...بلندشدم ازجام

 ..بنظرمیرسید ودردناک عمیق خیلی..کردم بهش نگاهی

 ....مردم می درجا بودم جاش من اگه

 ...کردم نوازش آروم دستشوباانگشتام مچ

 ..برم زخمتوببینم چیه؟اومدم:شدموگفتم هول...شدم شفافش چشمای متوجه که فرستادم موهاموعقب

 من؟ جون:چشاشوریزکرد

 

 ...بخدا واال ـ

 ..بیااینجا:زد لبخندی

 چیه؟:نشستم کنارش رفتم سمت بلندشدمواون ازجا

 خبرا؟ چه ـ

 ...نیست خبری بینم بگیربخواب ـ

 ...خوشحالی توزیادی ـ

 نیستی؟ ناراحت کنه ازدواج میخواد عمو کیارش ـ

 ..دیگه میخواد همدم یه باالخره..نوچ:انداخت سالمشودورگردنم دست

 ..نریز کرم:کردم ریزی خنده...میداد گردنموقلقلکم باانگشتاش

 !نمیاد وروجک صدای:خندید آروم
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 ...باشم پیشت دادم ترجیح بودی تومریض چون...شهربازی رفتن بقیه ورهان باعمو ـ

 ..میکنم جبران ـ

 نقرس؟ وانگشتره دستبنده این راستی...نمیخواد ـ

 ...نمیخرم شما برای چیزبنجول من...طالسفیده نه ـ

 ...کیارش إ:افتادم دستموکشیدوبازروتخت که بلندشم خواستم

 ...بمون ـ

 اینجا؟:گفتم باتعجب...بازکرد جایی کنارخودش...کردم نگاهش

 ...بینم بیا...روصندلی پ ن ـ

 .. درازکشیدم کنارش باخنده

 ..رسید می موهام به بودوانگشتاش زیرسرم سالمش دست

 ...یانه میگی طرفت به بشی عاشق بهاراگه گفتم باربهت یه:زدوگفت چشمکی که کردم نگاهش

 ...نبودأرشاکناراومدی با که خوشحالم...أرشا خاطرفوت بودبه داغ سرت موقع اون

 

 ...میکنم فراموش رو أرشا دارم درسته من کیارش:رسوندم لباسم جیب دستاموبه

 ...نمیدونم واقعا...شدم دلبستش شاید..پیداشد شبیهش یکی شاید نمیدونم...دارم دوسش أرشا ولی

 ...ببینمت وپرمهرومحبت وبازخوشحال بشی دلبسته امیدوارم ـ

 ؟....میگی بهم!داری عالقه کسی انگاربه میگفت عمو کیارش ـ

 گفت؟ بابام:گردشد چشاش

 ...میکنه اشتباه بابا:گفت واون دادم سرموتکون

 ...نگیا بهم اگه میشم ناراحت ـ

 

 ...زدوچشماشوبست لبخندی

 ..میکردم حس آرومشوخوب های نفس صدای
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 ..شدن؟ وعاشق کیارش...کردم بازنگاهش باچشمهای

 ...کردم نگاه برهنش تن به...نمیادا بهش میگم...بابا عمراً

 ...شدم؟ نزدیک کیارش به زیادی که درسته االن

 ...کرد مونوازش بینی وعطرمخصوصش چشاموبستم

 .....وخنک شیرین عطرکمی یه

 ...بزنه وگَس میومدعطرتلخ پیش کم

 ...داشت خودشو خصوص عطربه...میزد خنک های بابوی عطری همیشه

 ...عطرومیداد همون بوی هم پوشش تن حتی لباساش همه

 ...فرستاد گوشم موهاموپشت...کرد گوشمونوازش دستش

 ...کرد وپر انگشتام بین خالی جای دستش انگشتای...دستموگرفت انگشتای که گذاشتم رودستش دستم

 توتازه...بری نمیخوادازپیشمون دلم وقت هیچ داریم وجدل وجنگ یادعوا...میکنم بحث باهات اگه باشه یادت ـ ـ

 ...هستی خونه توی مداوم که هستی خانومی بعدسالهااولین...گرفتی جا خونه این توی

 

 ....افتد می همیشه خوب های اتفاق}

 ...افتاده دلم به مهرتوکه مثل

 ...قشنگیست هم افتادن فعل حتی بینی می

 ...{باشد تووسط پای وقتی

 

 

 چون چرابی...مهمه عطرمخصوصش چرا..بود شیرین برا حرفش چرااین...مسخره من ازدید شاید دوگانه حس یه

 نگاهش.....باشهـ پسرجذاب این پِی حواست تا گذشتی وگذارت ازگشت...باشی کنارش کردی قبول وچرا

 کیارش؟:کردم

 جانم؟:زد بازکردولب چشماشو

 ندی؟ من کاردست...شدی مهربون ـ
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 تو؟ دست چرا:انداخت ابروشوباال

 ..انداختم سرموپایین

 ...میکنه فراموش داره تازه بیچاره دل این

 .....نیازدارهـ گاه تکیه یه به

 ...بلدی وخوب کردن دلبری هم لعنتی توعه

 ...بلدی وخوب شیرین های اخم وگاهی مهربونی

 ...بلدی خوب چه فهمیدم وتازه کردن وابسته

 بدم؟ چراکاردستت:وسرموباالاورد گذاشت دستشوزیرچونم

 ...نیست مهم:وازجابلندشدم زدم دستشوپس

 ..زدم بیرون ازاتاق

 ...بود جورخاصی یه امروز کیارش

 ...نیست مربوط تو به باشه هم خاص...زدم نهیب خودم به...دیگه آدم یه

 ....بیشترازایناس لیاقتت...باشه مهمه برات..نداره دلیلی...میکنه اذیتت که کیارشه همون این

 ...زدم که حرفایی ازتموم زدموخوشحال بشکنی

 ...بردم جیبم دستاموتوی..گرفتم پیش رو کنارجاده راه

 ...شد مشخص عموهم تکلیف

 ...کرد تعجب خیلی فهمید وقتی زیبا

 ...ازکشوره خارج عازم بزرگتره ازمن سالی دوسه که پسرش گفت فقط

 ....بیاره روهم نیما مجبوره...کنه اگربخوادباعموزندگی

 ...ندارهـ عمومشکلی میدونستم

 ...جایزنمیدونستم خونه خودموتوی حضورم ولی

 ...شه مهم برام زیادی کیارش..شدم متوجه که روزی بعداون

 ....بود نیروانارفته پیش أهوراکه....فراربودم برای راهی دنبال
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 ....نداشت مراقبت به نیازی..بود بهترشده هم کیارش

 ...باشم خونه بیرون امکان حد تا میکردم سعی منم

 ..میگرفتم عکس...میالدجورمیکردم خودموباکارای

 ...بودم سرگرم...میزدم تیترخبری

 ...هاندارم عرضه ازاین..شدم هم کنکوردادن خیال بی

 ...شدم کشیده روزمین هم خودم کیفم شدن باکشیده...میوفته اتفاقی یه هی

 ...کردم نگاه موتوری به...بود حصاردستم بین کولم هنوز

 ...موتورافتاد ازپشت که زدم توصورتش ومحکم پاموباالاوردم..نبود کن ول

 ...باالرفت جیغم شدوصدای کج روپام موتورهم

 ...موتوروبلندکردوسوارشدورفت خیز ترسیدبایه که موتوریه

 ...رفتم افتادوازهوش زیادفشارم افتادوازترس روزمین سرم...بودن شده جمع دورم همه

 

* 

 

 ...بودن باالسرم مجوج اجوج ایل...بازکردم که چشم

 ...بودم شده حساس بودونبودش تازگیارو نفرکه غیریه وعموبه نفیس تا ازرهان

 ...بیاد نتونست کیارش که عموگفت

 ...نداشتم هارو بچه شوخی حوصله....نیست مهم گفتم منم

 ...داشت کوفتگی پام خداروشکرکه

 ...کرد وبلندم عمودستموگرفت...بودم بدبخت میشکست اگه

 ...کنه روشن و ماشین میره گفت تندی آبراهام

 ...هستنا مهزادورهان سنگینه اگه آقاداریوش:دیگموگرفت دست هم نفیس

 ...نمیخورم هیچی درد به که بلندکنم رو عمو فنچول نرسه زورم دیگه...ورزشکارما خیرسرم...دخترم نه عموـ
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 ....بازنمیشد لبهام...میدادم گوش حرفاش به فقط

 ...بود شده گرفته اساسی حالم

 ....بزنه یاحرفی کیارشوببینم اگه میدونستم

 ...ناکارشدم أمرخیرخودم دنبال رفتم امروز خیرسرم...بازدعواداریم

 ...میشم زودخوب گفت دکترم

 ...کنم استراحت چندروز فقط گفت

 ...میشه خوب زودی هم هام کوفتگی

 ...موندن پیش بچهاتاخودشب

 ..زدم موتوریه فهمیدباپاتوصورت عمووقتی..میکردن مسخرم همشون

 ...بود شده شدنم حرف کم متوجه خوب مهال...رفتی بابات به کردوگفت ذوق کلی

 ...کنه گیرنمیوردتافضولی فرصت

 ...نگم چیزی کسی به دارم که جدیدی ازحس میدادم ترجیح منم

 ...بودیم کردن تالفی دنبال همیشه منوکیارش....ندارهـ آخروعاقبت میدونستم چون

 ...جدیدونداشتیم احساس پیدایش فرصت وقت هیچ

 .....باشهـ حالم بیادوکمک پیشم بودکه خبرکرده هم رو سارا بودوبه بهم چهارچشمی عموحواسش

 ...بود دَوَران حال در اتاقم وپنجره روساعت نگاهم

 ....نیست هم خیالش عموعین..نبود کیا از خبری

 بهارجون؟ خوبی:نشست بالبخندکنارم سارا...براش چیزعادیه

 ...خوبم احتماال:میدادوگرفتم دستم که چای وفنجون دادم تکون سری

 

 ....انگار قراری بی ـ

 ...بشم قرارشم بی که دارم کیو انگار؟من ـ

 ...نباش اون نگرون دل...آقاکیارشه نیست توخونه که کسی تنها ـ
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 ..أهورام دلتنگ من...بابا نه ـ

 ...بنظرنمیرسه اینجور:انداخت باال ابرو باشیطنت

 !!!!ســـــــــارا:کردم اخمی

 ..دختر ضایس...بدمیگی بگو بدمیگم:خورد رو ازچایی خندیدوقُلُپی

 .....خفهـ:کردم پرت وسمتش کنارموبرداشتم کتاب

 ....بهتر...نگفت خندیدوچیزی

 ...بیارن روم میومدبه بدم

 ....بگیرهـ آتو ازمَن تا سوژس دنبال فقط خودخواه پسره اون میدونم که من

 ....میبرم أمانشو...کنه لقی دهن سارافقط

 

* 

 ...نبود ازکیارش وخبری گذشت اتفاق ازاون هفته یک

 ...بود شده وپراسترس نگرون دل عموهم

 ...بگیرم بانیرواناتماس نمیتونستم که شده چندروزی ازسمتی

 ....باشه افتاده أهورا برای اتفاقی میترسیدم

 ...اونوتهدیدنمیکرد خطری ازسمتی ولی

 ...شده نبودکیارش تنهامشکلم

 ...نداشت خبر کس هیچ

 ...بود کیارش،حامی صمیمی دوست باشه داشته خبر فکرمیکردم که تنهاکسی

 ..هستن جا یه باهم هردوشون گفتن همه که

 ...نرفته خونه هفتس یک هم حامی چون

 ...بود شده فراگیرترازهرچیزی درونم آشوب

 ...عمو ناآرومی ازسمتی
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 ...نمیوفته اتفاقی هیچ میگفت ازسمتی

 ...درونشوبیشترمیکرد تشویش نبودکیارش هفته ازیک هم ازسمتی

 ...عجیب شده پاپیچم...میگم رو مهال...مخمه رو نفرعجیب یه که اینه ترازهرچیزی مسخره

 

