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 : خالصه

 مخالفت خاطر به االن و شودمی خود یپسرخاله عاشق بچگی از که ساله،۱۶ دختری

 این و کندمی نت*یا**خ دختر به پسر و شوندمی جدایی به مجبور خود هایخانواده

 ... .شودمی جدید راهی به ورود و دختر یتازه زندگی شروع

 

 

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%85-%d8%a2%d9%88%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%86%e2%80%8c-%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d9%87-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d9%85/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c/
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 صبح زود قدراین چرا! برم قربونت خدایا! اه اه. شد باز چشمام گوشی آالرم صدای با

 شه؟می

 !کنیمی دل مدرسه از زور با ظهر حاال که تو. نکن غرغر قدراین پاشو! رزا: نماما

 !گذرهمی خوش خیلی آخه گه؛می راست خدایی. لبم روی اومد لبخند

 !گلم مامان چشم -

 عزاداریم انگار! اوف! مسخره فرم این با. شدم حاضر اومدم و شوییدست رفتم سر با

. باشه اینا قرمزی و صورتی لباسامون باید! شیدبا شاد! بابا ایسرمه چیه! همه

 .قرمز کن فکر. خندیدم

 یه ما، یخونه. آشپزخونه سمت رفتم و اومدم بیرون چرت فکرهای از مامان داد   با

 سالن   یک با. گرفت بابا عزیزجون کمک با که هستش متری ۴۵۰ بزرگ   نسبتا   یخونه

 و من اتاق بین. بامه پشت   روی مانندسوییت ماکان اتاق   که خواب اتاق چهارتا و بزرگ

 خصوصی   فضای. منه اتاق رویروبه بابا و مامان اتاق و هست بهداشتی سرویس رها

 یباغچه یک خونمون حیاط و شده جدا آشپزخونه و پذیرایی از پله چندتا با خونمون

 و همانا شدن آشپزخونه وارد. هاستگل انواع از پر مامان، درخواست به که داره بزرگ

 دونمنمی! دارم داداش منم دارن داداش همه! همانا زهرمار برج آقای با رویی در رو

 گرام برادر این ب  **ل روی به لبخند یک زندگی، سال ۱۵ این درطول! رفته؟ کی به این

 اصال که خوردنه مشغول قدراین اونم. رها رویروبه نشستم و کردم سالمی. ندیدم من

 صدای باز که صبحونه خوردن   به کردم شروع آروم![ خیالبی! اوف. ]بینهنمی رو کسی

 .اومد گراممون گوش به اخالقبد آقای این

 کنی؟ درست دردسر باز نیست دنبالت که گوشیت: ماکان
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 !چه؟ تو به! وا -

 !تو؟ بودی کی با -

 .پرسید رو سوال این که همونی با -

 .کنممی حالیت االن -

 :نشست بابا صدای با که راغمس بیاد پاشد

 رو داداشت احترام هم تو رزا! کردید شروع دوتا شما و شد صبح باز! ماکان بشین -

 .دارنگه

 ... بابا ولی -

 .تمام و چشم بگو -

 درست. ]دیدم رو آقا پوزخند   و!" چشم" گفتم و شدم بلند صندلی روی از حرص با

 .بیرون زدم خونه از خداحافظی یک با و برگرداندم رو سرم![ کن صبر کنم،می

 روی زدم دست با. گوشیمه. لرزهمی واقعا   نه دیدم. کردم ایست لرزه؟می دلم چرا! وا

 افتاد اشصفحه به که چشمم. اوردم بیرونش مخفی جای از! خاک گفتم و پیشونیم

 وصل رو تماس و کردم مخفی کوچه سر تیر   پشت رو خودم. لبم روی اومد لبخند

 دوستن ماکان با پسرهاش یهمه قضا از که کنیممی زندگی ایمحله تو ما آخه. کردم

 .دنمی خبر بهش ببینن، دست به گوشی رو من اگه و آقان جاسوس و

 جانم؟ -

 !چیزیا بخیری صبح ندی، پیام یک موقعیه! خودم خانمی  ! بهبه -

 !خوابی کردم فکر خو امیر! وا -
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 !خانمم؟ خوابید و نرفت سرکار میشه مگه -

 .بخیر صبح! حاال نبود حواسم! ببخشید خوب -

 !استاد هست دقیقه ۲۰: ۷ ساعت! مدرسه نشه دیر فقط بخیر؛ هم شما صبح -

 .خدافظ! شدم دردربه! وای -

 تا دویدن به کردم شروع باد سرعت با و کردم قطع و شنیدم رو اشخنده صدای

 رفتم محمدی،خانم غرغر   و اخم کلی از دبع. خوردم تأخیری بازم. مدرسه به رسیدم

 .کالس سر  

 طورهمین! اه اه! زنیمی غر الکی قدراین که محمدی بمیری! نیومده خانم که هنوز

 :اومدم خودم به فائزه صدای با که دادممی محمدی به فحش داشتم

 حتنارا رو من عروسک   کی ببینم بشین بیا بدو! دیر؟ قدراین چرا پس! عشقم بیا -

 کرده؟

 .بغلش تو انداختم رو خودم و نشستم میز پشت  . سمتش رفتم. زدم لبخندی

! کنم؟ کارچی خب «اومدی؟ دیر چرا» که زد غر طورهمین شعوربی محمدی این -

 !واسم ذارهنمی هوش که امیر این! خودمه؟ دست مگه

 !گرفته حرف به رو خانم و زده زنگ بازم آقا پس -

 .بله -

 و شدیم بلند جامون از هم ما و اومد عربی دبیر ابطحی، خانم بزنه حرف فتر  فائزه تا

 .نشستیم دادنش اجازه با

*** 
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ت! بابا دیگه بسه. ریخت بهم رو اعصابم. کنهمی کار فکش این فقط ساعتهنیم  درس 

. افتادم امیر یاد دفعه یک! واال! چه؟ تو به ما ایمان و دین آخه. برو و بده رو

 وضع. رهمی کار سر باباش پیش و گرفته رو دیپلم. ترهبزرگ من از سال ۷ و پسرخالمه

 خاله استرس قدراین هم ما نداشتن، پول قدراین اگه شاید. دارن خوبی خیلی مالی  

 خاله بزرگ   یبچه امیر. نه یا کنهمی قبول شدنش عروس به رو من که نداشتیم رو

 فامیل، بداخالق پسر ماکان، از بعد البته و نهماما فامیل یهمه ناز   و دردونه که است

. شهمی دنیا پسر بهترین و تریناخالقخوش و ترینمهربون من پیش که بگذریم ولی

 با و آوردم باال شده خطیخط یبرگه از رو سرم پهلوم، تو رفت که فائزه انگشت   با

 .شدم روروبه ابطحی هیوالی و اخمو یچهره

 !ونبیر  بفرما رادخانم -

 خانم؟ چی یواسه -

 !پیشش برید پاشید خودتونم کجاست؛ نیس معلوم که حواستون -

 !جاستهمین حواسم که من -

 گفتم و انداختم اشصفحه به نگاه یک کرده، باز فائزه رو کتابم دونستممی چون

 .دیدمی درس دارید رو ۱۵ یصفحه

 .بده توضیح شما دیگه دفعه یک رو دادم درس هرچی بیا پس! عه -

 کامل رو درس رفتم و شدم بلند کامل نفس به اعتماد با بودم کرده مرور دیشب چون

 با االنم و تعجب اولش داشت؛ دیدن ابطحی یچهره. نشستم اومدم و دادم توضیح

 نباشید خسته یک با و خورد زنگ بزنه حرف اومد تا ولی! عصبانی من پوزخند دیدن
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 ازم همه. همانا هابچه یخنده با کالس شدن منفجر و اهمان او رفتن. رفت کالس از

 .بودن لج من با که مهسا اکیپ جز به البته کار؛ این با کردن الیکم و کردن تشکر

 و رها اسم به خواهر یه و سالمه ۱۷. هستم راد رزا. دیگه کنم معرفی رو خودم بهتره

 خونه مامانم. همه نازنین و خونمونم دوم یبچه. دارم ماکان نام به وحشی برادر یک

 و دارم خاله یک. داریم معمولی مالی   وضع. است اداره یساده کارمند بابام و داره

 از که بوده سالش۱۸ گهمی مامان که طوراین و نداره خبر ازش کسی که دایی یک

 مرگشم آخر یلحظه تا آقاجون. گردهنمی بر هم دیگه و رهمی و کنهمی فرار خونه

 .نکرد پیدا ازش اثری هیچ ولی گشت، شدنبال

 رزا؟ -

 .اومدم خودم به فائزه داد با

 زنی؟می داد چته! کوفت -

 !خانم کنهمی سیر کجا نیس معلوم. زنممی صدات دارم دوساعته! چته؟ گهمی تازه -

 !بگو جونم خو -

 :گفت و برگرداند رو چشماش

 گفت؟ مامانش به امیر شد؟ چی -

 .بگه تابستون بشه تموم امسال کنه صبر گفتم هنوز! نه -

 .بهتره طوراین! اره -

 و کردن بحث با هرروز، مثل هم ساعت یبقیه و شدیم ساکت تاریخ خانم   ورود با

 .شد تموم هابچه گذاشتن   سربهسر و فائزه یخنده و شوخی و مهسا اکیپ با دعوا
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 رو خستگیم و زدم زنگ رامی به راه توی. خونه اومدم و کردم خداحافظی فائزه با

 .کردم برطرف

*** 

 درس و خواب بعدش مدرسه، ظهر تا صبح. تکراریه هرروز که گذرهمی ماهیسه

. شد تموم که رفتممی بیرون امیر با اینا فائزه یخونه یبهونه به روزها بعضی. خوندن

 یونهخ برم نذاشت اخیر یهفته یک این حتی و شده ترحساس ماکان ماهسه این تو

 رو اقاجون ارث خوانمی اینا مامان طرفاون از. کردیم دعوا باهم بدجور و اینا فازی

 اصال   هفته این که شده کالفه امیرم. دعواست عزیزجون یخونه هرروز و کنن تقسیم

 امروز ولی ده،نمی اجازه ماکان عزیز یخونه برم خواممی هرموقع و ندیدیم رو همدیگه

 .زور به حتی بینم؛می رو امیر رممی شده هرطور

 !جونم امیر -

 جونم؟ -

 .سرکار نرو امروز -

 چرا؟ -

 .ظهر تا بیرون بریم دنبالم بیا مدرسه رمنمی من -

 بشه؟ درست مشکل خونه نزنه زنگ مدرسه رزا -

 .نزنن زنگ که بده خبر دفتر به زود و بودم مریض بگه کردم هماهنگ فازی با نه؛ -

 امروز؟ نداری هک مهم درس   رزا -

 .نه تو از ترمهم -
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 !برم خودم خانمی   قربون   -

 :گفتم و زدم لبخندی

 !بای. منتظرتم همیشگی جا که بیا زود! خدانکنه -

 .بای! باش خودت مواظب -

 و ماکان غرغرهای از بعد و آشپزخونه رفتم همیشگی رفتار با. کردم قطع رو گوشی

 فکر مواقع بعضی. بیرون اومدم خونه از مامان همیشگی   سکوت و بابا طرفداری  

 اون مقابل همیشه مامان چرا بداخالقه؟ قدراین ماکان که داره دلیلی چه کنممی

 رو بحث پرسممی بابا یا مامان از وقتم هر. رسمنمی اینتیجه به ولی کنه؟می سکوت

 .قرار سر به رسیدم طوری چه نفهمیدم که بود درگیر فکرم قدراین. کننمی عوض

 مخصوص خودش قول به لبخند شیک و اسپرت تیپ   با رو امیر که گرفتم باال رو سرم

 جلو قدم چند اونم. کردم پرواز سمتش به شد باز نیشم. دیدم ماشین به تکیه رزا،

 سمت آن رفت خودشم. کرد باز واسم رو ماشین در سالم و دادن دست یک با و اومد

 بودیم ندیده رو همدیگه بود هفته یک کهاین با. کرد حرکت و فرمون پشت نشست و

 باالخره. زدیممی لبخند و کردیممی نگاه بهم فقط. نداشتیم گفتن واسه حرفی ولی

 :زد صدام و شد شکسته طلسم

 !رزا -

 جونم؟ -

 .بگیم بهشون جمعیم عزیز یخونه همه که عید بهتره گفتمی مهتاب -

 !ترسممی من امیر ولی -
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 دست زیر یدنده روی گذاشت و گرفت رو من دست کرد،می رانندگی که طورهمین

 :گفت و خودش

 عزیزم؟ ترسیمی ازچی -

 .کنن جدامون هم از و نه بگن کهازاین -

 .آره بگن که شیممی سمج قدراین بازم نه، بگن اگه حتی! کننمی غلط -

 ... .ولی -

 و کرد نگاه چشمام تو و طرفم برگشت. موند نصفه حرفم خیابان کنار ماشین ترمز با

 :گفت

 همیشه من. نترسیم امهیچی از. بایستیم همشون جلو. باشیم قوی باید! رزا ببین -

 اوهـوم؟. بمونی کنارم همیشه بدی قول که شرطی به پشتتم؛

 همه جلو بتونم و باشم قوی بذار! باش پشتم همیشه هم تو. کنارتم همیشه من -

 .بایستم

 مثل روزم اون. داد بهم ایقوی قلب قوت دستم، آروم بوسیدن با و کرد بلند رو دستم

 با ظهر و نفهمیدم رو ساعت هایعقربه رفتن که گذشت خوش بهم قدراین همیشه

 .شدم جدا امیر از آویزون هایب**ل و ناراحتی

*** 

 قرار   از کسی و بود نزده زنگ خونه به مدرسه برنامه طبق خداروشکر. اومدم خونه به

 که امیر عکس بالشتم زیر از و اتاقم رفتم ناهار از بعد. بود نفهمیده امیر و من

 امیر خواهر مهتاب. شدم خیره بهش لبخند با. اوردم بیرون رو بود داده بهم مهتاب
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 ولی امیر، و من عشق از دوستنمی هیچی اون. بود ترکوچیک ازش سال ۲ که بود

 کرد تشویقمون انتظارمون برعکس و فهمید رو چیهمه امیر آبروریزی   با امسال محرم

 :گذشته به رفتم و افتادم محرم یاد. کنهمی کمکمون هم حاال و

 هرسال مثل امسالم. شیممی جمع خونش ما یهمه. دهمی نذری خاله تاسوعا روز"

 امیرم عاشورا از بعد روز درست. داشتم عربی امتحان منم و بودیم خاله یخونه

 چرا و خندممی چرا و میام باباش فامیل   پسرای جلو چرا که کردمی حثب طورهمین

 ماکان طرفآن از. بود زده غر امیر که اومدمی پیام یک هردقیقه و بخونم درس رمنمی

 با. بود ریخته بهم اعصابم! حیاط؟ اومدی چرا اتاق، برو که کشیدمی نشون و خط

 و داشت سالن یه و بود خالی که خونش باالی یطبقه رفتم خاله از گرفتن اجازه

 قرار آشپزخونه رویروبه درست که اتاقیک و بود ورودی چپ سمت   که آشپزخونه

 و کشیدم دراز تخت روی. اتاق داخل رفتم. بود دوتا این بین که ایخونهگل و داشت

 که زدم دید رو حیاط. بالکن داخل اومدم. بود ۳ ساعت. خوندن درس به کردم شروع

 بابای) عموعلی و بابا فقط مردا از. بودن ساختمون تو پایین یطبقه هاخانم یهمه

 اینا ماکان و امیر پس گفتم خودم با. بودن نذری هایدیگ شستن مشغول( امیر

 داشتم. خوندم رو آخر درس. اتاق تو برگشتم و باال انداختم رو هامشانه کجان؟

 اومد. گذاشتم کنار رو کتاب اتاق به امیر ورود با که کردم،می مرور رو آخر یصفحه

 :گفت و نشست کنارم

 اعصابی؟بی قدراین امروز چرا چته؟ -

 : گفتم و کردم نگاهش

 !دین؟می فحش آدم به چشماتون با همش که خر ماکان اون و تو یا اعصابمبی من -

 :خندیدن به کرد شروع
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 .ببینم بغلم بیا! رزا نکشتت خدا! وایی -

 !نشه؟ بد حالت! هها   -

 به بود زده زل اونم. بودیم نشسته تخت روی. بغلش شدم پرت و کشید رو دستم

 سرش. صورتم روی شد کشیده چشمش. رفت اش*ب*ل روی از لبخند یهو. چشمام

 و شدم هول مهتاب صدای   با. بود زده خشکم من چرا دونمنمی ولی میشد نزدیک

 امیر. کردم داغ و شد سرخ هاملپ تابمه دیدن با. امیر دل روی نشستم صاف

 :گفت

 !رزا؟ راحته جات -

 رو امیر و شدم بلند جام از. کردم خودم به نگاه یک ولی نشدم، منظورش متوجه اول

 ."شد بلند امیر آخآخ و مهتاب یخنده که پایین دادم هول تخت از

 امیرم برادرای و الهخ دوقلوهای متین، و مبین. فهمید رو ماجرا یهمه مهتاب طوراین

 آقا قدراین اما دونستن،می رو چیهمه و بودن گرفته رو ما مچ قبال   بود سالشون ۱۵ که

 به عید روز به کردن فکر با. اومدم بیرون گذشته از. نگفتن کسی هیچ به که بودن

 .رفتم خواب

*** 

 .شدمی بیشتر هرساعت و هرروز استرسم و گذشت مورچه سرعت به مدتم این

 شده مامان و خاله دوباره و بود کرده اعالم بسآتش فعال   رو ارث یقضیه عزیزجون

 .همیشه صمیمی و بهم چسبیده دوقلوهای بودن

 که تفاوت این با شدیم؛ جمع عزیزجون یخونه هرسال طبق و عیده اول روز امروز

 و داریم استرس مهتاب و امیر و من و شمال شخانواده و عمو با رفته. نیست ماکان
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 کرده شک همه. کنه آرومم نتوست کرد هرکاری گوشی پشت اومدنمون قبل   فائزه

 نزدیک من به جمع جلوی که امیری و کنیممی پچپچ قدراین تاسه ما چرا که بودن

 کهاین تا. اوردننمی خودشون روی به اما مهتاب، و من به چسبیده امروز نمیشد،

 و کار بحث همیشه مثل بابا و عمو. بود کاری به مشغول هرکسی. خوردیم ناهار

 و هاشونگوشی مشغول رها و متین و مبین و زنونه هایبحث خاله و عزیز و مامان

 .شد سکوت و سمتش چرخاندن سر همه امیر، صدای با که دیدن کلیپ

 .ساکت لحظه یه همگی -

 شده؟ طوری! پسرم جونم: عزیزجون

 .بگم تونبه باید که موضوعی   یک عزیزجون -

 .عزیزم بگو -

 گرفتم تصمیم و سالمه ۲۴ من خاله، و عمو و مامان و بابا عزیزجون، یاجازه با -

 .کنم ازدواج

 نظر زیر دختر صدتا واست خودم. گفتیمی زودتر رو این! مامان بره قربونت: خاله

 .دارم

 :گفت و بده ادامه خاله نذاشت امیر

 .خوامشمی و رزام عاشق بچگی از من. کردم انتخاب رو زنم خودم من اما -

 !هیع: خاله

 !چی؟: مامان
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 شدم بلند منم. سمتش برم گفت چشماش با و کرد دراز من سمت   ور دستش امیر

 :گفت و گردنم دور انداخت دست. ایستادم کنارش رفتم

 .گرفتیم ازدواج به تصمیم و داریم دوست رو همدیگه ما -

 من و امیر گوش تو زد اومد بابا. شد پا به انطوف بعد و شدن ساکت همه لحظه یک

 و کرد گریه مامان و گفتن چیزی به کرد شروع خاله و بیرون کشید امیر بغل از رو

 مهتاب و من و بودن افتاده هم به که بودن گرفته رو بابا و عمو و امیر جلوی هابچه

 .رگردوندمب رو سرم خاله سیلی   با. کنن بس که کردیممی التماس و گریه فقط

 !شینی؟می من پسر پای زیر دیگه حاال: خاله

 .خونده دخترم گوش تو چی نیس معلوم تو پسر: مامان

 امیر بیداد و داد و خونه به من زوری بردن   و اینا مامان کردن وقهر دعوا شروع شد این

 .خونش از عزیزجون توسط همه کردن بیرون و

*** 

 که بابایی. ]زد گوشم به سیلی یک و گرفت ازم رو گوشیم بابام شدیم، خونه وارد وقتی

 ... .[االن! گفتنمی من به ترنازک گل از

 :گفت بلند صدای با و کرد قفل روم رو در و اتاقم داخل کشوندم و گرفت رو دستم

 شده پرو قداین. کنم معلوم رو تکلیفم من تا کنه باز این روی رو در نداره حق کسی -

 .... کنیمی غلط تو. خواممی رو این من گهمی وایساده من جلوی که

 نفهمیدم که کردم گریه قدراین. انداختم تخت روی رو خودم. نشنیدم صدایی دیگه

 .برد خوابم طوری چه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

16 

 

*** 

. دارم رو اتاق از رفتن بیرون یاجازه حموم و شوییدست برای فقط. گذرهمی هفته یک

 و برگشت ماکان دیشب. کردن بیرونش بیداد و ددا با و خونه در اومد امیر دفعه چند

 تعجب همه! همین. رفت و کرد نگاه بهم فقط انتظارم برعکس و فهمید رو چیهمه

 .داشتیم توقع ایدیگه چیز. ماکان از بودن کرده

 امشب. کارم شده گریه فقط منم. کرد آرومم و پیشم اومد و زد زنگ دفعه چند فائزه

 خودم به و آینه جلوی آماده نشستم مجسمه مثل منم. نمونخو بیان قراره اینا عمو

 و کرده روحم مثل که سفیدم پوست و حالهبی که خاکستری چشمای. کنممی نگاه

 .میاد صورتم ترکیب به که دماغی و کوچیک صورتی   هایب**ل

 رو موهام امیر قدر چه. ]روشن ای  قهوه و کمرمه پایین تا کشم،می موهام به دستی

 .چشمام جلوی میاد امیر کنممی نگاه خودمم به وقتی حتی! امیر بازم![ داره وستد

. بود شده سیاه چشماش پایین و شده الغر قدراین دیدمش، پنجره پشت از که دیروز

 دلم! شده تنگ واسش دلم. بود بلندشده ریشاش و پیشونیش روی شلخته موهاش

 با رو نفسم! خوادمی رو دادمی همب همیشه که امیدایی دلم! خوادمی رو آغوشش

 .میام خودم به اتاق در   صدای با. بیرون دممی صدا

 بله؟ -

 .اومدن اینا عمو بیرون بیا جونم، آجی: رها

 و ماکان و همدیگه کنار نشستن مبل روی عمو زن و عمو دیدم و شدم خارج اتاق از

 سرگرم رها و سهیل مزدنا زهرا، و زننمی حرف دیگه هم با دارند( پسرعموم) سهیل

 .آشپزخونه همیشه مثل مامانم. زنهمی حرف اینا عمو با داره بابام. گوشین
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 رو سالمم جواب گرمی به و کرد باز رو دستاش عمو. سمتم برگشتن همه من سالم با

 بلند رو سرم و بوسید رو سرم. عمو بغل   رفتم بودم عمو گرم آغوش منتظر که منم. داد

 :گفت و کرد نگاه چشمام تو. کرد

 رزا؟ شده چیزی -

 :گفتم و خوردم رو بغضم

 !جون عمو نه -

 پرسیاحوال و سالم همه با نوبت به و بیرون اومدم عمو بغل از و کرد نگاهم فقط

 وقتی. بودم شده ضعیف و بودم نخورده غذا درست که گذشتمی هفته یک. کردم

 :بگم تونستم فقط" ی؟شد الغر قدران چرا شده؟ چی" پرسید ازم زهرا

 .همینه خاطر به شاید کنکورم، واسه خوندن درس مشغول -

 فقط من و کردمی شوخی همیشه مثل سهیل و کردمی نگاهم نگران عمو شب آخر تا

 و کردم عوض رو لباسم. بخوابم رفتم منم و رفتن وقتی تا بودم کرده اکتفا لبخند به

 گیریتصمیم یاجازه حتی که بدبختم قدر هچ گفتم خودم با. تختم روی کشیدم دراز

 گرم   چشمام که شد چی نشدم متوجه که کردم فکر قدراین. ندارم رو مآینده برای

 .شد خواب

*** 

 و بودیم هامعمه و عمو با امسال بودیم، اینا خاله با که همیشه برعکس بدرم ۱۳

 .آذر عمه ویالی رفتیم

. کرد راضی رو بابا ماکان اما داد،نمی اجازه بابا اول. مدرسه برم بود قرار فردا و گذشت

! خوبه همینم. بیاردم و ببردم ماکان کهاین شرط به ولی زدمنمی حدسم که چیزی
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 آخرین کهاین تا امدیم،می و رفتیممی بزنیم، حرف باهم ایکلمه کهاین بدون هرروز

 حرف اینا خاله با گفته و زده زنگ بهش امیر داد خبر بهم فائزه. بود ترم پایان امتحان

 و کرده انتخاب رو من اونم. رو شخانواده یا کنه انتخاب رو من یا باید گفتن و زده

 .بزنن حرف بابا با خونمون میان امشب

. بود منتظرم ماشین تو هرروز مثل مدرسه رویروبه ماکان شدم، خارج که مدرسه از

 سمت برگشت و ترمز روی زد یهو که ودب رفته راه یکم. کردم سالم. شدم سوار رفتم

 :گفت. کردممی نگاه بهش تعجب با که من

 اون و تو و دونممی من بگی این از غیر اگه. نه گیمی فقط خونمون؛ میان امشب -

 !عوضی امیر

 :زد داد. دادم تکون رو سرم فقط که شچهره از بودم ترسیده قدراین

 .اوکی نشنیدم -

 :کردم باز ب**ل لرز و باترس

 .اوکی -

*** 

 تازه رها و آشپزخونه مامان و بود تلویزیون رویروبه عصبانی بابا خونه، رسیدیم وقتی

 خونه در   زنگ صدای که شب تا اتاق تو رفتم و کردم سالم یک. بود رسیده مدرسه از

 .شنیدممی رو بابا بیداد و داد صداهای فقط نیومدم؛ بیرون. اومد

 عموعلی   کنار عصبانی و مغرور همیشه مثل خاله. بیرون رفتم. زد صدام رها اومدن تا

. بود وایساده آشپزخونه در   کنار ماکان و روشونروبه مامان و بابا و بود نشسته خنثی
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 به لبخند تمیز، و همیشه مثل خوشتیپ و شلوار و کت با امیر. کردمی نگاهم اخم با

 .مبل روی نشست رفت ماکان صدای با که ایستاد رومروبه ب**ل

 .سرجات بشین: ماکان

 آروم. نشستم بود خالی مبل تنها که امیر کناری   مبل   روی رفتم لرز و ترس با منم

 :گفت بشنوم خودم فقط کهطوری امیر

 .بیا و بخون بردار یادداشته یک جاکفشی تو برو -

 برداشتم. کفشم توی افتاده برگه یک دیدم رفتم. شدم بلند شوییدست یبهونه به

 :خوندن به کردم شروع توالت داخل رفتم

 پیش رممی. بشم طرد خانواده از من شد قرار! نترس هیچی از! نفسم! عشقم" -

 بعدش و مونیممی سوییته یه مغازشون باالی یطبقه رو وقتی چند و کار سر دوستم

 بیا یخوند وقتی. گیرممی واست رو خونه بهترین برمتمی کردم، جمع رو پوالم که

. هیچی از نترس فقط. کنیم شروع رو زندگیمون بریم هم با و کردی قبول هم تو بگو

 !" نفسم دارم دوست! نترس

 تو اومدم و کشیدم راحت نفس یک. بیرون اومدم کردم مخفی کتم جیب تو رو کاغذ

 :گفت. من رویروبه اومد پاشد، بابا و کردنمی بحث. جمع

 .این یا ما، یا -

 چشمای به. نترسم که کرد بسته و باز رو چشماش امیر. کرد اشاره امیر هب دستش با

 از ماکان و کردمی گریه داشت مامان و چشماش تو بود اشک. کردم نگاه بابا

 :گفتم. بود شده قرمز عصبانیت

 .کنم فکر بدین وقت بهم -
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 :گفت پاشد امیر

 .داری قبول هم تو بگو! رزا نترس -

 .مبکن رو فکرم باید من -

 !رزا -

 .دارم دوست هم رو مخانواده ولی دارم، دوست خیلی رو تو من! توروخدا امیر -

 تو رفتم علی عمو پوزخند و امیر ناراحت صورت و امیر به خاله هایتیکه به توجهبی و

 .کردم قفل رو در و اتاقم

 نرفت اینام مامان و رفتن اینا خاله بود معلوم. شد قطع صداها ربع یک از بعد

 وارد. بیرون اتاق از رفتم آروم و زد سرم به فکری. نبرد خوابم کردم هرکاری. بخوابن

 خداروشکر. خودم اتاق برگشتم و برداشتم عسلی روی از رو گوشیش. شدم رها اتاق

. برداشت بوق تاپنج از بعد. امیر به زدم زنگ. شدم گوشی وارد. بودم بلد رو رمزش

 .بیرون نره صدام که بالکن تو رفتم منم

 رزایی؟ جونم -

 منم؟ فهمیدی ازکجا -

 .شده شیطون خانومیم معلومه! شب؟ موقع این داره کارچی من با رها اخه -

 ناراحتی؟ دستم از امیر -

- ... 
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 من خاطر به تو خوامنمی و موابسته مخانواده به. دخترم من! تونمنمی خدا به امیرم -

 با و بکنیم گفتن هرکاری. کنیم راضیشون دیگه باهم بیا. بشی دور تخانواده از

 .بیاریم بدست رو دلشون حوصله و صبر با. کنیم ازدواج ازشون رضایت

 چی؟ نیومد دست به دلشون اگه -

 .دیممی انجام رو االن کار این موقع اون بعد -

-  ... 

