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 اول فصل

 

 

 شدم خسته خیلي امشب میاد خوام چقد که آخ

 میرم حمام سمت وبه میذارم امو عالقه مورد آهنگ صوتیمو جديد سیستمه سمته به میبرم دستمو
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 ...نمیشم عاشق ديگه تو از بعد

 میگیرم آروم بازم يادت با

 نداره قت طا تو بي قلبم اين

 که ايي لحظه ان به لعنت

 تو بي منو کرد جدا رو وتو من

 کرد صدا بي سازمو گذاشت تنها

 نباشي ايي لحظه که نبود خیالمم تويه

 نباشي باشمو تو دنبال و کنم گريه

 میباره آروم برات اشکام باز

 میاره يادم تورو هام لحظه

 ....دوباره دلم روي تو داغ

 جداکنه وتورو من زمونه دست نمیکردم فکر

 ...نمیکردم فکر

 کنه پاک عشقو آخر پلیدي دست

 بشه خراب زودي اين به عشقم خونه نمیکردم فکر

 بشه آب عشقت پاي به عمرم که شمع نمیکردم فکر

 ....تو از بعد

 جین با نازکمو صورتي بافت لباس میکنم زمزمه آهنگو و میرم کمدم سمت به و اومدم در شد تموم آهنگ وقتي

 موهاي...اه مامان اين دست از واي. میکشم شوار سه شده تر بلند حاال که فرفريمو موهاي میپوشم صورتیم جذب

 اووووووووووم....اونوقت نمیذاره منو راحته کچله خودش سانتي سه پسرونه اونم کنم کوتاه دوستدارم خودمه

 .که موداره اونقده نیستا کچل من ماماني نه

 يوهوووووووووو....میخورم سر ها نرده رو از ها پله سمت میرم میپوشمو اابريمو صورتیه انگشتي ال دمپايي

 خودت واسه شدي بزرگي دختر کارو اين نکن بگم چقد جان خانم سالم -
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 کجاست؟ من ماماني گال همه گل خانم دريا سالم -

 باغ تو رفتن -

 کجاهي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماماني؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مامان..... باغ سوي به پیش -

 انداختي؟؟؟؟ راه هوار هوار باز شدي بیدار تو -

 ؟ هلیا پیشه برم من مام -

 اونجايي؟ میزنن تهتو میزنن سرتو خبره چه نخیر -

 باشم کوتوله من بايد اوصاف اين با اينجوريي -

 ضربوالمثله يه اين -

 ؟ ديگه رفتم من پس باشي.. آهان -

 میام زودي خواهش...برم برم برم -

 داريم مهمون بیايا زودي ولي برو باشه -

 بشه چي که بیام ندارم پاتاالرو پیر اون حوصله من -

 !!!!!!!!!ک واقعا... حرفي چه اين آخه داده تو ياده کي اينارو -

 ايران به تازگي به که اش خاله دختر و خاله سمت به بزرگش پدر خونه بود اومده تازه که حالي در آريین

 مجد زيباي و جوان بانوان بر سالم:  رفت بودن اومده

 بغلم بیا خاله عزيز سالم -

 غر.غر اين حوصله من نمونه جاش که کن پاک رژزدي اگه فقط جون خاله بفرما:  رفت مهسا سمت به آريین

 ندارم دخترارو اين

 چي؟ يعني وا -

 چشم دختر شهر يه جواب دار حوصله کي بمونه جاش من بوسیدن نیست الکي کم همینجوريي که يعني -

 نیستم گو جواب من خاله جان به بده رو ناخواسته هاي بچه عالمه بايه انتظارو

 شب واسه دارم کارت بیا برسون ببر رو دختره اين بیا...  نمیکشه خجالتم حاال خوبه -

 نمیندازم؟ چیزي ياد شمارو من خاله -
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 چطور؟ -

 میوفتي کلفتت نوکر شخصیتو راننده ياد میبیني منو تا آخه -

 !!!!نزار من سر به سر انقد پسر برو -

 میارن در حرف واسم ها روزنامه تو ببینن باهم ترو منو االن چموش دختره بخند فقط توام هر...هر -

 میرم خودم بابا برو -

 گردنم پشت زد دونه يه آريین

 کوتاه خر دست -

 !!!!عمرا بري؟؟؟ تنها تو غیرتیما سرم خیر من ايرانه اينجا نمیکشي خجالت تو -

 میزنه حرف بازايا کوچه اين اينه تومیگرده با که روزي از دختره اين کن نگاه خاله آريین -

 من صدتا عفريته اين خاله بعدم... دهههههههههه ديگه شو آماده برو... داشت پتانسیلشو اين خاله چه من به -