 ...زیباجان سالم:کرد زیباعمونفسشورها باورود

 ؟...نشد خبری شد چی...آقاداریوش سالم:زد لبخندی زیبا

 ....افتاد بودم رفته وا تقریبا مبل رو که من وبعدنگاهشوبه

 ...پرکرد آب خِرخِره تا ای شیشه ولیوان وبرداشت آب عموپارچ

 ...میخورد آب میشدوهمش خشک داشت،لبهاش اینقدراسترس

 نیومده؟ نیما خوبی خودت...نشد خبری...نه ـ عمو

 .....میرهـ نیما دنبال تو،خودش پیش بیام گفت یاسرخان...میرسه امشب چرا:اومدوهمونجورگفت سمتم زیبا

 بهار؟ خوبی:نشست کنارم

 ...مرسی:دادم سرموتکون

 میگفت که داریوش...میشه پیداش هم کیارش...أمنیه جای أهورا...که نمیشه چیزی...نباش نگران عزیزم ـ

 ....جورهـ چه نیست معلوم کارکیارش

 ...امیدوارم:فرستادم شدموعقب بافته موهای

 ...اوناهاش:اومد عموسمتم...شدم گوشیم،هول خوردن بازنگ

 ...وزدم اتصال ودکمه کردم نگاه ناشناس شماره به..رفتم یلمموبا سمت وبه ازجابلندشدم

 بهار؟ ـ

 ...ایستاد وعموکنارم کردم اخمی

 شما؟ ـ من

 ...بشناسی خوبی به رو أهورا اسم به پسری فکرکنم...!بهاری پس ـ

 ...گرفتتش سُرخوردوعموزودی ازدستم وموبایل بست یخ دستام
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 عموتوگوشم وصدای گذاشتم دستاموروسرم.....من خدای وای...سُرخوردم روزمین

 ...بیاد من نوه سر بالیی ؟کجـــآ؟فقط...!چـــــــی:پیچید

 !....أهورا...میکنم خواهش...خدانه...خدا نه وای...چشاموبستم

 ...کن منونگاه:بازوموکشید دستی....اومده سرت بالیی چه

 ...أهورا دنبال میرم من...زیبابمون پیش:گذاشت صورتم دوطرف عمودستاشو...چشاموبازکردم

 ...دیدم فقط...نفهمیدم هیچی....زد بازیبا حرفایی یه بعدهم

 منم عمو نه:دادزدم رفتنش بودوقبل رودوشش هم، ازکوله زده بیرون لباس سری یه...شکاریشوبرداشت اسلحه

 ...میام

 ...عمو نرو:انداختم روسرم روهم وشالم رفتم پالتوم سمت

 ....برهـ داریوش بذار خطرناکه دختر نرو:پالتوموکشید راه بین زیبا...کردمودوییدم بودوجع تنم تو جون هرچی

 ...بگم شد هرچی میدم قول...بهاربمون:ایستاد در چارچوب جلو عمو

 ...ببر منم خدا تورو...عمو نه:زدم جیغ

 ...میشد رفتنم بودومانع احساسات ابراز زیبا

 ...ترسید زیبا صدبرابرشدکه دادوفریادم صدای...شد بسته که درسالن

 ...کن ولم بچت جون:کردم نگاهش....نکرد رهام ولی

 ...میکنم خواهش...زیبا نداشتمه بچه عین أهورا...کن ولم نیمات جان...دارم که یادگاری تنها اون بخدا

 ...خطرناکه نه:داد سرشوتکون

 

 ...بود رفته پالتوم رو دستش چون که دادم خودموبازتکون

 ....افتاد زمین به جداشدوزیبا ازتنم پالتوم

 ...افتاد ورودی در جلوی لباسی چوب به نگاهم

 ...نیست مهم هواسردباشه قدم هرچه

 ....یادگارأرشاس تنها أهورا...تره مهم ازجونمم أهورا
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 ..برداشتم لباسی چوب مانتوموازرو...درقِبالش مسئولم من

 ....گرفتم دستم هامم وکتونی برداشتم هم کیارش سیوشرت

 ...برداشتم میکردروهم خودنمایی که سوئیچی تنها

 ....گرفت صورت ثانیه چندصدم درعرض اینا

 ...خوب هم خیلی....بازبود حیاط در...ماشین تو پریدم

 ...زیبا شدن خارج قبل..نبسته عموبعدرفتنش که

 ...زدم بیرون وقتی...زدم بیرون وازحیاط گذاشتم پاموروپدال

 .....کونگ خانوم..سالم:داد جواب بوق اول همون که وگرفتم رهام شماره....دیدم رو عمو ماشین خوب

 کجایی؟:زدم داد دهنش شدن بسته ی واسه فقط

 ....دانشگاهـ:کرد مکثی

 داری؟؟؟؟ ماشین ـ

 ...نه 

 هست؟ هم رهان ـ

 ...بهار شده چی...میشه تموم کالسش االن همین...آره ـ

 جلوی دیگه چنددقه یه...کنم موگُم عمو نمیخوام...بهتون دارم نیاز...باشید جلودر سریع..دانشگاهم نزدیک من ـ

 ...زودبرسید..دردانشگاهم

 ...اومدیم اوکی ـ

 ...کردم داشبردپرت گوشیوروی

 ....برهـ میذاشتم نباید..من به لعنت

 ...ونیسی باشی باید االن که کیارش بهت لعنت...زدم روفرمون محکم

 ...هزاربرابر کنم تصادف اینکه بودواحتمال باال سرعتم

 ....خطره توی زندگیم مهم جز تنها..نبود مهم اینا ولی

 ...کردم حرکت در شدن بسته وقبل باالپریدن ترمززدموهردوشون دانشگاه در جلوی
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 ...بود متعادل سرعتش...میکرد رانندگی احتیاط با عموهمیشه

 ...دزیدن رو أهورا:کردم ای سرفه...بودن الل هردو ورهام رهان...میکرد رد قرمزهارو چراغ

 چـــــــــــــی؟:زدن داد وهردو وبزنم حرفم ادامه نذاشتن

 ...مبفهم نتونستم یعنی...کجاست نمیدونم....نزنید داد:بردم صداموباال...هفته یه این عصبی فشار اثر بر منم

 باشه هم چاه تو رهام ومیدونستم کردم فرار زحمت هزار به عموم زن دست از منم...دنبالشه عمو...شد بد حالم

 ...برم مرد یه با نیازداشتم....زدم زنگ بهش میده تلفن جواب

 کجاست؟ کیارش ـ رهام

 خبری هفتس یک..گرمه سرش قبرستونی کدوم نیست معلوم...خیال وبی فکر بی لعنتی اون:ساییدم دندوناموبهم

 ....نداریم ازش

 ؟..دزدیدن رو أهورا فهمیدید کِی ـ رهان

 ....تا اصفهان خالش پیش بودمش فرستاده...بودم خبر بی أهورا از روز چهار حدوداً من...زدن زنگ امروز همین ـ

 وای.....نکرد خبرم چرا عاخه؟نیروانا چرا....دزدیدن؟ اصفهان توی رو أهورا....اصفهان...ماسید دهنم تو حرف

 ....وای...من

 دزدیدنش؟ اصفهان توی چی؟یعنی اصفهان ـ رهان

 ...تندتربرو....میرهـ اصفهان داره هم عموت..اومده یادش تازه گیج هم این...دیگه آره ـ رهام

 ...اصفهانه فهمیدم االن فقط....ندارم دقیق آدرس من ـ

 ...کُل عقل باهوشی بَس از ـ رهان

 ....نگفت وهیچی دهنشوبست که کردم نگاهش

 پوشیدی؟ نخی تومانتوی سردی این هوابه بهار:گفت حرص با رهام...کردم نفسمورها

 ...فرارکردم دستش از زور به میگم نمیفهمی:بردم ماشین بخاری سمت راستمو دست

 یارمب وپوتین کاله اتاقم برم نمیتونستم...داشتم دست همینودم....دراومد ازتنم پالتوم که کردم تقال اینقدر

 ...أه...که

 ...رهام نگو هیچی...باش آروم ـ رهان
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* 

 ...دیوارزدم به ومحکم کردم دستمومشت

 ...کرد نگاهم...رفت کیارش دست توی دوم مشت

 ....خورد سُر اشکام....بود شده تندونامنظم نفسام

 ...اومد جلو قدمی کیارش..أهورا آخ

 ...نزن دست من به...کنار برو:گفتم تمام میلی بی با که نشست دورشونم دستاش

 ...نشه پیداش من أهورای اگه...تو..تقصیرتوعه:کشیدم بیرون دستموازدستش

 ....بیوفتی کردن غلط به که میکنم کاری خدا خداوندی به کیارش

 ...من به بده توگوش:کشید عمیق نفسی

 ...ببر کَرِت های گوش تواون خوب.....بدهـ توگوش نه:غریدم وعصبانیت حرص با

 ....منه یادگارعشق تنها أهورا

 ....میکردم روزموشب باهاش دوماه که یادگارکسی تنها

 ...باید....میگفتی بهم ها؟باید نیستم أهورا سرپرست مگه فهمیدی؟من

 ...نگفتم چیزی تاکام الم زدی داد سرم آدم همه اون جلوی:رومیزگذاشت کردودستاشو اخمی

 ...بشم عصبانی ندارم خوش...گشادتوببند دهن پس

 چی از کنی؟منومیخوای میخوای غلطی چه ببینم شو عصبانی:لباسشوکشیدم ویقه رفتم خیزسمتش یه با

 ...ها بترسونی

 ....میشد أدا گریه از کلماتم تک تک

 ....نداشتم دادن ازدست برای چیزی من...بودم خرابترازهرچیزی

 ..نیست مهم...وبودوبس أهورا زندگیم ارزشه با تنهاچیزه

 ...میکنم پایمال غرورشو دارم نواال دارم کیارش به حسی اگه

 ......سالمه نمیدونم!...خوبه حالش نمیدونم...کجاست نمیدونم که أهوراس مهم

 ...بهـــار کن منونگاه:بودگذاشت یقش رو که رودستم دستاشو
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 ...بودم نگران هم..داشتم بغض هم االن...کنه کاری نتونست هم آرومش لحن

 ...وبانیشه باعث که کسی تنها....کنم خالی فکر بی غُدِ پسره حرصموسراین تمام داشتم نیاز فعال...عصبی هم

 

 دیدی؟ باباتو هان؟حال...توعه دست بازی اسباب من أهورای مگه:فرستادمش وعقب کردم لبموتَر بازبونم

 

 ...نذاشتم روهم چشم بینی بینی؟می می چی منو حال:کردم اشاره خودم وبه چرخیدم

 ...خبرم بی وأهورا تو از هفتس یه...اینم هفتس یه

 یانه؟ اینارو فهمی می...دارمش دنیا دار از که چیزی تنها أهورا...منه بندِجون أهورا...لعنتی نیستم آدم مگه من

 ؟!کیارش فهمی می:دادزدم تقریبا

 ...افتادم زمین شدورو خام زانوهام

 چهبازی من أهورای بودمیفهمیدی اگه...نیست مهم برات!خیالی توبی!که نمیفهمی...:صورتموپوشوندم بادستام ـ

 ....نیست وکارت تو بازیچه...نیست

 ....بود اتاقوگرفته کل گریم صدای

 ...کردم حس خودم حضورشوروبروی

 ....افتاده من خاطر به اتفاق این...بدم نجاتش میدم قول تو جون به:برداشت صورتم روی دستامواز

 ...نکن گریه ولی!...ای حالی چه میکنم درک من...نکن گریه...فداتشم میدم قول...بهار میدم قول

 ..نکن گریه...هیس:کرد دستشودورحلقه...انداختم خودموتوبغلش

 ...میشی حال این میدونستم چون نگفتم....میدم قول گفتم:صورتموجداکرد به شده چسبیده موهای

 ...ندارم تورو وبغض گریه طاقت چون نگفتم

 ...کمترشد رفته رفته گریم شدوصدای مخفی سنیش توی سرم

 رو هفته یه این باباگفت...کن استراحت کم یه:باالکشید پتورو...گذاشتتم روتخت...کرد وبلندم رفت زیرپام دستش