 اهوم؟ -

 .کنیممی شروع رو عملیات صبح فردا از پس. باشه -

 !عاشقتم -

 .داریم کار خیلی فردا که بخواب برو! بیشتر من -

 .بخیر شب! چشم -

 .بخیر هم تو شب -

. لبم روی اومد چندوقت از بعد دل ته از واقعی لبخند یک گوشی کردن قطع از بعد

 .برد خوابم نشده سه و رفتم تخت سمت به

*** 

 راضی واسه تالش درحال مهتاب و امیر و من گذره،می ماه یک که االن تا شب اون از

 پس پا شانسمون تنها فقط. پیشرفت ذره یک از دریغ ولی هستیم هاخانواده کردن

 شده ترسخت ما کار اومده پیش آقاجون ارث بحث دوباره دوروزی  . بود ماکان کشیدن

 وصیت تا کرده جمع رو همه امشب عزیز و همدیگه جون به افتادن خاله و مامان و



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

22 

 

. شبه ۸ ساعت. رو امشب کنه خیر به خدا. بخونن رو داده خبر وکیل تازه که آقاجون

 .هستم دوهفته از بعد امیر دیدن و عزیز یخونه به رفتن منتظر حاضر و آماده

 .پس بریم بیا رزا -

 .بیرون رممی اتاق از و میام خودم به رها صدای با

 سمت به و شدیم ماشین سوار. شد خارج خونه از شدن، حاضر همه دید وقتی بابا

 شکسته مامان صدای با که گرفته فرا رو ماشین بدی سکوت. افتادیم راه عزیز یخونه

 :شد

 .ماکان شما مخصوصا   ندارید؛ دخالت حق شما افتاد اتفاقی هر هابچه-

 !مامان چشم -

 .داد تکان رو سرش فقط ماکان ولی بود رها و من صدای این

 لبخند با و بود ایستاده ورودی رویبهرو عزیز. شدیم پیاده و رسیدیم مین ۵ از بعد

 ماکان با و رو رها و من نوبت به بعدم و کرد بغل رو مامان. کردمی نگاهمون همیشگی

 با امیر و خنثی بازم عمو و چندوقته این اخم   با خاله و داخل رفتیم. داد دست بابا و

 ونازم شیطون همیشه مثل متینم و مبین و مهتاب و چشماش یصدقه قربون

 و مامان با داشت بابا سن هم حدودا   آقایی یه برگردوندم، که رو سرم. کردن استقبال

 .هست وکیله آقا همون زد حدس شدمی و بودمش ندیده تاحاال. کردمی سالم اینا

 عزیزجون صدای با. اصلی موضوع از البته گه؛نمی چیزی کسی. رسیدیم ربعی   یک

 .بود محمدی فامیلیشون که وکیل آقای سمت برگشت سرا و شدن ساکت همه

 .کنید شروع بهتره محمدی آقای: عزیزجون
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 یک فوتشون از قبل فردکیان آقای گفتم که طورهمون! فردکیان خانم چشم -

 در رو وصیت این من کردن اعالم فردکیان خانم وقتی که دادن من به نامهوصیت

 !اجازه با. بخونم ایشون هایبچه حضور

 به کرد شروع و اورد در کیفش از ایبرگه و پاشد مبل از و کرد نگاه زجونعزی به

 :خوندن

 اطالع که طورهمون گلم دخترهای! عزیزشان مادر و عزیزم هایبچه خدمت سالم با" -

 در من ولی نشد، پیدا ازش اثری بازم متأسفانه کردم، که تالشی با رو برادرتون دارید

 نصف مادرتون یاجازه با اما شهنمی جبران دونممی و کردم کاری کم خیلی او حق

 مادرتون اختیار در هاآن یهمه شدنش پیدا تا که دادم پیمان پسرم به را خود اموال

 زمین هکتارسه و لواسان یخانه و شمال ویالی شامل که اموال بقیه و داره قرار

 و بخشش قاضایت ازهمتون. بخشیدم عزیزم دختر دو به مساوی طور به را هست

 ."فرد کیان کیانوش: پدرتون! دارم حاللیت

 خاله و مامان و بود شده خیس اشک از عزیزجون صورت نامه،وصیت شدن تموم با

 .بودن نشسته ساکت بود گریه ینشانه که لرزان هایشانه و افتاده پایین سرهای با

 و کردن حبتص به کردن شروع همه محمدیآقای خداحافظی با چنددقیقه از بعد

 و داد بازم که کنن معلوم امیر و من تکلیف زودتر هرچه که کرد اعالم بلند عزیزجون

 زدیم خونه از ماهم و گرفت ترسخت خاله دفعه این و شد دعوا و افتاد راه بیداد

 نکردم، هم گریه حتی دعوا این طول در منم. کردیم حرکت خونمون سمت به. بیرون

 .نزد حرفی اصال   امیرم شدم وجهمت و کردممی نگاه فقط
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 سرجاش، بذارم بود رفته یادم چون صبح فردا و برداشتم رو رها گوشی   که شبی از

 ماکان. هامونخانواده از شدن طرد به هست نه جوابم که کردم اعالم من و فهمید

 .داد بهم و گرفت بابا از رو گوشیم

 هرکه: کردم باز رو بود امیر رفط از که پیامی و رفتم اتاقم به خونه، رسیدیم وقتی

 خندان ب  **ل خیال   و رفت او از خواب ،دید تو خندان   ب  **ل خیال   درخواب،

 .بخیر شب. نن شست

 .بخیر هم تو شب: نوشتم بهش درجواب و زدم لبخندی

*** 

 سر جواب مهتاب. نشده امیر از حاال تا شب اون از خبریهیچ و گذرهمی چندروزی

 رو ماکان و زیارت مشهد رفته عزیزجون و کردن رابطه قطع خاله و مامان و دهمی باال

 .کالفه خبریبی از و امیر نگران منم و برده خودش با

 گهمی عزیز و برگردن تا دارن پرواز شب" گفت و خونه به زد زنگ ماکان امروز باالخره

 و ببینم رو رامی تونستممی بهونه این به چون شدم؛ خوشحال." اشخونه بریم فردا

 .بپرسم رو نبودنش دلیل

 کالباسی رژ با رو پودر کرم و پوشیدم روشن آبی   لی   شلوار با رو بلندم مشکی مانتوی

 .بیرون اومدم اتاق از. انداختم سرم روی رو اممشکی شال و صورتم به زدم

 !خانم خوشتیپ! اوالال: رها

 ماشین تو بابا و مامان. حیاط سمت به رفتم. دراوردم واسش رو زبونم و زدم لبخندی

 داره اونم دیدم کردم، نگاه رها به. شدن ساکت ما ورود با که بودن زدن حرف مشغول
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 از خبربی! خیالبی بابا گفتم خودم با. ندازهمی باال شانه و کنهمی نگاه من به

 .چیهمه

*** 

 خاله و نثیخ عمو بازم و عزیز گرم استقبال همیشه مثل. عزیزجون یخونه رسیدیم

 شدمی دیده چشماش تو اشک یهاله و بود ناراحت مهتاب ولی بدجنسانه، لبخند با

 سالم. شد خالی من باد و نبود امیر که شد تبدیل اتفاقی یقین   به منگرانی وقتی و

. کرد بغلم سر پشت از یکی یهو که بشینم رفتممی مبل سمت داشتم. کردم خشکی

. کردم تعجب البته و گاهتکیه و آرامش حس پیچید شمگو تو صدا وقتی ولی ترسیدم

 .رفت بین از بودن تنها حس

 !داداشش؟ به بگه قبولی زیارت خوادنمی طوری چه عزیزم خواهر -

 اشسینه روی رو سرم و کردم حلقه کمرش دور رو دستام و زدم تاب طورهمون

 بودم؛ باراولین برای مداداش گرم آغوش   توی دقیقه ۲ حرف، کلمه یک بدون. گذاشتم

 .میشه جاهمین من امن یخانه کهاین از خبر بدون

 .گرفت رو امیر سراغ و نیاورد طاقت عزیزجون شام از بعد

 ببینمش؟ نیومده کجاست؟ امیرم مرضیه، مادر: عزیزجون

 که کرد خواهیمعذرت و زنهمی زنگ بهتون گفت مسافرت رفته امیر مامان: خاله

 .امشب دنتوندی بیاد نتونست

 !سالمتی به! آهان: عزیزجون

 چرا پس عزیز به زنممی زنگ گفته اگه! نده؟ خبر من به و مسافرت بره شهمی مگه

 ده؟نمی رو من جواب چرا! من؟ به زنهنمی زنگ
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 .اومدم خودم به رها صدای با که بود درگیر فکرم

 !دست آجی: رها

 که فکرمه تو امیر امیر، امیر، قدراین. مبرید رو دستم دیدم انداختم، دستم به نگاه

 .خودم حتی نیست، ایدیگه چیز به حواسم

 .ماکانه دیدم و گرفتم باال رو سرم امشانه روی دستی نشستن با

 .دستت با کردی کارچی ببینم بریم خواهری پاشو: ماکان

 نسمانپا و زد آب رو دستم. رفتیم عزیزجون یآشپزخونه به همدیگه با. شدم بلند

 همدیگه چشم تو چشمامون لحظه یک. کردم نگاه بهش فقط حرفیهیچ بدون. کرد

 !چیه حاصل   غم این فهمیدمنمی ولی دیدم، چشماش تو رو بزرگی غم که افتاد

 شد تموم عزیزجون هایصدقه قربون و مهتاب شرمندگی   و خاله هایتیکه با شب آن

 و فکر تو من و کردمی غرغر خاله واسه طفق ماشین تو مامان و برگشتیم خونه به و

 .نیست خبریش امیر چرا کهاین خیال

*** 

. بودم قبل روز از ترتاببی هرروز من و شد سر امیر از خبریبی در مدیگه هفته یک

 !برسه بهم ازش خبر یک فقط، خبر یک خدایا! هوفــف. هرروز مثل امروزم

 به آینه رویروبه اومدم. زدم صورتم به یآب. پاشدم خواب تخت   از حوصلگیبی با

 کردند فکر هاممعلم که حالهبی صورتم قدراین! شدم الغر قدر چه. کردم نگاه خودم

 چندوقتیه مدرسه شیطون و تیزهوش چرا که مدرسه کردند صدا رو مامانم و مریضم

 ولی ت،دونسمی رو دلیلش کهاین با مامان و داشته درسا تو بدی اُفت و حالهبی

 قدراین اومدم خونه به وقتی. داد مدیر به سرباال جواب و زد دونمنمی به رو خودش
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 زود ماکان اگه. شدم دچار خودزنی به و ریخت بهم اعصابم که زد سرکوفت بهم

 .بودم آورده سرم بالیی بود نرسیده

 .بیرون اومدم اتاق از مامان داد   با

 !چـی؟: مامان

-  ... 

 ... یعنی! دونم؟نمی هستم خاله که من چرا طوری؟ چه -

-  ... 

 مطمئنی؟ -

-  ... 

 .خداحافظ. باشه نه، -

 شده؟ چی مامان -

 آقا ببین بیا. شدمی شعاشقی ادعای که کسی! دیدی؟ رو اتپیشهعاشق! بیا -

 ...!بوده عقدش دیشب

 یهیچ دیگه و شد مطلق سیاه   چشمام جلوی دنیا. نشنیدم رو مامان صدای دیگه

 .نفهمیدم

*** 

 ماکان
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 دیگه پسر یوابسته که موندم دور خواهرم از قدر چه. نیست خوب حالم چندوقتیه

 بیاره؟ طاقت خوادمی طور چه کرده کارچی نامرد بفهمه اگه! رزام واسه بمیرم. شده

 ویالی برمشمی! راهه بهترین این آره. کنم دورش جااین از باید. بفهمه ذارمنمی من

 .گممی بهش کمکم و عمو

 :کردم وصل. بود مامان اومدم؛ بیرون فکر از گوشی زنگ صدای با

 بله؟ -

 .رفت رزام! برس دادمبه ماکان -

 خونه، سمت رفتممی تند که طورهمین! خواهرم؟ شده چی! حسین امام یا. کرد قطع

 وقتی. دبو گرفته رو وجودم یهمه نگرانی. دادنمی جواب که زدممی زنگ مامان به

 رو خودم طوری چه دونمنمی و شد حسبی پاهام. بود خونمون در   آمبوالنس رسیدم،

 .دیدم برانکارد روی هوشبی رو رزا و خونه تو کردم پرت

 مامان؟ شده چی -

 .شد زمین پخش فهمید وقتی مبچه و بوده عقدش دیشب شعوربی امیر   -

 گذاشتید چرا! گفتید؟ شبه چرا! وایوای گفت؟ بهش کی فهمید؟ چطوری -

 !بفهمه؟

 دونستی؟می تو -

 .بود داده خبر بهم عزیز! آره -

 نگفتی؟ ما به چرا پس -

 .نیست حرفا این وقت االن -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

29 

 

 :گفتم و امبوالنس داخل بردمی رو رزا داشت که آقایی سمت رفتم

 طوره؟ چه خواهرم حال آقا -

 .بیمارستان ببریمشون دبای. هست ۶ فشارشون. شده وارد بهش بدی شوک   -

 و زدن بهش سرم. رفتیم بیمارستان به آمبوالنس پشت مامان با و شدم ماشین سوار

. دستم تو گرفتم رو دستش و تختش کنار رفتم. بمونه دور استرس از باید گفت دکتر

 :گفتم ب**ل زیر

 !فقط کن تحمل تو. خواهری میشه درست-

*** 

 رزا

 

 رو سرم. بیمارستانم معلومه. شدم روروبه سفیدی اتاق اب و کردم باز رو چشمام کمکم

 یادم چی همه یهو؟ شده چی جام؟این من چرا. بود دستم روی ماکان سر. برگردوندم

 .شدم روروبه قرمزش چشمای با و کرد بلند رو سرش. زدم صدا رو ماکان و اومد

 کرد؟ رو کار این من با چرا داداش -

 :گفت. داد آرومی فشار   رو دستم

 .نداشت رو لیاقتت! خواهری میشه درست -

 مامان و شدن وارد بابا و مامان و شد باز در. دیگه نگفتم هیچی. ریختم اشک فقط

. اومدمی صدابی چشمام از که بود اشک فقط من ولی بوسید، رو سرم بابا و کرد بغلم

 .همین فقط!" کرد؟ رو کار این من با چرا. "بود ذهنم تو سوال یک
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 ماکان. اومدم خونه به خرابی حال با. کرد مرخصم و اومد دقیقه ۳۰ از بعد دکتر

 بابام با که فهمیدممی رو مامان صدای گاهی. رو موضوع این زدن   حرف کرد قدغن

 .ازشون فهمیدمنمی هیچی که مبهمی هایحرف. زدمی حرف

*** 

 شده صدابی اشک  . منرفت بیرون اتاق از نرفتم، مدرسه. گذشت هم دیگه یدوهفته

 .میشم آروم ماکان آغوش با فقط و شبم و روز کار

 متوجه عطرش بوی با بودم پتو زیر که طورهمین شدن، باز از بعد. اومد اتاق در صدای

 شبرادرانه گرم آغوش دست رو خودم حرف بدون. اوردم بیرون رو سرم. ماکانه شدم

 .بود درگوشم الالیی مثل صداش و سپردم

 یک پیش رو خواهرم ببرم خواممی! مدرسه نرفتی امروزم که تو! برم خواهریم قربون -

 زبون شیطون   رزای واسه دلم. کنه آروم هم تو خواممی و کرد آروم رو من که نفری

 !خیلیا شده تنگ درازم

 !داداشی؟! هق ،هق ،هق -

 جونم؟ -

 .شدم خسته -

 : کرد زمزمه. شد ترتنگ دستاش یحلقه

 از بهتر لیاقتت تو. داده دست از رو چی که بخوره افسوس کن کاری! شو محکم رزا-

 .شرمهبی اون

 : گفتم. کردم بلند رو سرم
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 طوری؟ چه-

 .بفهمی تا بیرون بیا. بکن رو کارات -

. شدم خسته خودمم. بیرون رفت اتاق از و کرد باز رو دستاش یحلقه و زد لبخندی

 چرا؟ که برسم سوالم جواب به باید. بگیرم انتقام باید. بشم قوی باید

 سرم هم مشکی شال یک و پوشیدم جین مشکی شلوار و بلند مشکی مانتوی یک

 بود شده خیره و بود نشسته خاموش تلویزیون   رویروبه ماکان. بیرون رفتم. انداختم

 با. نیست خونه ما جز کسی معلومه که طوراین. درگیره ذهنش بود معلوم. بهش

 و شد خارج خونه از حرفیهیچ بدون. اومد خودش به ماکان من، مصلحتی   یفهسر 

 سرم. کرد حرکت. ماشین جلوی نشستم سرش پشت منم. ماشینش پشت نشست

 .کردم زمزمه رو گذاشت ماکان که آهنگی. دادم تکیه شیشه به رو

 تو کارهای سر ببینم آزار قدر چه"

 تو پای بدم دست از رو آبروم قدر چه

 من جای اومده کی االن که جهنم به

 تو جای نیومده کسی که جهنم به

 جهنم به

 بخوابم آسوده فکر با شب یک تونمنمی که جهنم به

 انتخابم این با آوردم در رو بازار چشم  

 چی که دنیا یگوشه این کنم کز قده چه عذابم تو از بعد نمیشه تموم که جهنم به

 چی که االح خوب کرده ولم رفته گذاشته
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 کنه آبم لعنتی خودخوری   این قدر چه

 کنه خرابم و خورد خوادمی که جهنم به

 بخوابم آسوده فکر با شب یک تونمنمی که جهنم به

 انتخابم این با آوردم در رو بازار چشم

 عذابم تو از بعد نمیشه تموم که جهنم به

 جهنم به

 مبخواب آسوده فکر با شب یک تونمنمی که جهنم به

 انتخابم این با آوردم در رو بازار چشم

 عذابم تو از بعد نمیشه تموم که جهنم به

 چی که دنیا یگوشه این کنم کز قده چه

 چی که حاال خوب کرده ولم رفته گذاشته

 کنه آبم لعنتی خودخوری   این قدر چه

 کنه خرابم و خورد خوادمی که جهنم به

 بخوابم سودهآ فکر با شب یک تونمنمی که جهنم به

 انتخابم این با آوردم در رو بازار چشم

 عذابم تو از بعد نمیشه تموم که جهنم به

 جهنم به

 خوابم به آسوده فکر با شب یک تونمنمی که جهنم به
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 انتخابم این با آوردم در رو بازار چشم

 "عذابم تو از بعد نمیشه تموم که جهنم به

 (باران-جهنم به)

 

. بود شرکت مثل که بودیم بزرگ برج یک رویروبه. کردم بلند رو سرم ماشین ترمز   با

 .کردم نگاه ماکان به تعجب با و برگشتم

 من به. بشی محکم تا کنه کمکت تونهمی خونده، روانشناسی که دوستامه از یکی -

 !کن اعتماد

 ... .آخه -

. نایستادم تپشت ولی داشتم، دوستت کهاین با و کردم کوتاهی حقّت در! رزا ببین -

 زندگیت دمنمی اجازه خودتم به حتی. ذارمنمی دیگه ولی بیفتی روز این به گذاشتم

 !کنم جبران بذار کنممی خواهش. کنی جهنم رو

 بهم رو اعتماد این. بود قلبم قوت و کردمی آرومم که بود ماکان فقط چندوقت این

 در. زدم لبخندی. مکن گوش حرفش به بهتره پس بسپرم، بهش رو خودم که داده

 .کردم باز رو ماشین

. اومده راد ماکان کنه اعالم گفت. رفت منشی سمت ماکان شدیم، مطب وارد وقتی

 :گفت کرد، قطع رو تلفن دختره کهاین از بعد

 .منتظرتونن! بفرمایید -
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 و قدبلند. میز پشت بود وایساده ماکان همسن   پسر یه. شدیم وارد و زدیم در

 :گفت" اومدخوش" و ماکان سمت. کرد دراز رو دستش. مهربون یقیافه با چهارشونه

 جان؟ ماکان کنینمی معرفی -

 .رزا خواهرم، -

 :گفت و من سمت کرد دراز رو دستش

 .هستم مهدی! بختمخوش -

 و انداخت رو دستش. دادم رو جواب سرد سالمی با. کردم نگاه دستش به طورهمین

 .ذارممی تنهاتون من -: گفت ماکان. ییدبفرما کرد اشاره و زد لبخند

 آقا. نشستم میز جلو صندلی   روی رفتم. شد خارج اتاق از کنم مخالفت اومدم تا

 :گفت. نشست رومروبه دکترم آقای همون یا مهدی

 !متاسفم. شده چی شنیدم ماکان از -

 .نگفتم هیچی

 !بگید؟ چیزی خوایدنمی -

- . ... 

 مخالفتی بدون من کنید، سکوت بخواهید که هم فردا تا! خانم رزا ببینید -

 .کنید شروع داشتید دوست هرموقع پس. روتونمروبه سینهبهدست

 چی. کرد گرم رو دلم که شد چی دونمنمی. کردم نگاه چشماش تو. کردم بلند رو سرم

 شروع از. کردن تعریف به کردم شروع و انداختم پایین رو سرم که دیدم نگاهش تو

 که خوندمی درس داشت عزیزجون یخونه روز یک امیر و بود سالم ۱۲ که یموندوست
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 و امیر و بیرون رفتن عزیز و خاله با مامان بدونم کهاین بدون. رسیدم مدرسه از من

 اتاق مهتاب و بودن خواب متین و مبین که تنهان، خونه مهتاب و رها و مبین و متین

 هامبل روی رفت من، روی به در کردن باز از عدب رها و خوندن کتاب مشغول عزیزجون

 رو لباسام تا باال یطبقه اتاق   رفتم روز آن. شد تلویزیون دیدن مشغول و نشست

 کردم سالم. دیدم دست به کتاب نشیمن داخل رو امیر که بخورم غذا برم. کنم عوض

 خارج در از خواستم کههمین. کردم عوض رو لباسم. بستم رو در و شدم اتاق وارد و

 :گفتم. بود امیر کردم، نگاه. تو اومد و کرد باز رو در یکی بشم،

 داری؟ کاری چیه؟ -

 :گفت

 .بگم بهت باید چیزی یه! آره -

 شده؟ چی -

 .بگم تا بشین بیا -

 "بفرما" گفتم. نشستم تخت روی رفتم

 :کرد شروع و انداخت زیر رو سرش و زد لبخندی

 ندارن حق هابچه االنم همین که دونیمی خودتم. بود تو به حواسم بچگی از من رزا -

 .کنن اذیتت یا بزنن حرفی بهت

 .نکنی خوبه! کنی؟ طرفداری ازم گفتم من مگه -

 !بشه؟ تموم حرفم تا باشی ساکت میشه -

 :بده ادامه تا نگفتم هیچی
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 من. داشت فرق بقیه با تو به حسم بچگی همون از من... من بگم، طوری چه -

 !رزا دارم تتدوس

. بود زده وخشکم بودم کرده تعجب. باشه داشته دوست رو من امیر کردمنمی باور

. ترسیدم بدنم. شدم داغ. دستش بود گرم گرفت؛ رو دستم. نشست کنارم اومد پاشد

 به رو سرش. نیومد بیرون که بود داشته نگه محکم قدراین ولی کشیدم، رو دستم

 :گفت و کرد نزدیک وشم.*گ

 واسه بیام که دیگه چندسال. باشیم باهم بیا ولی ایم،بچه دونممی! رزا عاشقتم نم -

 .رو تو کنممی خودم از همیشه

. نداشت معنی حرفا اون یهمه فهمیدم حاال و گذشت زود قدر چه. رفتم زمان اون به

 :اومدم خودم به مهدی صدای با. کرد خیس رو صورتم یهمه اشک

 باشه؟ کافی امروز واسه خوایمی -

 از خداحافظی یک با و داد دستم دستمالی که دادم تکان مثبت ینشانه به رو سرم

 واسه رو سرش. گرفت رو دستم و شد بلند. ماکان سمت رفتم و بیرون اومدم اتاق

 و کرد ماشینم سوار حرفی بدون و داد تکان بود، ایستاده اتاقش در   کنار که مهدی

 .خونه اومدیم

*** 

 یکمی بود دوشم روی که باری از انگار دیگه. کردمنمی گریه. بود شده بهتر حالم

 به دودفعه ایهفته ماکان با من و گذشتمی سرهم پشت روزها. بودم شده خالی

 آرومم حرفاش با. کردممی تعریف واسش رو ماجرا یهمه و رفتممی مهدی دیدن

 از بعد مدرسه و میشدم بهتر روز به روز. کردمی زیاد رو نفسم به اعتماد و کردمی
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 مدت این خاطر به جمعه روزهای و مدرسه. برم گرفتم تصمیم مهدی با دوم یجلسه

. رفتهمی افسری یدانشکده ماکان فهمیدم هاتازگی. رممی اضافه کالس نبودم، که

 به حتی معماری؛ یرشته رهمی کردنمی فکر همه. دونستننمی بابا و مامان جز کسی

 بهش منم شغل، این مزایای و هاخاطره تعریف   با. افسری برم داد یشنهادپ منم

 ولی خونمون، میاد عزیز و نشده خبری هیچ اینا خاله از دیگه. شدم مندعالقه کمکم

 به حتی جاستاین جالب. بزنه خاله یخانواده درمورد که حرف یا خبر یک از دریغ

 پایان امتحانات و گذرهمی دوماهی. مبیننمی رو کدومشون هیچ امتصادفی صورت

 یرشته دانشگاهی  پیش یدوره یهمه همیشه مثل ، ۲۰ معدل   با. شده تموم ترمم

 ماکان و مهدی راه این تو. شممی آماده کنکور یواسه دارم االن و کردم تموم رو ریاضی

 .پلیسی برای بخونم ماکان مثل خواممی منم. کننمی کمکم خیلی

 آشناشون فائزه با! خوبه و ماه خیلی. بود آرام اسمش شدم، آشنا مهدی خانم   با

 شیطون رزای دیگه که تفاوت این با صمیمی؛ و خوب دوست تاسه شدیم. کردم

 و ندارم حوصله دونهنمی بابا چارهبی. خودم یواسه شدم خانمی بابا قول به و نیستم

 !سوالمم جواب دنبال قلبم ته هنوز و کنممی سرگرم رو خودم درس با فقط

 تا خونممی نماز دارم تاحاال دیشب از. دارم شدیدی استرس. میاد کنکور جواب امروز

 : زنممی حرف خدا با دارم االنم. کردم کارچی ببینه بره فرستادم رو ماکان. بشم آروم

 بهم رو داداشم ولی دادم دست از رو امیر کرد، خوردم کرد، بد بهم امیر خدایا -

 تنها فقط من! زندگیم تو کن موفقم کنممی خواهش ازت. کنه آرومم که بخشیدی

 !میشم نابود من بگیری ازم اینم اگه! شده درسم دونیمی خودت خوشیمدل

 پرت اتاق از رو خودم. اومد ماکان صدای که کردممی دل و درد و ریختممی اشک

 .هامزحمت جواب شده چی که دوختم چشم ماکان هایب**ل به. بیرون کردم
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 .بیا کجایی؟ رزا! رزا -

 :گفتمی طورهمین و دادمی تابم. کرد بغلم افتاد، من به چشمش تا

 که ایرتبه! منی خواهر تو! خودمی؟ مثل تو گفتم دیدی! خواهری؟ دیدی -

 !گممی تبریک. رسیدی هدفت به. آوردی رو خواستیمی

 دست مامان و رها. کردم خداروشکر ندبلندبل و زدم جیغ که شدم خوشحال قدراین

 رو هاشگونه زمین، گذاشتم ماکان وقتی. کردمی نگاهم لبخند با بابا و زدنمی

 ذوق کلی رها. بوسید رو پیشونیم و گفت تبریک اونم بابا، دل تو رفتم. کردم س*و*ب

 خودش اام نمیارم، خودم روی به. ناراحتم مامان از هنوز. بده خبر فائزه به رفت و کرد

 و جیغ با. گرفتم ازش رو گوشی و رها سمت رفتم. دهنمی گیر بهم زیاد و شده متوجه

 قرار آورده خوبی یرتبه اونم کهاین واسه خوشحالی و فائزه یصدقه قربون کلی

 .شام بیرون بریم باهم امشب و بدیم خبر آرام به گذاشتیم

 از بعد که من دل ته از ایهخنده و فازی پرت و چرت حرف   کلی از بعد رو گوشی

 از بعد. زدم زنگ آرام به. رفتم اتاقم سمت به و کردم قطع بود، اومده لبم به چندوقت

 که گفتم رها به. بام بریم بعدم رستوران، بریم شد قرار خندیدن و زدن حرف کلی

 مشکوک خیلی هاتازگی که ماکانم و شونخونه بیاد دوستش قراره و نمیاد گفت

 منتظر رستوران بعدم و فازی دنبال بریم ۷ ساعت شد قرار و کرد قبول سر با زنه،می

 .آرام و مهدی

*** 

 ماکان
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. نشناختمش اول. بگیره رو رزا سراغ تا پیشم اومد رزا دوست فائزه، بود؛ پیش ماهسه

 مونخونه در. بودمش ندیده میشد دوسالی. بود کرده تغییر و بود شده بزرگ خیلی

 .عقب برگشتم دختری نازک صدای با که کردممی باز رو در کلید با داشتم. بودم

 !ماکان آقا سالم -

 بفرمایید؟ سالم؛ -

 .بگیرم رو وقتتون چنددقیقه میشه اگه خواستممی -

 کنید؟ معرفی رو خودتون میشه! ببخشید -

 نشناختید؟ یعنی! وا -

 !بشناسم؟ باید -

 .رزا دوست ام،فائزه! ببخشید اوه -

 :گفتم. نیوردم خودم روی به ولی کردم بتعج

 .شنوممی بله -

 :گفت و کرد اخمی

 سرباال جواب مامانتون زنممی زنگ خونتون به هرچی. بگیرم رو رزا سراغ اومدم -

 به شده؟ چی بگید شما میشه. نمیاد که اممدرسه. خاموشه خودشم گوشی   و دهمی

 !نگرانشم خیلی خدا

 این مثل خوبی دوست که رزا حال به خوش" گفتم خودم با. انداختم پایین رو سرم

 .کنه کمکمون رزا درس واسه بتونه شاید!" داره

 .بیاید دنبالم -
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 اول. شدم سوار و ماشین سمت رفتم بده، رو جوابم بدم اجازه کهاین بدون بعدم

 رو عقب در. اومد ولی نه، یا بیاد که کردمی تحلیل و تجزیه داشت انگار. کرد مکثی

 شاپیکافی رویروبه باالتر، خیابان یه. کردم حرکت و نگفتم چیزی. نشست و کرد باز

 دید تو که رو میز ترینایگوشه و شاپکافی داخل رفتیم. شدیم پیاده و داشتم نگه

. نشست روییروبه صندلی   روی و اومد امفائزه. نشستم رفتم. کردم انتخاب نبود،

 :گفت

 معصوم دختر به. اوردم باال رو سرم رزا؟ شده چی بگید زودتر ماکان آقا میشه -

 به کردم شروع و کردم نگاه بود، شیطون اشقیافه برعکس چشماش که چادری

 شچهره از عصبانیت. خیسه صورتش دیدم شد، تموم حرفام وقتی. کردن تعریف

 داره طوراین واسش دختر این که مهمه این واسه قدر چه رزا مگه آخه. کنهمی بیداد

. گرفت دستم از بردم؛ سمتش دستمالی. واسم داشت تعجب جای ریزه؟می اشک

 .کرد لبی زیر تشکر یک

 طوره؟ چه حالش االن -

 .داره تأثیر بهبودش تو خیلی دوستم. شده بهتر -

 .بگید من به برمیاد دستم از کمکی هر -

 ... .نبو چندوقته این که رزا درس واسه راستش -

 و کنه فراموش رو عوضی اون تا کنممی بتونم هرکاری. پیشش ببرید رو من -

 .بیاره دستبه زیادی هایموفقیت

 و نگفتم چیزی رزا خاطر به بازم ولی نیومد خوشم بود، پریده حرفم وسط کهاین با

. ۹ ساعت شب تا بود ما یخونه ۵ ساعت عصر، هرروز خانم فائزه که شد طوراین
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 بابای و بود مریض بابا که شبی از ولی بردش،می بابا یا بالشدن اومدمی باباش هااول