 تجديديه کالسش تو شیطون دستشن زير

 ماهه من نوه نگو -

 ايشاهلل؟ خوبن دخترا دوست خوبي جون آقا سالم. اااااا -

 ديد نتوان آنکه هر شود کور تا -

 میرفتن باال کوام سرو از دخترا بودم دار پول انقد منم بله -

 ماهه من جون آقا نخیر -

 شو آماده ديگه برو اينجايي که تو -

 یفهک يه و مشکي شال با مشکیمو کوتاه مانتو با قرمزو جین يه اتاقم تو رفتم بدو افتادم راه ساختمون سمت به

 .پايین رفتم کردمو آرايش ذره يه قرمزم مارک کتونیايه و طرفه يه کوچیکه قرمز

 شده ديرم آريین بدو -

 بدو باشه -

 بود عالي گیش راننده بود لنکروز يه ماشینش رفتیم بود پارک کوچه تو که ماشینش سمت به باهم

 جووووووونم آريین -
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 نکن صدا اينجوريي رو کسي ديگه ولي شدم خر منکه -

 پیستتون؟ بار يه میبري منو آريیني -

 منه؟ چند بگم ببرم تورو پسرن همه تو جون به -

 نداره؟ کار کسي هستي قول نره تو تا خواهش -

 منو خلوت تو نشد قرار مگه بعدم... کنیااااا استفاده خودم علیه میدم يادت که حرفايي از نشد قرار هويیي -

 کني صدا استاد

 که؟ نداره کاري جرئت کسي خوبه و درشت انقد هیکلتون ماشاهلل که شما میگم حاال استاد ببخشید -

 کني حال میبرم تعطیله پیست که روز يه باش میدي؟ پس درس داري خوب میاد خوشم نه -

 باحالي خیلي مرسي -

 داشت نگه هلیا خونه در جلوي

 

 

 عملتو سرعت بابا بشي؟ دوست کردي وقت کي دخي اين با نیومدي تازه مگه تو بینم -

 باهاش داشتم رابطه بازم رفت وقتي حتي بوديم دوست بود انادا که وقتي هلیا با -

 دنبالت میام بزنگ برگشتن موقع بدم انجام داره کاريي ببینم مهسا پیش میرم منم برو آهان -

 آريین مرسي -

 باي باي.. برو آبجي قربون -

 سالمت به -

 خونه تو بره تبسم تا موند منتظر آريین

 شنید رو هلیا عشوه از پر صداي که... آوردم در صدا به آيفونو صداي

 بله؟ -

 تبسمم -

 میومدي فردا میذاشتي -
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 حاال باال بیام بذار -

 استقبالم به اومد هلیا که رفتم داخل زد رو ودر

 خوبي؟ سالم -

 خوفي؟ سیالااااااااام -

 نیستن ،بابا مامان تو بیا مسي -

 گذاشتن؟ تنها چطور کارو خراب چرا؟توه... اااا -

 کرد سفارش چقد مامي ببیني نبودي اوووووووه -

 کن گوش حرف که توام -

 زد شیطاني لبخند يه بعد... میدوني خوب که تو ندونه کي هر آره -

 ؟ داري فکريي چه -

 از درپو بسته يه آشپزخونه تو رفت سريع تندو بعد.....کنیم پخ..پخ رو مستخدمه اين بايد من دنبال اول بیا -

 افتاده راه دنبالش اردک عین منم رفت حال سمت وبه پرتقالش آب لیوان تو آوردريخت در شلوارش جیب تو

 .بودم

 کني؟ تحمل منو باشي داشته انرژي بايد بخور اينو شدي خسته بیا جونم کوکي -

 آماده اهلی تا موندم منتظر رفتیم اتاقش سمت به منوهلیام خرد بعد اولش کرد بو گرفت شربتو سوظن با کوکب

 مديد که پايین رفتیم و کرد ملیحي آرايش زرد کتونیايي با زرد ترکیب با ولي زد منو تیپ همون اونم بشه

 کرده غش خانم کوکب

 شد بد حالش اين هلیا.. اااااااااا -

 گرديم بر بريمو نشده پا تا بجنب خرده آور خواب قرص اين عزيزم نه -

 مآخرش گشتیم پاساژ کل کنم خريد شب برا بتونم که بود همراهم پول زديم سر پاساژ چندتا به رفتیم باهم

 زا تاپه اين و رونم باالي تا بود کوتاه دامنم خريدم روشن سبز بولوز با سفید کفش يه و کوتاه کتان دامن يه

 ندچ اونم بود خوب خیلي کرد انتخاب سفید صندل يه برام هلیا بود خوشگل خیلي که شل يقه و بود تنگ کمر

 روپ تو رفتم اومد خوشم خیلي باسن زير تا ديدم کوتاه لي مانتو يه راه تو برگشتیم باهم و خريد مانتو دست
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 وتنمت خیلي داشت پارگي جاي کمرش تويه و بود کوتاه آستیناشم بود يخي آبي رنگش و بود کوتاه خیلي کردم

 قشنگ خیلي پا دم ويه بود جذب رونش قسمت تو که يخي جین يه و خريد اون از هم هلیا که بود قشنگ

 زياد اينا هلیا خونه تا جون بابا خونه از آخه ما خونه اول رفتیم خونه سمت به باهم خريد بعد خريدم داشت