 ..بگم همینومیتونم فقط...ببخشید...گذروندی بد

 ...توروخدا....بدهـ نجات رو کیارش،أهورا:وگفتم دستموگرفت
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 سر فدای بره ازدست جونمم...میکنم بتونم هرکاری من...نکنی گریه دیگه بده قول...چشم:بوسید پیشونیمونرم

 ...تووأهورا

 ....بدم نجات رو أهورا تا میزنم هرکاری به دست خودم...کنی کاری نتونی کیارش:چشاموبستم

 

 ...نشست چشمام به که لبهاش

 ....کرد کنترل خودشو واون کردم باهاش نامهربونی همه ازاین فروریخت قلبم

 ....کجاگرمه سرش نیست ومعلوم فکره بی کیارش گفتم که ازاین ریخت فرو قلبم

 ...رسیدیم عمورسید که جایی به وقتی....بهم میگفت باید

 ....من آخر ودر ورهام رهان دنبالش به...چندنفرعموروبردن دیدم

 ....نمیدونستم رو أهورا شدن دزدیده با ربطش...کردم تعجب ودیدم کیارش وقتی

 ...پسرشه أهورا کردن وفکر دزدیدن رو أهورا اون خاطر به کردوگفت باز لب وقتی

 ...میکنم تصادف من که روزی گفت شده؟وقتی چی چرامگه اینکه جز...نداشتم گفتن برای هیچی

 ...بوده سرمن پشت که ماشینی بوده قرار همراهش وبه داشته منو قصدزدن موتوری

 .. میکنن انتخاب رو أهورا....أهورا منو وبین....نتونستن که ومنوبدزدن کنن جمع میوفتم زمین رو وقتی

 نبودأهورا متوجه عروسی آخر وتا میدزدن عروسی وسط رو أهورا پیش روز چهار دقیقا نیروانا عروسی وروز

 ....نمیشن

 ....نداشت وجود میخوردأهورایی بدرد چه میشن متوجه که هم وقتی

 همون به مربوط دزدیده رو أهورا که وکسی خودشونه بین جاسوسی فهمیده جدیدش مأموریت توی گفت کیارش

 ..شخصه

 ...بشه بسته کیارش دهن اینکه برای

 ...ومیدزدن پسرشه فکرمیکردن که أهورایی..نگه قضیرو کسی به

 ....اصفهانه؟ أهورا فهمیدن ازکجا عموپرسید وقتی

 ....بود کنارم دقیقا بهار با من حبتص موقع لعنتی جاسوس اون گفت کیارش

 ..برن قراره اصفهان میادوبه أهورا دنبال نیروانا گفته بهار که شده متوجه
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 ...بود تمام عصبانیت کیارش حرفای بعدشنیدن من واکنش تنها

 ...مونده جاش هنوز که زدم صورتش توی جوری

 ....گفت نمی هیچی...کردن جدا ازش منو زور به

 ...کنه درکم کیارش که امیدواربودم..بلندمیکردم کسی روی بوددست بارم اولین....بودم داده کنترلموازدست

 ....رفت می موهام بین آرامش با دستهاش

 ....نمیومد بدم بره موهام بین مگس عین دستش کسی ازاینکه دیگه بودکه وقت خیلی

 آروم زیرلب....نشست کیارش دست باالاومدوروی دستم..کرد موهامونوازش دستاش أرشا که اززمانی

 کیارش؟:گفتم

 جان؟ ـ

 ..بشم شرمنده أرشا پیش نمیخوام ـ

 ....أهورا مهمتره ازجونمم....دادم قول..بهار دادم قول ـ

 ..بخواب شده هم دوساعت أهورا خاطر به:وگفت دستموگرفت

 ...باشه ـ

 

* 

 

 چیکارکنم؟...بچمومیخوام من....بدهـ گوش:کردم صداموآروم

 ...سفیده پاکت یه بازکنی که اول کشو...میزهست یه..کنار اتاق توی ـ

 فهمیدی؟...داری وقت شب تا...ومیخوام مدرک اون

 ....لرزید دستم همراه گوشیم..زد که دادی با

 ...کیارش بدون میام تنها بخدا....میام من...چند بگوساعت...باشه:کردم اشکهاموکنترل

 ....خوبه ـ

 صداشوبشنوم؟ میشه ـ
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 ....بیارش کسرا ـ

 ...بهارجون الو:پیچید توگوشم أهورا دار بغض بعدصدای چنددقه

 نمیکن؟ أهورا؟اذیتت خوبی:گفتم آروم...جارونگیره همه گریم صدای که گذاشتم دهانم دستمورو

 ...میخوام تورو همش چوون...منومیزنن....چرا ـ

 ...نبا نگران پیشم میای امشب ـ

 ....شد خالصه هم پشت های بوق توی حرفم ادامه

 ...دادم قورت دهنموپربغض شدوآب مشت دستم

 ....لعنتی اتاق اون داخل میرفتم باید

 ...بودگذشتم خوابیده کاناپه رو که ازکنارعمو...تندکردم قدم

 ....کردم گوشیموروشن قوه چراغ...شدم اتاق وارد

 ..بکارمیشم دست خودم کنی کاری نتونی اگه گفتم کیارش به...میزانداختم نگاموبه

 ....جلوتررفتم...کنم کاری یه خودم باس تهش....صبرکرد هِی

 .......سفیدوبرداشتم پاکت....بازکردم آروم رو کِشو

 ....نفسمورهاکردم...برگشتم اتاقم به آروم باقدمهای

 ....بیشتروجایزنمیدونست آدم وجود وکیارش برگشتن تهران به اومدیم که روزی اون فردا ورهام رهان

 ....چیکارکردی شد چی نپرسم تاهِی نباشه چشم میکردجلوی سعی هم لعنتی کیارش

 ..میده تحویلم وپرت وچرت حرف مشت یه فقط میدونستم

 ....پیچیده سرگردمهرزاد همه دهن تو الکی

 ....بشه پیرپسرا عین که نه میگرفت زن االن تا که کنه بلدبودکاری اگه این

 ...ببینم رو أهورا قراره ازاینکه وخوشحال زدم لبخندی

 ...فشاردادم وچشاموروهم کردم وزیرپتومخفی زدم یخ دستای....درازکشیدم تخت رو

 ....بیاد أهورا سر بالیی نمیذارم من...میارم خودم پیش رو أهورا امشب نباش نگران أرشا

 ...کردم ومن محض احتیاطی بی...نبودم مراقبش که متأسفم
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 ....بازکردم چشم لمموبای دینگ دینگ باصدای

 ....بازه درش روبرو ویالی بیا دیگه ساعت نیم:کردم نگاه پیام به باز نیمه باچشمای

 ...کردم مانتوموتنم...باالپریدم سریع

 ...آروم...بهار باش آروم:کشیدم عمیق نفسی...پوشیدم روش هم کیارش دوخط سیوشرت

 کجا:فتگ افتادومشکوک کیارش به بازشدونگام در که گذاشتم دستگیره دستمورو...کشیدم عمیق نفس دیگه دوتا

 میرفتی؟

 ؟...بهار کجا:وکشید سیوشرت کاله...گذشتم کنارش از تنه وبا کردم اخم

 ...کن ولم بیرون برم میخوام ـ

 کجا؟ ـ

 شهربازی؟ ها؟مهمونیه؟یا کجاست بیرون دهاتتون تو:گفتم وباخشم برگشتم

 ...میریم باهم باشه:گذاشت دستشوروشونم

 ..باشم داشته نمیادمزاحم خوشم:گفتم افتادکه بعدجلوترراه

 ...برد بودیم ساکن ویال اون روبروی درست که ای خونه حیاط توی دستموکشیدوهردو

 بزنی؟ من به دست دادم اجازه:کشیدم بیرون ازدستش چندش دستموبا

 میزنی؟هان؟ نازمیکنی؟داد من واس....خطریم توی میدونی تو ـ

 مفهمومه؟ باالسرنمیخوام آق بتوچه؟من:سرمونزدیکتربردم

 هم تنها...بوده تنها بهارهمیشه...ببر اینو پوکت مخ توی:زدم کنارسرش اشارموبه انگشت...کرد نگام گنگ

 ...پسرعمو نیست کمکت به نیاز...میمونه

 ها؟ میزنید داد چرا چتونه ـ ـ

 !میشه پاپیچم هِی میاد بدم...دوستتوبگیر جلوی:انداختم بهش نگاهمو

 به حواسم من برو تو جان کیارش...میکنید دعوا باهم حیاط توی نیست درست هیس:اومد جلو قدمی حامی

 ...هست بهارخانوم
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 ....ورفت بست زورش تموم وبا رفت حیاط در سمت باعصبانیت کیارش

 ...نیست بهترازشما کیارش ولی فشارهست شما رو میدونم بهارخانوم:گفت وحامی زدم پوزخندی

 ....نگرونه دل اونم...نیست درست نکنید بحث باهم اینقدر...کنید درکش

 ...ومبهارخان خوبید:گفت ترس با حامی وکه گذاشتم دستموروسرم....برهـ بفرسمش هم رو منبر باال آقای این باید

 قندبیارید؟ آب لیوان یه میشه افتاده فشارم کنم فکر ـ

 ...میزد خشکی به بودولبهام یخ دستام مرد اون شدن برو رو ترس دلیل بودوبه واقعی کامال حالتم چون

 ....کناردیوارایستادم...دوییدم ویال سمت به جهش وبایه دروبازکردم منم....رفت خونه داخل زودی

 ...بازکردم آروم درویالرو...کردم خالص نفسموباترس

 ...ویالشدم واردحیاط لرزون های باقدم

 ...کشیدم منظمی های ونفس گذاشتم دستموروقلبم

 ...بازکردم هم دربعدی....مونده دیگه چندقدم...باش آروم

 ..بود نشسته صندلی رو که بود أهورا تنها...خالیافتاد خونه یه به نگاهم

 خوبی؟ خاله أهورا:دوییدم سمتش...نبود هم کسی

 که کیارش همسرآقای...بهارخانوم به به:اومد مردی صدای که..کنم بازش تا رفت دستم...بودن بسته دهنشو

 !حله غیرقابل مسئله پسرکیارش؟یه هم پسرتوعه هم أهورا جوره چه نیستی؟پس

 أهورا منو سر از دست بگیر لعنتی این بیا:کردم پرت رو پاکت...کردم باز رو سیوشرت...وبرگشتم ایستادم

 فهمیدی؟....بردار

 !هستی هم کوچولویی امانم عجب:برداشت رو اومدوپاکت سمتم

 !برم میخوام:ایستادم أهورا وجلوی رفتم عقب

 !درسته مدارک بشه چک که زمانی...میری ـ

 ...برم باید من کن چک زود ـ

 ...میریم االن باش آروم:زدم لبخندپراسترسی...کردم بودنگاه نشسته پیشنویش رو عرق که أهورا ازکناربه

 ...میریم...خوشگلم نکن گریه:دستاشوگرفتم...میریخت پیرهنش روی اشکش های قطره
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 ...بازکرد رو پاکت اصلیه مرد واون ریختن بیرون ازکنارستون مرد چندتا

 ..کرد کردواخمی ونگاه اول کاغذ....میومد من سمت همونجورهم

 ...بردم جیبم دستموتوی...شد حبس سینم توی نفسم

 ....داد هدیه شو جراحی تیغه بهم کاووس روز اون...چیه فهمیدم...برخوردکرد تیزی تیغه به دستم

 ....کیارشه؟ سیوشرت توی چرا...بود اومده خوشم وطرحش رنگ از چون

 ...کثافت دختره کردی منوخرفرض:انداخت زمین برگهارو....نبینتش أهورا تا کردم قایمش آها