 خوشم اوال. افتاد من دوش روی بار این خانم، دنبال بیاد تونستنمی خودشم

 صاحب شده االن و کرد باز جا دلم تو دختر این که شد چی دونمنمی اما اومد،نمی

 !قلبم

 تیر با رو دخترا یسایه و شدنمی رد دختری کیلومتری   از که کسی راد، ماکان من،

 از گرفتمی تهوع حالت و میشد اخمو زد،می حرف فائزه از رزا وقتی که کسی زد؛می

 که بعدش رستوران، ریممی که امشب. خانم فائزه این عاشق شده االن کاراشون؛

 برم منه، با مطمئنم که اونم دل اگه. بگم بهش گرفتم تصمیم. کنم شپیاده رممی

 .اریخواستگ

 مانتوی یک رزا و سر به چادر همیشه مثل فائزه. شدیم رستوران وارد رزا و فائزه با

. خوشتیپ و وارخانم همیشه مثل و بود سرش یشمی شال و مشکی شلوار و یشمی

 و رسیدن هم مهدی و آرام بعد دقیقه ۵. بودم داده سفارش که میزی سمت رفتیم

 کنار مهدی، رویروبه آرام و من کنار مهدی. شد شروع پرسیاحوال سالم و هاروبوسی

 .نشست فائزه

 .گلیم خانم دوتا این مهمون   امشب پس: مهدی

 !چـــی؟: رزا و فائزه

 .دیگه قبولیه شیرینی  ! بکشید خجالت: مهدی

 که جااین. هاکثیف ساندویچ این رفتیممی گفتیدمی خواستیدمی شیرینی! بابا نه: رزا

 .کنم خالی رو بمجی یهمه باید من

 .کنن مبارک جیب تو دست باید امشب خانم! خیر نه! زرنگی! عه: مهدی
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 کردممی نگاه رزا به لبخند با. کردنمی بحث فائزه و رزا و مهدی و خندیدیممی همه

! شه؟می چی حاال! وایـی. رفت لبم روی از لبخند دیدم، سرش پشت که چیزی با که

 :گفت. برگشت. مهدی به زدم پام با. دوباره نشه دب حالش ببینه رو این رزا اگه

 شده؟ چی -

 درست. شد رستوران وارد دختری دست تو دست که کردم امیری به اشاره سرم با

 قبال  . امیره این فهمید مهدی. نشستن رزا سر پشت ما، میز از ترطرفاون میز تاسه

 :گفت نشنون، دخترا کهطوری ب**ل زیر. بودش دیده ایدفعه چند

 !باش آروم تو. نمیشه چیزی -

 با زدن حرف سرگرم   قدراین. نیست جااین حواسش اصال   دیدم کردم؛ رزا به نگاه یک

 مهدی با و کشیدم عمیق نفس چندتا. بینهنمی هم مهدی و من که دختراست

 .بود رزا به حواسم چشمی زیر که طورهمون شدم، زدن حرف سرگرم

*** 

 رزا

 

 .خوردن مشغول بعدش. شدیم آروم و چید رو میز اومد، گارسون وقتی

 !نامردن اینا قدر چه خدایی! کنم حساب بیارم کجا پول همه این حاال! وایــی

 ماکان صدای با بعدم. خوردم کنم، حساب رو پولش طوری چه کهاین به فکر با رو غذا

 :گفتم. صندوق سمت رفتم فائزه با. شدیم پا« .بریم» گفتمی که

 شد؟ قدر چه سه یشماره میز ببخشید -
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 .میز اون شده حساب خانم -

 .عقب برگشتیم ماکان صدای با که کردیم نگاه دیگه بهم فائزه با

 .بریم باشید زود! کنن؟ جیبشون تو دست دخترا و باشم جااین من ذارممی مگه -

 !من بشم خودم داداشی قربون -

 : گفت ب**ل زیر و کرد اخم

 !نکنه خدا-

 داداش خان به بازی نیش   یک با خانم دیدم. دادم تاب رو سرم. اومدنمی فائزه صدای

 .نخاله این به زنهمی زل خیلی ماکانم. چیه اینا بین بفهمم باید من. زده زل ما

 .درنیومده خانمش و مهدی صدای تا دیگه بریم بهتره: ماکان

 .ایستادم صدایی با که بریم اومدیم

 .۷ یشماره میز حساب خانم، -

 امشب؟ االن مدت همه این از بعد چرا کرد؟می کارچی جااین این! نداشت امکان! نه

 گوشم زیر. برگردونم رو سرم نذاشت و گرفت رو بغلم زیر ماکان دیدم! خدا وایــی

 :گفت

 !کنممی خواهش! جونم آجی برو! برنگردون رو سرت! برنگرد -

 گوش عقلم حرف به و نباختم رو خودم. برنگردم که کردمی نگاهم التماس با فائزه

 :وگفت نزدیک اومد مهدی. بیرون زدم رستوران از و دادم

 دیدش؟ -
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 .بودش دیده هم مهدی پس داد؛ تکان سر ماکان

 خوبی؟: مهدی

 و دادم تکیه صندلی به رو سرم و شدم سوار. ماشین سمت رفتم. نگفتم هیچی

 حتی که امیر من با کردی کارچی ببین. میادن اشکمم حتی دیگه. بستم رو چشمام

 گفتمی عقلم. سنگ تیکه یک شده قلبم! بشنوم اتفاقی طور به خوامنمی صداتم

 ...عش بود، امیر رزا گفتمی دلم! باش خوشحال. نکن خراب رو شبت

 بهش کردم سعی. نشستم صاف و کردم باز رو چشمام! نیست من هیچی   اون! نه

 .نکنم فکر

 داداش؟ ریمی کجا -

 .خونه -

 بام؟ بریم نبود قرار مگه پس -

 .خونه بریم بهتره دیگه نه -

 .بام ریممی! نخیرم -

 .سمتم برگشت. ترمز روی زد

 خوبی؟ -

 !اهــوم -

 ضبط سمت بردم رو دستم. زدم لبخند. ازم داشت گریه و خودزنی توقع چارهبی

 ."بام ریممی" که گفت. مهدی به زد زنگ و کرد حرکت ماکان. ماشین
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 فائزه سمت برگشتم. باشم شاد خواممی من که حاال غمگینه هاشآهنگ یهمه! اهاه

 :گفتم و بود آروم عجیب امشب که

 دنبالته؟ فلش! کاه زیر آب یدختره هوی -

 .دنبالشه بازیش مسخره فلش همیشه دونستممی

 :گفت. گرفت سمتم رو فلش

 .من نه تویی کاه زیر آب -

 پهالنحامد! اهنگ میگن این به ببین! بهبه. گرفتم ازش رو فلش و کردم ایخنده

 رقص و رانندگی با بازیمسخره ماکانم و خنده و مزگیبی فائزه و من و خوندمی داشت

 .بام رسیدیم تا فرمون پشت

 !شدید؟ طوراین شما که بود غذاها تو چی: مهدی

 .خندیدیممی فائزه و من

 .پرید سرمون از هوش! داداش دونمنمی: ماکان

. من سمت اومد آرام. گذاشت مهدی یشونه روی رو دستش و مهدی به زد چشمک

 :گفت

 ها؟بچه کنیم کارچی حاال -

 :گفتم. خندیدم

 .بخون آواز دهن یه گل، ماکان   آقا -

 :گفت و کرد ساختگی اخم ماکانم. خنده زیر زدم
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 !کوچیکه؟ آجی ندازییم دست رو ما حاال! نکنه درد شما دست -

 !داری خوبی صدای خدایی -

 .خانم میشه منم نوبت! باشه -

 .کردنمی نگاه ما به تعجب با آرام و مهدی و خنده زیر بود زده فائزه

 دوتا؟ شما کنیدمی نگاه طوراین چرا -

 .بخندیم ماهم بگید! چیه؟ قضیه: مهدی

 یهو رو ضبط صدا که گفتم آرام و مهدی واسه ماشین تو رو ماکان بازی  مسخره منم

 کردن شروع آرامم و مهدی! خــخ. شعالی صدای این با. خوندمی خودش و بستمی

 و آرام با و نشستیم نیمکتی روی رفتیم. دادیممی حرص رو ماکان و خندیدن به

 کردن قبولم افسری اگه. زدیممی حرف بزنم رو دانشگاه کدوم کهاین درمورد مهدی

 فائزه با گرفتن بستنی یبهونه به هم ماکان. بودم کرده که رو ریزیبرنامه و همیش چی

 همون که میان هم به قدر چه گفتم خودم با هم کنار همیدگه با رفتنمی وقتی. رفت

 که شدم مطمئن االن ولی بودم کرده شک. کرد تکرار رو حرفم بلند مهدی لحظه

 داداشمه، کهاین از جدا! خوبیه و فهمیده پسر ماکان. کرده گیر همدیگه پیش دلشون

 با بحثمون به و دادم بیرون صدا با رو نفسم. کنهمی بختخوش رو فائزه مطمئنم

 .دادیم ادامه هابچه

*** 

 ینشونه این و بود باز جفتشون نیش. اومدن فائزه و ماکان که بود گذشته ساعتی ۱

 :گفتم. کردم باز رو دستام و ایستادم فائزه رویروبه. شدم بلند پس. بود خوبی

 !کوچولو داداش زن بغلم بیا -
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 دور رو دستاش اومد بود شده سرخ خجالت از که صورتی با فائزه و خندید ماکان

 :گفتم گوشش در آروم. کرد حلقه کمرم

 !شدی؟ عاشق که گینمی من به حاال! برات دارم -

 !باشه طرفه یک ترسیدم خدا به -

 .شماست پیش دلش آقا کردممی مطمئنت که یگفتمی من به خوب -

 داریم؟ عروسی کی! هندی فیلم دیگه بسه: مهدی

 .داداش کنیممی خبرت خواستگاری بریم. بگیم هاخانواده به حاال: ماکان

 .داداش میام خودم نکنی خبرمم: مهدی

 خونه، رسیدیم وقتی. بودیم بیرون شب ۲ ساعت تا. گذشت خوش خیلی شب اون

 و گفتم" بخیر شب" ماکان به. بود بقیه خواب ینشانه این. بود خاموش هاقبر  همه

 رو سرم. تختم روی پریدم. کردم عوض عروسکی راحتی لباس با رو لباسم. اتاقم رفتم

 .برد خوابم بالشت روی نگذاشته

*** 

 دیشب. دوروز این نکردم فکر امیر به اصال  . عجیب شب اون از گذرهمی دوروزی

 و کردن قبول باز روی با هااون و گذاشت درمیان بابا و مامان با رو فائزه جرایما ماکان

 بهش خانم فائزه که( فائزه مامان) مریم خاله و اینا فائزه یخونه زد زنگ صبح مامان

. خدمتشون برسیم کی که دهمی خبر و گهمی آرش عمو به گفت بود، گفته قبال  

 .بده خبر مریم خاله قراره دافر . گذشت چندروز این مثل امروزم

*** 
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 شب آن فردای مریم خاله. امروز تا داداش خواستگاری   شب از گذرهمی ماهی یک

 تو همه. بعدش دوشب میشد که خونشون بریم جمعه شب داد اجازه و زد زنگ

 و دادمی آمار و زدمی زنگ دفعه یک ساعت، یک هر فائزه و داشتن تکاپو خونه

 یاجازه با و گفت رو بله خانم فائزه. خواستگاری رفتیم جمعه شب. گرفتمی

 ماه یک این. خوند فائزه پدربزرگ بینشون محرمیتی یصیغه آرش عمو و عزیزجون

 مخدر مواد با مبارزه ستاد سروان جناب ماکان،. هستیم عروسیشون کارهای درگیر

 آقاجون از که پولی با اینا فائزه یخونه نزدیک متری ۱۷۰ آپارتمان واحد یک و هست

 رو این شرطی به و کردنمی قبول آقا چون زور؛ هزار با البته خرید؛ بود رسیده مامان به

 آماده رو اشجهیزیه داره هم فائزه. برگردونه مامان به کمکم رو پولش که پذیرفت

 کمک جفتشون به باید و داماد و عروس خواهر شدم من نداره، خواهر چون. کنهمی

 یهفته و گذشت خوش خیلی بازم داشت، که هاییخستگی با ماه یک این. کنم

 هر و خودشه تو چندروزی   رها. ماکانه داداشم تنها عروسی  . غدیره عید شب   دیگه

 .بکشم حرف زبونش زیر از باید ولی شده، چی بفهمم نتونستم کردم کاری

 فامیل به بزرگی شیرینی   بابا همین خاطر به. کرد قبولم افسری یدانشکده راستی

 کارای دنبال بودم رفته ماکان با امروزم. داد نداریم، ازشون خبری هیچ که خاله جزبه

 عزیزجون. برد خوابم نشده سه و کردم پرت تخت روی رو خودم خسته. نامم ثبت

 ،ماکان عروسی   بیاد خاله و کنن آشتی خاله با که مامان به بود داده گیر بود چندروزی

 من عروسی، بیان اگه گفت. عزیزجون دست روی ریخت پاکی آب ماکان دیشب ولی

 مدت این درطول منم. بینیدنمی رو رزا و زنم و من رنگ دیگه و زنممی بهم رو عروسی

 بهشون حسی هیچ. داداشم عروسی بیان که خواستنمی دلمم. زدمنمی حرفی اصال

 .مشونببین خواستمنمی فقط. تنفر حتی نداشتم؛
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 زن و مریم خاله و مامان و آرایشگاه یه رفتیم رها و آرام و فائزه و من. عروسیه امروز

 خودم. ایستادم آینه رویروبه. اومدم خودم به آرایشگر صدای با. رفتن دیگه باهم عمو

 بازوزیبای مدل موهام. خواستممی که بود همونی. بودم شده خوب. کردم نگاه رو

 و کوچیک تاج یک. بود کرده باز وسط از رو سرم فرق و بود شده پیچیده بیگودی

 رو سفیدم پوست که بود الیت آرایشم و بود گذاشته سرم روی نگین پر ظریف

 بلندی هایآستین و بود دوختخوش البته و بلند که لباسم و دادمی نمایش ترجذاب

 از قسمتی و ستیناشآ روی و بود کرم رنگش و بود تنگ پایین تا دامنشم و داشت

 رو بود ابریشم ساتن از خودش و بود حریر آستیناش یپارچه. بود شده کار اشسینه

 .بودم پوشیده

 اتاق از فائزه. دنبالمون بیاد که مهدی منتظر آماده، و بودن شده قشنگ آرامم و رها

 و مشکی درست چشمای خودش! بود شده زیبا خیلی. اومد بیرون عروس مخصوص

 با که داشت سفیدی پوست و ایقلوه هایب**ل و کوچولو دماغ و شیطانی هایابرو

 آرایشگر تذکر با که کردیم بغل رو همدیگه. بود شده العادهفوق امروز آرایش ترکیب

 زده حرفی بینمون که نذاشت ماکان اومدن خبر و در زنگ صدای. شدم جدا ازش

 دستش لبخند با و هاششونه روی ختاندا رو شنلش و فائزه جلوی اومد ماکان. بشه

! کروات و مشکی شلوار کت این تو بود خوشتیپ داداشم قدر چه! وایی. گرفت رو

 سوار ماهم و کرد راهنمایی ماشین تو رو عروسش مردانه و بود شده کامل مرد یک

 .بود گرفته عروسی واسه بابا که باغی سمت رفتیم و شدیم مهدی ماشین

 صبح فردا. خودشون یخونه رفتن فائزه و ماکان و شد تموم شیخو و خوبی به امشب

 چه که هــوف. عسل ماه رنمی بود، استانبول واسه بلیط دوتا که فائزه بابای کادوی با

 ماه ۱۰ این یهمه که خندیدیم و کردیم شادی و رقصیدیم قدراین! خستم قدر

 .شد جبران ناراحتی
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*** 

 بعد سال ۴

 

 دانشگاهم کهاین به. کنممی فکر سال ۴ این هایاتفاق به. ایستادم اتاق یپنجره کنار

 پیش آمیزموفقیت که هاییعملیات و ماکان و دارم که باالیی هوش لطف به. شد تموم

 پیش هفته یک. مخدر مواد با مبارزه ستاد قسمت یکم   ستوان شدم االن بردم،

 عنوان به مخفی طور به ایدب که داد عملیاتی پیشنهاد بهم هدایت سرهنگ جناب

 رئیسش درمورد چیزیهیچ که باندی. بشم عقرب باند وارد گروه یک سرپرست یک

 تا که ایرانه جوان قاچاقچی ترینبزرگ رئیس، همین پسر دونممی فقط دونم؛نمی

 کارش نشده، دیده تاحاال که کسی عقرب، و نگذاشته جا خودش از مدرکی هیچ حاال

 و دبی هایشیخ به ایرانی دخترهای فروختن و مخدر مواد و دارو و انسان قاچاق

 و داره خطر گهمی ماکان. ذارننمی جا به خودشون از مدرکی که دیگه کار هزاران

 رو عقرب و ببینم رو کثافت این خواممی. برم دارم دوست من اما زیاده، ریسکش

 من" گفتم بهشون و نگسره پیش رفتم صبح امروز. گرفتم رو تصمیمم. کنم نابود

 .برم من و بشه برگزار ایجلسه دیگه دوروز شد قرار و!" عملیات یواسه امآماده

 .عقب به برگشتم ماکان داد   و شد باز شدت به که در صدای با

 ... .مگه! کار؟این داره خطر قدر چه دونیمی نفهم؟ یدختره کردی کارچی: ماکان

 !رو خطر این پذیرفتم و دارم دوست خودم -

 !خواهشا   بیا عقل سر! داری؟ دوست رو چی رزا -
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 بگی خوایمی امروز که رو خطرا این یهمه شدم شغل این وارد وقتی ببین داداش -

 !گردمنمی بر تصمیمم از من ببافی، فلسفه و بزنی داد قدر هرچه االنم و پذیرفتم رو

 !نداری عقل! نداری عقل -

 روی رو دستم و سمتش رفتم. گرفت دستاش بین رو سرش و تخت ب**ل نشست

 .دادم قرار ششونه

 !هستم خودم مواظب! نترس داداش -

 ششونه روی رو سرم و کنارش نشستم. کرد نگاه چشمام تو. گرفت باال رو سرش

 .گذاشتم

 رو من کردممی فکر مرگ به که زندگی شرایط بدترین در! هستی بهترین تو داداش -

 تصورم برعکس تو داشتم، بداخالقی و دعوا توقع ازت که وقتایی. دیبرگردون زندگی به

 به حسی چه" پرسیدنمی ازم پیش سال ۵ اگه. هستی و بودی گاهمتکیه و مهربان

! دارم دوستش گممی افتخار با االن ولی!" بیزارم ازش! تنفر" گفتممی" داری؟ ماکان

 من خودت داداشی ولی! ذارممی بذار کنار رو کار این بگه اگه که دارم دوستش قدراین

 االن. دادی پیشنهاد بهم رو کار این خودت. دادی بهم مبارزه قدرت و کردی تشویق رو

 زیر از یکی پیش چندسال که کسایی با کنم مبارزه برم مدت همه این از بعد خواممی

. نبود کرده کثیف رو رها خواهرم، تنها بودم شده متوجه دیر اگه هاشونمجموعه

 بین از رو باندشون ترینبزرگ ریشه از باید من. کردن خم رو پدرم کمر که کسایی

 !ببرم

 .بوسید رو امپیشونی. کشیدن آغوشش به رو من ماکان هایدست

 !خواهری سپردمت خدا دست -
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 .دنیا داداش بهترین بغل تو فشردم رو خودم. اومد لبم روی لبخند

 .اورد خودمون به رو ما رها صدای

 !گذرهمی خوش خیلی من بدون که بینممی! بهبه: هار 

 تاییسه. بغلش کرد پرت رو خودش رها و کرد باز رو دستاش از یکی ماکان و خندیدیم

 مرد یک مثل ماکان. کرد پیدا نجات رها که کردم شکر رو خدا و بودیم همدیگه بغل

 .داریم رو برادر این خواهر دوتا ما و دوتامونه پشت

 !کردید تسخیر رو من وهرش خوبه -

. کردمی نگامون لبخند با و بود ایستاده رومونروبه کمر به دست که بود فائزه

 پیش هادوقلو از که شکمش و فائزه سمت رفتیم. رها و من شدیم بلند. خندیدیم

 .بوسیدیم رو بود اومده

 رفت؟ حوصلمون بیرون یایدمی پس کی! بره فسقلی دوتا قربون عمه -

 !فهمیمی کندن رو سرت پوست وقتی! نکن عجله میان :فائزه

 .کردم خداروشکر بازم و بود شده بلند هامونخنده صدای

 عملیات رممی من که گفت بشه، ماجرا اصل متوجه بابا کهاین بدون جورایی یه ماکان

 با ولی ترسید، بابا اولش. برگردم کی نیست معلوم و رممی دیگه روزسه احتماال   و

 .اومد کوتاه ماکان دادن قلب قوت

 اصرار قدر هرچه. برسونن راه سر که بردن عزیزجونم و رفتن شام از بعد اینا ماکان

 از بعد و اتاقم رفتم. گفتم بخیری شب یک خسته. پیشمون بمونه نشد راضی کردیم

 بازتاق و گذاشتم بالشت روی رو سرم. تخت روی شدم پرت عروسکیم لباس پوشیدن
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 عمران لیسانس فائزه. کردم فکر سال ۴ این های اتفاق به. زدم زل سقف به. خوابیدم

 عروسی   از بعد. دهنمی بهش کردن کار یاجازه ماکان و بارداره که ماهه ۷ االن و گرفته

 دیدم خونه، اومدم و دانشگاه بودم رفته که روز یک. شد بیشتر رها به شکم ماکان،

 رها اتاق از صداهایی و مانند سیگار بوی. ادمی بدی بوی ولی نیست خونه کسی

 رو رها خواستمی دلم دیدم که ایصحنه با. اتاقش سمت رفتم صدابی. اومدمی

 رها کنار که دختری. زدممی فریاد که بودم عصبانی قدراین! بکشم رو خودم! بکشم

 با و بره نذاشتم و گرفتم رو جلوش کنه، فرار که برداشت رو اشروسری بود نشسته

 اصال   رها. برسونه رو خودش گفتم و ماکان به زدم زنگ. داشتم نگهش بدبختی هزار

 روشروبه یصحنه وقتی و رسید زود ماکان. خندیدمی بلندبلند. نبود خودش حال تو

 رها و کالنتری بردیم رو دختره. شد خم و شکست کمرش دیدم واضح طور به دید، رو

 پا سر رو همه بازم ماکان ولی شدن، نابود فهمیدن قتیو بابا و مامان. بیمارستان رو

 و کردهمی پخش مدرسه تو مواد و بوده رها یمدرسه دوست شد معلوم دختره. کرد

 فرستادن رو دختره. کرده پیدا اعتیاد خواهرم و رها داده هشیش سیگار عنوان به

 و شد پیرتر بابا .اعتیاد ترک کلینک گذاشتیم دوماه رو رها و تربیت اصالح کانون  

 به که دوماه از بعد که ایستادیم رها پشت قدراین ماکان و من ولی رفت، بین از مامان

 و نیاوردیم خودمون روی به ما کدومهیچ اما. خونه اومد شده پاک گذشت، سختی

 خاله ولی کردن آشتی مامان و خاله. مسافرت عزیز با رفته رها کردنمی فکر فامیل

 حرفای بین اما. بودمشون ندیده اصال منم و نداشت رو ما یونهخ به اومدن حق

 دیگه و همیشه واسه کانادا رفته گرفته بورسیه مهتاب که بودم شنیده مامان

 داره دختر یک معرفتمبی آقای اون و خوننمی درس دارند متین و مبین و گردهبرنمی

 زندگی کرج رفته اینم. دبودن کرج اهل خانمش فامیل انگار. شده دوسالش االن که

 نه و دلتنگی نه ؛است خنثی اشخانواده و خودش به من حس هنوزم و کنهمی
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 و وابستگی و نبوده عشق این. گفتمی راست مهدی شاید. تنفر حتی نه و افسرده

 !دونمنمی! طوریه؟ چه عشق پس. بوده عادت

 .رفتم خواب به جلسه نهایی تصمیم به فکر با و گذاشتم هم روی رو چشمام

*** 

 .شد تمام امروزم یجلسه

 طبق و شدیم قبول ماموریت این واسه دیگه هایبچه از چندتا و احمدی ستوان و من

 خوبی پسر که احمدی ستوان و گروه سرپرست شدم قبل هایموفقیت از من یسابقه

 و رئیس عنوان به بود، سام اسمش که احمدی و من. بنده راست دست شد بود،

 سرپرست زیر از یکی طریق از. ما هاینوچه شدند هابچه از تا ۴ و ردستیا

)...(  هتل ریممی فردا از. شدیممی اصلی باند وارد نقشه طبق ما عقرب، هایگروهک

 .کنیم شرکت کامی مهمونی   در تا

 یهمه بود معلوم و میشد پیدا موادمخدرها و هانوشیدنی انواع! ایمهمونی عجب

 ایستاده کامی که میزی سمت به. میاد موزیک صدای فقط و هستن تکلف گردن اینا

 گرم همه با زود که شدم روروبه ایساله ۳۰ پسر یک با تصورم برعکس. رفتم بود

 .گرفتمی

 آقای معاونم،.[ کردم دراز احمدی سمت رو دستم] ایشونم و هستم موحد رز سالم؛ -

 !شایان

 !آمدین خوش! خانم رز! بهبه -

 :شد روروبه اخمم با که اورد جلو رو دستش

 !بداخالق چه! اوه اوه -
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 اگه نشم، شما معطل که دارم کار قدراین و آقا نیومدم گذرونیخوش واسه من -

 .مطلب اصل سر برید میشه

 با. رفتمی زیرزمین به که هاپله سمت کرد مونراهنمایی لبخند با بعد تعجب با اول

 با. رفتیم پایین هاپله از. افتادیم راه سرش پشت کامی یهانوچه از چندتا و سامی

 کرد؛ باز و رفت درا از یکی سمت به. داشت زیادی درهای که شدم مواجه بزرگی سالن

 باندن، هایشاخه از بود معلوم که مرد چند. شدیم داخل. بود جلسه اتاق مثل

. کردم سردی سالم .چرخید ما سمت به سرا یهمه ما ورود با. میز دور بودن نشسته

 در به رسیدن تا فرعی درهای یهمه اینا معلومه که طوراین. شدم آشنا شونهمه با

 ترفندهای با و کردم اعالم. هستن مخدر مواد فروش و خرید عنوان به رو گروهم اصلی

 اون از بعد. دادمی آمدی خوش اعالم همشون ب**ل روی لبخند بودم، گرفته یاد که

 .بود گرفته واسمون اداره که ویالیی یمرفت مهمونی

*** 

 با. ببریم پی کاراشون از خیلی به تونستیم و گذشت کامی با کردن کار از ماهی یک

 واسه عکس جاها همه از بود دوربین چشمش داخل و بود جغد شکل که گردنبندی

 انستو و زدمی حرف بزرگی یمعامله از کامی که بود چندروزی. فرستادممی ماکان

 دنبال سام و من معامله این یواسه بود قرار و بود کرده باز جا کامی دل تو بد احمدی

 .بریم کامی

 .مرز ب**ل واسه کنیممی حرکت امشب ای؟آماده: کامی

 .کنیم حرکت االنم همین تونیممی! امآماده -

 !میاد خوشم بودنت خشن ازهمین -
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 داخل میکروفن. نشستم حیاط یهگوش تاب   روی. حیاط تو رفتم و کردم اخمی

 .رسوندم ماکان به رو امروز کار گزارش و کردم روشن رو انگشترم

 گذشته مرز از بار. مقصد به رسیدیم زود صبح. کردیم حرکت که بود شب نه ساعت

 از ها،بسته رفتن   کجا به شدن تعیین و رسیدنمون با که بود ما منتظر انبار داخل بود،

 داخل عرب، هایشیخ از یکی با که اصلی یمعامله سراغ رفتیم .شدیم خارج انبار

 استراحت از بعد و رفتیم هااتاق به رسیدیم، هتل به وقتی. بود شهر هایهتل از یکی

 اند عرب بود معلوم که مرد دوتا که نشستیم میزی سر. هتل رستوران اومدیم

 وارد وقتی. نبود رستوران وت ایدیگه کَس   نفر،پنج ما جز و بودن نشسته رومونروبه

 .ایستادن رستوران در که دیدم رو هیکلی مرد تاسه میشدیم، رستوران

 دخترا خرید برای هاعرب فهمیدم جلسه شروع از بعد. کردم روشن رو جغدم چشم

 معامله فهمم،نمی من کردمی فکر که عربی یجمله چند گفتن از بعد کامی و اومدن

 و اینا سر بذارن خواستنمی که کالهی متوجه هاشیخ هایحرف بین که کرد شروع رو

 به شدن نزدیک برای موقعیت بهترین رو این و شدم شد،نمی متوجه عقلکم کامی

 و شد ساکت که گرفتم کامی صورت جلوی ایست صورت به رو دستم. دیدم عقرب

 عربی هب پاشدم بعدم. کردم رو رو دوتا اون دست و زدن حرف عربی کردم شروع من

 اگه که شناختنمی رو عقرب چون شیخ دوتا اون. گیرهنمی صورت معامله گفتم

 سه رو پول دخترا این ازای در. افتادن کردن غلط به کنه،می نابود رو همشون بفهمه

 فردا و کنیم فکر باید گفتم که تعجب از بود مونده باز کامی چشمای که کردن برابر

 .بدیم خیر بهشون

 زیر بزنه حرف اومد کامی تا. اومدن دنبالم سام و کامی که هتل بیال سمت رفتم

 :گفتم ب**ل
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 ! جااین خفه-

 از بعد. اومدنمی دنبالم دوتا اون. اتاقم برم که آسانسور سمت رفتم. شدم بلند و

 درمیان عقرب با باید گفت اونم و کردم کامی با بدی بحث شدم، اتاق وارد کهاین

 به وگرنه بکنه، رو کار این چشمام جلو جاهمین گفتم منم. هبد خبر بعد و بگذاره

 و ترس! نشده مهم چیز این متوجه که بوده نادان قدراین که رسونممی عقرب گوش

 .شماره به زد زنگ حرفی بدون. زدمی داد چشماش تو عصبانیت

 !فوری. بزنم حرف خانداریوش با باید -

-  ... 

 .هاعروسک فروش درمورد -

- . .. 

 !باشه -

 .کرد قطع رو تلفن و

 شد؟ چی -

 .کننمی خبر گفت -

 .مونیممی منتظر جاهمین پس -

 .نشستن اتاق کنار یکاناپه روی سامی با. داد تکون رو سرش

 .شد بلند کامی گوشی   صدای که بود گذشته ساعتینیم

 بله؟ -
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-  ... 