 .نداشتم نا ديگه بوديم رفته پیاده انقد خونه میرفت خودش بعد میرسوند منو اول نبود راهي

 هلیا؟؟؟؟؟ -

 برگرديم؟ ماشین با نمیشه -

 میترسم من شبه نه -

 بیاد؟؟؟؟؟ آريین بزنگم -

 کیه؟؟؟؟؟؟ آريین آقا آريین...  آهان آهان -

 خالمه پسر -

 خوشگله؟َ؟؟؟ -

 چاق کوتاه جوشي جوش که زشته انقد بابا نه -

 بیاد بگو ما شانس از اينم اه -

 میاد سريع گفت اونم دادم آدرسو آريین به سريع آوردم در گوشیمو

 آريین ديدم کردم نگاه اومد بوق صدا دقیقه چند بعد

 بپره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بندازي جفتک نکني خريت تبسم هوويي جیگريه چه غنه رو تو نونمون وايییییي -

 رفتم آريین ماشین سمت به ناز با......... ببین حاال واردم خودم بابا خفه -

 سالم -

 کردم پارک جايي بد سوارشو بیا بدو سالم -

 برسونیم؟ دوستمم میشه -

 بیاد بگو زود آره -

 شديم سوار دوتايي اومد بیاد کردم اشاره برگشتمو هلیا سمت به

 نازه؟؟؟؟؟؟؟؟ خیلي بگیر داد شماره اگه میگما -
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 زشته اينطوريي جلو میومدي جان تبسم -

 میکني سوار دختر که توهه کاره زشت يارو هیي...شد خاله پسر زود چه... بله..بله -

 هلیا عزيزم دوست ايشون و خالم پسر آريین ايشون: گفتم من که بود نشده متوجه هنوز آريین

 داشتیم دعوا آريین با وگرنه نده سوتي که هلیا دهن رو گذاشتم دستمو سريع...کجاش اين -

 بگید؟ میخواستید چیزي -

 :گفت خداحافظي موقعه گوشم دمه هلیا که رسوند رو هلیا اول نگه چیزي هلیا به کردم اشاره.... نه.. نه -

 خنديدم فقط منم!!!!!!!!!!بشه کوفتت نازيي اين به زشته کوتاهو اين حاال

 زد فک جورش جوروا دخترايي دوست با انقد خرد سرمو ماشینم تو خونه رسوند منو آريین

 امروز بابت مرسي -

 ها بچه با کردم اوکي پیست ببرمت میخوام باش آماده فردا خواهش -

 چند؟ ساعت فقط منتظرتم ام آماده من -

 !!!!!باباي...دنبالت میام 21 -

 هريي گووووووووووود -

 وروجک؟ بدون شده سیاه حاال از روزگارتو که برو آوردي در زبون من واسه حاال -

 بودن مهمونا منتظر میکردنو بحث باهم داشتن جون آقا مامانو خونه ورفتم نکردم اعتنايي حرفش به

 خونه احالي به سیالااااااااام -

 گذشت؟ خوش باباجون سالم -

 گذشت خوش خیلي خالي جاتون -

 زودت؟ اينه بیايي زود نبود قرار منو؟مگه میکنه اذيیت چقد بابا ببین -

 داريي چیکارش خوبي اين به دخترم -

 پايین اومدم کردمو کاملي آرايش پوشیدم لباسامو اتاقم تو رفتم و آوردم در مامان واسه زبونمو

 کوچیک خانم شديد خوشگل چه -

 کجاست؟؟؟؟ بزرگ بابا جون دريا مرسي -
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 دخترم اينجام من -

 بود اقاجون ديدم پشتمو

 هستن؟ کي مهموناتون آقاجون ببخشید.. اااا -

 کاراي دنبال که گرفتم مشورت دوستام از يکي از و کردم فکر خودم با من رفتنته دانشگاه وقته االن تو -

 ازش جوريي يه کنم تشکر و کنم دعوتش بهتر کردم فکر منم امشب شده وتکمیل نامته ثبت

 جون آقا مرسي يعني نه... بابايي واي -

 .دارم دوست بیشتر بابايي بگو -

 گرفتنش ازم راحت چه که افتادم مهربونم باباي ياد شد جم اشک چشمام تو

 باشي راحت میخواستم فقط.. نداشتم منظوريي دخترم تبسم -

 بهم عصبي شوک میوفتادم بابام ياد وقتي همیشه میلرزيد داشت بدنم تمام پدرم ياد از رفتم اتاقم طرف به دو با

 دريايي دل گريه باعث چي میکنه گريه داره من نازکوچولوموچولو دختره:  اتاقم تو اومد مامان میشد وارد

 تو میدوني داشتیم بدتريم ماروزاي نه؟ مگه کرديم عادت تو منو نکن گريه عزيزم شده؟؟؟ماماني من تبسم