 .....بیشتربیشتراومد سمتم...فشردم چاقوجراحی..تندشد قدمهاش

 ..کوچولو بری؟کورخوندی بذارم االن انتظارداری:واساد روبروم

 ....وببره پسره بیا کسرا:بعدبلندگفت

 ...پاشو أهورا:گذاشتم کنارگردنش ودرست کشیدم بیرون چاقورو

 ...میکشمش...بیاین جلو دیگه قدم یه:گفتم که اومدن سمتم مردها اون

 ....نزدیکتربشی خدا به تا شاهرگتومیزنم اساسی وگرنه....کنار بکشن بگو کودنهای این به یاال

 ...زودباش:دادزدم کنارگوشش بازنکردکه لب

 ...جلو نیاید:گفت که فشاردادم چاقورو تیغه...میکرد کارمنوراحتر....نبود بلند قد وخیلی هیکل قوی

 ... بیا خاله:کردم أهورا به نگاهی

 ....عرضه بی تویی هم کوچولو درضمن:گفتم ومن افتاد راه کنارم باترس أهورا

 ....نفله کنار بکش:بودکردم در جلوی که مردی به نگاهی

 ....کنار برو موسی.....وحشی:دادزد که زدم مرده گردن رو کوچیکی بُرش اوردکه واسلحشوباال نرفت عقب

 ...بازکن درو أهورا ـ من

 ....منوشناختی هنوز:زدم مردِ کمر به بازانو ومن دروبازکردم أهورا

 ....میخوردن تکون بودکه بوتها به نگاهم...شدیم حیاط وارد

 داری؟ بیرونم این بیابونیات غول ازاون:کردم نگاه کردموباریزبینی اخمی

 ...نه ـ
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 ور این بیا أهورا..میکشمش شید نزدیک:کشیدم خودم سمت ترسیدمومردرو پوش مشکی کامال شخص یه باپرش

 ....بودبرگشت پوشیده مشکی تماما که روبروم مرد

 ...نداری هیچی عرضه:دادم هول ومردوسمتش کردم نگاه کیارش به

 ..کردم کمکت مأموریت دوتا توی تااالن....تو تحویل:کشیدم رو أهورا دست

 ...خور مف توعه نه بدن درجه من به باید

 !!!بــــــهــار:غرید

 خاله؟:وفشارداد دستم أهورا...فشردم جیبم وتوی سوئیچ...زدم بیرون ویال از

 ...کردم دورش طورازخودم چه....بودم دلتنگش قدر چه.کردم نگاهش

 ...بری میذاشتم نباید...ببخشید:کشیدمش آغوش به بازشدومن دستاش

 ...ترسیدم خیلی....نکن دور ازخودت منو خاله:زد بلندزیرگریه شدوباصدای حلقه گردنم دور دستش

 ..هیس....نکن گریه...عزیزم باشه:کردم نوازش کمرشو آروم

 مشبا...هتل بعدبریم...بخریم لباس بریم اول نه....خوب هتل یه بریم....نکن گریه دیگه بسه عه:شدم سوارماشین

 .....تهران بریم فردا بمونیم واینجا

 میریم؟ کجا عید خاله ـ

 !بخواین شما هرجا ـ

 ..نمیدونم ـ

 ...فکرمیکنیم باهم بعدا ـ

 ....گشنمه که خاله برو:وگفت شاگردنشست زدوروصندلی لبخندی

 !نمیدادن بهت غذا بیشرفا اون مگه ـ

 ....میخورد منم غذاعه بودنصفه غوله یه ولی چرا ـ

 زدن؟ کجاتو...دردنمیکنه جاییت ـ

 ...بترسی تا میزننم که بگم بهت گفت مرده اون...هیجا ـ

 ....کثافتا:محکمترشد دورفرمون دستام
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 خاله؟ خوبه:چرخید که کردم بالبخندنگاهش

 ...هست من پسرخوشگل برازنده بلی ـ

 ....میکرد نگات داشت آقاهه اون...شدی خوشگل توهم ـ

 ....افتاد مردونه های لباس مردپشت به ونگاهم برگشتم

 .....شد بسته نیشش هم وطرف کردم اخمی زدکه بندلبخندی نیم

 ....بود؟ چی کیارش رمز...فکرکردم چنددقه....کشیدم بیرون کارت

 ....داشبردبود توی عابرکیارش کارت وخداروشکر رمزوزد مرده....آهان

 ...میچسبید عجیب خوری ومفت پرپول خرخره تا

 ...شد عمیق ولبخندم دستموگرفت دستی

 ...بودم حضورش دلتنگ...کمبودشوداشتم قد چه

 ....نخوردم شلوغ رستوران توی غذاورو وشوخی وباخنده نچرخیدم اساسی که هست چندوقتی

 ....میداد نشون رو شب01دقیقا....کردم نگاه ساعتم به

 ...کردم خاموش گوشیمو وبعدش نباشه ونگرانم میام تهران خودم که دادم پیام یه عمو به تنها

 ...شدیم رستوران وارد باهم

 غالاِش باروبدیلمون وبا رستوران وسط میز وباهم کردم ضعف پیچیدکه وبینیم مغزاستخون توی چنان غذا بوی

 ....کردیم

 ...اومدیدبفرمایید خوش:زد لبخندی گارسون

 ...بامرغ پلو زرشک زحمت بی سالم ـ من

 بیارم؟ برات داری دوست چی خوشتیپ کوچولو سالم:چرخید أهورا زدوسمت لبخندی

 ....باشه داشته نوشابه حتما ولی....خوشمزه چیز یه...نمیدونم اممم من....آقا سالم:خندید أهورا
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 دادومیخوری؟ سفارش مادرت که همین ـ

 ...میخوام هم کرده سرخ زمینی باسیب هم ماهی...بله ـ

 ...قربان...الساعه ـ

 باشی؟ من مامان میخوره بهت واقعن تو:گفت وأهورا رفت گارسون

 بده؟ مگه....هستیم وخوشتیپم خوشگل هردومون....نه که چرا:خندید

 میشی؟ من مامان تو یعنی:گفت خندیدوباذوق

 ...میشم کشید عشقت هرچی...دیووونه:زدم ای خنده تک

 بهار؟ مامان بگم پس میشه ـ

 ...بگو داری دوست اگه:دادم سرموتکون

 بهار؟ مامان ـ

 جون؟:گفتم خنده وبا خندیدم

 ...میاد بهت خیلی واییی ـ

 ....چرخید خندیدونگاهاسمتمون اونم که بلندخندیدم

 ...ببخشید:انداختم سرموپایین....کرد ونگاهشون برگشت أهورا

 مامان؟ مگه کردیم بدی کار:گفت أهورا...ریزخندیدم

 ....غریبی کلمه چه..فکرمیکنم مامان؟حاالکه

 ...کنم وبرآورده خواستهاش تموم که باشم جوری باید....بود بهره ازوجودمادربی من عین هم أهورا

 بهــار؟ مامان ـ ـ

 هوم؟:کشیدم نگاهموباال

 ...بود اینجا؟کاش واومدیم گفتی کیارش عمو ـ

 ....نخیرم:نشست صورتم رو اخمی

 ...باشه:گردشد چشاش

 ....بامرغ پلو سفیدزرشت بشقاب باقرارگرفتن
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 ....نخوردم غذا حسابی درست هفتس یه:مالوندم ودستاموبهم رفت مالش دلم

 ندارید؟ نیاز ای دیگه چیز ـ گارسون

 ..نباشید خسته...مرسی:زدم لبخندی

 آقاکوچولو؟ چی شما:کرد نگاه هوراأ به

 ...لطفتون از ممنون ـ أهورا

 

 ....من بشم خوشمزت زبون اون قربون....اهوع

 ...میشست دل بدجوربه کوچیکی ازهمین که ووقارأهورا ادب ازاین بودم وخوشحال نیشموبستم

 ...کردیم غذاخوردن به شروع باهم

 ...بود گشنگی رفع...میدونستم مهم ساعت دراین االن که چیزی وتنها بودم وکنارگذاشته خجالت من

 ...گذاشتما کیا رودست خرج:کشیدم عمیق نفسی

 ....بده خیلی....بدم ترک عادت ازاین بایدتورو من:کردم اخمی کردکه من نوشابه به نگاهی أهورا

 ....گرفتم نوشابموسمتش دادومن نشونم دندوناشو

 ...نیومد خوشم ازش زیاد ومضراتش واثرات نوشابه زیاد خاطرگاز به من

 ....چسبید نمی دوغ مرغ با ولی

 ...لیمونادمیخوردم هم من البته

 ....میکرد واذیتم داشت گاز بازم ولی

 .....بودمثال توترک فعال..میخورد نوشابه لیوان دوتا وناهار سرشام اوایل أهورا

 ...زدیم بیرون ازرستوران

 ...بردم بنفشم پالتوی جیب دستاموتوی

 ....میورد لبهام روی خنده همیشه أهورا آینده فکربه...برمیداشت قدم أهوراکنارم

 ...ساختمانه مهندسی عاشق میگفت

 ..میومد خوشش وسازوبرق ازساخت کال
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 ...درگیربود باپریزبرق همیشه

 ..میشد زده ذوق هم میکردوکلی درست میشدوخودش خراب که بازیش اسباب های ماشین اوقات گاهی

 ...تالشموببینم وتموم بشه بزرگ بعدکه چندسال

 میخری؟ برام بادکنکهای ازاون بهارجون:باالپرید وأهورا زدم لبخندی.....دارهـ لذتی عجب

 

 ...وایسا ـ من

 ....بخر منم برای...بخر برو:شدم خم أهورا وسمت گرفتم نقدی پول خودپردازومقداری سمت چرخیدم

 ...ندارهـ اشکال گرفتم میخوای؟هررنگ واقعا؟توهم ـ

 ...برو..عزیزم نه ـ

 بخرم؟ پشمکاهم ازاون میشه ـ

 ..برگردی تا وایمیستم اینجا من...برو اهوم ـ

 ...ای خوبی مامان خیلی:داربوسید ولپموآب نشست دورگردنم دستش

 .....بلندوبلندترشد خندم صدای ودرادامش زدم ای خنده وتک گذاشتم بوسش دستموروجای..رفت تندی بعدهم

 نکهبادک چه نگا....خاله بیا وای:اومد سمتم پشمک قرمزوزردودوتا پیچ بلندپیچ های بادکنک بعدبادوتا چنددقه

 ...توعه قدم بلنده؟هم

 ...میکنی مقایسه با،بادکنک منو:خندیدم

 چیه؟ مقالسه ـ

 ....مقایسه:بلندخندیدم

 ...بیابریم حاال:دستموکشید

 ....کثیف بقولی یا کفیث میگفت بهم هی میچسبیدوأهورا پشمک به انگشتام

 ذارمب بادکنکتوبده:وکمربندوبستم نشست صندلی روی وچهارزانو دراوردم ازپاش کفشهاشو....شدیم سوارماشین

 ...پشت

 ...باشه ـ
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 ....بابابزرگ سالم:چسبوند لبم باال نصفیشو وباخنده گرفت دستش هم من پشمک

 ...شده جوری چی دستام نگاه بهارجون وای:گذاشت کنارصورتم چسبونکیشو دستای....خندیدم

 ...من نه توکثیفی پس...زدی صورتم به هم االن بله ـ

 ..میزد ریزحرف یه أهورا هتل به رسیدن وتا انداختم راه رو ماشین

 ...بشه وخسته باشه بدروبیرون06 خود تا میخواد میگفت...داشت ذوق عید واس

 ...گذشت خوش خیلی...مامان یعنی نه خاله مرسی:کشیدوگفت ای خمیازه اخرهم

 ....میمونم مامانت من نگی مامان من به خواست،اگرم دلت هرچی کنی صدا مامان منو تومجبورنیستی ـ