 کالهبرداریه فهمیدیم ندوستا از یکی کمک با. نشد انجام فروش بگید داریوش به -

 .خرنمی رو هاهمون قیمت برابر سه با االن و

-  ... 

 .موحد رز! بله -

-  ... 

 !چشم -

 :گفت و کرد نگاه من به و کرد قطع

 .کنیممی حرکت امشب همین و ببیندت خوادمی عقرب -

 معامله؟ پس: سام

 .شد کنسل -

 به رو سرم و کردم شگیهمی اخم ولی رسیدم بهش باالخره کهاین از خوشحال

 .دادم تکان باشه ینشانه

*** 

 ماکان
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 امروز. سالمه معلومه فرستهمی که اطالعاتی با هرروز و رفته رزا که میشه ماهی یک

! خدایا! اوه. عقرب دیدن رهمی فردا و شده نزدیک عقرب به قدم یک داد خبر بهم

 !باش مواظبش خودت

 یک نیستم من وقتی که خونمونه مریممامان رروزه. شده ماهگینه وارد تازه فائزه

 که نمیاد خوشم ولی نیست خودم دست! امکالفه امروز. نگیره دردش فائزه موقع

 نه انگار! خورندمی قهوه همدیگر کنار نشستن االن و اومده کنار خاله با راحت مامان

 که دیده رو آقاجون خواب دیشب گهمی و پریشونه عزیز. افتاده اتفاقی که انگار

 پیدا ور دایی گفتم عزیز به. آوردهمی رو پیمان دایی اسم همش و نبوده خوش حالش

 .نزدیکیم دایی به گفتمی قلبم تو چیزی یک ولی دونمنمی. کنممی

 تماس. زدم لبخندی. افتاد صحفه روی فائزه اسم و اومدمی گوشیم زنگ صدای! اوه

 :کردم وصل رو

 جونم؟ -

 پس؟ اییکج ماکان -

 .بزنم سری یک عزیز به اومدم -

 !بده من به خبری یک من عزیز   خب! وا -

 .کردم فراموش که شدم کار درگیر قدراین! ببخشید -

 !خونه بیا زود اما بخشممی -

 .افتممی راه االن! چشم -

 !فعال باش؛ خودت مواظب -
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 .فعال -

 .خونه سمت رفتم و کردم فظیخداحا اینا مامان و عزیزجون از. کردم قطع رو گوشی

*** 

 رزا

 

 ریممی بلکه ویال؛ ریمنمی که تفاوت این با تهران، سمت به دوباره کردیم حرکت امروز

 .هست داریوش اسمش بودم فهمیده االن که عقرب پیش

*** 

 آرتام

 

 " آرتام: "نویسممی آینه روی بر انگشت با

 دنیای این در. کنمنمی فکر ایدیگه کس   به بگم بهتره یا دیگر یواژه به واژه این جز

! کیستم؟ من آوردند، روی من گناهان   آغوش به خود بیشوکم که هاییآدم بین بزرگ،

 برادری دروغ با بود، گرفته خوی ریا با که کسی گناهکارم؟ مغرور پسر یک تنها آیا

 همه که هستم کسی تام،آر  من،. دادمی فریب را آن و این فراوان هاینیرنگ با کرد،می

 تنها! آری! پدرش نه اینه بزرگ عقرب داندنمی کسی و شناسندمی عقرب را پدرش

 خاطی   یبنده! خدایا؟ کیستم من راستی به! هستم؟ چه من. خدایم و دانممی خود

 چه. کردم انتخاب خود را راه این چون ندارم عبایی گناه و خالف از! خالفکارم من! تو؟

 خواهم تهی نیز من اما! اش؟بنده! خدا؟! خودم؟! کند؟ کمک من به اندتومی کسی
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 از مملوء نباشم شوم؟ پاک خواهممی آیا! خواهم؟می.! چیز هیچ و چیز همه از ماند؛

 دانمنمی. خواهممی چه دانمنمی خود! سرگردانم! دانمنمی شوم؟ خالی گناه؟

 هایناله و آه. امنشانده اشک به را دیدگان! امشکسته هادل! شود؟می چه سرانجامم

 به و گذرممی توجهبی! دهمنمی بهایی هاآن به من ولی است سرم پشت زیادی

 گناه راحتی به تواندمی که کسی! سیاه عقرب! هستم آرتام من. دهممی ادامه گناهم

 من. شود تررنگکم و کم غرورش از ایذره نگذارد ولی بشکند را مردم دل. کند

 قدم که راهی این در! کند؟ منصرف را من تواندمی چیز چه. خواهممی چون توانممی

 از نیمی تاریکی که دنیایی این در! کند؟ کارم از منع مرا تواندمی چیز چه گذاشتم

 آیا. ستسیاهی تمامش چون ندارد روشنایی من چشم به که دنیایی. است وجودش

 اصال! دانمنمی خود کیست؟ او راستی به بخشد؟ روشنایی دلم به که هست آدمی

 با. کردم زندگی هاآن با. بودم هاآدم این یهمه بین بودم، من دارد؟ وجود کسی چنین

 خود. ستدردیبی روی از که هایشانخنده و غم با آشناام، هایشانناله و هاگریه

 بر نسیمی نچو. شودمی چه گذارممی لطیفشان دنیای بر پای وقتی که امدیده

 و کنممی ویران را وجودشان سهمگین طوفانی چون آخر در ولی وزممی آنها یپیکره

 امخفته وجدان! خواستم چنین خود! آری! خفته؟ وجدانم! دارم؟ ترسی آیا. گریزممی

 آن جلوی توانممی خود چون ندارم هراسی آن بیداری از! دارم دوست چنین را

 من تکبر و غرور با تواندمی نیرویی چه! بایستد؟ من جلوی واندتمی چیز چه. بایستم

 من! است پوچ عشق چون! نیست چون ندارم؛ قبولش! چیست؟ عشق! کند؟ مبارزه

 و گریزممی آن از! بیزارم عشق از! بشناسم که خواهمنمی چون شناسمنمی را عشق

 .است من دست چیز همه. دهمنمی تن آن به

! شدمی خفه کاش ای! نبود مهم برام کرد؛می گریه. کردم هشنگا غلیظی اخم با

 .بود اعصابم رو صداش
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 !کنید شخفه -

 !هامبچه به کنید رحم پدرم، یک! آقا کنممی خواهش -

 .شدم خارج زیرزمین از سوزیدل ایذره بدون. زدم رو همیشگی خندنیش

 !هه. اددمی نشان رو خودش گوشی روی بابا اسم. خورد زنگ گوشیم

 بگو؟ -

 !بزنی؟ حرف پدرت با نشدی بلد درست هنوز -

 .رفت پدرمم رفت مادرم وقتی! شناسمنمی پدری من! پدر! هه -

 !نکن شروع دوباره بسه؛ -

 کارت؟ -

 دختر یک کمک به که داشتن گذاشتن کاله قصد سری این های  شیخ! برگرد -

 .انداختیم گیرشون

 !دختر؟ یک -

 !؟شده چیزی! آره -

 !بگیره رو هاعوضی این مچ باید دختر یک که شدیم ضعیف قدراین فقط نه؛ -

 .برگرد گممی همین برای -

 نداری؟ ایدیگه حرف -

 ... .حر به کن گوش -
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 ولی عقرب گنمی بهش. زدم خندینیش. کردم قطع رو تماس. بده ادامه نگذاشتم

 خیابان چند فقط! برگشتم؟ میشه ماهی یک من نداره خبر که است عقربی چه این

 حس. چشمام جلو اومد نادر یچهره باز! اون نه منم سیاه عقرب. دارم فاصله باهاش

 .ببینم رو دختر اون باید من. دختره یک از بیشتر انتقامم و تنفر

 !بهمن -

 .شد زده اتاق در

 .داخل بیا -

 آقا؟ بله -

 .بیار ازش شب تا واسم دقیق آمار. شده داریوش گروه وارد تازه دختر یک -

 !چشم -

 .بری تونیمی -

 چشمام روی رو ساعدم و کشیدم دراز تخت روی. سراغم اومد سردرد بازم! آه

 .گذاشتم

*** 

 رزا

 

 دستم. شد داخل ماشین و شد باز در کامی، تماس با و بودیم عقرب ویالی رویروبه

 که بود سوییت یک در، کنار. کردم روشن رو دوربین و بردم گردنبندم سمت رو

. جنگل یک مثل بود، درخت از پر چپ و راست سمت. هاستنگهبان از معلومه
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 سمت استخر یک رفتیم، جلوتر که یکم. باشه جااین داخل ساختمانی کردم شک

 یک و چپ سمت مجنون بید درخت یک زیر بزرگ سفید تاب یک و بود راست

 مرد چندتا ورودی در  . شدیم پیاده و کرد خاموش رو ماشین. روروبه بزرگ عمارت

 و ردیاب خداروشکر. لباسم داخل گذاشتم رو بندم گردن من که بودن ایستاده هیکلی

 با کردنمون چک از یعد! کردم خاموش ویال به ورود از قبل رو میکروفن و شنود

 حالت که بزرگ سالن یک. بود بزرگی عمارت واقعا  . دادن رو ورود یاجازه دستگاه،

 و هاستاتاق معلومه که باال یطبقه به خوردمی پله راست سمت و بود شکلایرهد

 روروبه و نبود مشخص داخلش که دیدیمی رو آشپزخونه چپ سمت رفتیمی وقتی

 هاییحیوان یشده خشک سر   اقسام و انواع دیوار، روی. زیرزمین به خوردمی پله

 اتوماتیک دارچرخ صندلی روی مینهشو رویروبه مرد یک. بود اینا و گوزن مثل

 .بود ما به پشتش که بود نشسته

 !طوره؟ چه -

 زنم؟می دید دارم فهمید طوری چه! اوه: سام

 .کردمی زمزمه گوشم کنار آروم که بود سام صدای

 عقرب   گنمی من به. نکرده معرفی شما به رو من کامل کامی! نکن تعجب -

 !چهارچشمی

 گندمی موهای! داره آشنایی یقیافه قدر چه خدایا! اوهه. تمونسم برگشت زمانهم و

 و گوشتی بزرگ دماغ و ترسیدمی ازشون آدم که روشنی سبز درشت چشمای و

. بود خیره من به اونم! اومدمی آشنا عجیب. مردونه ابروهای و ایقلوه هایب**ل

 :گفتم. زدم پوزخندی

 !هستم موحد رز منم -
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 کرد بلندی یخنده

 !اومد خوشم -

 .من خندنیش بازم و

 !میشم مرخص من آقا: کامی

 !هری -

. بیرون اومد آشپزخونه از خانمی یک که داد فشار رو ایدکمه یک صندلیش کنار

 :گفت و کرد کوتاه تعظیم

 آقا؟ بله -

 .کن راهنمایی اتاقشون به رو آقا و خانم -

 !آقا چشم -

 نگاهی یک سام. افتاد راه ما جلوی و کرد بلند رو ما دستی ساک حرفی بدون بعد و

 بزرگی نشیمن سالن که باال رفتیم هاپله از. بیافته راه گفتم بهش سر با که کرد بهم

 .بودن شده جا سالن این دیوارهای روی که زیادی درهای با داشت

 رو بعدم و داخل برد رو دستی ساک. کرد باز رو در و رفت هااتاق این از یکی سمت به

 :گفت من به

 ! بفرمایید-

 و مشکی-قرمز دکوراسیون با بود اتاقی شدم، داخل وقتی. برد کناری اتاق به رو سام و

 بهداشتی   سرویس از مشخصه که در یک و داشت حیاط به رو که بزرگی یپنجره

 و تخت روروبه بزرگ آرایش میز یک و ایدونفره خواب تخت. بود اتاق ورودی در کنار
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 و کردم چک طورهمون. دادم جا کمدها داخل رو وسایلم. تخت کنار هایدیواری کمد

 ساپورت یک با زرشکی گشاد یمردانه پیراهن یک و حوله. شدم دوربین متوجه

 شدم مطمئن اول شدن، برهنه از قبل. حمام سمت رفتم. برداشتم زیرلباس و مشکی

 از بعد. بیرون اومدم پوشیدم لباس. گرفتم دوش یک بعد نباشه، جااین دوربینی

 رفتیم و بیرون اومدم اتاق از. انداختم سرم روی مشکی شال یک موهام، کردن خشک

 .بود نشسته جاهمون هنوز. پایین یطبقه

 :گفت کامی

 !ببینید رو من خواستیدمی-

 بدون منم. بنشیم روشروبه یکاناپه روی کرد اشاره دست با. من سمت برگشت

 .ردمک قبول حرفی

 !آره -

 بود؟ چی دلیلش -

 هایی*ض*و*ع اون دست تونسته که بوده دختری چه ببینم کهاین -

 .بخونه رو ه*د*ا*ز*م*و*ر*ح

 !چیه؟ من تکلیف. دیدیت که االن -

 !بدم همکاری پیشنهاد بهت خواممی -

 !کنم؟ قبول کنیدمی فکر -

 !نکنه قبول تونهنمی کسی -

 !چرا؟ موقعاون -
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 .داری رو پیش بازم و رفتی که امهاییراه این یهمه رئیس من چون -

 کنم؟ قبول اگه رسهمی بهم چی -

 .خورهمی خودت به %۳۰ کنی،می که هرمعامله -

 !کمه -

 .دممی که بردم باال خیلی همینم -

 .کردید دعوت رو من به شما جاماین اگر. ندارم رو شما با همکاری به نیاز من -

 .هست خیلیا رزویآ همینم ولی -

 !نیستم خیلیا جزء من -

 !دی؟می دست از درازیزبون این با رو سرت دونیمی -

 االن و بدم دست از رو سرم ممکنه هردقیقه دونستممی شدم، کاراین وارد وقتی -

 .بیام جااین به گروهم اعضای به خبر بدون که نشدم احمق قدراین هنوز

 !کنی؟می مقایسه خودت یکوچولو گروه با رو من باند -

 .کنی امتحان تونیمی -

 .بمون دممی بهت ۴۰% -

 !درخدمتم فعال -

 .کنی استراحت بری تونیمی -

 یهو. کردم حرکت داشت تعلق من به فعال که اتاقی سمت به. شدم بلند ازصندلی

 .برگشتم و اومد یادم چیزی یک
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 .چیز یک مونهمی فقط -

 چی؟ -

 .بنداز کار از رو من اتاق هایدوربین -

 .گممی هابچه به -

 .رفتم هاپله سمت به

*** 

 داریوش

 

. چشماش رنگ مخصوصا  . انداختمی راضیه و مرضیه یاد رو من عجیب دختر این

 آرتامم مطمئنم. دختر نه میشد پسر داره که زرنگی این با باید این اخالقش برعکس

 .میاد خوشش ازش

*** 

 رزا

 

 .زدند رو در که بودم کشیده دراز تخت روی

 بله؟ -

 .اومدیم هادوربین واسه خانم -

 .تو بیا -
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 سنی معلومه که جوان پسر دوتا. شد باز در که کشیدم شالم روی دستی و نشستم

. شدند کار مشغول اجازه یک با و داخل اومدند هاهیکلیمرد همون از یکی با ندارند

 رو دوربینی تا بودم شده خیره نکاراشو به و بودم نشسته تخت یلبه روی منم

 .بیرون رفتن و شد تموم کارشون که بود گذشته ساعتینیم. نکن فراموش

. برداشتم سرم از رو شال دفعه این که تفاوت این با کشیدم؛ دراز تخت روی دوباره

 دنیابه عمه هایفسقلی ماه این! بود شده تنگ امخانواده یواسه عجیب دلم

 اشکال خوب ولی زایمان   موقع نیستم فائزه پیش من میاد بوش که طوراین. اومدنمی

 !کنه زایمان راحتی به و سالمت به... انشاا! نداره

 ولی گشنمه واقعا چون خورن،می شام کی دونمنمی و جاماین که هست اولی شب  

 گوشم تو رو هنذفری. ظهره از بعد ۶ ساعت چون نیست شام از خبری مطمئنن االن

 .هدفم به و کردم فکر بود افتاده واسم دوره این که هاییاتفاق به. گذاشتم

 !پیداست هم نگفته بگویم؟ چه"

 !دوتاست؟ یا یکی مگر دل، این غم

 گیسویی؛ است ریخته همم به

 !هاستمدت است ریخته همم به

 !پیداست هم نگفته بگویم؟ چه

 !دوتاست؟ یا یکی مگر دل، این غم

 ؛گیسویی است ریخته همم به

 !هاستمدت است ریخته همم به
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 .برگردان را دل آن یا برگرد، یا

 .بنشان را آتش این یا بنشین یا

 سرگردان؟ کی تا آخر! جان ای آه

 !رویا ای! رو زیبا ای

 .برگردان را دل آن یا برگرد، یا

 .بنشان را آتش این یا بنشین یا

 سرگردان؟ کی تا آخر! جان ای آه

 !رویا ای! رو زیبا ای

 .برگردان را دل آن یا برگرد، یا

 .بنشان را آتش این یا بنشین یا

 !"سرگردان؟ کی تا آخر! جان ای آه

 (عقیلی ساالر-بگویم چه)

*** 

 آرتام

 

 خودم به در صدای با که امرفته گذشته به و امنشسته پنجره رویروبه صندلی، روی

 .اومدم

 آقا؟: بهمن
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 .تو بیا -

 داده دست از تصادف اثر بر رو شهخانواد پیش سالچند که فرزندیتک موحد، رز -

 دست سام اسم به پسر یک. کنهمی پخش مواد که گروهکی رییس شده االن و

 ماه یک این تو بوده خوب کارش چون. شدن آشنا کامی با مهمونی تو که راستشه

 ... معا برای مرز ب**ل رو این برده خودش با کامی

 اش؟بقیه -

 .زرنگه خیلی گهمی چون امروز بسته قرارداد باهاش خانداریوش -

 !بندهمی قرارداد من یاجازه بدون که تو با کرده غلط داریوش -

 چشمام که بزنم حدس تونستممی عصبانیت از پاشدم، صندلی از که طورهمین

 و رفتم جلو چندقدم. برد پی شدمی بهمن رفتن عقب از رو این شده؛ خون یکاسه

 :گفتم

 .عمارت ریممی فردا بده خبر هابچه به -

 !آقا چشم -

 .مرخصی -

 ساعد و کردم پرت تخت روی رو خودم. کردم روشن سیگاری من. بیرون رفت بهمن

 فردا که دهمی خبر بهش االن دونستممی. گذاشتم چشمام روی رو دستم یکی اون

 .رممی

*** 

 رزا
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 :گفتم و نشستم. پاشدم. زدنمی رو دراتاق

 ؟بله -

 !منم: سام

 .تو بیا -

 .گیرهمی بزرگی مهمونی   فرداشب معلومه که طوراین و رسهمی عقرب پسر فردا -

 !میاد داره شازده پس -

 .نیست اینا مثل پسره! باشه جمع خیلی باید حواسمون ولی آره -

 !نترس. ایناس مثل یکی اونم -

 ... .اما -

 !نداره اگر و اما -

 .دیوار به بزن داشتی کارم اگه. کردنن شک تا اتاقم برم من -

 چیه؟ مگه ترسن؟می ازش قدراین چرا دونمنمی! اوف. رفت سام و دادم تکان رو سرم

 !دیگه باباشه مثل یکی اونم

 !خانم -

 بله؟ -

 .است شام وقت -
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. انداختم سرم روی خاکستری شال یک و کشیدم دستی ور لباسم پاشدم! عجب چه

 آدم یک موندم من. مخصوص صندلی روی بود، نشسته میز الیبا عقرب. پایین رفتم

 .مشکوکه جاهایی یک! کنه؟ سرپرستی رو بزرگی این به باند   این تونسته طور چه فلج

 راست دست جورایی یک و وکیل که کیوانی آقای و بود نشسته چپ سمت سام

 خواستم شام از بعد. نشستم سام رویروبه و کردم سالمی. بود سام کنار بود، عقرب

 ... که اتاقم برم

 .بدم بهتون خبری باید! بمون: عقرب

 . بده را شازده اومدن خبر خواهدمی دونستممی

 عقرب. خوردممی قهوه و بودم نشسته سام کنار شومینه، رویروبه یکناپه روی

 .فردا کارهای دنبال رفت شام از بعد کیوانی و بود نشسته همیشگی سرجای

 جااین فرداشب. ایران گردهمی بر سالسه از بعد آرتام ظهر به نزدیک فردا: عقرب

 پس. هستند عربمم هایمشتری از چندتا مهمونی این داخل که بزرگی مهمونی  

.[ برگردوند من سمت رو سرش] دیگه چیز یک و باشه جمع حسابی حواستون

 نه یک با! نیست من مثل اون! ممنون آرتام با کردن بحث و فضولی و درازیزبان

 کنید سعی کردید، ثابت من به رو خودتون که طورهمین. دنیا اون فرستتتمی گفتن

 !کنید ثابت اونم به

 سینهبهدست و پام یکی اون روی انداختم رو راستم پای. گذاشتم میز روی رو فنجان

 :گفتم

 ونحواسم چشم بگم باید هامشتری درمورد! گممی تبریک رو پسرتون برگشت   -

 حرف و کنممی دفاع حقم از همیشه من بگم باید خانآرتام یدرباره اما! هست جمع
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 هر گذاشتم راه این تو رو پام هم وقتی[ سرم به زدم دستم با! ]رهنمی سرم توی زور

 همیشه مثل درست رو کارم! نترسونید مردن از رو من پس کردم؛ فکر مرگ به لحظه

 شب.[ شدم بلند صندلی از. ]نه یا بشینم دلش به فمطر  ندارم امکاری. دممی انجام

 !بخیر

 .دادم رو اخطار من! باش خودت مواظب -

 لباس. شدم اتاقم وارد و باال رفتم هاپله از. دادم تکان رفتممی که طورهمون رو دستم

 نصف  . خوابیدم و پتو زیر خزیدم صورتم، کردن پاک از بعد و پوشیدم رو معروسکی

 از آروم طورهمون. نداشت آب تختم کنار پارچ! لعنتی! اه. شدم بلند تشنگی از شب

 یطبقه که درها از یکی از مبهمی صداهای که پایین یطبقه اومدم. بیرون زدم اتاق

 نگاه در زیر از آروم خیلی. در پشت رفتم آروم آروم. بود باز در زیر. اومدمی بود پایین

 .زنهمی حرف عکس با داره و هدستش عکس یک عقرب دیدم. کردم

 یک قبال انگار دیدمش که االن تا صبح دیروز از! زدمی مشکوک خیلی! بود روانی اینم

 یادم کردممی فکر قدر هرچه! خیلی بود آشنا ولی دونمنمی. بودمش دیده جایی

 که بود اینا از یکی دونمنمی. کیانی یا و خالی کیان   یا مهرکیان فامیلیش اومدنمی

 که خودم به! شناسمنمی اسم به اصال نه کیان. آرتام کیان داریوش، کیان   گفتنمی

 صاف! رو من ندید کسی خوبه. آقام این اتاق در پشت ایدقیقهپنج دیدم اومدم،

 نشده سه و اتاقم برگشتم و خوردم آب لیوان یک. آشپزخونه رفتم ساکت و ایستادم

 .برد خوابم

*** 

 رو لباسم. شستم رو صورتم و دست توالت، رفتم. شدم بیدار اومدمی که صداهایی با

. کردم عوض مشکی کلفت ساپورت یک و سفید-سیاه بلند آستین تونیک یک با
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 شال. زدم مالیم رژ یک. زدم رو صورت پودر و زدم بافت یک و بستم باال رو موهام

 مشغول خدمتکارا ایین،پ رسیدم وقتی. بیرون زدم. انداختم سرم روی رو خاکستری

 جای عقرب و بود نشسته کاناپه روی سام و بودن شب یواسه میزها چیدن

 .نشستم سام پیش و کردم سالمی. خوردنمی قهوه داشتن. همیشگی

 نرسیدن؟ پسرتون آقا -

 .برسه باید هااالن -

 :گفت و کرد باز رو سالن در هاهیکلی مرد همون از یکی نشده تموم داریوش حرف

 .رسیدن خانآرتام! آقا -

 روی که بلند مشکی موهای و قدبلند پسر یک که شدیم بلند جامون از سام با

 و ورزشکاره معلومه هیکلش از و سبزه صورت با بود افتاده چتری حالت پیشونیش

. شد سالن وارد اومدن،می سرش پشت که مرد دوتا با چشماش روی دودی عینک

 هایچشم. داشت خشنی یقیافه ترسیدم؛ لحظه یک برداشت، رو عینک وقتی

 صورتی ای  قلوه هایب**ل و خشن ابروهای و بود شب سیاهی به که درشت مشکی  

 ابرو کنار که شکستگی یک و بود کرده ترقشنگ رو صورتش ترکیب که دماغی و رنگ

 .نکشید طول بیشتر زدن دید این دوثانیه. بود چپش سمت

 !بابا پسر سالم: عقرب

 !نمیاد پدرشم جلو! اوه اوه. شازده این جلوی چرخ با رفت و

 :گفت و جلو اومد خشنی لحن یک با که کردیم سالم

 !گنمی که باشی دختری اون باید تو -
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 : گفتم. زدم زل چشماش توی

 !بله-

 !جا؟این داشتنتنگه که دیدن بچه توی   تو چی نمیفهمم -

 :گفتم. زدم خندینیش

 !ریدمی تند خیلی -

 :گفت و کرد اخمی

 !نیستم این.[ کرد اشاره پدرش سمت به دست با] من! باش زدنت حرف مواظب -

 :زد داد رفت،می باال که هاپله از بعد و

 !وسایلم بهمن -

. اومد سمتم داریوش! رسممی رو حسابش بچه من   همین دونهنمی! کیه؟ کرده فکر

 :گفت

 .کن آماده چی هر یواسه رو خودت االن از! باش آرتام جلو زبونت مواظب گفتم -

 یواسه نداشتم لباس. اتاقم سمت رفتم خونسرد خیلی. کردمی نگاهم نگران سام

 شال و پوشیدم رنگکم آبی لی شلوار و مشکی بلند مانتوی یک همین خاطر به شب،

 کردم، ازب رو اتاق در کههمین. بیرون اومدم اتاق از دوباره. انداختم سرم روی رو مشکی

 مشکی اسپرت تیپ بازم! بیرون اوردن تشریف آرتام آقا و شد باز امروییروبه اتاق در

 در   ریلکس و زدم پوزخندی. بود مشخص موهاش از حمام؛ رفته معلومه فقط. بود زده

 .زدم رو سام اتاق
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! هبل. پایین اومدم و انداختم باال رو هامشانه. هنوز پایینه حتما نداد؛ جواب کسی

 برگشتن همه که زدم صدا رو سام بلند. نشیمن هایکاناپه روی بودن نشسته همشون

 .جمهور رئیس آقای جز سمتم

 سام؟ -

 بله؟-

 .خرید برم خواممی بیا دیگه یدقیقهده تا شو آماده پاشو -

 چی؟ یواسه خرید -

 !کن؟ بازجویی بشین گفتم -

 .پایین انداخت رو سرش

 !نه-

 !باش در دم دیگه یدقیقههن تا پس! خوبه -

 !چشم -

 با که شدممی خارج سالن از داشتم. هاپله سمت دوید. شد بلند کاناپه از فوری

 .ایستادم اومد که صدایی

 !کجا؟ -

 :گفتم طورهمون. برنگشتم

 .خرید! نشنیدید؟ مگه -

 .شنیدممی رو میشد نزدیک بهم که هاشقدم صدای
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 .بده ابجو و کن نگاه چشمام تو برگرد -

 .ترسیدم نکنه فکر که برگشتم

 !زنیدمی حرف طوراین که نیستم شما ینوچه من -

 .زد پوزخندی

 .منی ینوچه کنیمی کار من با و منی یخونه تو وقتی تا -

 .نبستم قراردادی تو با من -

 و خونه این توی خوردن آب حق کسی ندم دستور من تا که خانم بگی بهتره عقرب -

 !نداره رو گروه

 ری؟می کجا: عقرب

 !بیرون؟ بیام ت*خ*ل که خواهیدنمی. شب واسه خرید -

 :گفت و زد پوزخندی آرتام

 !نمیاد بدتم -

 :گفتم و شدم خیره صورتش تو و جلو رفتم چندقدم

 !کن باز دهن بعد و بشناس رو مقابل شخص و بفهم رو دهنت حرف -

 :گفت و دیوار به چسبوندم بردتم و گرفت دستی یک رو گردنم

 و زدنت حرف مواظب پس! نیستی سوسکم اندازه من جلو باش؛ خوایمی هرکسی -

 !باش کارهات
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 ول رو دستش وقتی. کردم کنترل رو خودم بازم ولی بکشم نفس تونستمنمی کهاین با

 :گفت و کرد من به رو پشتش. زدم خندینیش کرد،

 !ملخک جستی دفعه این -

 من بود منتظر. ایستاد سالن کنار اومد سام. بلیق سرجای نشست ریلکس رفت

 :گفت. سمتم اومد نشست، نکبت یپسره وقتی. جلو بیاد بدم عالمت

 خوبی؟ -

 یک و کردم ایاشاره. بیرون زدم لعنتی عمارت این از سریع. دادم تکان رو سرم

 سام و بیرون بود ساختمان پشت که پارکینگ از اوردن مشکی بلند شاسی ماشین

 .خرید یواسه رفتیم و جلو منم و فرمون پشت ستنش

 رو سرم. نگفتم هیچی. شیممی تعقیب داریم که گفت عالمت با سام مسیر درطول

 ماشین رسیدیم، پاساژ به وقتی. دادیم ادامه راهمون به. دادم تکان فهمیدم منظور به

 کردم روشن رو میکروفن آروم خیلی. شدیم پاساژ داخل و کردیم پارک پارکینگ تو رو

 و میکروفن و شنود نمیشه گفتم و دادم ماکان به رو چندروز این گزارش یهمه و

 مغازه داخل ساعتی یک. کجام االن گفتم بهش و داشت نگه روشن جااون رو ردیاب

 لباس یمغازه یک داخل رو ماکان. کردنمی تعقیبمون داشتن هنوزم گشتیم،می

 .شدم وارد سام با و کردم میآرو یخنده. دیدم فروشی مجلسی

 .اومد جلو فروشنده عنوانبه

 !خواهری سالم! به -

 !دنبالمونن باشه؛ جمع حواست! سالم -

 !دونممی -
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 شده؟ چیزی -

 :گفت کرد،می اشاره لباسی به که طورهمون

 عکس مهم هایچهره از امشب کن سعی. بفرست و بگیر عکس عمارت یهمه از -

 .بگیری

 !باشه -

 اکلیلی حالت ایبسته ییقه و داشت بلند آستین که مشکی بلند شب لباس یک

 :گفت. داد بهم بود

 .بپوش رو این -

 !باشه -

 و کردم عوضش! بود العادهفوق. پوشیدم رو لباس. پرو سمت رفتم! بود قشنگ خدایی

 .بیرون زدم پرو از

 چی؟ فائزه خوبن؟ اینا مامان -

 !نداره رو شما قابل بله. ... فائزه و خوبن همه! آره -

 .شده نزدیکمون یکی فهمیدم

 !کنممی خواهش -

 خداحافظی ماکان از چشمام با. شد حساب. کردم دراز سمتش رو بانک عابر کارت و

 .عمارت برگشتیم همین برای. داشتم کفش منم و." داره لباس" گفت سام و کردم
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 رو ناهارم و پایین اومدم لباسم تعویض از بعد. بودن خورده رو غذا. بود ظهر ۲ ساعت