 باشه يادمون میکنیم صدات وقتي که تبسم بذاريم اسمتو گفت رضا علي داد بهمون سختي روزاي تو خدا رو

 اهمم کنه فکر بابات بذار مادريي بخند رفته کنار تو لبخنده شده چي حاال داريم نگه خوشحال رو تو بخنديمو

 بخند مادريي بخند. داشتم نگه خوب تو امانت بگم علي به که باشه باال سرم دنیا اون بذار خوشحالیم

 مامان؟ -

 جانم؟ -

 پدرم خالي جاي خالء از پر میفهمي میکنم حس خالیشو جاي من -

 که کن پاک اشکاتو پاشو هم حاال دوريشونونداره طاقت خدا چون میمیرن زود خوب بودآدماي مرد يه بابات -

 وت قويي بده نشون االنم سال همه اين کردي تحمل که تو پاشو تره بلند منم از قدت ماشاهلل شدي گنده دختره

 من؟ به بدي دلداريي بايد که تويي اين بدم دلداريي تو به نبايد من ديگه سالته 21 االن

 مامان ببخشید -

 بابام بودن هم عاشق بابام مامانو بود گرم خیلي آغوشش پايین رفت میکرد پاک اشکاشو که حالي در مامان
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 به مشکوکي طرز به پدمو اونجا بوده مخالف جون آقا چون میکنن فرار مامانم وبا میگیره رو کانادا بورسیه

 باشیمو کنارش تا برگشتیم شده بد آقاجون حاله که حاال کرديم زندگي اونجا سالي 21 يه ماهم میرسونن قتل

 بهانه به همشو ولي داره زيادي خواستگاراي مامانم ساله 21 مامان با سنیم تفاوت من بیاريم در سر تنهايي از

 ستاره يه دوختم آسمون به نگاهمو....بابامه با دلش اون است بهونه براش اينا که میدونم من ولي کرده رد من

 باش مطمئن میکنم بلندت سر من دارم دوستت خیلي بابايي. بود زنون چشمک

 وآرز همیشه پدرم بود خوب خیلي اين دانشگاه برم ديگه هفته شنبه از شد قرار بود خوبي شبه خیلي اونشب

 قاجونمآ میکنم شماريي لحظه دانشگاه براي افتادمو بابام به ديشبم قول ياد قلب دکتر اونم بشم دکتر من داشت

 .باشه راحت دانشگاه به وامدم رفت تا بخره ماشین يه برام بود قرار

 و بستم سرم باال رو وهمه زدم ژل موهام به بعد و گرفتم دوش يه اول پیست برم اريین با بود قرار امروز

 يه موهامم میومد بهم برنز کردم قشنگ خیلي آرايش ويه کردم برنزه پنکک کمک با سفیدمو پوست

 بود کوتاه خیلي آستیناش واي پوشیدم خريدمو ديروز که لي شلوار مانتو، وهمون صورتم تو ريختم فر طرفه

 که آستیانشم کوتاه هم بود تنگ هم چون خريدم چرا کردم لعنت خودمو هم کلي کنم عوض بیارم در اومدم

 آبي طرف يه کیف روسري شدم بیخیال شد بلند آريین ماشین بوق صداي بعد کردم ساعت به نگاهي نگو

 اه ازپله بود محشر خیلي رنگ پر آبي شال کتونیو کیف، رنگ کم آبي شلوار مانتو شدتیپم کامل پررنگ

 ماشین تو رفتم خوردمو میوه آب يه رفتمو پايین

 کن عوض لباساتو باال برو -

 وقت؟ اون چرا -

 ام خونه تو بولوز از داره فرقي بولوزچه با مانتو اون نمیبرمت اينطوريي من پسره پره اونجا!!! چرا -

 تنت تو رفته زور به که هم لي شلوار اون کوتاهتره

 که کنم گوش آريین حرف به نمیشد دلیل ولي لباس اون با بودم موعذب خودمم... ممکنه غیر -

 نمیبرمت منم -

 اسپرته تیپ اين جان خر بابا اي -

 چیه بقیش ببین اينه اسپرتت باحالي خیلي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

11 

 

 کنم عوض نیستم بیکار من بابا برو.اهههههه -

 درخته از کرم چون میزنم تورو اون جاي من دلت ور بیاد يکي فقط ولي باشه -

 رفت پیست تا اعصبانیت با آريینم کردم جم بغلم تو ودستامو نشدم حرفش متوجه

 شو پیاده -

 گهر بچم آخي بده گیر اون نمیشد دلیل ولي بود افتضاح خدايي تیپم بود سنگین سر باهام هنوزم شدم پیاده

 آوردم سرمو میزد حرف کسي با داشت اومد آريین صداي که بودم زدن ديد مشغول بود کرده باد گردنشم

 اهکوت مشکي لخت موهايي و ايي تیله مشکي چشم پسر يه آدم يا بود حوريي اين میديدم چي من خداي واي باال

 میکرد نگاه منو بود، رفته هم تو غلیظ اخم يه با پرش ابروهاي آريین دوبرابر هیکل و قد با