 ....پرید گونموبوسیدوپایین ازپشمک شده شیرین لبهای بااون

 ...ندارم شناسنامه بگیرم هتل جوری چه من لعنتی

 ...بردم جیبم دستموسمت

 ...باشه توهمون کارمه مانتوعه جیب توی ملیم کارت که همیشه عین میکردم دعا دعا

 ....کشیدم بیرون مانتوموازپالستیک

 ...هاموبرداشتم لباس وکیسه کیفم باخوشحالی

 ....رفتیم هتل سمت...کردم وقفل ماشین

 ..اومد وتمیزگیرمون دنج کامال اتاق یه

 ...میزد برق ازتمیزی هتل کل البته

 ...برد خوابش خاطرخستگی به کردزودی حموم وقتی أهورا

 ....دادم افکارم به خطور اجازه کیارش به حموم زیردوش

 ....میکرد حرومم بخاطرکارم دوگوله بودم دستش دم اگه...میدونم عصبانیه االن

 ...موهاموشستم

 مالی کف موهامو طمعنینه با حموم شدوتوی خالی روم سینی محتوای کردوتموم دنبالم که افتادم روزی یاد

 ...میکرد

 ..بود وخوب مهربون خیلی کیارش
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 ....متنفرمیشد ازش اوقات گاهی ولی

 .....دادم نجات رو أهورا خودم اخرهم....عرضگیش بی...اتفاق همین عین

 ....بزنم توسرش هِی شد دعوامون هروقت باشه یادم

 ...ازدمصد اسمشو زیرلب....خندیدم....دادم رونجات أهورا من که

 ....وجذاب ابهت پر وتاحدی بینی پیش غیرقابل پسرکامال یه

 ...برپاست آشوب دلم توی ولی....بود أمنی گاه تکیه

 ....محاالته جز من به کیارش شدن دلبسته

 .....ناامیدم اینقدر که نمیکنم تالشی من یاشایدم

 ....فایده چه بیهوده تالش فکرخودشه تنها پسرغدوتغس اون میدونم وقتی...نداره معنی ولی

 ....رسید بالشت که سرم

 ...میومد خوشم آهنگ از شدت به....بودافتادم خونده که آهنگی یاد

 .....!!!!یا آرامشه پر کیارش لحن نمیدونم...بود بخش آرامش عجیب

 ....کیارش!کیارش همش..فشاردادم وچشاموروهم کردم پوفی

 ....بهار میخوای ازجونش بدبختوچی اون بابا کن ول

 ....میارهـ در پدرتو برسی تهران به شب وقتی که باش داشته رو فردا

 

* 

 

 ...کن باز عمو ـ من

 ...اونجا میام اتاقت برو...باشه:گفت آروم عمو

 ...عمو باشه ـ

 ...من اتاق برو أهورا:دراوردم کفشهاموازپام...دوییدیم أهورا با...بازشد که در

 ...باالرفتم هارو پله..چپوندم یخچال توی هارو خوراکی
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 ...کردم نفسموحبس..بازشد کیارش اتاق در که

 ...پریدم باال طبقه های مبل پشت

 ...افتادم گیرکردوتِلپی مبل دسته به لباسم که

 .....خدا وای....نه خدا نه خدا....بستم چشاموبادرد

 ....دیدم ناشناسو آدم یه بازکردم چشاموکه

 ..میکردم نگاهش داشتم برعکس بودومن شونم روی دستش

 .....بود نشسته روپاش دوزانو هم اون روزمین بودوسرم مبل رو پاهام

 ها؟ چرا منی عموعه توخونه تو:گردشد چشام

 ....هستم نیما...بهارخانوم سالم..آروم هیشش ـ

 ...کیارشی فکرکردم خیرنبینی:کردم خالی نفسموباحرص

 ...بود توحیاط که کیارش ـ

 ندیدمش؟ من چرا توحیاط؟پس:شد بازپخش بود اومده باال که بدنم

 ...حتما نشدین متوجه...داریوشن آقا ماشین داخل دیدمش من واال ـ

 ....شدم بدبخت:کوبیدم سرم توی اومدومحکم باال دستم

 شده؟ چی ـ ـ

 ..کرد نگاهم...چرخید پله راه سمت سرم

 کرد،نیماهم ونیما من به نیمانگاهی....اومد سمتم....شده ازهروقتی تر تیره خوشرنگش چشمای

 ...کمکشون اومدم گیرکردافتادن مبل دسته به پالتوبهارخانوم:گفت

 ....میزنه حرف ادبی چه این

 ....کردم نگاه قدوباالش به پایین ازهمون

 ...طوسی کشی شلوارساده

 ...آبی تیشرت با

 ...مشکی ساده موهای
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 ....میومد بهش خیلی خیلی سفیدکه طبی عینک با شده گرفته قاب چشمای

 ...میزد عسلی تقریبا که روشنش خیلی ای قهوه وبرابرباچشمای کوتاه ابروهای

 ...معمولی دماغ

 ....درشت وکمی کوچیک لبهای

 ....بود چهره وخوش خوب درکل

 ...کردم نگاه کیارش بازبه

 ...باز تیشرتش باالی پریشون،دکمه رنگش مِسی موهای

 ....بیدادمیکرد خستگی چشاش

 ...بود وگیرا جذاب بازهم ولی

 ....کرد وبلندم دستاموگرفت

 .کن وخاموش خواب چراغ اومدی اتاق هروقت نیما:کرد حرکت اتاقش سمت به شیک خیلی بعدهم

 ...باشه ـ

 ....کردم نگاه کیارش به ریزشده باچشمای

 !طوفانه قبل آرامش نه؟این شدم بدبخت:وارفتم شدروزمین اتاقش وارد وقتی

 ...میرفتید راه دزدای عین شبی نصفه چرا ـ

 ...نداشتم منظوری ببخشید:گفت که کردم اخمی وچنان کردم نگاهش

 کجاست؟ زیباجون:کشیدم پالتوم دستموبه...ازجابلندشدم

 !خوابه معلومه خوب ـ

 کجا؟ ـ

 

 ....گذاشتم جلودهنم دستمو گفتم چی یهوفهمیدم

 ....دیگه عموم دِل وَر معلومه خوبم

 ....بود خونده خودشوزیباجون بین صیغه یه عالف عمو
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 ....کنن عقد بعدهم...بگیره خودمونی کوچیک جشن عید توی قرارشد

 میایدهمراه که گفت مامان..نبودین شما اومدن وکیارش خان داریوش وقتی ولی اینجام چندروزی من:نیماخندید

 ...اونها

 ...نمیام ندادم خبر بهت که شرمنده ـ من

 ...رفتم عقب قدم یه اومدکه خندیدوسمتم

 ....پروییت به نه زدنت حرف ادبی به نه...ببندنیشتو...زهرمار:گفتم بااخم بلندترشدومن خندش صدای

 ...خطرم بی من:گفت آروم..بلندترنخنده تا گذاشت دهنش جلوی دستشو

 ...خطرن بی مردا همه اولش ـ

 ...گذشتم بعدازکنارش

 ...بود پسرخوبی

 ....درمیومد نمیخوردمیخندیدوحرصم حرص حرفام کیارش برعکس

 ..دیدم وأهورا زیباجون عموهمراه...شدم که وارداتاق

 ...اینجان هم مجنون واما لیلی بینم می به به ـ من

 ...اومدی خوبی؟خوش دخترم سالم ـ زیبا

 ...جون زی زی نوکرم:کردم تعظیمی

 ....!!!!!بهـــار ـ عمو

 ؟!داریوش داری چیکارش:خندید زیباجون

 ...من نفع به هیچ یک:دراوردم عمو زبونموواس

 

 ...نگفت چیزی کیارشودیدم که گفتم عمو واس

 ....حسابتومیرسه بعدا واسا گفت اونم

 ...بیداره فهمیدکیارش وقتی أهورا

 ....رفت کیارش پیش
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 ...کردم چیکارا که گفتم عمو واس

 ...آفرین گفت بعدش شدولی عصبانی اول اونم

 ...رفتن اتاقشون سمت به هردوشون....زدم لبخندی

 ...میکردوشنیدم وتعریف چیزی باخوشحالی که أهورا صدای که زدم بیرون ازاتاق...کردم لباسهاموعوض

 ...ایستادم کیارش کناردراتاق

 ...بهارجونه تواتاق..خریدم هم بادکنک..خوردیما پشمکم رفتیم بهار مامان با عمو وای ـ أهورا

 ؟...وروجک تنهاس کیارش عمو نگفتی ـ کیارش

 ...اینجا اومدیم که گفتی کیارش عمو به گفتم تهنایی تو که نه ولی...گفتم چرا ـ

 ...نخیرم:داد کردوادامه کلفت کم یه صداشو}کرد اخم هم مامان

 ....میرسم رو بهار این حساب بعداً من:خندید کیارش

 میگذره؟ خوش ـ ـ

 ....کردم نیمانگاه به....وبرگشتم گفتم هیینی

 ...بپردازید کارتون ادامه به:کرد بالبخندنگاهم...شد اضافه اینم دارم کیارش اسم به سرخر یه خودم من

 ...کیارش دراتاق به کردموگوشموبازچسبوندم اخمی

 ....شیطونش چشمای به بودم زده زل بااخم میکردومن نگاهم خنده با نیما

 بهار؟ اون اورد ازکجا پول ـ کیارش

 ....بود ماشینت داشبرد تو کارت یه ـ أهورا

 ...باشه کرده خالی کارتموفقط تموم....بیشعور دختره ـ

 دادی؟ فحش من مامان به ـ

 ...دادم فحش دخترعموم به نه:خندید کیارش

 ...ندیا فحش من مامان به آهان ـ أهورا

 !میکنی نگاه من به چیه:کردم نگاه نیما وبه زدم لبخندی

 ...بخوابم برم میخوام بدید اجازه ـ
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 ..جلوتونگرفتم که من بیابرو ـ

 ...گرفتید رو دراتاق جلوی ولی ـ

 ...نمیگیا چیزی کیا به:وگفتم درکناررفتم وازجلوی گفتم ایشی

 ..افتادم راه ها پله راه سمت به زدومن لبخندی

 

* 

 

 ....میکردم نگاه حرکاتش به

 ....بعدبازپاشد...نشست رومبل

 ....بعدپاشد....نشست...لپتابشواورد رفت

 ....اورد شارژرلبپتابشو سیم

 ...رفت وی تی کنترل سمت به...بعدپاشد...بعدنشست

 ....کردم نگاهت هی شد چپ چشام....دیگه بشین....پسر چته:گفت زیباجون که پاشه خواست....بعدنشست

 ....کردم اخم ومنم رفت بهم ای غره چشم بااخم وکیارش خندیدم

 ....میگذشت اتفاقات ازتموم هفته یه

 ...بودم سرگرم وأهورا بانیما هم نمیزدومن حرف باهام کیارش

 ...باشیم خونه توی عیدرو جمعی دسته هممون قرارشده....عیدبود فردا

 ....ها رو تحویل سال فقط یعنی

 .....دارهـ خودشو وحال عشق که عید وگرنه

 ....بود شده اخالق وسگ اخالق بد کال کیارش

 .....میکرد بازی نیما با پیچید نمی پروپاش به زیاد هم أهورا

 ....میکشیدومیشست آتشین نفس ودوتا میشد حرصی هم کیارش که

 بهار؟:اومدوگفت پایین ها ازپله نیما
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 ؟..هان:چپوندم دهنم توی دولپی رو وموز کردم نگاهش

 خرید؟ بریم باهم...نخریدم لباس من:خندید

 ...کبیر خان داریوش مامانت نوکرت:دادم قورت رو موز

 ...بهارجون عه ـ زیباجون

 ...نخریده اونم...برو کیارش با:گفتم من....خندید عمو

 ابدبخت...داشته رو اینا خونه این توی اومدم من وقتی از بینی می توتنشو لباسای....مزخرفه بسی هم سلیقش

 ...شدن پوسیده

 ....نباشه خیالم خریدوعین برم بردارم طرفو بانکی کارت..نیستم شما مثل من:گفت وکیارش خندیدن آروم همه

 ...خسیس باو میدم پولتو ـ من

 ....ومیاد میکنه خریدشو میره تنها...چشم هم دست هم داره پا هم خودش خان نیما درضمن ـ کیارش

 ....بپرونه مگس توخونه نمیچسبه تو عین حداقل...داره که داره:زدم دراری ولبخندحرص ازجابلندشدم