 شب یواسه بعدش و خوابیدممی ۴ ساعت تا باید. اتاقم برگشتم. خوردم سام با

 . سپردم خواب به رو خودم پس. میشدم آماده

*** 

 حمام از وقتی. بودم استشمام درحال ساعتینیم. کرد بیدارم گوشیم آالرم صدای

 لَخت از بعد و پوشیدم رو لباسم و رسشوا با کردم خشک رو موهام بیرون، اومدم

 روی انداختم کردم فر رو جلوم از تار چند. بستم ایگوجه صورتبه باال موهام، کردن

 چشمام آرایش داشتم تصمیم همیشه برعکس. رسید آرایشم به نوبت. پیشونیم

 رفتم کفشام سمت به. شد کامل زرشکی رژ یک با شد؛ همونم و باشه غلیظ امشب

 روی ظریف پابند یک که بود چرم جنس از مشکی ریگ یه و داشت پاشنه یکم که

 هایگوشواره و دستبند و گردنبند! بود کرده زیباش و چشمگیر خیلی چپم پای

 .فرستادم خودم واسه س*و*ب یک آینه رویروبه و کردم آویز رو مخصوص

 منم. دیدنمی رو من .بود پایین سرش. بیرون اومد امشازده بیرون زدم اتاق از تا بازم

 سنگینی. ندیدمش تظاهرکردم. انداختم زیر رو سرم و دستم گرفتم رو لباس پایین  

 رو مچش دید تا. بهم شده خیره دیدم. گرفتم باال رو سرم و کردم حس رو نگاهش

. افتادم راه سرش پشت. پایین رفت حرفی بدون و کشید موهاش تو رو دستش گرفتم،

 هیکلش که مشکی بلوز یک با مشکی شلوار و کت یک: کردممی آنالیزش طورهمون

 بود معلوم که داری مارک ساعت و چرم یمردانه هایکفش. بود گذاشته نمایش به رو

 .هاستگران اون از

 رسیده منم شانسم از و بودن رومونروبه جمعیت عالمه یک رسیدیم، سالن به وقتی

 سام؛ سمت رفتم. کردم کج رو راهم. گفتنمی تبریک و زدن دست همه. آقا کنار بودم
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 برگشت نشستم، کنارش وقتی. کردمی نگاه رو جمعیت و بود نشسته صدلی روی

 :گفت و زد ایبرادرانه لبخند. سمتم

 !آجی شدی خوشگل -

 تونستمنمی ماکان جز به امیر از بعد نبود؛ خودم دست. نگفتم هیچی و زدم لبخندی

 پسرا یهمه از جورایی یک. بکنم ایساده تعریف یا ادهس تشکر یک حتی پسری به

 .گرفت امخنده که برگرداندم راست سمت رو سرم سام حرف با. بود کرده بیزارم

 .باش داشته رو جااون -

 نخود دنبال فرستاد رو شونهمه لبخندی بدون حتی آقا. بودن آویز آرتام به دخترا

 .سیاه

 !هاابله کننمی کوچیک رو خودشون قداین که داره چی این فهممنمی -

 !جیگره خیلی خدایی: وجدان]

 ![خفه تو -

 بلند صندلی از. شدنمی نزدیک بهمون داشتن وکیل آقای و عقرب با مرد چندتا

 رو آدم داشت چشماش با سالمیان مردای از یکی. برسند بهم موندم منتظر. شدم

 پیری اون از بدتر که بود شازده سال و همسن شونیکی! آشغال یمرتیکه. خوردمی

 .کردم سالم سردی به باهاشون. کردم اخمی. بود

 :گفت عربی به و گرفت پیری سمت رو دستش. معرفی به کرد شروع عقرب

 .ایران تو شیخ راست دست سامان،[ فارسی به جوانه پسر سمت. ]فاضل شیخ -
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 جفتشون به سام که بودن اورده جلو رو دستشون. کرد معرفی رو سام و من آخر در

 انداختن رو دستشون و فهمیدن ایستادم، سینهبهدست من دیدن وقتی و داد دست

 .کنارشون

 رفتیم ما. شد پخش موسیقی و شد اضافه جمعمون به آرتامم معرفی، و سالم از بعد

 فیلم جاهمه از. کردم روشن آروم رو گردنبندم. دیدم تازه که ایجلسه اتاق زیرزمین  

 بعد. بفهمه ماکان رو صداشون که کردم فعال نامحسوس طورهمین میکروفن. گرفتم

 قدراین که خوردمی بهم هاعوضی این یهمه از حالم. کشید ساعت ۱ که ایجلسه از

 که بودن وسط پسرا دختر. بود خاموش هابرق. رفتیم باال به هستن، ت*ف*ا*ث*ک

 .من پیش میاد داره سامان دیدم

*** 

 مآرتا

 

 مالیم   عطر یک استشمام با که بودم کروات بستن سرگرم شدم، خارج اتاق در   از وقتی

 بابا که بود دختری شبیه این قدر چه! نداشت امکان این نه. گرفتم باال رو سرم زنانه

 ناخواسته شد بلند که سرش با! بود کرده معرفی بهم عمه عنوانبه عکس تو

 که شدممی متوجه کفشش یپاشنه صدای از. نپایی سمت رفتم و زدم خندینیش

 از که گرفتن رو دورم جلف دخترای این قدراین رسیدم، وقتی. میاد داره سرم پشت

 عوضی فاضل   و بابا کنار و گرداندم سر دخترا پیچوندن از بعد. شد محو چشمام جلو

 :گفت عقرب که سمتشون رفتم. دیدمش سامان پسره اون و

 . جلسه بریم-
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 رو عذرش تا ندیدم خطایی هیچ که بود کرده جمع رو حواسش قدراین لسهج توی

 .بخوام

 سامان صدای. کردممی نگاه وسط هادلقک این به. بودم نشسته کناپه روی کنارش

 .سمتشون برگشت سرم که رفت رژه اعصابم روی

 مادمازل؟ دیدمی رقص افتخار   -

 پسرخاله زود چه» رز کهاین از قبل یهو که شد چی دونمنمی نبود، خودم دست

 نگاه سامان به اخم با و گرفتم رو بود کاناپه روی کنارم که دستش بده، جواب« !شد

 :گفتم و کردم

 !اومدی دیر شرمنده؛ -

. وسط بردمش خودم دنبال و بلندشدم. ندادم رو کدومشونهیچ به مخالفت یاجازه و

 .شد شروع جدید آهنگ یک و شد قطع آهنگ

Heart beats fast" 

 زنهمی تند قلبم

 بعد و کرد مکث یکم. ششانه سر رو یکی اون و گذاشتم کمرش دور رو دستام از یکی

 .کرد حلقه کمرم دور رو دستاش

Colors and promises 

 قرارا و قول و رنگا

?How to be brave 

 باشم؟ شجاع جوری چه
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How can I love when I'm afraid to fall 

 بیفتم؟ ترسممی وقتی بشم عاشق تونممی طوری چه

 .بود زده زل من چشمای به اونم. داشت عجیبی رنگ شدم؛ خیره چشماش به

But watching you stand alone 

 وایسادی، تنها بینممی وقتی اما

All of my doubt, suddenly goes away somehow 

 .رهمی بین از جوری یه یهو هامشک تموم

One step closer 

 .جلوتر قدم یه

I have died every day w 

aiting for you 

 .مُردم واست بودن منتظر با روز هر

Darling, don't be afraid 

 !نترس عزیزم

I have loved you 

 ام،بوده عاشقت

For a thousand years 

 .هزارسال واسه
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I'll love you for a thousand more 

ت هم دیگه هزارسال   واسه  !ارمد دوس 

Time stands still 

 .شده متوقف زمان

Beauty in all she is 

 .هست چیزش همه در زیبایی

I will be brave 

 .بود خواهم شجاع

I will not let anything take away 

 .بره دستم از هیچی ذارمنمی

What's standing in front of me 

 ایستاده، رومروبه که چیزی

Every breath 

 هرنفس،

Every hour has come to this 

 .میشه ختم جااین به هرلحظه

One step closer 

 .جلوتر قدم یه
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I have died every day waiting for you 

 .مُردم واست بودن منتظر با هرروز

Darling, don't be afraid 

 !نترس عزیزم

I have loved you 

 !امبوده عاشقت

For a thousand years 

 .هزارسال واسه

I'll love you for a thousand more 

ت هم دیگه هزارسال یواسه  !دارم دوس 

And all along I believed I would find you 

 .کنممی پیدات که داشتم باور همیشه و

Time has brought your heart to me 

 .رسوند من به رو قلبت زمان

I have loved you for a thousand years 

 .بودم عاشقت رسالهزا یواسه

I'll love you for a thousand more 

ت هم دیگه هزارسال یواسه  !دارم دوس 
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One step closer 

 .جلوتر قدم یه

One step closer 

 .جلوتر قدم یه

I have died every day waiting for you 

 .مُردم واست بودن منتظر با هرروز

Darling don't be afraid 

 !نترس عزیزم

I have loved you 

 ام،بوده عاشقت

For a thousand years 

 .هزارسال یواسه

I'll love you for a thousand more 

ت هم دیگه هزارسال یواسه  !دارم دوس 

And all along I believed I would find you 

 کنممی پیدات که داشتم باور همیشه و

Time has brought your heart to me 

 .رسوند من به ور  قلبت زمان
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I have loved you for a thousand years 

 .بودم عاشقت هزارسال یواسه

I'll love you for a thousand more 

ت هم دیگه هزارسال یواسه  !"دارم دوس 

(Christina-A thousand years) 

 این خوبه شده؟ چم دونمنمی. کردمی همراهیم آروم. گفتنمی هیچی رقص درطول

 !هست بغلم تو کهاین از برممی لذت دونممی فقط! نخوردم رو هاکوفتی

 پایین رو سرش دیدم. کشیدم کنار رو خودم حرف بدون آهنگ، شدن تموم از بعد

 .نکرد بلند سر مهمونی آخر تا و نشست قبلی سرجای رفت و انداخت

*** 

 رزا

 

 برعکس اما بده تمنجا پسره این دست از خواهدمی کردم فکر بردتم، وسط به وقتی

 و کنممی همراهیش دارم منم دیدم اومدم خودم به وقتی. کرد رقص به شروع انتظارم

 .نبود کردنی باور که رقصیدمی ماهرانه قدراین

 و قبلی جای سر رفتم حرفی بدون و انداختم پایین رو سرم خجالت از رقص از بعد

 :دپرسی ازم سام دفعه چند. نکردم بلند سرمم حتی دیگه

 خوبی؟ -

 :دادم رو جوابش زیر به سر طورهمین منم
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 !اهـوم -

 قاشق چند زوری شام موقع. نزد حرفی دیگه همین برای ندارم؛ حوصله شد متوجه

! خوبه؟ اصال یا بده قدراین چرا حالم فهمیدمنمی. بشه تموم زود کردممی دعا. خوردم

. کردممی بو. دادمی رو اشمردونه و تلخ عطر بوی همش دستام و لباسم فقط

 اتاقم به رو خودم کلمه یک حتی بدون رفتن، کمکم هامهمان کهاین از بعد طورهمین

 کردم سعی. بیرون اومدم. گرفتم ایدقیقه ۵ دوش یک و اوردم در رو لباس و رسوندم

 .بستم رو چشمام و رفتم خواب تخت به حوله همون با. بخوابم و نکنم فکر چیزی به

*** 

 اتاقم یپرده دیدم و کردم باز رو چشمام از یکی خورد،می صورتم به که نوری با حصب

 .کنم درست کردم فراموش رو زدم کنار دیشب که

. دادنمی نشان رو ۹ هاعقربه. کردم نگاه ساعت به. بخوابم ذارهنمی که آفتاب نور

 زانوهام باالی تا که دبلنآستین بلوز یک. نپوشیدم لباس افتاد یادم تازه و شدم بلند

 زدم اتاق از. سرم روی انداختم آزاد سفید شال یک و پوشیدم لی شلوار یک با بود

 یاد که بشم رد عقرب اتاق   در از اومدم. خوردم رو مصبحانه راحت. نبود کسی بیرون؛

 دیدم کردم نگاه یک. کرد گل فضولیم حس. شنیدم رو صداش که افتادم شب آن

 خداروشکر. شدم داخل کنار، رفت اتاق دید از تا. خورهمی تاب داره طرفنای دوربین  

 میز اتاق، وسط دونفره سلطنتی   تخت یک. رنگکرم دکوراسیون با اتاقی! بود باز درش

 چپ سمت بهداشتی سرویس از معلومه که بود در میز کنار و روشروبه توالت

 روی که بود عسلی میز دوتا ،تخت کنار پنجره، راست سمت. بود دیواری کمدهای

 که برداشتم رو شونیکی. عکس قاب دوتا یکی آن روی و بود آباژور هاآن از یکی

 ایران از معلومه و بود زیبا العادهفوق که زن یک با عقرب هایجوونی ینفرهسه عکس
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 مثل هم شبچگی است؛ شازده فهمید میشد چشماش از که پسربچه یک و نبود

 حرف صدای که کنم بلند رو قاب یکی اون رفتم خیالبی. بوده مغرور و اخمو االن

 از یکی تو رفتم و جاش سر گذاشتم رو قاب. میشدن نزدیک اتاق به که اومد دونفر

 .شدن وارد خدمتکار دوتا بعد دقیقه ۲. بستم آروم رو در و هادیواری کمد

 آقا اگه. کن قفل رو در بیا بعدم. کن پهن رو هاتازه و ماشین بریز بردار رو هامالفه -

 .کنهمی رو پوستمون گذاشتیم باز رو در بفهمه

 !چشم -

 .بیارم واست رو کلید رفتم من -

 جت مثل رفت، بیرون اتاق از دختر تا. برنگشته یکی اون تا بیرون بره زود! خدا یا

 نکردن، قفل رو در یا رو من ندیدن خداروشکر( اتاقم. )مخفیگاهم رفتم و بیرون پریدم

 این قدر چه. کشیدم دراز تخت روی. ببینم رو دومی عکس نذاشتن! لعنتی! اه اما

 هاییچوبی یمجسمه همون که کرد متعجبم این از بیشتر و آشناست خانداریوش

 خودش آقاجون رو اینا بود گفته عزیزجون و داشتن ازشون یکی خاله و مامان که

 کردممی فکر که طورهمین. دیدم خانداریوش ژورآبا کنار رو واسشون کرده درست

! میشه؟ مگه نه! نداره امکان این نه. نشستم سیخ. رسید ذهنم به چیزی یک یهو

 قاب تو رو ترشبچه البته رو این هایجوونی عکس من آره؛! کنم؟ کارچی خدایا

 زدممی قدم طورهمین بگم؟ کی به میشه؟ چی حاال! وایــی. دیدم عزیزجون هایعکس

 چه ولی. بشیم مطمئن باید. بگم ماکان به باید آره؛. کنم کارچی کردممی فکر و

 با. بیرون بزنم خونه از ایبهونه یک به باید. طوری چه دونهمی ماکان طوری؟

 وقتی. بیرون نرفتم اتاق از ناهار یواسه حتی و کردم صبر عصر تا فکروخیالهزار

 :گفتم کنن خبرم اومدن
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 . سیرم و نیست خوش حالم-

 :گفتم. سام اتاق رفتم ناهار از بعد

 .بیرون بزنیم ایبهونه یک به باید -

 چرا؟ -

 !ببینم رو ماکان باید -

 .دکتر برمتمی و بده حالت گممی. باشه -

 .خوبه ۴ ساعت! کن عجله فقط! دونمنمی -

 .باشه -

 .بیمارستان بیاد دادم رخب ماکان به میکروفن با و حمام داخل رفتم. اتاقم برگشتم

*** 

 آرتام هاینگاه زیر از. زدم مریضی به رو خودم بود، گفته سام که طورهمون ۴ ساعت

 .گذشتم

 من. بود کرده هماهنگی ماکان جاآن پرستار با. بیمارستان رفتیم. شدیم ماشین سوار

 وقتی. ننکن شک که زدن تقویتی سرم یک. بود جااون ماکان که اتاقی همون بردن رو

 چون کردم؛ ذخیره رو بوش تونستممی تا و کردم بغلش راحت خیلی دیدم، رو ماکان

 . بیارم دستبه رو فرصت این دوباره نبود معلوم

 طوره؟ چه خواهریم -

 !داداش نیستم خوب -
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 شده؟ چی چرا؟ -

 .کرد نگاه چشمام تو و برد عقبم

 .کردم پیدا رو دایی کنم فکر -

 !چـــی؟ -

 :گفتن به کردم شروع و تخت ب**ل یمنشست صاف

 ... .شنیدم رو صداش شب یک تا یومدمی نظر به آشنا دیدمش که روزی از -

 :گفت. کردم نگاه بهش شد، تموم وقتی. کردم تعریف واسش امروز تا رو چیزهمه

 این رزا ببین! مطمئنی؟ شد؟ طوراین چرا من خدای وایی... . عقرب یعنی! نه -

 !ستانی بردار شوخی

 یک من. کنیم کارچی ببینم تا بیای گفتم همین یواسه! داداش خودم دونممی -

 .خواممی رو تو کمک اما دارم فکری

 :گفت و کرد نگاه بهم

 چی؟ -

 گرفتن یبهونه به سام دیگه دوروز. بگیره ازم آزمایش یک گیممی دکتر به االن -

 از تو. بیاره تا بهش دممی رو ربعق موهای چندتا من ولی جااین میاد آزمایش جواب

 اگه بگیر؛ رو جوابش بیا بعد .D.N.A دیممی بیار، رو مامان موهای چندتار   طرفاین

 .برسون خبر بهم طوری یک بود مثبت

 !توروخدا باش خودت مواظب فقط! فکرخوبیه. باشه -

 !داداشی چشم -
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 !اومدن دنیابه ماهور و میکائیل راستی -

 اومدن؟خوبن؟ کی طوره؟ چه فائزه حال! دروغ! نه -

 شبیه چشماش ماهور فقط جفتشون؛ هستن خودمم شکل! خوبن آره! بابا آروم -

 اینا هایآدم بگم بهت خواستم تا پاساژ اومدم که روزی همون قبل، روز. هست فائزه

 .نشد و رسیدن

 .بگو تبریک جونی فازی به و کن بوسشون من طرف از -

 !چشم -

 میاد بدش دونستممی که آبدار س*و*ب دوتا و کردم بغلش محکم خداحافظی برای

 یقضیه ماکان اومد، پرستار تا. فشردم رو تخت کنار یدکمه. کردم هاشلپ به

 زدم حالیبی به رو خودم بازم. عمارت برگشتیم کارها انجام از بعد و گفت رو آزمایش

 بهم سرم و گرفتن آزمایش ازم" بهشون بود گفته نقشه طبق سام. بردم پناه اتاقم به و

 ."بگیره رو آزمایش جواب بره باید دیگه دوروز و زدن

 که کشیدم نقشه و برسونم ماکان به عقرب از مو طوری چه کردم فکر قدراین دیشب

 .برد خوابم صبح هایدم دم

*** 

. نداشت کارم به کاری کسی بودم مریض مثال چون و بود ۱۱ ساعت کردم باز که چشم

 ت*ف*ا*ث*ک آن با مهمونی شب که دیگه، شب   ۵ میشه که جمعه شب هقرار 

 ولی دادنشون، تحویل برای برم باید منم بود گفته عقرب و برند بفرستن کردن معامله

 سام گفت ولی ببره رو من که کرد شراضی عقرب هزارترفند به تا کرد،نمی قبول آرتام

 .برهنمی رو
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 با. داریم نظر زیر رو دوطرف ؛.بهتره طوریاین فهمیدم بعد ولی شدم ناراحت اول

 بود بهتر سام اما هستن جاسوس ما جز دیگه نفرپنج نزدیک دونستممی کهاین

 .بمونه

 رو سبزم شال و پوشدم مشکی کلفت ساپورت با رو سبزم تونیک و زدم آب رو صورتم

 و زدم داص رو خدمتکار. نبود سالن تو عقرب. پایین رفتم و انداختم سرم روی

 !شانس این به لعنت! اه« .اتاقشونن تو» گفت که گرفتم رو شسراغ

 لبخند« .خدمتشون برید شدید بیدار وقتی گفتن آقا» گفت که خدمتکار حرف با

 و در به دوتقه با. کردم حرکت عقرب اتاق سمت و زدم خودم پیش ایپیروزمندانه

 و بود نشسته شپنجره رویوبهر  صندلی   روی. داخل رفتم عقرب، ی «تو بیا» صدای

 .کرد نگاهم و سمتم برگشت من صدای با. کردمی نگاه بیرون به

 داشتید؟ کارم -

 !بشین بیا. آره -

 دیدم رو برس بشینم، رفتم کههمین. کرد اشاره بود توالتش میز کنار که ایصندلی به

 اوردممی شانس امروز. زدم لبخندی. بود بهش مو تار چند و بود میز روی که

 .طورهمین

 و مهمه ماموریت این چون بری خواستم این یواسه. ببردت شد راضی زور هزار با -

 میشی بعد به این از -برمیای پسش از مطمئنم که- کنی ثابت رو خودت بتونی اگه

 و زرنگی قدر چه دونممی چون داره؛ حضور هامعامله یهمه تو من جای که کسی

 اعتماد بهت واسم داشتی سود قدر چه دوماه این تو دیدم و اوردن در رو سرگذشتت

 !نکنی مسرافکنده امیدوارم پس.[ پنجره سمت برگشت. ]کنممی
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 خم. زمین انداختم رو برس تصادفی طوربه مثال دستم با میشدم بلند که طورهمین

 روی گذاشتم. اوردم باال رو برس مچم، تو کردممی جمع رو موها طورکههمین شدم،

 :گفتم و میز

 !کنممی رو تالشم یهمه -

 .بری تونیمی -

 راهم سر رو سام! بزنم جیغ حالیخوش از خواستمی دلم. بیرون زدم حرفی، بدون

 گفت اونم. دادم بهش و پاکتی داخل گذاشتم رو موها. اتاقم بیاد کردم اشاره. دیدم

 کارم این. بیرون رفت قاتا از و. دبی کنیم پرواز قراره فرداشب و باشم خودم مواظب

 .ماموریت روی کنم تمرکز باید حاال! شد حل

*** 

 بداخالق قدراین. اومد شام ولی نبود، آرتام از خبری و خوردیم عقرب و سام با ناهار

 :گفت و نیاورد طاقت عقرب شام از بعد. بودن ساکت ترس از همه که بود

 آرتام؟ شده چی -

 !نیست مربوط کسی به -

 !گه؟نمی بهش هیچی چرا! زنه؟می حرف عقرب با طوریاین چرا این! وا

 !جهنم به: عقرب

 :گفت که برم شدم بلند منم. اتاقش سمت رفت

 .فرودگاه بریم باید ظهر ۱ ساعت! باش آماده فردا. بردار کوچیکی   دستی ساک -

 :شنیدم بود تیز خیلی گوشم من چون که کرد زمزمه ب**ل زیر
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 !کرمان برنمی زیره آخه بگو -

 :گفتم و برگشتم

 !ها گفتی چی شنیدم -

 !بشنوی که گفتم منم -

 !تو هستی پرویی عجب -

 !بودی؟ کی با -

 و کردم حفظ رو ظاهرم اما بودم، ترسیده کهاین با منم. سمتم اومد. شد بلند جاش از

 :گفتم

 و بیرون ارک یواسه فرستادن رو سام شام از بعد. ]جااین بینمنمی رو کسی تو جز -

 .[بودیم تنها آرتام و من االن

 :گفت و گرفت قرار رومروبه درست و کرد پر بلند دوقدم   با رو بود بینمون که ایفاصله

 !رسممی رو زبونت حساب باراین ولی ملخک، جستی باریک بودم گفته -

 توی طورهمین. نباختم رو خودم. کرد باز خون لبم که دهنم توی یهو زد همچین

 :گفتم و زدم زل چشماش

 !ایروانی آدم   یک تو -

 !دممی نشونت االن! ام؟روانی من -

 رو گلوم و دیوار به چسبوندتم. باال هاپله از بردم کشید. گرفت پشت از رو موهام

 چه که کنم تصور رو صورتم تونستممی. میشدم خفه داشتم که قدراین. داد فشار
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 ولی کنم جدا رو دستش کردممی سعی. رسهنمی مبه اکسیژنی هیچ و شده قرمز قدر

 :گفت و گوشم نزدیک اورد رو سرش. نمیشد

 !ببخشم بهت زندگی تا ببخشید بگو -

!" ببخشید" گفتم ب**ل زیر زور به پس شده تموم تحملم دیگه دونستممی چون

 :گفت و کرد نزدیک ور سرش

 !نشنیدم چی؟ -

 :گفتم. کرد کم رو فشار. دستش به کردم اشاره

 !ببخشید -

 نامردی منم. بود نزدیک صورتم به گوشش هنوز ولی کنارش انداخت رو دستش

 .گرفتم دندونام به رو ش*وش..گ حرکت یک با و نکردم

 !عوضی کن ول -

- . ... 

 !آخ! رسممی رو حسابت -

 تکیه بهش. کردم قفل رو در. اتاقم سمت کردم فرار و کردم ولش کنه حرکتی رفت تا

 :بود گرفته رو خونه یهمه دادش دایص. دادم

 !کن باز رو در گممی! سرخیره یهدختر کن باز رو در -

 :گفت دقیقه چند از بعد و در جون به افتاد لگد با

 !بیرون میای که باالخره -
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 .فهمیدم شدنش ساکت از رو این رفت؛ و زد رو آخر لگد و

 .خوابیدم هالباس همون با و رفتم تخت سمت. بکشتم بود نزدیک! عوضی یپسره

*** 

 .کردم باز چشم در باصدای

 !خانم -

 بله؟ -

 .است صبحانه وقت -

 .میام االن -

 یادآوری با. زدم صورتم به آبی. نداشتم رو هاملباس کردن عوض یحوصله. شدم بلند

 .جرائتم این با گفتم آفرین خودم به و گرفت مخنده هم و ترسیدم هم دیشب

 نگاه بهم ناکوحشت و اخمو که دیدم رو آرتام شدم، نزدیک که وریغذاخ میز به

 توجه بدون همیشه مثل عقرب. انداخت پایین رو سرش پوزخند یک با بعد کنه،می

 متوجه جدید چیز یک معلومه که ب**ل به لبخند سام و خوردنه سرگرم کسی به

 مشغول بقیه، خیالبی و نشستم سام رویروبه سالم یک با. کنهمی نگاه بهم شده

 .شدم خوردن

 اول. شد وارد زدن در بدون سام که کردم جمع رو وسایلم و اتاقم رفتم صبحانه از بعد

 :شد باز نیشم حرفش با ولی کردم، اخم

 دیگه دوروز و رسوندم ماکان به رو موها. برم و بگم باید زود ولی نزدم در ببخشید -

 رو هاگنده کله از چندتا تونستم دیشب و." کنهمی ایمیل واست" گفت. میاد جوابش
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 بگم بهت گفت بهم. فرستادم ماکان یواسه رو همه و آدرس و اسم و بشناسم

 ندیدمت اگه برم، باید دیگه من. دبی میاند شما با هابچه از دوتا و!" نترس"

 .خداحافظ

 .خداحافظ! باش خودت مواظب! ممنون باشه؛ -

 .زد غیبش یهو بعد نباشه، کسی کرد نگاه در زیر

*** 

 حرفی اصال راه تو. فرودگاه رسوندمون راننده و شدیم هیوال ماشین سوار ناهار از بعد

 .ترسوندمی رو من یکم همین و زدمی خندنیش فقط و زدنمی

 صندلی، روی نشستم وقتی. شدیم معمولی مسافر دوتا عنوان به هواپیما سوار

 .برد خوابم و شد گرم خود به خود چشمام

*** 

 آرتا

 

 پرو البته و ریلکس خیلی واقعا. خوابیده راحت طوری چه که بودم زده زل بهش

 فسقلی این بعد نداشتن؛ رو من با درازیزبان جرائت پسراشم حاال تا! داره تشریف

 از بعد. کردم تعجب خودمم که لبم روی اومد لبخندی یهو. گیرهمی گاز رو من

. نمیشد نکنم نگاه بهش خواستممی قدر چه هر. خنده یک باالخره چندسال

. میشم خیره صورتش به! میشم محوش قدراین که دختر این داشت چی دونمنمی

 روی چندتارش که بوری موهای و سفید پوست! خوابیده وقتی معصومه قدر چه

 میاد صورتش به که شدماغ. سمتش کشهمی رو آدم که چشماش. افتاده شپیشونی
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 بعد. گردونممی بر ازش سر و کنممی اخم آخری، فکر با. ینطورهم هم هاشب**ل و

 طورهمین دارم دوست و کنممی آنالیزش دارم که هست زنی اولین مامان از

 !اوف. بذارم سرشسربه

 ."شینهمی داره هواپیما و رسیدیم" کرد اعالم مهماندار که بود گذشته دوساعتی

 :گفتم و گذاشتم ششانه سر   رو دستم. کنم بیدارش باید

 .رسیدیم شو؛ بلند رز -

- . ... 