 گودزيال ماشاهلل که هیکلتم و قد ترسید که بخت بد اين دکتر بابا اي -

 نمیکني؟ معرفي خان آريین -گفت اومدو جلو نمکي با چهره با قهوايي ابرو چشمو با ديگر پسريي

 خالمه دختر ايشون -

 مفتخرم آشنايیتون از -

 کرده باد پیشونیش رگ که بود پسره اون عصباني کامال چهره پي حواسم تمامه هنوز ولي کردم نگاهش گیج

 هه هه هه....کرده باد جاشون يه کدوم هر که هم اينا بابا اي بود

 اومده تازه نداره آشنايي ها جمله اين با اين فرهاد. اااااا -

 فهمیدم کرد هنگ لحظه يه ديدم آهاان -

 هستن فرياد برادرم وايشون داد ادامه دادموو دست باهاش... هستم فرهاد من جلو آورد دستشو بعد

 مبخت خوش آشنايتون از: گفت تر بلند بعد زده غرب دختره: گفت آروم کنه سالم حتي تا جلو نیاورد دستشو

 هستم تبسم منم همچنین -

 حساب مکرد نگاه آريین به همو تو کردم اخمامو ويه آريین.... کافي بگید لبخندم همون نگفتي نگفتي، تبسمم -

 دستش اومد کار

 قهقه مثال يا خنده بگي اين به میکنید غلط يعني.. نه..نه -

 شو خفه غريدم دندوناام الي از -
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 بگه جونم خالصه داد بي مثال يا داد میگه من دادش به انقد اين نباشید ناراحت: گفت کردو داريي میون فرهاد

 ات قیافه میگفت همیشه مامانم گفت ترس با و تند تند رو همه رو ها جمله اين... میگه پرت چرتو خیلي

 هم تو اخمام همینطور گرفتم تصمیم میترسه آدم خداگاه نا میشي عصباني وقتي که انقد است جذبه پر خیلي

 چرا ريادف فقط بوداونم نفر يه پیش فکردم تمام ولي ندم آريین دست اتو تا بايد جلو نکنه جرئت کسي تا باشه

 بودا؟؟؟؟؟ خوشگل چقد ولي تلخ گوش زنه بهم حال مردک زده غرب گفت من به

 خوبه؟ عصابت االن ايي بسته -

 بود وايساده فرهاد پشتش که بود آريین

 داريي؟ کاريي نگو پرت چرتو -

 میشي؟ ماشینا سوار آره -

 البته؟ اوه -

 بلدي؟ -

 !!!!!!!!هستم رالي با اونم سوايي ماشین عاشق من -

 بلدي؟ حاال میگم میدونم -

 ذره يه -

 ضمن در پسیت تو کنم دور دور ذره يه میرم فرهاد با منم کن تمرين مقداريي يه فرياد با برو باشه -

 جلو نیاد کسي تا بمون سگي همینجوريي

 کنم؟؟؟؟؟؟؟؟ فريادتمرين با میذاري چرا پس غیرتي انقد که تو... اااااااا -

 نپیچ پاش پرو به زياد نداره درستي اخالق باش مواظب میلیونه رو غیرتش بدتر میبیني که مني از اون -

 میاوردم ديگه حسابي درستو شلوار يه میگفتي پس. اوههههههه -

 نداره عصاب ذره يه دختر با برخرد تو فقط نداره لنگه من داداشه خانم اوه اوه -

 کردم پسره به نگاهي يه بود پیست مربي کنم فکر میزد حرف جوون پسر يه با داشت رفتم فرياد سمت به

 میريخت روش سرو از تمسخر که اون به نگاهي ويه

 !!!!!!!!قرمزه اون میخوام هاتونو رالي اين از يکي من -
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 نمیشه؟ اون نه -

 ما افتخاره باعث بفرما نه که چرا جان فرياد... ااااا -

 طرف ناي از خانم تبسم بفرمايید من به سپرده آريین ايشونو میکنم رسیدگي کارشون به من برو تو. بهزاد نه -

 میدي؟ من به داري ايي حرفه نیمه رالي که تو -

 کنید تمرين اين با بله -

 میخوام رو قرمزه اون من ممکنه غیر نه -

 !!!!!!!نمیشه اون -

 میخوام -

 است فايده بي اسرا -

 میومدن راه بیشتر ايشون آقا اون پیش میرم من چرا اونوقت.... ااااا -

 همونه لیاقتت گفت آروم خیلي

 گفتید؟؟؟؟؟؟؟ چیزي -

 لطفا کنید تمرين همین با بفرمايید نه -

 ارکن اومد قرمزه رالي اون با اونم ديدم بذارم کاله بشمو آماده تا شدم ماشین سوار میدم نشون بهت نکبت باشه