 ...عم سلیقه خوش هم خیلی....خرید میرم باهاش منم

 !باهاش بفرسی منو میخواستی که تااالن:کرد نگاهم اخم با کیارش

 واال....برم غرغرو باتوعه تا بهتره برم نیما با بخوام چیزی شاید هم خودم که کردم فکر:زدم چشمکی

 ..بریم بپوش برو:برگشتم نیما بعدسمت

 ماشینتومیدی؟ سوئیچ عمو:کردم نگاه عمو به

 ...کرده دعوتمون شام ازدوستاش یکی...نشو نگران نیسیم زیبا منو دیدی خونه اومدی اگه....جاکفشیه رو ـ عمو

 ....میاد فرداصبح هم أهورا....میخورم غذا بیرون نیما با منم..عمو اوکی ـ من

 .....غُدلجباز بسوزپسره...درک به ولی....شدم کیارش حرص متوجه دادوخوب تکون سری عمو

 میدی؟ وحرص بدبخت این چرا:گفت باخنده نیما

 ودهنش ولی.... میارها کم آخرم بدم جوابشو میکنم حال منم....گیرمیده خودش..چه من به:گذاشتم برقی پله رو پا

 ....بازمیکنه

 ...وتعصبی خشک خیلی ولی...پسرخوبیه:خندید
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 زمینی سیب عین.....دارهـ وغیرت تعصب یعنی میزنه داد تعصبیه؟نبین رگ بی زمینی سیب این:دراوردم شکلکی

 ...سرزمینه نرسیده

 ...نکن اذیتش.....هواتودارهـ خیلی ولی:زد ای خنده تک

 دیدی؟ کیارش اون ازسمت ای هواداری نوع چه کم مدت این توی تو ـ

 ...مردونس..بماند حاالع ـ

 ....کردم اخمی

 ...مردونس عه:وبرگشتم ایستادم

 ....کنید خرید هم مردونه بیاد بگو بهش برو پس

 ...دیگه نشو لوس:دستموکشید

 ....کردم نگاهش

 ...افتادم راه بعدجلوترازنیما

 ....بریزه یاکرم..بخنده یا بلده فقط هم پسره این

 ...بذاره شدید آمپاس تو آدمو یا

 ....میچرخیدیم پاساژ توی بودکه دوساعتی یکی

 ...میومد بهش میپوشید هم هرچی

 ...ای وسرمه لیمویی رنگ مخصوصا

 ....بیزاربود ای ازشلوارپارچه

 ...همینجور شلوارهم ازکت

 ....بشرمیومد این به چی همه کال ولی

 .....کیارش کوتاهتراز کمی قدهم..بود اندازه هیکلش

 ...که میده کیفی چه نمیدونی..خوردنم غذا عاشق من:گفتم شدیم فودی فست وارد وقتی

 ....دیگه غذا،غذاعه.....میخوری خودت فقط غذانمیخورم من انگار میدها کیفی چه نمیدونی میگیا همچین ـ

 ...بمیرباو:کردم اخمی
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 بهارجون،چرا؟ بارهم یه مامان میگه بار یه خاله میگه باربهت یه أهورا:کرد نگاهم

 ....بگه خواست دلش که هرچی گذاشتم....نیست من بچه چون ـ من

 میکنی؟ زندگی خان داریوش با چرا ـ

 کنم؟ زندگی باکی پس ـ

 برادری؟ مادری پدر ـ

 ....جداشدن وپدرم مادرم...ندارم ـ

 نکردی؟ تالشی چرا جداییشون موقع ـ

 ....نشید جدا میگفتم بیرون میومدم مامانم ازشکم من ببخشید ـ

 ...بارداره مادرت میدونستن وقتی جداشدن جوری چه ـ

 ...مادرموبگیره طالق تونست راحت وخیلی وکیله من دایی ـ

 ....میده بارداری آزمایش میفرسته همسرشو خواهر داییم...فهمیدم اونجورکه

 .... نیست حامله مادرم میکنه ثابت که کاغذی تا

 ...برسونه دادگاه به خانوم اون ازطرق

 ....دیگه خرکرده یهجورایی

 ...میده طالق راضی خیلی هم پدر....میکنه اوکی وفالن باپول راحت بعدخیلی

 ؟..عموتی پیش االن چرا پس خوب ـ

 ...واال راضیم من اینه مهم....خیال بی.....داستانه عین من زندگی...گیردادیا ـ

 

* 

 ها؟ دمخورشدی پسره بااین زرتی چی که:دستموکشید باعصبانیت

 چی؟ که خوب:کردم نگاهش تفاوت بی

 میفهمی.....بچرخه ول من ناتنی برادر با زرتی دخترعموم نمیاد خوشم چـــی؟من که خوب ـ

 ...نیست مربوط تو به که چون...نه ـ من
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 ...رفت شدش مشت دست به نگاهم

 ....منفجرشه انگارمیخواد....بیرونا زده رگاش چنان

 ...بری اینکه جای به....کردی بحث بامن..خرید برو باهاش بیا گفتم بهت وقتی:زدم پوزخندی

 ....خودتی هم ول درضمن..من نه تومقصری پس

 رمیتیمح تو به فهمیدی؟اون میندازی سرت شال...اینجاست القبا یه پسره این وقتی تا:دستموکشید رفتنم قبل

 !نداره

 ...کن ولم پس...نداری توهم:کردم نگاهش

 هارب:دادزد آشپزخونه از نیما که باالرفتم هارو پله باخنده....بابا خیال زدم؟بی حرف تلخ....کرد رهام باعصبانیت

 ...واسا

 هوم؟:گردکردم عقب

 شد؟ دعواتون ـ

 ...کارتوبگو!عادیه ـ

 .سررفته حوصلم نیست أهورا...کنیم بازی مارپله میای ـ

 ..منتظرتم اتاقم:وگفتم کردم ای خنده

 ..اتاقتم توی بشمرسه:زدوگفت لبخندی

 ...سُرمیدادم دستمورومیلش....باالرفتم هارو پله

 ..میکردم خامش تر بودتاراحت مهربون اهامب دعوا جای کیارش کاش

 ..میکردمش دلبستم تاراحت

 ...میشه نفردعوامون اولین دوتا ما میشه چی یه تا ولی

 ....نشستم روصندلی....نیستا خودمونم دست

 ....میاد خوشم ازعصبانیتش

 ...ترمیشدم جِری میزدمن داد میشدوتوصورتم سرخ وقتی

 ....نگوونپرس که دعواهامون این میده فازی یه اصن
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 ....؟!بشه میخوادچی تهش موندم من

 ....میکرد نداشتشواعتراف عشق من بعدبه هفته میزدوکیارش مثال

 ...فکرات بااین توسرت خاک:خندیدم هوا بی

 هـ؟دار مشکلی بامن...میکرد نگام قاتال عین کیارش میومدم اتاقت داشتم وقتی:واردشد درخوردونیما به ای تقه

 ...پسرترشیدهاشده عین...شده داغون اعصابش...نداره مأموریت نفهمیدی؟چندروزه مگه دیوونس نه ـ من

 ..میکنیم بندی شرط:وچیدوگفت بازی صفحه

 اوکی؟ سرچی میگم من ـ

 ...بگو ـ

 ته سوزن تختش زیرتشکه...إمممم توبردی اگه...میکنم خالی سرکیارش یخ آب سطل یه بردم من اگه اینکه 

 ای؟ پایه گردجاسازمیکنی

 توتاقبل بردم من اگه....کنیم خودمونم بین اساسی بندی شرط یه ولی.....بدجـــور:زد رودستم دستشومحکم

 قبول؟....جورابامومیشوری رفتنم

 ...میدی سفارش بامرغ پلو وزرشت جوجه من واس هروز رفتنت تاقبل..بردم من اگرم....قبول:زدم چشمکی

 ....انصاف بی ـ

 ....هست که همینی ـ

 ....تو اول:داد ودستم خندیدوتاس

 

* 

 

 ...کردم نیمااشاره وبه ایستادم روصندلی

 ....کردم وبرعکس رنگ آبی بازشدوسطل درتقی

 ....بود خوب خیلی اووووو:اومدم پایین ازصندلی....زد خشکش وسرجاش گفت هینی

 ....نیست سردم!نه خوبه چه هوا بکش نفس:واسادم روبروش
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 شدی؟ دِرمی تاکسی کیارش:دادم تکون ودستموجلوش رفتم سمتش...واکنشی هیچ میکردبدون نگام فقط

 ...چسبوند خودش ومنوبه وچرخوندم دستموگرفت مچ که برداشتم هم دوم قدم

 ..متنفرم سرد ازآب من بیشعور...کن ولم کیا:گفتم باچندش....میکرد چکه ریختش بهم ازموهای آب

 ....بشه خودت تن ارزونی باارزشت کارشگفت از کمی حداقل تا من به میچسبی االنم...حقته:گفت کنارگوشم

 ..میدادم گوش عصبانیتش روی از شده کنترل صدای وبه چشاموبستم

 ....بود شده خیس پشتم تموم

 ...میخورد تکون کنارگوشم داغش لبهای

 ....نمیکردم واحساس آب سردی یا سرما حس ولی

 ...خانوم شیطون داغی عجیب:گفت باشیطنت که سرموچرخوندم

 ....میکنه حس اینم....خدا وای

 ...نیستم داغ اصن من...داغی خودت:گفتم بااخم...بچسبونه؟ ناجور وصله من به میخواد داغه این یانه

 ...داغی تو پس...نیست ولی باشه لرزش باید واکنشت سرد آب تودرمقابل...نیستم کیا که تورونشناسم من ـ

 ....خداروشکر نیستی که کور...خوبه هوا اولندش:گفتم باخشم

 .....ولی....نوچ:دستاموفشارداد

 هک نمیده نشون اینو بدنته پوست رو دستم که االن ولی:رفت ترازشکمم پایین کمی تا اززیرتیشرت دستش

 ....داغی پس....توسردته

 ...دش وخم گفت آخی که زدم زانوش به توانم پاموباالاوردموباتموم

 ....بودومینالید زانوش روی دستش

 وریاینج مجبورنشم که...باشه بگو داغی تو میگم وقتی:بردم تَرشُدَش موهای بین باچنگ ودستم رفتم سمتش

 ....کنم حالیت

 ...کرد باالاوردونگاهم سرشو...دادم موهاش فشاربه

 میپرونی؟ جُفتَک وروجک:گذاشت دستم دستشوروی کردم نگاهش باتعجب...خندید بعدآروم

 ....خری خودت:وگفتم کردم اخمی
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 ....ادب بی دختره:بلندترخندید

 ...دوییدم توانم باتموم پریدکه سمتم جهش بعدبایه

 ....میکرد نگاهمون ورودی در جلوی باخنده نیما

 ....همین...کردم عمل شرطم وبه کردم بندی شرط من...گمشوها کیارش:کردم نفسموآزاد

 ...شد چِفت احساسات ابراز...کشیدتم ازپشت

 فرارکردن از خبری نشوری منو های لباس تا....نوچ:کشید خونه داخل منوباخودش بازکردوکیارش درو نیما

 ..ماهیوبیار وتنگ سبزه اون...ازتوماشینم زحمت بی نیما.....نیست

 ...چشم ـ

 ...عاخه دزدگرفتی مگه....کیا کن ولم:گفتم برگشت سرجاش که نفسام کردومن پرت وبراش سوئیچ کیارش

 ....ورفت دروبست نیما

 ..هاباالرفتیم ازپله لختی دستموکشیدوبا

 ...میکشید خودش دنبال کِش عین منوتقریبا

 نسشج شلوارم چون...بشوری پیرهنمومیدم فقط....عفومیکنم بهت:کشید بیرون لباسشوازتنش.....شد اتاقم وارد

 ...خرابکارکنی میترسم خوبه

 ...گمشو...درنیارا منو صدای کیارش:کردم پرت سمتش ومحکم برداشتم زمین رو خیسشواز کردمولباس اخمی