 !شو بلند -

 رو خودم ولی گرفت خندم. نشست صاف یهو دید رو من تا. کرد باز آروم رو چشماش

 .برگردوندم رو سرم. کردم کنترل

 دنبالمون، بود فرستاده شیخ که ماشینی شدیم، خارج فرودگاه از کهاین از بعد

 بودم کرده رزرو قبال که اتاق دوتا و شدیم پیاده)...(  لهت رویروبه و کرد سوارمون

 سمت رفتیم که نگهداشت ۸ یطبقه و شدیم آسانسور سوار و گرفتیم رو کلیدشون

 خودمون اتاق وارد هرکدوم بزنیم، حرفی کهاین بدون. بود همدیگه کنار که اتاقامون

 .شدیم

 بالشت روی رو سرم خیس موهای و لخت یتنه باال و بیژامه با و گرفتم دوش یک

 بلند و کردم باز چشم سریع. جلوم اومد رز صورت بستم، رو چشمام تا. گذاشتم

 هرکاری. گذاشتم بالشت روی رو سرم دوباره و کشیدم موهام تو دستی. نشستم شدم

 .رفتم خواب به و زدم لبخندی بهش فکر با و شدم خیالبی. بود چشمام جلو کردممی

*** 
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 رزا

 

 همون با بپوشم لباس کهاین بدون. گرفتم دوش طوری چه نفهمیدم که خستم قدراین

 .شد چشمام مهمون خواب ثانیه ۱ کمتراز و انداختم تخت روی رو خودم حوله

*** 

. دبی اومدم راستی آهان کجاس؟ جااین طورم؟این من چرا! شد دیرم کنم فکر! اوه اوه

 !جلسه وایـــی

 موهام و زدم صورتم به آبی! هست وقت هنوز اروشکرخد! اوف. کردم نگاه ساعت به

. خوشملم هایب**ل روی زدم هم مالیم رژ یک و زدم رو کرمم و باال کردم جمع رو

 بلند بلوز! بردارم هیچی نذاشتن خداوکیلی؛ ببین. کردم باز رو ساک. لباس سراغ رفتم

 زدم و سرم تمانداخ رنگکرم شال یک و پوشیدم برداشتم رو یشمی کتون شلوار و

 یقیافه با مشکی اسپرت تیپ همیشه مثل بیرون؛ اومد. زدم رو شازده اتاق در. بیرون

 چطوری. بود هتل رستوران داخل که سرقراری و پایین رفتیم حرفی هیچبی. خشن

 .باشم توجهبی بهشون و کنم اخم کردم سعی! کنم؟ تحمل رو دوتا این هاینگاه دیگه

 خوادمی دلم. بودند تا ۲۰۰ حدود. رسیدنمی فرداشب که بود ترایی.دخ درمورد بحث

 بود قرار! هاناموسبی. کنم خفه خودم دستای با رو هاعوضی این پاشم االن همین

 و کنه دستگیر رو دوتا این المللبین پلیس کمک با ماکان ایران، برگشتیم ما وقتی

 اجازه باالخره بحث، نیم و ساعت یک و شام خوردن از بعد. بده نجات رو دخترها

 .عقب برگشتم سامان صدای با که باال برم رفتممی داشتم. بشیم مرخص شد صادر

 کنی؟ تفریحی بری خواینمی رز: سامان
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 بگیرم تصمیم هم اگه دوما   بشی؛ پسرخاله باشم داده اجازه بهت کنمنمی فکر اوال   -

 !رمنمی تو با باش مطمئن برم

 .اتاقم اومدم و گهب هیچی ندادم اجازه و

 جواب ببینم نبود دلم تو دل! میشد فردا زود کاش! ایران گشتیمبرمی زود کاش

! بشه همون خوبه هرچی خدایا کنیم؟ کارچی باشه مثبت اگه! میشه چی آزمایش

 :ناشناس یک طرف از بود پیام ینشانه این که کردمی لرزش گوشیم

 "آرتام. هتل البی   بیا"

! ببین رو آقا. پایین رفتم و انداختم سرم روی رو شال دوباره! گه؟می چی دیگه این! اه

 .کنهنمی باز رو هاشاخم هست که هم تنها

 بله؟ -

 .دنبالم بیا -

 کلمه یک از دریغ و رفتمی راه طورهمین که بود ساعتینیم. افتادم راه سرش پشت

 !خوب شدم خسته. حرف

 الکی؟ چرخیممی یابانخ تو ساعتهنیم ریممی کجا! هویــی -

 .فهمیمی رسیممی االن بیا -

 داشت ذوق کهاین با! بود جایی عجب. رسیدیم بزرگ شهربازی یک به بعد ربع یک

 .زدم لبخند ریلکس خیلی ولی کشتم،می

 .بیایم ماشینم با شدمی رو جااین -

 .باشم کرده رویپیاده خواستممی -
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 !خودخواه! دیگه تو هستی آدمی عجب -

 وسایل این از که ترسی خداروشکر. گرفت ترن واسه بلیط دوتا رفت و نگفت هیچی

 بستنی و دلم ته از هایخنده با امشبم. داشتم امخاصی یعالقه تازه هیچ، نداشتم

 که هتل برگشتیم و گذشت خوش آقا هایاخم کردن سانسور البته و خوردنمون

 .بگیره ینماش کردم مجبورش و نیومدم کوتاه دفعهاین

*** 

 .شد تاریک جاهمه و خورد بدی تکان یک یهو که رفتیممی باال آسانسور با داشتیم

 :گفتم آروم. گرفتتم بدی وحشت

 آرتام؟ -

 !نترس جاماین -

 شد؟ چی! نیست خوب حالم -

 مگه آرتام جز خانم، دیگه معلومه خب کیه؟ این! وا. یکی آغوش تو رفتم دفعهیک

 دلم! داد بهم عجیبی آرامش گذاشتم؛ قلبش روی رو سرم! هست؟ رآسانسو تو کسی

 یک با! نداشتم امماکان کردن بغل از حتی که آرامشی! بشه متوقف زمان خواست

 همدیگه روی چشمام فشار و شد ترمحکم کمرم دور دستاش یلقه*ح که دیگه تکان

 بیرون آغوشش زا خجالت با آروم. کرد حرکت آسانسور و شد روشن جاهمه. زیاد

 .اومدم

 خوبی؟ -
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 یک با و بیرون اومدیم بعد ثانیه چند و ایستادیم اول حالت به و دادم تکان رو سرم

 .شدیم هاموناتاق وارد بخیرشب

 حتی بود، خوب چیهمه. کردم فکر امشب به. تخت روی رفتم لباس تعویض از بعد

 رو خودم بود، لبم روی که لبخندی با! بود داده بهم عجیبی حس آسانسور ولی! عالی

 .سپردم خواب دست

*** 

 آرتام

 

 که دادم فشارش خودم به قدراین! بایسته زمان خواستمی دلم کردم، بغلش وقتی

 بهم دختر این عجیب نبود، خودم دست اما شنید میشد رو هاشاستخوان صدای

 تنیس بیشتر روز چند. میاد لبم روی لبخند بینمشمی وقتی! دادمی آرامش

 دلم به همه امشبش، یبچگانه ترس تا اولش روز هایگستاخی از ولی شناختمش

 !نشسته

 دختر این بگم؛ دروغ تونمنمی خودم به بازم بدم نشون مغرور رو خودم قدرم چه هر

 !برهمی سمتش به رو من که داره کششی

 اومدن کارهای بریم امروز باید ما. نیست ازش خبری دیدم. بود ۱۰ ساعت صبح

 .بدیم انجام رو دخترها

 قدر چه هر. اتاقش در   رفتم عصبی و شد تموم صبرم. خوابه هنوز معلومه خانم این

 با و شد باز در که کنن باز رو در و بیان بگم برم خواستممی. نشد خبری زدم در

 و بلوز. کرد فروکش عصبانیتم و اومد بند زبونم بود رومروبه که ایدختربچه یقیافه
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 که شده مشت هایدست بود، ریخته دورش که بور موهای سفید، عروسکی شلوار

 رفتم! نشدم طوراین حاال تا. افتاد صورتش روی نگاهم. دادمی مالش رو چشماش

 نگاهم. کردمی نگاه بهم و بود شده گشاد چشماش. دیوار سمت دادم هلش و داخل

 .بردم زدیک...ن رو سرم. بود صورتش روی

 به یهو. نداشت حد که بودمش گرفته محکم قدراین ولی بشه اجد ازم داشت سعی

 محکمی مشت. شدم جدا ازش سریع! کنم؟می کارچی دارم من وای. اومدم خودم

 .بیرون زدم اتاق از و دیوار روی زدم

*** 

 رزا

 

. نداشت فایده. کشیدممی صورتم روی رو دستام! کرد؟ طوراین این چرا! نمیشه باورم

 هم امیر به حتی من. صورتم به زدم آب دفعه چند. بود شده خیس اشک از صورتم

 !داشت فرق این اما! بودم نداده رو کاراین یاجازه

 فرقی؟ چه: وجدان]

 !دونمنمی -

 بندی؟می دل داری نکنه: وجدان

 .بندمنمی دل کسیهیچ به دیگه من! نه -

 ... اما -

 ![نداره اما -
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 !بهتره طوریاین! آره. کنم فراموش کال رو صبح امروز کردم سعی و دادم تکان رو سرم

 :گفتم. بود در به شپشت. کردم نگاه چشمی از. اومد اتاق در صدای

 بله؟ -

 :گفت آشنا یمردانه صدای یک

 کنی؟ باز رو در میشه -

 !کنم تمرکز که آقا این نذاشت واسم اعصاب ولی! آشناست صدا قدر چه

 :گفتم

 .دکنی صبر دقیقه چند -

 ... که کردم باز رو در و کردم عوض رو لباسا

*** 

 آرتام

 

 این. بدم انجام رو کارها و بیام قرار سر   تنها خودم شدم مجبور کردم، صبح که کاری با

 رو رز سراغ همش پیش ربع یک تا صبح از! بود اعصاب روی بدجور سامان پسره

 برم باید. نیست پیداش دیگه که بهش برگشتم بد قدراین آخر یدفعه. گرفتمی

 به رو خودم و کردم خداحافظی شیخ با. داریم برگشت بلیط ۱۲ ساعت امشب. هتل

 دیدم برگشتم. شنیدم ناله صدای بشم، اتاقم وارد خواستم کههمین. رسوندم هتل

 دیدم، که چیزی با. شدم اتاقش وارد سریع. ترسیدم یهو. است باز رز اتاق در زیر

 .کنممی دارم کارچی نشدم متوجه که شدم عصبانی قدراین
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*** 

 رزا

 

 کرد؟می کارچی جااین این

 بله؟ -

 داخل؟ بیام میشه -

 !بگو رو کارت جاهمین نه -

 .جلو اومد قدم چند! نداشتم بهش خوبی حس

 !نه؟ گمنمی مگه-

 نزدیک طورهمین و داد هل رو در و شد اتاق وارد زوری و کرد آوریچندش یخنده

 :گفتم قدر چه هر و شدمی

 .نزدم جیغ تا بیرون برو کنی؟می کارچی -

 خانم بودم روزی همچین منتظر دیدمت که اولی شب از! دونی؟می! بزن جیغ -

 !کوچولو

 !ی*ض*و*ع شو خفه -

 !بگذره خوش دممی قول -

 التماس قدر چه هر و اورد در رو لباسش. تخت روی شدم پرت و کرد گیر جایی به پام

 هامچشم جلوی رو خودم مرگ منم. خندیدمی کردم،می گریه. نداشت دهفای کردم
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 رو خودم و کردم باز چشم نجاتم یفرشته داد با. کنار رفته انگار دیدم یهو ولی دیدم

 نگاهشون بود افتاده لرزه به که بدنی و خیس هایچشم با و انداختم اتاق یگوشه

 .کردممی

 !ی؟*ض*و*ع کنیمی کارچی -

 نداشت رو کردنش رها قصد. شد یکی خون با صورتش یهمه که زدش قدراین مآرتا

 من به رو خودش و شد بلند شکمش روی از خورد من به نگاهش تصادفی وقتی ولی

 .کرد بغلم محکم و زد زانو جلوم. رساند

 .شد تموم! باش آروم! هیس -

 !هق... هق... هق -

 که طورهمون. کنه آرومم داشت عیس و کشیدمی سرم روی گونهنوازش رو دستش

 بود، کرده اره..پ عوضی رو لباسم چون. پیچید دورم و برداشت رو پتو بود کرده بغلم

. رفت و خوابوندم تخت روی خودش اتاق سمت رفت. بیرون زد اتاق از و کرد بلندم

 و گرم جای یک دوباره کردم حس دقیقه ۵ از بعد. کنن جمعش بیان داد خبر

 فکر آرامش این به فقط کردم سعی. کرده بغلم و کشیده دراز کنارم فهمیدم. پرآرامشم

 .بستم رو هامچشم و کنم

*** 

 یک. شدم آزاد خوردم تکان که یکم. دیدم احساس زندان تو ور خودم. کردم باز چشم

 زل سیاهش چشمای با آرتام. دیدم رو سر پشت برگشتم. اومد یادم چیز همه دفعه

 .انداختم زیر رو سرم لتخجا از. بهم زده
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 آماده باید داریم، بلیط شب! بیا و بگیر دوش یک برو جااین اوردم رو لباسات پاشو -

 .بشیم

 .هست بافهمی آدم خیلی کنم قیچی رو صبحش کار اگه. بیرون رفت اتاق از

 موهام کردن خشک مشغول. پوشیدم رو هاملباس اومدم و گرفتم دقیقه ۵ دوش یک

 که بندازم سرم رو روسری خواستم اول. داخل اومد آرتام. شد باز تاقا در که شدم

 رو موهام راحت خیال با و شدم خیالبی پس! دید رو من جون همه این بابا دیدم

 کردن جمع مشغول. کردم نگاه بهش نشستمـ تخت روی رفتم. کردم خشک

 .بود هاشوسیله

 داریم؟ بلیط چند ساعت -

- ١٢. 

 بشم؟ آماده گفتی زود قدراین چرا پس -

 .فرودگاه ریممی بعدش و زنیممی دور یک ریممی جااین از االن چون -

 !آهان -

 با و دادیم تحویل رو هااتاق کارت و بیرون زدیم اتاق از وسایلش، کردن جمع از بعد

 ساعت  . خوردیم بیرون شام و زدیم شهر تو دوری رفتیم هتل بودمون اورده که ماشینی

 همدیگه با هم کلمه یک هتل از شدنمون خارج از بعد. فرودگاه رسیدیم نیم و یازده

 ساعت و بشیم سوار که رفتیم شد، اعالم پروازمون یشماره وقتی. بودیم نزده حرف

 رو دوساعت این. تونستمنمی بخوابم خواستم قدر چه هر. ایران رسیدم نیم و دو

 .نگذاشتم هم روی چشم
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 حس انگار شدیم، ماندنبال بود فرستاده عقرب که شینیما سوار کهاین از بعد

 .برد خوابم و کردم امنیت

*** 

 آرتام

 

 خوابش که بود رز: برگرداندم رو سرم امشانه روی افتاد که چیزی سنگینی احساس با

 دلم عمارت رسیدیم کهاین از بعد. زدم لبخندی و گرفتم دستم تو رو دستش. بود برده

 و کردم باز آرنجم با رو شاتاق در. داخل بردمش و کردم بغلش و کنم بیدارش نیومد

 خوابم تا شدم خیره بهش قدراین و کشیدم دراز کنارش. شتخت روی گذاشتمش

 بغلم تو رو رز. شدم بیدار داشتم که عادتی طبق که بود صبح ۷ ساعت حدود. برد

 زدم اتاقش از .بوسیدم رو شپیشونی و شدم جدا ازش آروم و زدم لبخندی. دیدم

 .بیرون

*** 

 رز

 

 کارهای معلومه خو مم؟تخت روی االن طوری چه بودم، خوابیده ماشین تو که من! وا

 :کردم جمعش اتاقم در صدای با که اومد لبم روی لبخندی ناخداگاه! است آقا

 بله؟ -

 .منم: سام



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

112 

 

 .بیا -

 .شد وارد لبخند با

 گذشت؟ خوش طوری؟ چه -

 خندیدم همین خاطر به پس بشه، خبردار اومده پیش جرایما از کسی خواستمنمی

 :گفتم و

 کردی؟ کارچی تو! خالی جات! آره -

 .پیشونیم روی زدم دستم با اورد رو ماکان اسم تا. دادن توضیح به کرد شروع

 شده؟ چی -

 .نکردم چک رو ایمیلم! وای -

 کارچی دونستمنمی دیدم رو ماکان پیغام وقتی. تاپملپ سمت رفتم و شدم بلند

 :گفتممی ب**ل زیر و بودم شده صفحه محو! کنم؟

 !نداره امکان این کنیم؟ کارچی حاال! چرا؟ خدایا وایـی-

 شده؟ چی: سام

 با طوری چه. منه دایی   داریوش یعنی طوریاین پس. کردم نگاه بهش برگشتم

 نشد؟ تبدیل یقین به شکم شنیدم کامل فرودگاه که فامیلیش

 ه؟مثبت: سام

 .آره -

 کنی؟ کارچی خوایمی حاال -
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 طرف از. اومد جدید پیغام صدای که گرفتم دستام بین رو سرم. دونستمنمی خودمم

 :بود ماکان

 زندگی. بدیم ادامه باید ما رزا کنممی فکر دارم دیدم رو جواب که حاال تا دیروز -

 .کن خبرم اممپیغ رسید دستت به اگه! نکن قاطی کشورمون آبروی با رو خصوصی

 درست داداشم! آره. کرده رو جاش همه فکر یعنی گهمی طوراین ماکان وقتی

 :نوشتم پس! گفتمی

 !عزیزم کشور خدمت به آماده و دممی انجام رو موظیفه من

 :گفتم و سام سمت چرخیدم. بستم رو تاپلپ و کردم پاک رو پیغام و

 !کن فراموش رو فهمیدی امروز چی هر -

 :گفت و زد یلبخند

 .گیریدمی درستی تصمیم دونستممی -

 آماده منم و بیرون زد اتاق از بود، کرده دوروز این که کارهایی از تعریف یکم از بعد

 که پرسید دوروز این درمورد سوال چندتا عقرب میز سر. ناهار یواسه رفتم و شدم

 دایی   االن این نییع. بودم خیره عقرب به بود، مشغول فکرم من. داد جواب آرتام

 :سمتش برگشتم آرتام زدن صدا با! منه؟ یگمشده

 کردی؟ کارچی رو سندها رز -

 .سام به دادم -

 !خوبه -
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 دوباره و کشیدم عمیق نفس چند! نکنم فکر بهش باید. بود من پسردایی   آرتام یعنی

 ایستاده یورود در جلوی آماده. انبار بریم بود قرار ناهار از بعد. شدم خوردن مشغول

 :گفت بادیگاردا همین از یکی که بودم

 .هستن منتظرتون آقا -

 .انبار سمت رفت باد سرعت با. شدم آقا المبورگینی سوار و پارکینگ رفتم

*** 

 با و عمارت پشت باغ خوردن هوا یبهونه به رممی هرشب گذره،می ایهفته یک

 اگه شدم متوجه هفته یک ینا تو. فرستممی ماکان یواسه رو چیهمه جمع حواس

 قدراین خودم با. گیرهمی رو وجودم یهمه نگرانی نبینمش یا بیاد دیر آرتام روز یک

 باید! امشب بردنمی خوابم! نه. زدم تخت روی قلطی. شدم خسته که رفتم کلنجار

! چیه حس این بفهمم باید! شهنمی طور این! کنم مشخص خودم با رو تکلیفم

 دوست! کنهمی تابیبی شتن داغی   یواسه دلم عجیب ولی شده؟ مرگم چه دونمنمی

 چی داشتم امیر به که حسی عشقه این اگه پس هست؟ عشق! فراتره نه داشتنه؟

 روز یک اگه کهطوری! شدم عاشقش من! آره! عشقه این. نبود عشق اون بود؟

 االن کنممی فکر که هزنمی تند قدراین بینمشمی وقتی و میفته کار از قلبم نبینمش

 ایذره حتی بهم اون مطمئنم که عشقی هست طرفه یک اما بیرون، زنهمی امسینه از

 قلب که کسی مگه! بود س و*ه روی از! نه... . ه*س*و*ب اون پس. کنهنمی فکرم

 سرکوب خودم در رو حس این باید من باشه؟ داشته دوست رو کسی تونهمی نداره

 !بشه سوءاستفاده ازم بذارم نباید! باشم قوی باید! آره میشه؟ مگه ولی کنم،

 یخچال رویروبه یکی. آشپزخونه رفتم صدابی و بیرون زدم اتاق از تشنگی احساس با

 .برگرداند رو سرش و شد من متوجه   که بزنم جیغ رفتم. بود ایستاده
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 کردم؟می رکاچی جااین خودم من خوب! کنه؟می کارچی جااین االن این آخه! اه

 .باشم خونسرد کردم سعی! عجبا

 خوای؟می چیزی -

 .آره -

 چی؟ -

 .بخورم آب اومدم -

 .بدم بهت بده لیوان یک! آهان -

 نفس یک. کرد شروع قلبم بازم. دستش دادم. برداشتم کابینت روی از لیوان یک

 سر نفس یک و گرفتم دستش از رو بود گرفته جلوم که لیوانی و کشیدم عمیق

. گرفت رو دستم مچ که بشم رد کنارش از اومدم و کردم ب*ل زیر تشکری. کشیدم

 هاپله از خودش دنبال و افتاد راه! بدنم بود سرد که من برخالف بود داغ قدر چه

 .اتاقش سمت رفت. باال بردتم

 !کن ول رو دستم ری؟می کجا! آخ -

 و دیوار به سبوندمچ. بست رو در و اتاق تو کشیدم و کرد کمتر رو دستش فشار

 . بود کرده داغ بدنم و زدمی تند قلبم. بود صورتم محو چشماش

 به لحظه یک. م*د*ی*س*و*ب*می. نمیشد خیالبی ولی. گذشت قدر چه دونمنمی

 با!بشه؟ سوءاستفاده ازم دممی اجازه دارم چرا! کنم؟می کارچی دارم من. اومدم خودم

 روی نشست و شد جدا ازم نبود، واسشح چون. عقب دادم شهول قدرتم تمام

 با صبح تا. کردم قفل رو در و شدم اتاقم وارد. بیرون زدم حرفی بدون. تخت
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 دم. شد سر بود طرفه یک ولی بود زده سر تازه که عشقی برای گریه و فکروخیال

 . برد خوابم صبح هایدم

*** 

 جای به! خیلی رانمنگ. ندیدمش دیگه روز همون صبح   و گذرهمی شب اون از روز دو

 دلم! رهنمی بیرون فکرم از ایلحظه برای! شدم عاشقش بیشتر کنم فراموشش کهاین

 حتی. نمیشه بازم کنم،می گرم کارها با رو سرم قدر چه هر! شده تنگ خیلی واسش

 گیر بهم اصال چون هست؛ چیزی یک و عصبانیم دوروز این شده متوجه امعقرب

 ولی دور به شده حتی. ببینمش بیاد خواممی خدا از طفق. نمیشه سمج و دهنمی

 .همین! سالمه که ببینمش

*** 

 آرتام

 

 خبر وجودش از کسی که خودم یخونه رفتم و بیرون زدم عمارت از شب همون

. برداشت کثافتش بوی رو خونه یهمه که کشیدم سیگار قدراین. بهمن جز نداشت

 بیام فکرش از کهاین برای دوروز این زدممین زهرماری به ب*ل هاممهمونی تو که من

 .کنم بیرونش ذهنم از نتونستم اینم با ولی فهممنمی رو حالم که خوردم قدران بیرون

 قلب معتقدن همه که کسی. ترسنمی ازش همه که مغروری پسر فرد،کیان آرتام من،

 یک عاشق صددل نه دل یک االن دونه؛نمی رو داشتن دوست معنای و نداره

 روز چند این آهنگ. شدم داره فرق دیدم حاال تا که دخترهایی یهمه با که دختربچه

 :رفتم فرو فکر به بازم. گذاشتم رو
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 کنم، حس کافیه فاصله همین"

 کََسمبی کجا تا من تو بدون  

 چرا پس توئه خالف   مسیرم

 رسم؟می تو به توقفبی دارم

 ام؛راهی و بستم رو بارم خودم

 .منه راه   سد   که بغضه فقط

 ایلحظه شدم مُرَدَد همیشه

 !رفتنه موقع   بگم خواستم که

 !بود خوب برام بودن تو با قدر چه

 !داشتی من به خوبی احساس چه

 رو دستم و بودی مهربون قدر چه

 !ذاشتینمی هم خدا دست   تو

 شدم، پشیمون من بده نجاتم

 !کنم رو تو به ندارم رو ولی

 که تو با دوستم قدر چه ببین

 .دشمنـــــم خودم غرور   با دیگه

 !بگیر رو من دست   منی با اگه

 !دلخورم فاصله همه این از من
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 من، امروز سهم هالحظه اون از

 .خورم می فرو که بغضیه فقط

 !بود خوب برام بودن تو با قدر چه

 !داشتی من به خوبی احساس چه

 رو دستم و بودی مهربون قدر چه

 !ذاشتینمی هم خدا دست   تو

 شدم، پشیمون من بده نجاتم

 !کنم رو تو به ندارم رو ولی

 که تو با دوستم قدر چه ببین

 .دشمنـــــم خودم غرور   با دیگه

 !بگیر رو من دست   منی با اگه

 !دلخورم فاصله همه این از من

 من، امروز سهم هالحظه اون از

 ."خورم می فرو که بغضیه فقط

 (فاصله-پویا)

 

 در سخت بینممی االن ولی برممی بین از رو حس این ازش شدن دور اب کردممی فکر

 حرف باهاش یکم و مامان پیش برم خواستممی. اومدنمی باال نفسم! بودم اشتباه
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. بیرون زدم خونه از! جلوم بذار راه یک شدم؛ دچار عشق به مامان بگم. بزنم

 و شدم ماشین سوار هشب توجهبی اما رانندگی، خطرناکه حال این با دونستممی

 .کردمی توصیف رو من حال که اومد آهنگی. کردم روشن رو ضبط

 .من جان به تو عشق رسیده! قسم قسم تو زلف به. قدم قدم مو، به مو"

 !من جهان است زندان قفس، این از امبریده نفس، نفس تو یاد به

 !شد من پایان غمت رفتی شد؟ من تاوان چرا عشقت

 !شد من ایمان تو چشمان کردم، وبهت گناهی هر از

 را تو. دانمتمی خود جان چون را تو

 .صبورم من دوری تو هرچه. پندارمتمی سایه چون

 !کنینمی صدا دمیک مرا! کنینمی جدا غم از مرا

 .نبودم عاشق من تو از قبل غرورم، از گذشتم که من

 قرارمان این! کنی گرفتارم مرا نگاه هر با آمدی تو

 .قرارمبی من تو یاد به. کنی بیزارم قعش از

 !انتظارم چشم هنوز وای ای

 را تو دانمت،می خود جان چون را تو

 .صبورم من دوری تو هرچه. پندارمتمی سایه چون

 .کنینمی صدا دمیک مرا. کنینمی جدا غم از مرا

 ."نبودم عاشق من تو از قبل غرورم، از گذشتم که من
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 (بهرام رضا-مو به مو)

 

 اشک دوباره سال ۱۰ از بعد فقط چرا دونمنمی. زهرا بهشت سمت کردم حرکت

 نفهمیدم بیام خودم به اومدم تا. شنیدم بلندی بوق صدای و شد تار جلوم. ریختم

 .مطلق تاریکی   جاهمه و شد چی

*** 

 رزا

 

 قدر چه هر! نگرانم دل است صبح ۳ ساعت که االن تا شب سر! نیست خوب حالم

 .زنهمی شور دلم! نمیشم آروم نداشت؛ فایده خوندم نماز

 داره؟ کارچی موقع این سام. شدم بلند تخت روی از. شد باز شدت به در

 .بریم باید شو آماده زود رز -

 شده؟ چی کجا؟ -

 .کرده تصادف آرتام -

 !یاخدا! نه

 نشده؟ که چیزیش -

 :گفت رفت،می بیرون اتاق از که طورهمین

 .باش ودز  فقط! دونمنمی -
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. افتاد اتفاقی چه بیمارستان تا و شدم آماده طوری چه و شد چی نفهمیدم دیگه

 توجهبی و پایین کردم پرت رو خودم بایسته ماشین کهاین از قبل. بیمارستان رسیدم

 :پرسیدم بود پذیرش که خانمی از. اورژانس رفتم سام داد   به

 .بودن تصادفی فردکیان آرتام -

 .عمل قاتا بردنشون -

 !حسینامام یا -

 . شد سیاه جاهمه و نشنیدم چیزی دیگه

*** 

 .بود سرم دستم به و بودم سفیدی اتاق داخل کردم، باز چشم وقتی

 !خوابالو خانم! بهبه -

 بلند جام از خواستم. افتادم آرتام یاد. ایستاد تخت کنار اومد که بود سام صدای

 .نگذاشت سام که بشم

 .بعد بشه تموم تسرم بذار! زوده کجا؟ -

 !آرتام -

 :گفت و کرد اخم

 .کما رفته -

 چی؟ -

 !رفته که رفته رزا؟ شده چت -
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 !سام شو خفه -

 :گفت اخم همون با و کرد نگاه بهم

 !شده؟ عاشق گرامش خواهر دونهمی ماکان -

 !گفتم شو خفه -

 !اشتباهه ریمی که راهی این بدون اما! میشم خفه من باشه -

 به بفهمم کهاین از قبل اجازهبی قلبم! بود؟ خودم دست مگه ولی ونستمدمی خودم

 .بود اومده در آقا تصرف

 کهاین با. کشیدم بیرون دستم از رو سرم و شدم بلند تخت روی از سام به توجهبی

 بردتم نداره، فایده دید که سام. بیرون زدم. نبود دلم از بیشتر سوزشش ولی سوخت

 :گفتم و سمتش رفتم. بیرون اومد پرستار موقع ونهم .l.C.U در   پشت

 طوره؟ چه فردکیان آقای حال -

 .کنید صحبت دکترش با باید -

 هستن؟ کجا -

 .چپ سمت راهرو، انتهای باال، یطبقه -

 گفت که دکترش با زدن حرف از بعد. گفت پرستار که جایی رفتم حرفی بدون

 از کاری دیگه نیاد، هوش به آینده عتسا ۴۸ تا اگه و خورده سرش به بدی یضربه»

 بفهمه کسی کهاین بدون. ببینمش نزدیک از برم خواستم اجازه« .برنمیاد دستشون

 .کردم سوءاستفاده شغلم از باراولین یواسه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

123 

 

 لباس هزارکلک با و پایین یطبقه رفتم دکتر همراه. بیرون زدم اتاق از سرگیجه با

! بود جذاب. داشت رو اخم هم هوشیبی تو. رشس باال رفتم و پوشیدم رو مخصوص

 گرفتم دستم تو رو بود وصل بهش دستگاه و سوزن کلی که دستش و کنارش نشستم

 :کردن اعتراف و ریختن اشک به کردم شروع و

 !کن باز رو چشمات توروخدا آرتام! داریما کار کلی پاشو خوابیدی؟ چرا آرتامی؛ سالم -

 تونمنمی و دارم دوستش قدر چه کهازاین م؛بگ واسش عشقم از کردم شروع

 خوب فقط بگذرم، ازش حتی بدم، انجام خاطرش به حاضرم هرکاری و کنم فراموشش

 بلند رو سرم گرفت قرار مشانه روی که دستی با که ریختم اشک و گفتم قدراین. بشه

 توی رو خودم. نتونستم ولی کنم مخفی خواستم کرد؟می کارچی جااین این نه. کردم

 .کردم گریه و انداختم بغلش

 !تونمنمی من داداش -

 .بیرون بریم بیا! هیس -

 بردتم ماکان. نبود راهرو تو کسی. بیرون زدیم جااون از بودم ماکان بغل که طورهمین

 چیز یک آرتام آغوش ولی کرد، آرومم. کرد محکم رو دستاش یحلقه و اتاق یک تو

 !بود دیگه

 زیر گذاشت رو دستش. انداختم زیر رو سرم و بیرون اومدم بغلش از دقیقهده از بعد

 .گرفت باال رو سرم. امچونه

 باختی؟ رو دلت مطمئنی -

 .دادم تکان آره معنی   به رو سرم

 بکنی؟ خوایمی کارچی -
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 !دونمنمی -