 فرياد آقا!!!!!!!!!!! است وسطي گاز:  گفتم گرفتمو فرمونو سرمو رو گذاشتم کالهو

 خیلي پیچو ولي میمونم پیچ تو من کرد فکر اولش خودم واسه شوماخرام پا يه من کرده فکر رفتم دادمو گاز

 شونو کنار رفتم باال دادم رو شیشه ديدم وآريینو فرهاد دور از کردم رد نرم

 !!!!!!!گرامي برادران سالم -

 بیچونديي؟ دادشمو. ..... ااااااااا -

 بازيي به پیچید خودش دادشت -

 رفتم دادمو گاز

 نیست؟ بلد اين گفتي که تو آريین -

 نمیدونم خدا به -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

14 

 

 شوماخره پا يه دختره اين -

 امو میوه آب نشستم صندلي يه رو رفتم بوفه سمت به پاشدمو بود شده تخلیه انرژيم تمام وايسادم پايان نقطه تو

 شدم منتظرآريین خوردم

 میومدي؟ بخار پشت الک چند سرعت با ه ه ااااااااااااه -

 بانو نیستن شما مث که همه بابا -

 کنارمن اومدن اوناهم گرفتم چشم ازش اعتنايي بابي کردمو بهش نگاهي توهم داده بیشتر اخماشو فرياد ديدم

 داد ايي میوه بستني سفارش همه براي فرياد نشستند دورمیز صندلي روي

 میخورم کاکائويي من -

 بیار شاتوت دوتا با کاکائو دوتا علي -

 بیچوندين..کردو فرياد به اشاره يه... وخوب بودين عالي.. خانم تبسم خوب -

 ترم راحت بگید خالي تبسم من ولي میکنم خواهش -

 وخنديد خالي تبسم چشم -

 معذب همین براي صفتوندارن اون میدونن که هستن آدمايي میاد بدشون القاب از که اونايي من نظ به -

 القاب اون با میشن

 آدم شما نمیشه شیرين دهن کردن حلوا حلوا با نظرم به باشه فرد هر وجود تو بايد بودن مرد يا خانمي -

 بي بدن نظر و کنن فکر ديگران مورد در میدن اجازه خودشون به راحتي به که کسايي هستیداز گستاخي

 باشم کشوريي تو تا بهترم خیلي ام زده غرب يه اگه من فرهنگي بي خیلي تو ازت میگیره اوقم متنفرم زارم

 باد پیشونیت رگ من واسه که توايي زده غرب میگي تیپم بخاطر.  باشن هاش کرده تحصیل تو امسال که

 نیوفتن؟ گناه به تو امسال تو که گوني الي بپیچونم خودمو من چرا؟ چرا؟ میکنه

 شده قرمز عصبانیت از چشمام که حالي در...میاد چشمات به شخصیتم هنرامو از بیشتر بدنم هاي گودي چرا

 بیاد روت تو تف يعني که زمین رو کردم تف بود

 نا بوي داره که شدشون فسیل وفکراي مسموم آدماي اين شهوته گنده بوي داره پاشو: گفتم آريین به داد با

 همیشه میکردم رانندگي خودم و ازش گرفتم سوئیچو کردم حرکت زدتر خودم و میکنه خرد عصابمو میده
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 مرفت خونه به بشه ساکت بايد که فهمید بود پیشونیم روي که بزرگي اخم از آريین میکرد آرومم گي راننده

 کردم خداحاظي آريین از

 تبسم؟؟؟؟؟ -

 !!!!جانم -

 کردي بلند سر امروز منو -

 میشد زنا رفته پس باعث که بود مردايي همچین وجود همیشه خونه تو رفتم زدمو بهش لبخندي

 و کمد تو گذاشتمش نشنیدم که حرف چقد بخاطرت:گفتم آروم گرفتمو صورتم جلو مانتومو آوردم در لباسامو

 خواب رخت سمت وبه بیرون اومدم وبعد دادم سامون سرو افکارم به وايسادم دوش زير. گرفتم دوش رفتمو

 .رفتم

********* 

 صبحونه بفرمايید نخوريد چیزي که ديروز کوچیک خانم -

 تو بفرمايید خانم دريا -

 بیايد متنظرتونه در دمه راننده شرکتشون بريد راننده با زدن زنگ آقا خوابید هنوز که شما خانم.... ااااااااااا -

 بريد بخوريد صبحانه

 کجاست؟ مامانم.خانم دريا چشم -

 خريد رفتن خواهرشون با صبح خانم -

 چي؟ براي خريد؟ -

 بگیرن جشن براتون قراره واهلل -

 چي؟ جشنه -

 رفتنتون دانشگاه برا -

 میشم آماده االن باشه -

 ورني کفش و کیف با روسري يه و باساپورت پوشدم زانو زير تا کرم بلند مانتو يه کشیدمو شوار موهامو

 ات دنبالش میرم شرکت بعد بشه تاآماده زدم زنگ هلیا به خوردم صبحانه پايین رفتم و کردم آرايشم مشکي
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 بابايي شرکت رفتیم راننده با شدم ماشین سوار بعد خريد بريم