 ....رفت اتاقم مجزای حمام سمت وبه گرفت خندیدولباسودستش

 ..پس منتظرباش...میکنم تماشات لباس شستن موقع میام:انداخت حموم داخل رو لباس

 ....باش خیال همین به:کردم جمع سینم ودستاموتوی کردم نگاهش باحرص

 ؟...!خب چیه دیگه:وگفتم رفتم عقب....اومد خندیدوسمتم

 ؟...بینیا منواینجورمی نکشی خجالت وقت یه ـ

 ....ندیدپدیدنیستم که من:چشاموریزکردم

 دیدی؟ هم دیگه کسی برهنه تنه نیم یعنی آهان ـ

 ....آره:رفتم آیینه سمت به
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 وقت؟ اون کی ـ

 ....أرشــا معلومه:برداشتم رو بُرِس

 .ایستاد سرجاش

 .کردم نگاهش چپ چپ ازتوآیینه

 .میکرد نگاهم عادی خیلی فقط

 .خوندم نمی ازصورتش چیزی

 ... من نیست،پس ارشا که عیدی اولین شه می امسال:وگفتم کردم نگاهش مستقیم ، برگشتم

 درست، بودی رسمیش زن تو:اومد سمتم به واون دادم روقورت حرفم کردکه اخمی

 !کنی عزاداری نداره دوست اون درست،ولی توشناسنامته اسمش

 ...بازنشه،ولی زندگیم توی مردی هیچ پای بعداون دادم قول ارشا به کیارش،من:انداختم روپایین سرم

 شدی؟ چی؟عاشق ولی:اورد روباال وصورتم گذاشت روزیرچونم دستش

 ...تنیس عشق ولی!شاید:دوختم خمارآبیش چشمای روبه نگاهم

 !بقیش خب:رهاشد زیرچونم از دستش.کرد فروکش چشماش درخشش

 ! بکنم خودم عاشق رو اون جوره هیج تونم نمی کنم می حس ولی ـ من

 نیماس؟:گفت داشت شدنش عصبی کردن درفروکش سعی که ای شده کنترل باصدای

 ...! دیوونه بابا نه:کردم رها مبل روی رو خودم ، گردشدوبعدبلندبلندخندیدم چشام

 شناسمش؟ می ـ

 !میشه پاپیچم شناسیش می بگم پابود،اگه به غوغا تودلم

 .نمیشناسی نه:کشیدم عمیق نفسی

 .آوردم روباال چشام ایستاد،که روم روبه

 ، شدم می سینش قفسه شدن باالپایین متوجه خوب

 .خورد می صورتم به دقیقاً سوزداربود،چون هاش نفس

 .کرد زمزمه چیزی کشیدوزیرلب عمیقی خیلی نفس یه
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 .داره ایراد کال بود،گوشام چی نفهمیدم

 !کنم می کمکت کیه؟ بگو بهم:وگفت نشست شده خم بازانوی جلوم

 بکنم؟ خودم عاشق رو تاخودش کنه کمک من به بلندخندیدم،میخواد تودلم

 ...پسردیوانس این...اومد لبم رو لبخندی

 کرد؟ کارمی چه من دل با داشت با پسردیوونه این

 چیه؟ دونی می:وگفتم چشماش توی زدم ،زل.گذاشتم شونش روروی دستم

 میومدا،ولی بدم وغریبه،ازش دارم،عجیب دوستش خیلی:گفتم منم ; داد تکون چیه اینکه معنی بت رو سرش

 .کرد ثابت روبهم خودش

 

 رو؟ من گرفتی!داره دوست پس کرده ثابت رو خودش اینکه:کرد اخمی

 .خیرم نه:زدم چشمکی

 .دونم می ، نداره دوستم ولی:وگفتم کردم بغ یهو

 شناسیش؟ می چندوقته:روریزکرد چشماش

 .کردناش کمک بااین اینم...بهتره،واال نیست،خیلی یادم دونم نمی ، گم ؟می بگم چی االن گفتم تودلم

 ...واال دونم نمی:وگفتم رومالیدم شونهاش بادستم

 داری؟ عالقه بهش چندوقته:وگفت رفت بهم ای غره چشم

 .فکررفتم شدوتوی متوقف دستام

 ترش؟ قبل تازه،یاشایدم مُسَلَماً

 ...که وقتی یانه....شایدچندروزپیش یانه

 !دارم دوستش که فهمیدم تازه گفت شه می:دادم روتکون سرم

 !ببینمش خوام می:روگرفت دستام

 ...چی؟عمراً...گردشد چشام
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 بی ، بابا کردم شوخی:بلندشدم ندارم،ازجام دوست رو کسی هیچ اصالً من...کردما غلطی چه...خدا وای...که لومیرم

 ...خیال

 ... !نیستم خر من...بود خوشحال چشمات گفتی ازعالقت وقتی...نگــو دروغ:وچرخوندم گرفتم ازپشت

 .کردم دادنگاه فشارمی غیرعادی روباحالت دستام مچ که دستاش به

 .کرد می نگاهم مستقیم

 .بود واکنش یه یا حرف منتظریه

 ...بود وپراندوه لرزون اینقدرچشماش چرا فهمیدم نمی ولی

 !ودلبرنداشتم رنگ خوش چشمای ازاین درکی

 ؟! بدم وفریب لعنتی خود این تونم نمی چرا پس ام فریبنده گفت بهم کاووس وقتی

 !ودعوا؟ جنگ همش چشه،چرا که فهمم چرانمی

 !مندباشی عالقه کسی به تو ندارم دوست من ـ کیارش

 نداره؟ گفت؟دوست چی

 ! هست کسی خاطرخواه پسرش که کنه می حس گفت عمومی ولی

 . دونه،گفتم نمی وخودش هست روبروم که آدمی به ازعالقم و دراوردم بازی بامعرفت من

 داری؟ عالقه کسی به نگفتی من به توچرا:کردم نگاه چشماش توی

 ی دیوانه دل منویک...راحت خیالت نیست کسی پیش دلم من:گفت وزیرلب روگرفت اومدوبازوهام باالتر دستاش

 ....خاطرخواهت

 ...چیزی یه فقط....نبود ذهنم تو هیچی

 گفتی؟ چی:کردم بودنگاه پایین که سرش بود؟به بامن االن این

 ...کن عامم وقتل آغوشم در بگیرتنگ...من دردل ست توجمعیتی اشتیاق به:کرد زمزمه آروم

 !کیارش کن نگاه رو من ـ

 کیارش؟ داری رودوست داری؟تومن عالقه من توبه:کردوگفتم نگاهم

 ! شد می جا جابه نفسهام
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 ...بیاره بیرون خیال ازاین منو حس یه ، واکنش یه ، حرف یه تا بود شده گوش تنم تمام

 ...کردم نگاهش خیره...برسم مرد این داشتن دوست حس به باورهام توی تا

 . دادم تکیه بهش و کردم حلقه دورکمرش رو دستام

 ... !وغریبه عجیب یکی من برای الاقل ، وغریبه مردعجیب این ، دیوانس مرد این

 !کنیب بکنی،بایدعاشقی زندگی باید زندگی فهمی می موقع اون تازه ، باشی داشته دوست رو نفر یه کافیه فقط

 !کنم زندگی تاباهاش بودم یکی دنبال ـ کیارش

 .کنم زندگی وجودش بدون تونم نمی روپیداکردم کسی لحظه این تو االن ولی

 ، کردم مخفی سینش تو رو وسرم روبستم چشام

 . پیچید گوشم توی قلبش صدای

 .شنیدم عمرم توی تابحال که صدایی قشنگترین

 خوشبختی؟ بپرسه نفرازم یه االن اگه شاید

 باشه، اگه.خوشبختم آره بگم و ودادبزنم باشه آدم از پر که جایی یه به نیازدارم ، که بگم

 خوشبختم، نذاره،همیشه تنهام بمونه،اگه اگه

 ! مونم می دیوونه همیشه

 .بشه ختم ساعت این به ، لحظه این به ، اینجا به تا ، کنم می دعوا مرد بااین همیشه

 :شنیدم خوب رو آرومش صدای

 .دارم دوستت ـ

 .منم ـ

 میمونی؟ من برای ـ

 .توهستم برای ـ

 تاآخرش؟ ـ

 !تاآخرش ـ
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 .کرد نگاهمون بااخم اهورا که جاگرفت کنارم

 .روبازکردم ودستام خندیدم

 .توبغلم پرید گوله مثل خفن خیلی جهش بایه

 .جاگرفت دستم بین کیارش دست

 .رفتم بهش ای غره چشم که ، کرد حوالم وچشمکی نیماخندید

 .بشه بودونبودتموم هرچی که کنم می زندگی جوری االن ولی شدم، فراری عروس اگه من

 . شم می خوشبخت کنارکیارش مطمئناً من

 یه قراره داره وجودخارجی دونستم نمی که کنارپسرعمویی روزی بودکه باور غیرقابل هم توباورهام حتی شاید

 .کنم شروع رو زندگی

 .هست شیرین حس یه توش اول همون از که زندگی

 هستم، شدنم فراری عروس همون مدیون که زندگی

 ...جایگاه این رسیدم،به اینجا به بافرارم

 .دنیادارم ته تا پشتیبان یه ، حامی یه االن ولی...نداشت واشک غم کم...نداشت سختی کم که جایی به

 !میکنم برآورده آرزوکن،برات یه تحویل سال قبل:زد رفت،لب سمتش به نگاهم دستم شدن بافشرده

 . بکنی من به ها لطف ازاین خواد نمی:خندیدم

 کن؟ برآورده رو من آرزوی عمو ـ اهورا

 !بفرمائید امر ـ کیارش

 برام ازاونا ، بودتوش پسرکوچولونشسته یه توپارک روز اون ، خوشگلن ، هستن گندها ماشین اون ـ اهورا

 !سوارمیکنم هم مامان.بخر

 نیستیم؟ آدم ماها:نیماخندیدوگفت

 هستید؟ چی پس ـ اهورا
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 !بنداز خرج روتوی بدبخت منِ بعد بشه تحویل سال بذار...چشم ـ کیارش

 .دارم آخرعمرم تا آرزو یه تنها امسال من:گفت و اورد گوشم رونزدیک زدوسرش من به چشمکی

 وقت؟ اون چی ـ

 !باشم داشته ابد تا تورو که ـ

 کیارش؟:گفتم وآروم زدم لبخندی

 جانش؟ ـ

 .دیوونه دارم دوست خیلی ـ

 باشم؟ نداشته دوست تورو من میشه مگه: گذاشت دورگردنم رو دستش

 .افتاد بینمون همهمه سال تحویل توپ باترکیدن

 .ورفت گرفت رو عیدیش همه از اول اهورا

 .ایستادیم احترامش به هم وکیارش ایستادومن عمو

 ستمدون می.بیای پسرم برای ای نازوعشوه هیچ بودم،ندیدم خونه این توی که مدتی توی:بوسید رونرم پیشونیم

 .خودمه بهارعروس دونست وتوبری،نمی بگه که داشت رو این ترس بسته،ولی تو به دل

 .عمو داری لطف:زدم لبخندی

 لد ازته که ببینم کناردختری تورو که بودم،روزی خریده روز همین برای اینو:داد کیارش دست کوچیکی جعبه

 خواستارباتوبودنه

 .بابا مرسی:بوسید عمورو دست کیارش

 .دیدم می خونه توی تورو دیگه ماشد، واردخونه بهاروقتی:روبوسید کیارش موهای روی عمو

 پسرم روبه یادگاربرادرم تنها باش،من مراقبش.بهاری مدیون هارو این همه.دیدم چشم روبه روحیت شدن عوض

 .سپرم می

 .هست کوچولوهم خانوم این به بابا،حواسم چشم ـ کیارش

 بابا؟ هست اجازه:آورد بیرون رو رنگ ای نقره گینن بازکردوانگشترتک رو جعبه

 زیباخانوم؟ هست اجازه:دوخت چشم زیباجون به دادوکیارش تکون عموسری

 .پسرم مبارکه:کشید دارش نم زیرچشمای زیبادستی
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 دیگه؟ وکلیم خانومم:وگفت روگرفت دستم