 دونه؟می خودش -

 .نه -

 نیست؟ شدنی این دونیمی -

 .آره -

 بدی؟ ادامه خوایمی پس -

 .آره -

 .امیر مثل میشه فراموش روز یک اینم چرا؟ -

 :گفتم و چشماش تو زدم زل

 من آره! عشقه این نیست؛ وابستگی این. آرتامه این. نیست امیر این! داداش نه -

 اون ولی بیارم دستش به کردم هرکاری. عشقه امیر به حسم کردممی فکر روزی یک

 نه بوده وابستگی این بفهمم من کرد کمک چون نداشت که خوبه و نداشت لیاقت

 .بیشتر

 :گفت و کرد بغلم

 .پشتتم آخرش تا -

 !داداشی مرسی -

 و باشم خودم مواظب کهاین از ماکان سفارش کلی و مخانواده از گرفتن سراغ از بعد

. بیرون اومدیم و کردیم خداحافظی همدیگه از بفهمه، کسی رو آرتام به حسم نذارم

 همیشه که مردی و ایستادن در کنار هیکلی مرد دوتا دیدم هک I.C.U سمت رفتم
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. زننمی حرف آرتام دکتر با دارن سام با داد،می انجام رو کاراش و بود آرتام دنبال

 به لبخند دیدم که رسوندم بهشون سریع رو خودم. باشه افتاده اتفاقی ترسیدم

 :پرسیدم. دارند ب**ل

 شده؟ چیزی -

 .اومدن وشبه خانآرتام: سام

 بهمن به سام چشم یاشاره با ولی بزنم جیغ خواستممی که شدم حالخوش قدراین

. بخش به دادن انتقال رو آقا و نبود دلم تو دل. نگفتم هیچی و شدم خفه اینا و

 بهمن دادن اجازه فقط باطل خیال ولی میشه مرخص فردا معلومه کهطوراین

 منفجر که بودم گرفته رو خودم جلوی بیحسا. بود ریخته بهم اعصابم. ببینتش

 سردرد با شب. عمارت برگشتم خونه، برم بهتره طوراین که سام اسرار با شب. نشوم

 .برد خوابم کی نفهمیدم که کردم گریه غریبم عشق یواسه قدراین. خوابیدم بدی

*** 

 آرتام

 

 روروبه بود صلو بهم که لوله کلی و سفید اتاق یک با که کردم باز رو چشمام سخت

 صدای زهرا،بهشت رانندگی، عاشقی، اومد؛ چشمم جلو چیهمه دفعه یک. شدم

 !االن تا تاریکی بعدش و بوق

 مرد و زن چندتا بعدش." اومد بهوش" گفتمی که اورد خودم به رو من صدایی

 مطمئن کهاین از بعد. پرسیدنمی مسخره سواالی و بودن سرم باال که پوشسفید

 گفتمی بهمن! ببینمش خواستمی دلم. بخش دادن انتقالم بهتره، لمحا شدن
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 دیشب حتی و بیمارستان امروز چه عمارت، تو چه روز، چند این نداشته خوشی حال

 کمک با مخفی صورت به اومده بهوش وقتی و شده بیهوش عملم اتاق فهمیده که

 غیبش یهو بعدش ولی کردهمی گریه فقط ساعتنیم نزدیک   و شده I.C.U وارد دکتر

 بهمن به عمارت از رفتنم از قبل آخه. شنیده رو اومدنم بهوش خبر وقتی تا زده

 رو خودم. باشه داشته نظر زیر رو کارهاش و باشه مواظبش ساعته ۲۴ بودم سپرده

 دیدمشمی اگه. دارم دوستش قدر چه نگم بهش االن همین که کردم کنترل

 .اتاقم بیاد بهمن جز کسی ندادم اجازه مینه یواسه کنم، تحمل تونستمنمی

 اونم مطمئنم دیگه. بگم بهش شد بهتر که حالم خواممی. میشم مرخص صبح فردا

 .داره حسی من به

*** 

 رزا

 

 بود نداده اجازه بود مریض کهاین با بازم. اومد که بودیم آرتام منتظر ورودی رویروبه

 هاشنوچه که شد وارد همیشگی اخم و غرور همون با. بگیره رو بغلش زیر کسی

 رفت عقرب. برگشته سالم آقاشون که کردنمی خداروشکر و بوسیدن رو دستش

 و سالم سام با. نداد اجازه آرتام که کنه بغلش خواست و گرفت رو دستش و سمتش

 کرد سالم خشک و سرد لحن یک با نگاهی حتی بدون من کنار از و کرد پرسیاحوال

 و اتاقم سمت رفتم کوچیک خواهی  معذرت یک با و شد خالی بادم یهمه. شد رد و

 .گذاشتم گوشم تو رو هنذفری. شدم ریختن اشک مشغول

 نه؟ یا شکست میشه بگو دیواره، یه ما میون  "
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 هرهفته و هرروز توی هرروز، و هرساعت توی

 .رفته چشم تو دودش که کردی پا به آتیشی تو

 .نیست کسهیچ تو جز ،فکرم تو کهاین از تخته خیالت

 !نیست بس هرشبم سکوت دردم، فهمیدن یواسه

 !خوابیبی هایشب یهمه مونهمی کابوس مثل

 !خوابیمنمی هم کنار دیگه و نیستی سخته چه

 ها،سختی یباهمه

 زندگیم توی چیزی

 تو نبودن غیر

 .نشکسته رو من

 هاییکوچه یهمه

 زارم،می پا توبی که

 یواسه وقته خیلی

 .بستهبن مثل من

 .نشکسته رو من تو نبودن غیر زندگیم، توی چیزی هامسختی یهمه با

 .بستهبن مثل من یواسه وقته خیلی ذارم،می پا توبی که هاییکوچه یهمه

 دیگه، گذرهمی روزا این گفتم

 ره،می میشه حل مشکالت گفتم
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 .بود قصه آخر حواست نه تو اما

 .مونحس باور واست دیگه بود سخت

 .گمم گیجم، توبی هنوز

 .شدن بیشتر کابوسام هرشب

 !نکن حیفش بمون گفتم

 !نکن فکر هی رفتن به گفتم

 رفتنت، از بعد زندگی این

 .گذرهمی سال یک شثانیه یک هر

 .شنوهمی انگار و حرفام عکست

 پیشمه؟ باز کی دستات بگو

 .نره دست از خواستممی هی

 !نشه برزخ زندگی این

 .شد که رفت که

 !بغض یه و عکس یه و موندم من

 !بیارم دووم نتونم اینه از ترسم

 .بیارم روت به آخرش و دلواپسیام یهمه

 .تشلوغ دنیای توی ندارم جایی

 .بزارم جا رو هامخاطره باید
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 .نشکسته رو من تو نبودن غیر زندگیم توی چیزی هامسختی یهمه با

 .بستهبن مثل من یواسه وقته خیلی م،زار می پا توبی که هاییکوچه یهمه

 .نشکسته رو من تو نبودن غیر زندگیم، توی چیزی هامسختی یهمه با

 ."بستهبن مثل من یواسه وقته خیلی زارم،می پا توبی که هاییکوچه یهمه

 (باند ۲۵-ترس)

 نماال و ندادم اجازه که داخل بیاد خواست سام دودفعه. بیرون نرفتم ناهار یواسه

 به آبی. بود شده مگشنه. انبار رفت بهمن با فرستادن رو سام که شبهنه ساعت

 از یکی از و آشپزخونه رفتم. نبود پایین کسی. بیرون اومدم اتاق از. زدم صورتم

 .اتاقم برگشتم و خوردم و گرفتم رو بود مونده شام از که غذایی یکم خدمتکارا

 .ترسیدم! هیـــع

 کنی؟می رکاچی جااین تو -

 گفتم خودم به اما ترسیدم اول. سمتم اومد. کرد نگاهم و عقب برگشت من صدای با

. در به چسبیدم و عقب رفتم که شد نزدیک قدراین« .برنمیاد ازش کاری نترس»

. کارکنمچی دونستمنمی و بودم کرده هنگ.  وسید*.ب را صورتم و آورد جلو رو سرش

 :گفتم آروم و کرد بلند رو سرش

 !نکن -

 تاب رو بود کمرم پشت که اتاق در قفل و کرد حلقه دورم رو دستاش و نگفت هیچی

 ... و کرد عوض رو جاهامون حرکت یک با. داد

 :کرد زمزمه آروم گذشت که یکم. کردممی نگاه تعجب با اولش
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 !رز دارم دوستت خیلی -

 :گفت و کرد ایخنده که بهش زدم زل تعجب با! گفت؟ چی! شدنمی باورم

 !شدم موحد رز عاشق فردکیان آرتام من  ! آره -

 اصلی   فامیل و اسم حتی آرتام« !کنم؟می کارچی دارم من» گفتم دلم تو لحظه یک

 . اومد بدم خودم از. دونهنمی رو من

 :گفت

 !داری دوستم هم تو بگو -

 انجامسر  عشق این» گفتمی عقلم. دادنمی اجازه قلبم نشد، ولی نگم خواستم

 «.بگو بهش االن فعال» گفتمی قلبم و «نداره خوبی

 . داشت بزرگی غم. شدم خیره چشماش توی

 روی رو سرم منم و خنده زیر زدیم افتاد همدیگه چشم تو مونچشم تا. کرد بغلم

 :زدن حرف به کرد شروع. شنیدممی رو قلبش صدای و گذاشتم اشسینه

 خونه زیاد بابا بچگی از. چیه بابا اصلی شغل مفهمید بود، شده سالم ۱۹ تازه وقتی -

 و داشتم شدیدی وابستگی مامان به. بودیم تنها مواقع بیشتر مامان و من و اومدنمی

 بابا مگه» پرسیدممی هرموقع. نشم بابا مثل و بخونم درس کردمی تشویقم همیشه

 :گفتمی و کردمی عوض رو بحث «چشه؟

 :گفتممی. گممی خونه بیاد زیاد ذارهنمی شغلش کهاین یواسه-

 ! شو جدا ازش-

 : گفتمی
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 ! عاشقشم-

 رو بابا و مامان داد صدای. خونه برگشتم دانشگاه از که روز یک تا خندیدم؛می من و

 مامان از بابا. شده چی بفهمم و نشند من متوجه که ستون پشت رفتم. شنیدم

 گفتمی. بود آلمان اهل مامانم خهآ. دایی پیش آلمان بره برداره رو من خواستمی

 فارسی درست نبود بلد زیاد. میشه آشنا باهاش که آلمان بوده رفته کار یواسه بابا

 دشمناش گفتمی خالصه. بوده آلمانی زدنش حرف نصف همین یواسه. بزنه حرف

 عوضی   آدم   یک تو مثل هم دایی گفتمی و رهنمی گفتمی مامان و. کردن تهدیدش

 که بگذریم. چیه بابا شغل فهمیدم روز اون زدنشون حرف به دادن گوش با! خالفکاره

 کهاین تا. کردم دعوا کلی بابا با و کرد گریه مامان بیرون اومدم ستون پشت از وقتی

 یواسه شد راضی مامان بود، دعوا خونمون هرروز هفته یک این تو که بعد هفته یک

 بابا بعد بریم، تنها مامان و من بود قرار اول. کنیم زندگی شمال ویالی بریم مدت یک

 .گردهمی بر رسوند رو ما وقتی و میاد گاونم" گفت دفعه یک

 و نکردم بلند رو سرم همین خاطر به. کنهمی گریه داره فهمیدم بدنش لرزش از

 :داد ادامه و د*ی*س*و*ب رو سرم روی. کردم ترتنگ رو دستام یلقه..ح

 .بینممی رو مامان که باشه روزی آخرین کردمنمی فکر روز اون -

 کامیون یک که بودیم چالوس یجاده هایپیچ تو. بودم عقب من و جلو بابا و مامان

 یواسه بابا و بودم هوشبی ماه یک منم و کرد تموم موقع همون مامان و زد بهمون

 تصمیم و اومدم بیرون زندان بود شده که اتاقم از ماهسه از بعد. شد فلج همیشه

 دایی کمک با. نکردم قبول کرد، مخالفت بابا قدر چه هر. بگیرم ور مادرم انتقام گرفتم

 از بعد و کردم نفوذ داخلشون و کردم پیدا رو بود کرده رو کار این مامان با که باندی

 سمت کشیدم رو باند هایآدم تمام نقشه با. رئیسشون راست دست شدم سالسه
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 لقب   و جاش نشستم خودم و کشتم رو باند رئیس خواب توی بش یک. خودم

 .دادم اختصاص خودم به رو سیاه عقرب

 نگاه بهم. کشیدم عقب رو خودم. داریوش نه عقربه آرتام پس! نمیشه باورم! وای

 .بگه رو چیهمه بذارم خودم به گفتم. کنم کارچی باید دونستمنمی. کردمی

 بابات؟ پس -

 من جای رو خودش بمونم ناشناس من کهاین خاطر به بابا ولی باندم رئیس من نه؛ -

 کسیهیچ که سنگی از و مغرور پسر بودم شده من. بود خوب چیهمه. کنهمی معرفی

 دستبه زیادی ثروت و کردم بزرگی هایمعامله. نداشت باهاش نظر اختالف حق

. کردم کنترل رو چیهمه دور از و لمانآ رفتم چندسالی. نداشتم آرامش ولی اوردم

. بیام باید خودم و شده ضعیف دیگه بابا بودن داده خبر بهم میشد سالی یک

 گفت و زد زنگ روز یک کهاین تا. بابا حتی بفهمه، کسی ندادم اجازه ولی برگشتم

. کنم تأییدش و ببینمش باید من و زرنگه خیلی که شده گروهمون وارد دختر یک

 ولی کردممی دوری زن و دختر از کهاین با! بود نترسی و تاخگس دختر. عمارت اومدم

 دارم خیلی شدم متوجه دفعه یک. کشیدمی خودش سمت رو من عجیب دختر این

 این از که برم خودم خواستم. اومد پیش دبی سفر کهاین تا. میشم وابسته بهش

 دختره اومدن به اصرار با بابا اما بشم دور بودمش دیده نبود بیشتر دوروز که دختری

 کردم بغلت آسانسور توی باراولین برای وقتی. خورد همبه هامنقشه یهمه دنبالم،

 پیش ماجرای با کمکم و کردی انتقال بهم رو داشتم نیاز مدت این طی که آرامشی

 .کنم صبر امشب نتونستم دیگه کهطوری کردی؛ خودت عاشق رو من اومده

 .شد خیره چشمام تو
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 کیف من و داره دوستم قدر چه که کردمی زمزمه صبح هایدم دم تا شب اون

 ولی کنم کارچی دونستمنمی کیه، واقعی عقرب بودم فهمیده کهاین از اولش. کردممی

 .بگیرم کمک ماکان از فردا و کنم سپری آرامش و عشق با رو امشب خواستم بعدش

*** 

 رو آرتام هایحرف و ماجرا یهمه روز اون فردای. گذرهمی عشقم اعتراف از ماهی یک

 دوروز. کنم کارچی بگه بهم ایمیل با خواستم ازش و فرستادم ماکان برای سانسور با

 .اینه از ترمهم ماموریتم فعال و بگیرم تصمیم باید خودم داد خبر ماکان بعد

 هنتونست دفعه چند حاال تا. میشه بیشتر بهش نسبت عشقم هرثانیه ماه یک این تو

 سام. کرد امه*س*و*ب غرق و اتاقش تو کشیدتم یکهو و کنه کنترل رو خودش

 ماکان به و بیاره دستبه مهمی اطالعات و کنه شناسایی رو هاگروه از خیلی تونست

 ببرم رو آرتام بذار! تونمنمی من گفتم و زدم حرف ماکان با پیش هفته یک. برسونه

 از تا مونممی پاش به قدراین منم و بشه سلیمت آرتام عشق از شاید و عزیزجون پیش

 به زدن سر بهونه به سام با ریزی برنامه طبق تا کردنمی قبول ماکان. بشه آزاد زندان

 قبول آرتام اگه گفت و کردم شراضی و دیدم رو ماکان. رفتم هامون،زیردست و کارها

. بندازن جلو ور دستگیری هم هااون و بدم استعفا ماموریت این از باید فوری نکرد

 .کردم قبول

 خواممی. بریم دنبالم بیاد امروز باید گفتم آرتام به دیشب زیاد نفس به اعتماد با

 زیر از چیزی نتونست و نداشت فایده کرد اصرار قدر چه هر. بدم نشونش چیزی یک

 نیاد سیک باشه مواظب و کنه آماده رو عزیز بودم گفته ماکان به. بیرون بکشه زبانم

 !دارم استرس و نگرانم قدراین چرا دونمنمی. عزیزجون یخونه
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 اتاق از و انداختم سرم مشکی شال و رنگکم آبی لی شلوار با رو بلندم مشکی   مانتوی

 لبخند با و اومد بیرون رنگ ایسرمه و اسپرت تیپ با آرتام لحظه همون. بیرون زدم

 :گفت. کرد نگاه بهم

 .برممی خودم با رو رز و دارم ارک برم خواممی -

 سوار وقتی. نباشه نگران دادم اطمینان بهش چشمام با که بود کرده تعجب سام

 اصرار به کرد شروع بازم و د*ی*س*و*ب رو امگونه فوری شدیم، آرتام جیگر ماشین

 بهش رسیدیم، وقتی. نگفتم هیچی عزیز یخونه در تا منم. ریممی کجا که کردن

 ."بشه ادهپی" گفتم

 .اومدمی سرم پشت آرتام داخلـ رفتم. شد باز حرفی بدون که زدم رو آیفون

 اومدیم؟ کجا بگی خواینمی -

 .فهمیمی خودت دیگه یدقیقه چند کن صبر -

 ه*س*و*ب غرق رو آرتام که کرده کنترل رو خودش بود معلوم. کرد باز رو در عزیزجون

. بود شده تنگ واسش دلم قدر چه. د*ی*س*و*ب رو سرم و کرد بغل رو من. نکنه

 .ندیدمشون که ماهه ۴ االن. دادمی رو مامان بوی

 !مادر اومدی خوش -

 :گفت و زد لبخندی

 !بفرمایید -

 بهش نگاهی کردممی سعی. شد وارد سرم پشت و کرد ب**ل زیر سالمی یک آرتام

 تعریف به کردم شروع. کردم ایمصلحتی یسرفه عزیزجون، پذیرایی از بعد و نندازم
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 مدایی داریوش فهمیدم که وقتی تا شدم امیر یوابسته که روزی از. چیهمه کردن

 مخفی پلیس و هستش راد رزا فامیلم و اسم کهاین. شدم آرتام عاشق و هستش

 .منه با سام نگفتم چرا دونمنمی ولی هستم

 جلوم که ناکیوحشت اخم و خون از قلوه چشمای با رو آرتام کردم، بلند رو سرم وقتی

 .سوخت صورتم طرف یک شدم بلند تا. دیدم بود ایستاده

 !باشی پست قدراین کردمنمی فکر -

 تو کرد پرت رو من کرد،می التماس که عزیزجون به توجهبی و کشید گرفت رو دستم

 فوش و زدمی داد طورهمین. رفت باالیی سرعت با و شد سوار خودش و ماشین

 متوجه. کردممی گریه و بودم شده خفه نداشتم، رو برخورد این توقع چون. دادمی

 :گفتم آروم. شهر از بیرون ره می داره شدم

 ری؟می کجا -

 قلبم یواسه و نگفتم هیچی دیگه. فهمیدم رو خون یمزه. دهنم تو زد دست پشت با

 .ریختم اشک خودم غریبی و شکست بدجور که

 نیست معلوم که ویال یک جلوی دیدم. کردم بلند نجرهپ از رو سرم ماشین ترمز با

 سمت رفت. بیرون کشیدتم و کرد باز رو من سمت در و شد پیاده. ایستاده کجاست

 وسط کرد پرت رو من ساختمان، به رسیدیم تا. کشید خودش دنبال رو من و ویال در

 هر. جونم به افتاد و کرد باز رو کمربندش و نداد بهم رو ویال زدن دید فرصت. سالن

 و داد صدای انگار اصال. زدمی رو من و نداشت فایده کردممی التماس قدر چه

 :زدمی فریاد فقط. شنیدنمی رو من هایناله



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

136 

 

 اسمتم حتی عوضی توی بعد. گفتم بهت رو زندگیم یهمه. کردم اعتماد بهت من -

 !دروغه

 و زمین افتاد و سمت ونا کرد پرت رو کمربند و شد خسته تا بود همین ربعی یک تا

 :کردن گریه کرد شروع

 .گیرممی ازت رو تقاصش! بد خیلی کردی؛ بد -

 .اون روی رو من انداخت و کاناپه سمت کشیدتم و گرفت رو دستم اومد شد بلند

 .گرفت رو یکی یشماره و اورد در جیبش از رو شگوشی

 .کن خالصشون و خودمون ویالی ببر گممی که رو اینا اسم! گممی چی ببین بهمن -

 پاش به. من یعجوالنه تصمیم خاطر به فقط کشت؛می رو مأمورا یهمه! نه! ترسیدم

 روز اون. سنگ از آرتام همون بود شده دوباره. نداشت فایده ولی کردم التماس. افتادم

 . شدم بیهوش و شد خسته چشمام که کردم التماس و گریه قدراین

 عقرب واقعا فهمیدم بودم خوابیده که طورهمون. بودم جانهمو کردم باز چشم وقتی

 به و رفته کجا ببینم برم پاشدم. نبود پیداش. نیست مهم واسش هیچی و شده سیاه

 گند بوی و بازه هااتاق از یکی در   دیدم که کجام و شده چی بدم خبر طوری یک ماکان

 رفتم و نیاورد طاقت دلم. اومدمی آرتام یگریه صدای. بود دود از پر اتاق. میاد سیگار

 :گفت و کرد پاک رو اشکاش دید رو من تا. سمتش

 .کنممی مشخص هم تو تکلیف فردا. عمارت بریم پاشو -

 بدنم رسیدیم ویال به وقتی. رفتم همراهش و نیاوردم خودم روی به اما شکست دلم

 .گرفت رو بغلم زیر و سمتم دوید سام که زمین خورممی داشتم. کردمی درد
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 .باال رفت و زد پوزخندی آرتام

 شده؟ چی: داریوش

 :زد داد رفتمی باال هاپله از طورکههمین

 .نیست مربوط کسی به -

 :گفت و اتاقم برد رو من سام

 .بود نگرانت خیلی ماکان شده؟ چی -

 بفهمن نذار افتاد اتفاقی هر. منی با تو دونهنمی فقط فهمید؛ رو ماجرا یهمه -

 .یپلیس

 ... .ام -

 باشه؟. منه از ترمهم مأموریت! نباش نگران! سام ببین -

 و انگشتر و دستبند. بیرون زد اتاق از و داد تکان رو سرش. کرد نگاه بهم شک با

 روی هالباس همون با. انداخت بیرون ماشین از رو همه و گرفت ازم رو گردنبندم

 :زدن حرف خدا با و کردن گریه به کردم شروع و کشیدم دراز تخت

 فکر وقتی. گرفتی هاسختی تو رو دستم! کردی کمکم همیشه خودت! خستم خدایا -

 امیدوارم زندگی به که دادی قرار کنارم رو ماکان شده نابود زندگیم یهمه کردممی

 مواظب! بده قرار جلوم رو درست راه و بیاد پیش خوبه هرچی کن کمکم االنم. کنه

 !باش مخانواده

 .رفتم خواب به و شد گرم مچشما

*** 
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 عمر قدر چه. کردم مرور رو دیروز هایاتفاق یهمه و شدم بیدار بدی دردبدن با صبح

 آهنگ و کشیدم سرم روی رو پتو. گذاشتم گوشم تو رو هنذفری! بود کوتاه عشقمون

 :کردم پخش رو

 .بگیر رو ماهیت آلودمگل تا"

 ببین رو ماهی آلوده این بیا

 .زمین رو گذاشتیش جا وریج چه که

 .زدم رو دریا قید تو واسه من

 .زدممی تنگت دیوار و در به

 زدمـ نفس دلت بیابون تو

 !ننداز تک رو من نامردا بین کن بغلم! کن بغلم تنها شدم که کن بغلم! کن بغلم دریا

 بد خوردم، بر آدما این با مرداب این توی! خوردم سر تو دست از که کردم اشتباه دریا

 !آوردم کم

 .کن کمش تو سوزونهمی بد داره دوریت کنـ جمعش تو رو پال پخش این و بیا

 !کن باورش تو رو دیوونه این و بیا زمونه، رحمبی دل تو شدم گم من

 !ننداز تک رو من نامردا بین کن بغلم کن بغلم! تنها شدم که کن بغلم! کن بغلم دریا

 بد خوردم، بر آدما این با مرداب این توی. وردمخ سر تو دست از که کردم اشتباه دریا

 !"آوردم کم

 (آرش و مسیح-دریا)
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 بیاره سرم بالیی چه خوادمی باز نبود معلوم که سرنوشتی این به و ریختممی اشک

 .کردم فکر

*** 

 :گفت اومد سام و نرفتم بیرون ناهار و شده شب ۷ ساعت

 خواهندمی بزرگی یمعامله و گیرندمی دیگه ویالی یک تو بزرگی جشن امشب -

 .بدهند انجام

 رفت اتاق از گمنمی چیزی من دید وقتی هم اون و دادم گوش فقط حرفی هیچ بدون

 .بیرون

 :گفت خنثی و سرد. کردم نگاهش. نشستم صاف. شد باز شدت با در

 .بیرون بیا شو آماده زود -

 ایستاده ورودی در جلوی. ینپای رفتم ناامید و کردم عوض رو لباسم. بیرون زد اتاق از

 پشت منم و افتاد راه. سمتش رفتم. نبود خونه کسی بود معلوم که طوراین و بود

 البته دیروزی؛ ویالی همون به بردتم و شدیم سوار. رسید ماشین به. رفتم سرش

 که چیزی با. من رویروبه برگشت و ایستاد راه وسط. ساختمان پشت باغ به دفعهاین

 .بیرون رفت بدنم از روح دیدم دستش

*** 

 آرتام
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 گول طوراین کردمنمی فکر. شد خم کمرم شکستم، شنیدم، رو حرفاش وقتی دیروز

. نداره وجود هم عشقی مطمئنا  . گفته دروغ بهم رو اسمش حتی که کسی. بخورم

. زمین روی بود افتاده هوشبی اومدم خودم به وقتی و نبود خودم دست رفتارم

 شاید. کردم گریه سیر دل یک و کردم بغلش. نشد نشم نزدیکش کردم هرکاری

 که کمربندهایی جای که سفیدش بدن وقتی. هست بغلم تو که بود آخری یدفعه

 بابا، از است، رزا فهمیدم حاال که رزی از زندگی، از خودم، از دیدم، رو بودم زده بهش

 .اومد بدم چیهمه از

 گرفته رو کمربند باهاش که گذاشتم دستم روی. کردم روشن سیگاری و اتاقم رفتم

 به صداش با. بود سوخته که دلی شدت به نه ولی سوختمی. زدممی رو رزا و بودم

 .اومدم خودم

 عصبانی کیه که اومدمی یادم وقتی! نبود خودم دست. شدم سنگ آرتام همون دوباره

 .میشدم

 تونممی نه! نمیشه نه. اهاشب کنم کارچی باید کردم فکر صبح تا و خونه برگشتیم

 زندگی این از رو دوتامون هر باید. بمونه پیشم بدم اجازه تونممی نه بره، بدم اجازه

 حرف وکیلم با رو بود نامم به که امالکی و هاپول یهمه! اینه درستش آره. بدم نجات

. عشقم و من گاهقتل بشه قراره که لواسان ویالی جز به دادم، بهمن و بابا به و زدم

 بود قرار که ایمعامله سرگرم رو اینا بابا. خونه اومدم کنندهخسته روز یک از بعد

. ویال بردم برداشتم رو رزا و کردم امشب یواسه انداختم و بیافته اتفاق دیگه یهفته

 نشدم پشیمون تا باید. ایستادم یهو. نداشتم رو کنم نگاه چشماش تو کهاین قدرت

 گچ رنگ پوستش دید دستم که ایاسلحه با که سمتش برگشتم. کردممی تموم رو کار

 .شد خیره بهم بود داده جا خودش داخل رو بزرگی غم که چشماش با و شد
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 کنی؟ کارچی خوایمی -

 .کنم راحت رو خودم بعد و تو اول -

 تمام با من! عاشقتم من پیغمبر به پیر، به خدا، به! کنممی خواهش ازت! آرتام نکن -

 !نکن من و خودت با رو کار این! دارم دوستت وجودم

 :گفتم و زدم پوزخندی

 !دروغه اسمت مثل عشقتم و داشتنت دوست -

 :کرد ناله ریختمی اشک که طورهمین و جلوم زد زانو

 خاطرت به! دارم دوست وجودم تمام با من! فهمی؟نمی چرا! نه گممی نامرد. نه -

 ... .مید ترجیح من به رو کارت که وییت این اما بکنم هرکاری حاضرم

 .نچسبون من به رو خودت خصوصیت! شو خفه -

 نکن نگاه. شد خیره چشمام توی و گرفت باال رو سرش. بود شده بلند شگریه صدای

. دیدم چشماش تو بود پیشم که وقت چند این یهمه! نکن نگاهم طوراین! لعنتی

! بکنم رو کار این تونمنمی من نه. یدپیچ گوشم تو شعاشقانه هایزمزمه یهمه

 زیر. کردیممی گریه دوتامون. بغلم تو کشیدمش و زدم زانو و زمین انداختم رو اسلحه

 :گفتم ب*ل

 !هنوزم دارم دوست -

 !آرتام عاشقتم من -

 کرد؛ بلند امسینه روی از رو سرش
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 باید. الوی سمت رفتم. شدیم ماشین سوار حرفی بدون اومدیم، خودمون به وقتی

 .رفتیممی ایران از همیشه یواسه و داشتممی بر رو جفتمون وسایل

 روی زدم کوچه، سر دیدم که چیزی با. اومدم خودم به« !آرتام» گفت که رزا صدای با

 :گفت که رزا سمت برگردوندم رو سرم. ترمز

 !نداشتم خبر من خدا به -

 :مگفت و گرفتم دستم توی رو دستش. لرزیدمی ترس از

 کنیم؟ کارچی حاال! عزیزم دونممی -

 !کنیم فرار بیا آرتام -

 :گفتم. زدم لبخندی. زد رو خودم دل حرف

 چی؟ بیفتم گیر اگه -

 :گفت و داد فشار ور دستم

 .منتظرته بیرون این که هست کسی باش مطمئن -

. برم کجا مدونستنمی. افتادم راه و کردم روشن رو ماشین. گرفت آروم قلبم. شدم آروم

 نمیشد که هم اینا هتل و است محاصره تحت ما هایخونه و ویالها یهمه بود معلوم

 .بریم

 !آرتام -

 جونم؟ -

 ری؟می کجا -
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 .چرخممی فعال! دونمنمی -