 تو پريدم منشي از گرفتن اجازه بدون

 دمکر تعظیم گذاشتمو ام سینه رو دستمو بعد..  بزرگ ددي هستیم شمام مخلص سما؟ خوفي سیییییییالم -

 جاويد عمرتون... گفتم

 داريد خوبي سخنوريي همشیه شما -

 فرياده مزخرف مرتیکه همون اينکه اه... افتاد صدا صاحبه به نگاهم

 شلوار کت يه فرياد نشستم صندلي رو کنارش کردمو بوسش بزرگ پدر بغل رفتم نکردمو بهش توجهي

 میومد خیلي هیکلش قدو به که بود پوشیده ايي سورمه

 شد عرض سالم -

 دادم جواب سر با کردمو هم تو اخمامو

 داشتي؟ کاريي من با بابايي -

 به نگاه ذره يه ولي ماشیني بردارهر خواستي ماشیني هر سوهاني آقاي نمايشگاه برو راننده با عزيزم آره -

 خوب بکن بابايي جیب

 میکنم سعیمو ولي نمیدم قول -

 بخريد؟ میخوايد ماشین سالمتي به: گفت فرياد

 بخرم گرد بال برم میخوام پ نه پ -

 میکني؟ آريینو فرهادو شاگرديي خوب -

 میشن روفوضه آخرشم میپرسه درس شیطون آريینو دوباراز روزي دخترمن اين؟ -

 مجد آقاي میرسونم رو خانوم تبسم من اجازتون با -

 میره راننده با میشه زحمتت -

 داشتم کار سوهاني آقاي با ام بنده زحمتي چه نه -

 خونه برو ماشینت با بعدشم برو سراج آقاي با جان تبسم خوب خیلي -

 بابايیي -
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 جانم -

 میخوام میذارن صندوق گاو تو که اونايي از چندتا يه -

 میخواي؟ ازشون چندتا -

 میخوام اندازه همون منم میدي آريین چلغوز اون به چندتا روزي -

 داد تومن 011 کشوش تو از رفت میز سمت به

 مديدي؟ آريین به که نیست پولي نصفه اين -

 پسره اون -

 دمش فرياد منتظر در جلوي بیرون رفتم میزو رو گذاشتم پولو نخواستم باشه دختر من پسره اون بازم دوباره -

 . رفتم سوهاني آقاي نمايشگاه سمت به شدم سوار بود مشکي کوپه يه ماشینش رفتم دنبالش اشاره وبه اومد

 کردي؟ زشتي کار -

 نداره ربطي کسي به -

 دينشي زير میکني زندگي اون خونه تو داريد شما ولي درست نداره ربطي من به -

 اون هبذار تفاوت نبايد منوآريین بین میکنه کاريي هر اشه وظیفه بابامه قاتل اون نسیتم کسي دين زير من -

 محبت بهش منه تقصیر.. میده کمتر من به تازه بکنه کارم حتي میتونه پسره اون... ندارم من داره بابا

 !!!!میکنه نگاه بهش صندوق گاو چشم به عمال آريین ولي دارم دوستش میکنمو

 من سمت به برگشت سردادو بلند قهقه يه

 کوچولو؟ سالته چند -

- 21 

 کوچولويي خیلي -

 !!!!!!باشه خودت دست احترامت خودتي -

 خنديد وبلندتر... جوجه خشم اوه ه ه اوه -

 مسخره مردک -

 گفتي؟ چیزي -
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 نه....نه -

 تیزه گوشام من نگفتي چیزي خوبه -

 برسه زودتر بديد گاز لکندتون اين به میشه -

 کني؟ چیکار بگم میخوايي -

 نه -

 کنم کمکت بذار بردار بازيي لج از دست -

 داد ادامه که نگقتم چیزي

 بیاريي در پاش از امروزشو کار تا باشه گرونتر آريین ماشین از که بردار ماشین يه من نظر به -

 رعاب من ببین... دادم نشون آقاجونو بانک عابر کیفمو کردموتو دست بعد میخوام گوشیم تازه خوبیه فکر -

 میگیرم بخوام چي هر پیچونمد بانکشم

 کردي؟ کارو اين چطوريي -

 نیست؟ من حقه اين نظرت به برداشتم منم گذاشتش جا آريین اما گقت رمزشم آريین به داد که ديروز -

 مندي سخاوت خیلي مرد بزرگت پدر بگیر اينارم بیا: گفت آورد در تراول چندتا جیبشو تو کرد دست بعد

 بزرگت پدر براي اون چون حقشه میکنه کمک آريینم به اگه رفتي در زود تو که کنه شوخي باهات میخواست

 !!!!!!وکیله آريین میکنه کار

 !!!!!!!!!!نه -

 دوستن وباهم هستن وکیل جفتشون فرهاد آريینو -

 کردم پیداش من خودمه مال بدم پس بانکو عابر من نمیشه دلیل اين کل در بود نگفته من به ولي -