 .اختیاری صاحب:زدم لبخندی

 .باشه مبارکت:برد انگشتم توی نرمی انگشترروبه

 .ممنونتم: روگرفت دستش

 زیباجون نیماهم هم شما هم.عیدکردید بهترین عیدروبرام این ، چیز همه عمو،بابت مرسی:دوختم عموچشم به

 .همسرگرامیم والبته

 !بینم نکن هندیش:زد شونم به ای ضربه کیارش

 شوهرکرد؟ من مامان یعنی االن:ایستاد وکیارش من جلوی اهورا

 !گرفت زن کیارش...بابا نه:ونیماگفت خندیدم

 روگرفت؟ من مامان خوب ـ اهورا

 داره؟ اشکال.پسرم آره ـ عمو

 دارشدم؟ بابا من یعنی ـ أهورا

 باشم؟ پدرشما من که جان اهورا افتخارمیدی:بلندخندید کیارش

 !نه که معلومه:کرد جمع سینش توی رو دستاش اهورا

 !میگم رو بله خریدی رو ماشین اون هروقت:داد کردوادامه نگاه کیارش آویزون قیافه به

 .پاشید من روی به لبخندی کردو نثارش ای پدرسوخته کیارش

 جایی، یه روزی یه

 .نشه تموم خواستنش وقت هیچ که ، بخواد جوری یه خوبه خیلی که رو آدم یکی

 .بجنگه بخاطرش همیشه

 .بیاره لبت لبخندبه همیشه

 .باشه روداشته هوات همیشه

 !کمن خیلی ها یکی این

 .دعوانکرد...دادنزد!کنه کمکم خواست می دارم عالقه کسی به فهمید وقتی حتی که کیارش مثل درست
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 خود به ولذیذنسبت ناب حس اون ، عالقه اون دونست نمی بودکه واین.کرد درکم.نداد نشون شدولی عصبی

 !هست لعنتیش

* 

 .چرخوند رومی زیادمن باهیجان

 .شد نمی جدا ازلبهام خنده

 .بود رویایی برام امشب

 !رسید زمین به پام وقتی!میشه تعجب باعث که هرچیزی فراتراز رویایی

 !شد قفل دستاش بین دستام

 .هم روبروی درست

 .اومد می کرکننده ودست جیغ صدای

 دومادوببوس عروس...یاال روببوس دومادعروس: رسید می گوشم به خوب ومهال ودادنفیس جیغ صدای میون اون

 ...یاال

 .روبستم چشمام...چسبید پیشونیم به کردم،لبهاش نگاهش

 وجودم؟ همه هست اجازه:کرد زمزمه آروم و کرد سرایت چشمام به لبهاش داغی

 !دارم دوستت:کرد زمزمه آروم جداشدو ازم.سرخورد گونم روی از اشکی ی قطره

 .بودم لحظه منتظراین همیشه دنیا توی:وگفت روگرفت اشکم قطره باانگشتش

 مرمع صدهزاربارتوی حاضرم توباشی وقتی که میبینم االن بشم؛ولی کسی عاشق بتونم کردم فکرنمی وقت هیچ

 .بشم عاشقت

 

 .کنم پیدانمی ه*س*و*ب بهترازاین جوابی بدونه که بوسیدمش،بوسیدمش که بودم واینبارمن

 ....بیارم روبدست ناب حس اون دوباره تا خاطره،بوسیدمش میشه برام حرفاش نُت به نُت بدونه که بوسمش می

 !کجا عروسی واون کجا عروسی این

 !ومحبت باعشق عروسی این

 !آبرو نریختن برای عروسی اون
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 !شدم شناخته فراری عروس اونجا

 !کنم فرارنمی ؛ بکنند هم مجبورم االن ولی

 .دارم دوسش من!مردپیداکنم؟ بهترازاین تونم می کجا مگه

 !بود وصف قابل غیر بردارم،لبخندهام داشتن دوست ازسراین بوددست محال

 ...حدومرز عبور،بی انتهاوبی بود،بی نهایت بی نهایت بی

 :کرد زمزمه وآروم خوردم چرخی

 .... من عشق به نکن شک}

 ....من به دلتوبدش

 ....نیست ما مثل هیشکی مثل

 ....میکنم ثابت اینو من به داری شک اگه

 .....{نیست اشتباه انتخابت

 دی همراه بلندتر هاهم اون شد، بلند که جی دی ها،صدای آدم از بزرگ حلقه بودند،یه شده جمع دورمون همه

 .خوندن می آهنگ جی

 ....وخوندند کشیدند جیغی بقیه دنبالش به باالبردکه رو صداش کیارش

 ....شرایط باتو،توبدترین آرومم}

 ....{میخوامت باشی هرجور باورکن

 .وچرخوند روگرفت ودستم دوخت چشم ، خوندن رومی دوبیت این دوباره که جمعیتی به

 ...بشه تموم االن ، خواستم نمی که بودم جوری اصالً ومن کردن ودادمی جیغ همه

 ...باشیم جور همین خواستم می

 .نکنه رها رو من و بشنوم رو صداش

 :پیچید گوشم تو صداش

 ....هواتودارم توهرشراطی} 

 ....نمیذارم کم رابطمون واسه
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 .... لحظه یه حتی اعترافمه این

 ....{ندارم شک بهترینی که این به

 ...او:شد بلند رهان مخصوص بلبلی سوت صدای و زد بهم ای ه*س*و*ب آروم

 .خندیدند همه

 . سرجاشون گشتند برمی اون از بعد و ریختند می سرمون رو شاباش همه و اومدند جلوتر جمعیت

 و زدم زیردستش چرخی ، پاشید صورتم به ولبخندی گرفت رو عمودستام ، رهاکرد رو دستم و زد چرخی کیارش

 .برگشتم کیارش سمت بازبه

 هارو خوشگل ازاین دونه یه داداش:زد دادوبشکنی قری ونیما گرفت نیمارو دستای اون و کردم رهاش من اینبار

 !کنم روجورمی بساط همین فرداشب ، بگیری من برای

 

 کنم نمی لطفی هیچ من ؛ داداشم کارخودته ، مجردن دم از اینا...چه من به:فرستاد عقب نیمارو وکیارش خندیدم

 ...گیربیفته پام که

 .باال برو نفیس:وبلندگفت برگشت من سمت

 :بازبلندخوندن بلندترشدوهمه خندم که ، زد می جیغ توانش باتمام نفیس

 ....من عشق به نکن شک}

 ...من به دلتوبدش

 ...کرد اشاره خودش زدوبه چشمکی

 ....مانیست مثل هیشکی مثل

 ....من به داری شک اگه

 ....{نیست اشتباه انتخابت میکنم ثابت اینو

 .رقصیدم رهام و رهان ، نفیس با دور این

 .کرد می بالبخندنگاهم رها

 این آرزوی همیشه من. عالیه چیز همه. بود خوب چی همه.بود مشهود وزندایی دایی چهرهای توی رضایت

 !داشتم رو خوشحالی
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 تمدوس که مرسی...مونی می که مرسی...هستی که مرسی کیارش:گفتم من و جاگرفت دستاش حصارأمن بین کمرم

 ... !داری

 

 .خوامت می ، هرجورباشی ، باورکن....شرایط توبدترین ، باتو آرومم: گردوند برم

 .شد تموم وآهنگ خوردیم چرخی

 .بلندشد همه ودست جیغ صدای

 . زد می بیرون بخار ، بدنم و تن از که انگار ، زیاد گرمای بخاطر و شد روشن ها المپ همه

 .گرمه کیا:کشیدم نفسی

 .بگردم دورت خوردی چرخ ور اون و ور این همه این!  من عزیزدل باشه سرد خوای می پس نه:خندید

 

 وکیل هفت شیش کنم می حس!  فسفربسوزونم همه این وسط اون میخوام دونستم می چه من:نشستم روصندلی

 کیا؟ نه...کردم کم

 !خیرم نه:  کرد گردنم کنار فوتی و انداخت گردنم دور رو دستش و خندید بلندتر

 وادنمیخ:گرفتم رو وبشقاب خندیدم. خورد می بهم میدادوباد وتندتندتکون گرفت وجلوم وبرداشت بعدبشقاب

 !میشم خوب االن...دیوونه

 

 .گذاشتم شونش روی رو سرم

 ، بود افتاده ما روی نورش که زردی و قرمز المپ تنها و شدند خاموش المپا همه.بود رنگی سرما باالی های المپ

 .موند روشن

 .انداخت باال شونه که کردم نگاهش باتعجب

 !بگیر رو قبلی حالت همون عزیزم:  زد لبخندی و اومد سمتمون به ، بود عکاس که خانومی

 

 .زدم لبخندی و گذاشتم شونش روی رو سرم ، پیچید کمرم دور رو دستش کیارش

 .شدیم گرفتن عکس مشغول و اومدند سمتمون به همه ، شد گرفته عکس که این از بعد
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 .نخندم که شد نمی اصالً یعنی. نمیشد کمرنگ لبخندم هم لحظه یک

 .شد نمی جدا من از هم لحظه یک کیارش.بود شده جاری رگهام ی همه در خوشحالی

 ! ناکامم من ، لطفاً ؛ کنید خالی خودتون بین شب منم جای:  اومد جلو عرفان ؛ رسید که خداحافظی زمان

 خواهشاً ؛ نبر هم رو ما آبروی این ، بگیر زن برو ، االغی بس از:  زد عرفان گردن پشت محکم نفیس

 

 .پیداکن نیما برای زنم یه ـ کیارش

 .کردیم خدافظی همه با ؛ خالصه

 .بود اهورا اصرار خاطر به بیشتر که ؛ بریم کیش به بعد و بریم شمال به فعالً رو عسل ماه که دادیم ترجیح

 خالی کاووس و گیتا جای عروسیم جشن در. کرد قبول هم کیارش ؛ بره کیش عید شلوغی این توی داشت دوست

 .نشه موضوع این متوجه گیتا پدر تا ؛ بودند رفته خارج به بچه اومدن دنیا به از بعد تا ها اون.بود

 .زدیم نمی حرفی کدوممون هیچ

 خوندمش؟ برات وقتی اومد خوشت خیلی آهنگ ازیه هست یادت: رفت ضبط سمت دستش

 عاشقونس؟ هوای اسمش که همون وایی:زد برقی چشمام

 ذاریش؟ می:گفتم باذوق منم.داد تکون سری

 .پیچید ماشین فضای در ضبط بلند صدای و زد چشمکی

 

 ...بیاد بهت بگم چیزی یه}

 ....زیاد دارم دوستت

 ....نبینمت اگه میرم می

 ...نخواد منو یادلت

 ...ای عاشقونه هوای چه

 ....{میاد باورن داره میاد بارون داره

 .کرد همراهیم هم کیارش ، بلندخوندم و دادم تکون رو سرم
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 ...جوریه چه حالم بخاطرت بدونی اگه}

 ....تقصیردله همه اینا

 ....تقصیردوریه

 ....{صبوریه مُزد ترین قشنگ تو اومدن

 !صبوریه مُزد ترین قشنگ ، زندگیم به تو اومدن: کرد تر زیاد رو صداش کیارش

 ....دلموببرپیشش بارون بارون}

 ....توآتیشش میسوزه داره قلبم

 ....میشناسی منو توکه بارون بارون

 ...{احساسی آدم یه دیووونه آدم یه

 .کرد زمزمه آروم وکیارش بردم روبیرون دستم

 ....حالیه که دلی و منم}

 ...خالیه خیلی جات

 ... من عاشق دل باتوحال

 ...عالیه هرلحظه

 ...تَوَهُمه همه اینا نگو

 ...{خیالیه همشون

 .دارم دوست بهارخیلی:گفت و روگرفت دستم

 .دارم دوست منم:زدم لبخندی

 ...گفت بشه وشاید

 ...غم قصه پایان شد اینجا

 ...زندگی یه وشروع

 ...گفت بشه وشاید

 ....همینجورباشه زندگیم هرلحظه امیدوارم
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 ...گفت بشه وشاید

 ....خوشبختم االن من

 ....روچشیدم عشق لذت االن

* 

 ...پایان

     

 :اصلی اتمام تاریخ

9/9/95 

 : 
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