 .عزیزجون یخونه برو -

 .ترمز روی زدم

 !شیر؟ دهن تو برم! چی؟ -

 از رو من بشه چیزیت اگه نهدومی چون ماکانم. گهنمی کسی به عزیزجون! نترس -

 .تنهاست عزیزجون موقع این مطمئنم هم فعال. کنهنمی کاری ده،می دست

 یخونه سمت به رفتم. نداشتم هم ای دیگه یچاره اما داشت باالیی ریسک

. بود کرده فرار آقاجون هایزورگویی خاطر به و بود شده بزرگ پدرم که جایی. عزیزجون

 رو خالف کار به و کردنمی فرار بابا وقتهیچ نبود زورگویی رپد آقاجون اگه شاید

 !نبودم آقاجون جا من دونمنمی. میشد درست دیگه شکل یک ما زندگی و اوردنمی

 رزا و من اشک که کرد گریه قدراین و کرد بغلم. شدم روروبه عزیزجون گرم استقبال با

. زدیم حرف کلی شب اون. یمنگفت بهش بابا دستگیری درمورد هیچی. اورد در هم

 خوابیده اتاق یگوشه ینفره یک تخت روی. رزا اتاق تو رفتم خوابید عزیزجون وقتی

 نفهمیدم که کردم نگاهش قدراین. زدم لبخندی دیدم، که رو معصومش یچهره. بود

 .برد خوابم کی

*** 

 رزا

 

 .دیدم رو ارتام کردم باز که چشم
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 :گفت و خندید. کرد باز رو چشماش. م*د*ی*س*و*ب رو شگونه و زدم لبخندی

 !دلم عزیز بخیر تصبح -

 !آقا بخیر هم تو صبح -

 .افتادم عزیزجون یاد یهو

 !شو بلند آرتام وایــی -

. اومدمی آرتام یخنده صدای. توالت داخل رفتم. پایین انداختم تخت از رو خودم

. باشه نفهمیده عزیزجون که ردمکمی خدا خدا. بود رفته آرتام بیرون، اومدم وقتی

 و بود نشسته میز پشت. داشت ب**ل به لبخند عزیزجون. آشپزخونه تو اومدم

 عزیز کنار نشستم گفتن بخیر صبح یک با. زدم لبخندی. نبود آرتام و نوشیدمی چای

 و بخیر صبح یک با و شد وارد آرتام بعد دقیقه ۲. شدم قهوه خوردن مشغول و

 ماکان بزنه زنگ عزیز شد قرار صبحانه از بعد. نشست رومروبه من، به چشمکی

 .بیاد

 صدای با. زد خشکش دید رو آرتام و من وقتی. اومد ماکان که بود ۱۰ حدود ساعت

 :اومد خودش به عزیزجون

 .پسرم تو بیا -

 کنید؟می کارچی جااین شما -

 .گیممی بهت بشین بیا: عزیزجون

 .بده گوش فقط و داخل ابی ساکت یعنی عزیز حرف این

 .کردمی نگاه من به منتظر. آرتام و من رویروبه نشست کرده اخم ماکان
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 و شد آروم بعد ولی شد عصبانی خیلی اول. گفتم آرتام به رو چیهمه من داداش -

 .خواهیممی کمک ازت که گرفتیم تصمیمی االن

 تصمیمی؟ چه -

 واسه کامل رو نقشه. کرد تایید هم اون و گفتم آرتام به صبح و بودم کشیده اینقشه

 .بگه رو نظرش که شدم منتظر. داد توضیح داداش

 که فرض بر! بدم؟ چی رو بابا و مامان جواب من! دادید ازدست رو تونعقل شما -

 بر که روز یک! چی؟ که باالخره. برید کشور از بتونید بشه حل کاراتون یهمه

 کنم؟ اعتماد آقا ینا به طوری چه من تازه! گردیدمی

 و مامان. رممی آرتام با شده هرطور نکنی کمکمون اگه. گرفتم رو تصمیم من ماکان -

 منبی بذار. گذاشتن کم مواسه هم خیلی کشیدن، زحمت واسم که طورهمین بابا

 بهشون افتاد آسیاب از هاآب که وقت چند از بعد بعدم. کنن تجربه یکم رو بودن

 .دممی انجام رو بگه هرکاری که دارم اعتماد بهش قدراین اعتماد نظر از. دممی خبر

 :دادم ادامه و زدم زانو زمین روی ماکان جلو رفتم شدم بلند

 .کن کمکم و بمون پشتم بازم داری دوستم ذره یک اگه -

 ماکان ربع یک از بعد تا. گرفت فرا رو خونه بدی سکوت. گرفت دستاش بین رو سرش

 :گفت و کرد بغلم شدم، بلند وقتی. کرد دراز سمتم رو دستش و پاشد جاش از

 !منتظرته جااین برادر یک بدون داشتی هرکاری هرموقع -

 کنار بود ایستاده که آرتام سمت رفت. شدم جدا ازش و زدم لبخندی. بوسید رو سرم

 .شومینه
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 !باش خواهرم مواظب -

 بهمون و دهمی انجام رو کارها تگف و رفت ماکان و دادن دست دیگه هم به مردانه

 یک نیست و مشهد رفته عزیز بگه اینا مامان و خاله به شد قرار و دهمی خبر

 .ایهفته

*** 

 بعد چهارسال

 رفتم. روروبه شهر به بودم خیره دست، به قهوه فنجان و بودم ایستاده پنجره پشت

 :گذشته به

 رو وراثت انحصار کارهای یهمه و اومد وکیل زد زنگ عزیز رفت، ماکان وقتی روز اون

 تبدیل نقد پول به رو بود داده دایی به آقاجون که اموالی یهمه عزیزجون و داد انجام

 یواسه خواست کمک و زد زنگ شدایی به آرتام طرفاون از. داد آرتام به و کرد

. بریم بعد زروسه شد قرار زدن تلفن و دیدن آشنا چندتا با و آلمان به رفتمون قاچاقی

 بود لواسان که ویالیی داخل رو نداشتن خانواده که جسد دوتا برنامه طبق ماکان

 تشییع مردیمـ و سوختیم آرتام و من کرد اعالم و انداخت راه سوزیآتش و گذاشت

 حاج یک ماکان و عزیزجون قبلش شب کهازاین خبربی گرفتن، ترحیم مجلس و جنازه

 .شوهر و زن شدیم رسمی و کردن محرم رو آرتام و من و اوردن آقا

 دخترا یبقیه مثل که کردمی خواهیمعذرت طورهمین و بود شرمنده آرتام شب اون

 چشماش تو رو شرمندگی وقتی. نگرفته جشن و عروس لباس و نکرده عروسم

 تکرار دوباره رو حرفاش داشت که آخر بار برای کهاین تا. میشد بد حالم دیدممی

 بهترین شب آن. ما یعاشقانه یرابطه شروع شد این و کردم قطع رو حرفش د،کر می

 .کردم باز خانومانه و عاشقانه دنیای به رو چشمام. بود من زندگی   شب
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 هر و شدیم مستقر آلمان شهرهای از یکی تو شدیم، رد مرز از سختی با کهاین از بعد

 شرابطه آرتام کمکم. نکردیم قبول هانآ پیش بریم که کرد اصرار آرتام دایی   قدر چه

 ایرانی یک با جااین آرتام. بود پدرش مثل یکی شدایی چون زد؛ همبه هم هاآن با رو

 و باشه ما از سرمایه شد قرار و شد آشنا کردمی زندگی و بود خونده درس جااین که

 اولش. ما از پول و ودب سعید از کار که زدیم مهندسی شرکت یک بنابراین. آن از کار

 از یکی شده االن شرکتمون و رفت پیش کارها مدت یک از بعد اما گذشتمی سخت

 از که داد پسر یک بهمون خدا سال یک از بعد. جااین مهندسی   هایشرکت بهترین

 .جفتمون از ترکیب اخالق نظر از و آرتام کپی   ظاهری نظر

 چهارسال از بعد خواهیممی باالخره ما و بزنه ایران شعبه یک داره تصمیم شرکت

 .ایران برگردیم

 .شد تموم گهمی بابا مامان،: آرسام

 :گقتم و کردم نگاه بود برده ارث به باباش از که اخمی به لبخند با

 .میام االن -

 هایوسیله داشت آرتام. آرسام اتاق برگشتم و کردم خاموش رو اجاق. آشپزخانه رفتم

 .کردمی دیبنبسته رو آرسام

 نشد؟ تموم مگه پس -

 .است آخری این. آره -

 .بریم باید دیگه ساعت یک که ناهار بیاید -

 !خانمم چشم -
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 با. رسیدن آرسام و آرتام. کردم آماده رو میز تا و رفتم آشپزخونه سمت. زدم لبخندی

 اسامونلب تعویض و آشپزخونه کردن تمیز از بعد و خوردیم رو ناهار خنده و شوخی

 .فرودگاه سوی به افتادیم راه

*** 

« .نشینهمی دیگه دقایق تا هواپیما و ایران رسیدم» گفت که مهماندار صدای با

 با. گرفت گرمش دستای تو رو سردم دستای و شد متوجه آرتام بازم. گرفتم استرس

 واسمون و میام داریم بودم داده خبر ماکان به. شد خیره بهم بخشیآرامش لبخند

. بود منتظرمون انتظار سالن. بود داده انجام رو آرتام کارهای کلی و بود کرده پیدا خانه

 بغل رو همدیگه. بودم دلتنگش حسابی. کردم پرواز سمتش دیدمش دور از وقتی

 .کردن گریه به کردم شروع. کردیم

 !باش آروم خواهری؟ چته -

 !بود شده تنگ برات دلم! داداشی شوقه اشک -

 !شده تنگ واست ممن دل -

 .بیرون اومدم ماکان آغوش از آرسام باصدای

 است؟ دایی این مامان -

 .است دایی این بابا آره: آرتام

 .کرد بغل رو آرسام شد خم و داد دست آرتام به ماکان

 .دایی پایین بذار رو من -
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 زیر زنه،می را حرف این آرسام چرا دونستیممی که آرتام و من ولی کرد تعجب ماکان

 .خندیدن به کردیم شروع ب**ل

 جون؟ دایی چرا -

 .مردم یک من چون -

 سر نفر یک سالم با. رفت شصدقه و قربون و خودش به چسبوند رو آرسام ماکان

 .عقب برگردوندم

 !معرفتبی خانم سالم -

 خیره بهم ریختمی اشک که آرامی و لبخند با مهدی! نمیشه باورم من خدای! وایـی

 جیغ خوشحالی از که کردم کنترل رو خودم و گذاشتم دهنم جلو رو دستم. نبود

 رو دروغ این چرا که من به زد ونما و کردم بوسش قدراین و آرام سر روی پریدم. نزنم

 .شدن چی مرگم خبر با اطرافیان که دونممی و گفتیم

 !گممی رو همه چشم برسم بذار! بابا کن صبر -

 !ارز  شعوریبی خیلی -

 !لطفته نظر ممنون؛ -

 .اومدنمی صداش آرسام. بود برداشته رو سالن مونخنده صدای

 کجاست؟ بچه آرتام -

 .مامان جاماین من -

 .ایستاده کنارش خوشگل خیلی دختر یک دیدم. چرخوندم سر

 ارسام؟ کیه این -
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 .منه دختر: آرام

 !نـــــــه -

 !کنی؟ سوپرایز تونیمی تو فقط مگه. آره -

 !خانمی ببینم بیا -

 از که روشن ایقهوه رنگ به بلند موهای! بود عروسک شبیه قدر چه وایی. جلو اومد

 هایب**ل و فندقی دماغ و خاکستری درشت چشمای و بود زده بافت سرش دوطرف

 زانو جلوش. بود خوشگل العادهفوق. سفید پوست یک با و صورتی ایغنچه کوچک

 .کردم بغلش و زدم

 (خاله سالم! )خاله مدال -

 !نازی تو قدر چه عزیزم؛ سالم -

 .بیرون اومد بغلم از و خندید

 .منتظرن عزیز یخونه بقیه. دیگه بریم بهتره: ماکان

 دادی؟ خبر بهشون مگه: آرتام

 .داریم مهمون گفتم فقط. نه -

 .کنارم رسید ماکان تا کردم آهسته رو هامقدم پس. گفتممی ماکان به باید. زدم لبخند

 !داداش -

 داداش؟ جون -

 ...عقر آرتام که گینمی -
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 تو. شدند فوت پیش سال چند تصادف اثر بر داییزن و دایی بگیم گفت عزیز. نه -

 نزنه، آسیب بهت کسی کهاین خاطر به. مردی ماموریت تو کردندمی فکر همه ام

 من نظر زیر و دیش آشنا آرتام با آلمان رفتی وقتی. کنیم پنهانت شدیم مجبور

 آرامم و مهدی. برگشتید کنهنمی تهدیدت خطری که االن و کردی ازدواج باهاش

 !چیزی یک فقط. دوننمی رو همین

 چی؟ -

 .دونهمی رو واقعی ماجرای که عزیزه یخونه امروز عزیز و من جز به یکی -

 کی؟ -

 .فهمیمی رسیدیم وقتی -

 .شدم خیالبی پس کنه؛نمی باز ب**ل ماکان و نداره فایده کردن اصرار دونستممی

 آسمان، چشمش بدجور معلومه که هم آرسام و اومدیم ماکان ماشین با آرتام و من

 .اینا مهدی با رفت گرفته، رو آرام دختر

 فقط اونم و گفتم آرتام یواسه ماشین تو رو بود گفته بهم ماکان که داستانی یهمه

 .کرد سکوت

*** 

 زیر و کرد حلقه کمرم دور رو دستش آرتام که شد بیشتر استرسم ،رسیدیم وقتی

 :گفت گوشم

 .شد تموم چیهمه! عزیزم نباش نگران -

 :زدم لبخند و کردم نگاه بهش



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

152 

 

 .بریم -

 از چشماش تو اشک   یهاله که دیدم رو عزیزجون رسیدیم، ساختمان ورودی به وقتی

 مهربانی هنوزم ولی! بود شده شکسته قدر چه. شدیم نزدیکش. بود مشخص جااین

 .بوسیدمون و کرد مونبغل نوبت به. بود مشخص اشچهره از غرور و

 !بعد داخل بریم بذارید بابا: ماکان

 .بینمشونمی دارم چهارسال از بعد! نزن حرف: عزیزجون

 یک که مهتاب و علی عمو و خاله. بودن همه. شدیم پذیرایی سالن وارد و خندیدیم

 قدر چه متین و مبین. هست شوهرش بود معلوم و بود ایستاده کنارش قدبلند پسر

 کنار سام و کردمی گریه که رها و بودن شده پیر قدر چه بابا و مامان! بودن شده بزرگ

 بود؛ سام نفر یک اون پس جاست؟این سام چرا. بود گرفته رو دستش و بود ایستاده

 معلوم شکمش از که زهرا و سهیل و عمو و فائزه! خبربی چه. کرده ازدواج رها با یعنی

 خوردش امروز. کرد خوردم روزی یک که کسی روی افتاد نگاهم و عموزن و بارداره بود

 :گفتم بلند. زدم لبخندی. کردممی

 !سالم -

 آرتام که سمتش برم خواستم. سرش پشت مبل   روی افتاد هوشبی و زد جیغ مامان

 :گفت آروم. نذاشت

 .صبرکن -

. شد شروع شزاری و گریه. اومد هوشبه تا مامان صورت به ریختمی آب رها

 :گفت لبخند با. اومد جلو سام. کردنمی نگاه من به باز دهن با شونهمه

 .برگشتید باالخره -
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 سام از بعد. کردن سالم و دادن دست دیگه هم با و کرد دراز آرتام سمت رو دستش

 و" شده؟ چی اصال. نیومدم زودتر ؟زنده چرا" که بودن ریخته سرمون همه. شد شروع

 کاری هر نگفته بهش چرا که کرد قهر من با آخر و گفت چیزی ماکان به قدراین فائزه

 بغلم بابا و کردم سالم سرسنگین پس. باشم تفاوتبی خاله به تونستمنمی. کردممی

 .کنهمی گریه داره بود مشخص لرزانش هایشانه از و کرد

 .گفتن بهم رو تمرگ خبر وقتی شکست کمرم! دخترم؟ کشیدم چی یدونمی -

 !شدم مجبور بابا ببخشید -

 !نداریم شانسم اه! ایزنده که تو: سهیل

 :گفت عمو و کردمی نگاه بهش اخم با آرتام و خندیدم

 !کردی شروع دوباره سهیل کن بس -

 مقابل زدم خندیپوز . شده خیره بهم و زده تکیه دیوار به دیدم برگردوندم سر

 اشاره سرش با که انداختم نگاهی آرتام به. بودن کرده تعجب که اطرافیان چشمای

 :گفتم و جلوش رفتم. برم کرد

 !خاله پسر سالم -

 :انداخت زیر رو سرش

 !سالم -

 نیومده؟ خانمت پس -

 .هست مامانش خونه. بره راه تونهنمی. بارداره -

 !هه -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر Aram.gh|  روشن و تاریک عشق رمان

 

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

 

154 

 

 !رزا -

 .رزاخانم -

 ها؟ -

 .خانم رزا گممی -

 !خانم رزا آهان؛ -

 بله؟ -

 ناراحتی؟ دستم از هنوزم -

 .گرفت باال رو سرش تعجب با. خنده زیر زدم

 !دونستم؟نمی و بودی پست قدراین رفتی؟ دفعه یک چرا بدونم خواممی فقط -

 .خودت خاطر به شدم مجبور! دونینمی چیزی تو -

 .بدونم تا بگو خو -

 .بود انداخته زیر رو سرش که انداخت باباش به نگاهی

 ازت اگه که کرد تهدید رو من اون با که داشت شده امضا سفید چک عمو از بابا -

 من چون. زندان ندازهمی رو بابات نکنم، ازدواج گنمی که دختری با و نشم دور

 .گذشتم ازت داری دوست رو بابات قدر چه دونستممی

 امیر که دوره این طول در چرا پس بگو! بودن مردنا اینا قدر چه. بودن ساکت همه

 و خاله که جایی سمت برگشتم. کردمی نگاه بهمون خنثی باباش زد،می پا و دست

 :گفتم بلند و جلو رفتم قدم چند. بودن ایستاده شوهرش
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 !ممنونم ازتون! چیه؟ دونینمی اما! متاسفم براتون واقعا -

 .کردن نگاه بهم تعجب با و گرفتن باال رو سرشون

 .امیر جلو برگشتم

 که فهمیدممی دیر شاید نمیشد، جدا من از پسرتون و کردیدنمی رو کاراین اگه -

 وقتهیچ و حس این. است بچگانه وابستگی   یک و ندارم ایشون به ایعالقه هیچ

 واقعیم مرد و واقعی عشق به.[ داد فشار و گرفت رو دستم که آرتام کنار رفتم]

 شنفس به منفس که عشقم شوهرم، موی یک چون کنممی خداروشکر و مرسیدنمی

 .بگیرم.[ کردم اشاره امیر به دستم با] ایشون مثل صدتا و دمنمی رو بنده

 .د*ی*س*و*ب رو سرم روی آرتام

 !بشینید؟ خواهیدنمی: عزیزجون

 و ماکان و عمو و بابا با آرتام. هاصندلی و مبل روی نشستن و اومدن خودشون به همه

 و خاله و مامان و بود نشسته باباش کنار صدابی امیر. زدمی حرف سهیل و سام

 و سهیل دختر و ماکان پسرهای و آسمان با آرسام و بودن نشسته هم کنار عموزن

 دخترها و -کردندمی بازی هابچه با بازم بودن شده مرد کهاین با که- متین و مبین

 آرتام با طور چه رفتم؟ چرا االن؟ تا بودم کجا من که کردنمی جواب و سوال من کنار

 :گفت بلند دفعه یک. بود نشسته مخصوص صندلی روی عزیزجون شدم؟ آشنا

 !هست گل آرتام آقا معرفی نوبت باشه، هم نوبتی خب -

 !هستن گلم داماد کی فهمیدیم مادر! وا: مامان

 !داره امدیگه نسبت این از غیر کن صبر! مادر نه -
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 عزیزجون خود و من و آرتام و ماکان و سام که داستان کردن تعریف به کرد شروع و

 پسر آرتام فهمیدن خاله و مامان وقتی. است دیگه چیز یک واقعیت که دونستیممی

 از و کردنمی گریه. رفتن سمتش داده، دست از رو مادرش و پدر و برادرشونه

 .دادمی رو جوابشون همیشگی جدیت و اخم با هم آرتام. پرسیدنمی داداششون

 اجازه با یک با. شدیم بلند دیگه هم با. بزنیم قدم بریم گفتم آرتام به ناهار از بعد

 .باغ سمت رفتیم

*** 

 آرتام

 

 نیومد خوشم ازش! مکالفه نیست، خودم دست دیدم رو امیر پسره این که وقتی از

 .دادم فشار رو دستش. گرفت رو حالش خوب رزا اما

 !آرتام -

 خانمم؟ جونم -

 ناراحتی؟ -

 چی؟ از -

 .گفت رو داستان این ماکان کهاین -

 و انداختم اششانه روی رو دستم! کنهمی فکر چی به ببین رو خانمیم! وایــی

 .دادممی فشارش خودم به زدیممی قدم طورکههمین

 .نه که معلومه -
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 ای؟کالفه چرا پس -

 دارم من که ندید اون اما زنهمی دید داره دیدم رو امیر سرهپ که روشروبه برگشتم

 عاشقانه خیلی و نزدیک آوردم. گرفتم رو رزا صورت فوری. کنممی نگاهش

 دورم رو دستاش و اومد خودش به چندثانیه از بعد. بود کرده هنگ اول. وسیدم..ب

 .کردم نگاه بهش لبخند با. کرد حلقه

 .بودم نخورده رو داروم چون -

 .بازوم به زد ظریفش هایمشت با و شد قرمز

 !رسه؟می یکی گینمی! بدی خیلی -

 :گفتم. خندیدم بلند دل ته از

 !خوادمی دلم اصال! خودمه از! خودمه زن! برسه -

 !بابا باشه -

 یواسه ریزیبرنامه و زدن عاشقانه هایحرف و رفتن راه ساعتنیم از بعد و خندیدیم

 ماکان که ندیدمش گرداندم چشم هرچی. بقیه پیش برگشتیم مون،آینده زندگی  

 :پرسید بلند رو من ذهن سوال

 رفت؟ کجا امیر خاله -

 .رفت و اومده پیش کار واسش گفت پیش ساعتنیم که امیر جون خاله -

 !آهان -

 .خندید و کرد نگاهم. فشردم خودم به رو بود نشسته کنارم که رزا و زدم پوزخندی

*** 
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 یسلیقه با که ایخانه اومدیم و نکردیم قبول کرد کاری هر عزیز شام از بعد شب،

 یک. بود خودش یخونه از باالتر خیابان دوتا گفتمی که طوراین. بودم گرفته ماکان

 .بود ۸ یطبقه که متری ۲۰۰ آپارتمان واحد

 حصب که رو هاچمدون و کردم بغلش. بود برده خوابش ماشین تو خستگی از آرسام

 !نداشتیم باری خداروشکر. خونه یدیگه هایوسیله با بود، گذاشته بود اورده ماکان

 در پس بود؛ طبقه این تو واحد یک. اومدیم بیرون ۸ یطبقه و شدیم آسانسور سوار

 دیوار رویروبه. کردیمی طی باید رو کوچیک راهروی یک. داخل رفتیم و کرد باز رزا رو

 که خصوصی فضای رفتیمی چپ سمت داشت، قرار بود هآشپزخون از که ایمشکی

 سالن راست سمت و دادمی جای خود در رو بهداشتی سرویس و خواباتاق تاسه

 .بود آشپزخونه اپن و پذیرایی

 و بود شده عنکبوتی مرد دیواریکاغذ که رو هااتاق از یکی در   رزا. هااتاق سمت رفتم

 کرد باز بود، پسرونه هایبازیاسباب و هاماشین اعانو از پر و میزتحریر و کمد و تخت

 یک. کردم باز رو آرسام کنار اتاق در. بیرون اومدم و گذاشتم تخت روی رو آرسام من و

 و کمد در روی بود زده کاغذ یک که عروسک از پر بود، صورتی دکوراسیون با اتاق

 «.ماکان ایید طرف از. خواممی خواهر دختر یک امشب»: بود نوشته بزرگ

 .ماست مال که مونهمی روییروبه اتاق معلومه که طوراین. بیرون زدم و خندیدم

. اومدمی آب صدای. سفید و یاسی رنگ ترکیب دکور   با بود بزرگی اتاق. شدم وارد

 و برداشتم رو امحوله. حمام برم منم بهتره. بگیره دوش رفته رزا معلومه طورکهاین

 .آرسام اتاق ارکن حمام   سمت رفتم
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 جلوی باز موهای  با رزا. شدم اتاق وارد کردممی خشک حوله با رو سرم طورکههمون

 و کردم بغلش سر پشت از. زدمی رو خواب از قبل کرم داشت و بود نشسته آینه

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 !دیمی خوبی بوی قدر چه -

 .میشه مورم مور! آرتام نکن -

 سرم. خوندممی ازشون رو عشق. شدم خیره چشماش به و دوندمشبرگر  و خندیدیم

 .وسیدمش..ب بردم نزدیک رو

 ** 

 رزا

 

 ولی باردارم کنم فکر. دکتر بریم آرتام با قراره امروز و دارم تهوع حالت چندروزی

 .نگفتم آرتام به چیزی

 مواسه دکتر. رفتیم و شدم ماشین سوار و پایین رفتم که زد تک صبح ۱۰ ساعت

 .بده دکتر نشان و بگیره رو جواب بره ظهر از بعد شد قرار آرتام و نوشت آزمایش

*** 

 یخونه از تازه آرسام. دهنمی جواب رو گوشیش و نیومده آرتام هنوز. هست ۶ ساعت

. اومد در تو کلید صدای که میشدم نگران داشتم کمکم. خوابید خسته و اومده آرام

 آرام. شد وارد ب**ل به خنده و شیرینی بسته یک با آرتام. رسوندم در به رو خودم

 :گفت و پاش با بست رو در
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 آرسام؟ -

 شده؟ چی. خوابه -

 به کرد شروع و کرد بغلم یهو و گذاشت کابینت روی رو جعبه. آشپزخونه سمت رفت

 دیگه هم از آرسام صدای با. چشمام و هامگونه و مپیشانی کردن وس*ب و خندیدن

 :شدیم داج

 کنی؟می کارچی بابا -

 !دیده رو ما بچه انگار نه انگار خندید؛می بلند آرتام و بودم شده سرخ خجالت از من

 .دارم برات اول دست خبر یک! باباجون هیچی -

 :گفتم و کردم نگاهش

 بود؟ مثبت جواب -

 .سمتم برگشت تعجب با

 دونستی؟می مگه -

 .بودم کرده شک -

 نگفتی؟ چرا پس -

 .بگم بعد بشم مطمئن خواستممی -

 چی؟ جواب: آرسام

 :گفت بلند متعجب آرسام که گفت چی دونمنمی گوشش تو. کرد بغل رو آرسام آرتام

 !نــه -
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 !آرهــه -

 :گفت و گذاشت دلم روی رو دستش و سمتم اومد و پرید پایین آرتام بغل از

 جاست؟این االن -

 .آره: آرتام

 ن؟بیرو میاد کی -

 .دیگه ماه ۸ -

 !طوالنی قدر چه -

 :داد ادامه و دادممی گوش شونمکالمه به که برگردوند من سمت رو سرش

 !کن شآماده زودتر مامان خب -

 رو هاشگونه و شدیم خم زمانهم و خنده زیر زدیم آرتام و من حرفش این با

 .یم*د*ی*س*و*ب

*** 

 بعد سال ۱۰

 

 .نبیرو بیا پس؟ کجایــی آرتام -

 :زد داد حمام از

 .بده رو محوله. اومدم -
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 بدنش زد،می غر طورکههمین. بیرون اومد. دادم بهش رو حوله. اورد بیرون رو دستش

 .خندیدممی و تخت ب  **ل بودم نشسته منم. پوشیدمی لباس و کردمی خشک رو

 تازه !کننمی کارچی آدم با ببین! کار؟چی خواستیمی بچه بگو آخه! اه اه -

 !اه اه. کردن خالی سرم رو ماکارانی یقابلمه یهمه. بدتره شونمامان

 :گفت و کرد نگاه بهم

 !میشه منم نوبت آره! خانم بخند -

 .شد بلند دوباره رکسانا صدای که خندیدممی بلند بلند

 !کنهمی کارچی ببین مامان -

 !رسممی رو حسابت میام! آرسام نکن -

 !لوسه زیادی دخترت نکردم؛ ریکا مامان: آرسام

 .شد بلند رکسانا جیغ صدای و

 نیاوردم داداش چرا که کرد گریه کلی آرسام اومد، دنیابه رکسانا وقتی. گذشت سال ۱۰

 و شد وابسته رکسانا به قدراین کمکم بعد. کرد ارومش آرتام ترفند کلی با. واسش

 چرا که زاری و گریه آرسام ش،خونه بردشمی رها روز یک اگه که داشت دوستش

 و شد تربزرگ ششرکت آرتام و نشستیم قبلی یخونه همون هنوز. بردند رو خواهرم

 سام و شد کاربه مشغول آرتام شرکت تو و داد استعفاء ماکان و ترپولدار روز به روز

. دارن دختر دوتا و کردند عروسی رها با. سرهنگ جناب شده االن و پلیسه هنوزم

 امیر یبچه و کنن زندگی کانادا رفتن همیشه یواسه ماهان، شوهرش و تابمه

 نداد بهشون شدن داربچه یاجازه دیگه دکتر و شد سقط ما اومدن از بعد دوهفته

 ناامید وقتی بعد، سالسه. کردمی سقط بچه شخانم که بود سومی یدفعه چون
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 خواب توی شب یک شپی سال ۵ عزیزجون. اوردن بهزیستی از بچه یک شدن،

 خاله اولش. من به داد رو داشت ارث هرچی و آقاجون پیش رفت همیشه بواسه

 همه از خبربی و خودش رضایت با عزیز و نداره راهی دید وقتی ولی کرد دعوا خیلی

 هم شوهرش و بود خودخواه و غد طورهمون هنوزم. شد آروم دیگه کرده رو کاراین

 و گرفتن عروسی. شدن دوقلوشوت هایهمکالسی عاشق تینم و مبین. بود کشنقشه

 مبینا با متین و متینه با مبین که بود متینه و مبینا دخترا اسم بود جااین جالب

 سینه عاشق هم ما پسر و دارند رو دختر یک همون هنوز مهدی و آرام. کرد ازدواج

 و سالشه ۱۳ کشهنمی خجالتم. ما جمع یخنده یسوژه و هست خانمی این چاک

 بازیمسخره و خندیدیم روزاون قدر چه« !شدم عاشق من بابا» گهمی آرتام به اومده

 .درآوردیم

*** 

 !نباشید غمگین

 .شود زاده شما زندگی روزهای ترینتلخ درون از تواندمی بودن بختخوش که چرا

 حل راه شدبا آمده پیش برایت که مشكلى ندارد امکـان. سازدنمی کلیدبی قفل خدا

 !باشد نداشته

 .است شده حساب خدا كارهای

 

 برای رو خدا و هستم دنیا این در مادر و زن و دختر ترینبختخوش من االن و

 !ممنونم آرتام با زندگی این داشتن

 «حق یا»