 نمايشگاه میريم بعد میديم آريینو بانک عابر اول میريم نه -

 شرط يه به ولي باشه -

 نذار شرط من واسه -

 خواهش يه خوب -

 چي؟ -
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 نه؟ بدن يابنده به مبلغي يه بايد پس کردم پیدا بانکو عابر من -

 برندار زياد ولي باشه - خنديد بازم

 البته صد اونکه -

 نمیوفتاد اتفاقي میشد کم تومن يه پس بود میلیون 21 حدود چیزي حساب تو داشت نگه بانک عابر يه جلو

 !!!!!!!پايین اومد زد زنگ فرياد رفتیم آريین دفتر سمت به بعد شدم ماشین سوار رفتم برداشتمو پولو

 بیاد پلیس زدم زنگ دار ش نگه فرياد هي هي -

 گدا.... گدا بگیرش بیا -

 کشتم دنبالش خیلي مرسي -

 برداشتم گوني مژده عنوان به مبلغي پس -

 دارم چک چون چقد فقط جونت نوش -

 !!!!!!!!!!!!میلیون يه -

 کردي غلط تو!!!!!!!!چییییییي -

 خیرمون کار عاقبت آخر اينم خان فرياد بیا -

 بدو پولمو کن تخ -

 انداخت باال اشو شونه که فرياد به کردم نگاه

 بهت دادم پسش فرياد آقا بخاطر منتها بردارم اشو همه میخواستم من ببین نمیدم -

 الهي.. بمونه کج دستت بعدي دزدي تو الهي...داد ادامه داريي خنده لهنه با سینشو رو میزد دستشو آريین

 نپروندم خواستگاراتو اگه.. بگیري ترشي بو بموني

 دارم کار کلي ديگه برو: بهش میخنديدم منم

 شد قرار و ايي سرمه ماماني سوزوکي يه دادم سفارش وماشینو رفتیم فرياد با کردمو خداحافظي آريین از

 برام خونه دمه بیارن ماشینمو فردا

 زدم زنگ هلیا به گوشیموبرداشتم

 بله؟ -
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 خوبي؟ جان هلیا سالم -

 واست شد تنگ دلم عشقم ديگه بیا کجايي نیستم بد آره -

 منتظرم ما خونه دعوتي مهموني فردا پس ولي شرمنده امشب بیام نمیتونم -

 باشه بابا اي -

 شدي ناراحت -

 کردم آرايش دوساعته من مردشورتو... کرد اضافه داد با بعد... بهم ريخت عصابم ذره يه فقط خبرت نه -

 شدي سوسکه خاله عینه چون بهتر پس خب -

 باکي؟... میگشمت تبسم -

 آريین با -

 بیاريم کن وا چاه شیم مجبور بعد کنه گیر حقلت تو الهي -

 عشقم با رستوران بريم قراره تازه میگذره خوش انقد -

 معنا تمام به بشه کوفتون يعني کوفت -

 میشي جوشي جوش نزن جوش -

 جونمممممممممم تبسم -

 جانممممممم؟ -

 بیايي؟ منم دنبال میشه -

 خوشگلودارم خاله پسر دونه يه همین من آخه نه -

 اخم که کردم فرياد چهره به نگاهي کردم قطع تلفنو بود هلیا با زدن حرف از حاصل که خندهايي با وبعد

 .بود کرده

 بود آريین من جاي االن داشتي دوست حیلي -

 مترک نه بیشتر نه هستیم خاله دختر خاله پسر فقط باهم آريین منو میشم متنفر ازت لحظه به لحظه دارم واي -

 آدمي صرف وقتشو دوستم نمیخوام نیست زندگي براي درستي آدم آريین ولي میاد خوشش آريین از دوستم

 کنم آريین مثل
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 متاسفم -

 نیست مهم -

 بکني؟ خريداتو هم بدم شام هم ببرمت خواهي معذرت برا میتونم من خب -

Wooowoooow - 

 دارم خوبي سلیقه من -

 !!!!!!!نمیاد بهتون -

 کردن؟ خريد -

 داشتن سلیقه نه -

 !!!!!!!!!خنديد بلند بعد... خريد برم ها بچه با میاد خوشم -

 چیه؟ نظرت -

 ؟؟؟؟؟ راجبه -

 بزنیم؟ همو اينکه -

 من نظر به عالیه -

 شروع پس -

 کن صبر نه -

 ترسیدي؟ چیه -

 پیشنهاد يه فقط عبدا نه -

 میزني؟ حرف ايي يارانه بزن کامل حرفتو خوب بابا چیه -

 ببینم طرفم روتو کالمم اثر تا میکنم مخاطبم به نگاه يه میزنم حرفمو من نه -

 بزن حرفتو شد تموم پرفسور خب -

 !و شد رد ماشینا کنار از سرعت به داد گاز و شدم پشیمون حرفم از و ترسیدم قعا وا که کرد عصبي نگاه يه

  خلوقت جاي يه به رسیديم و
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 شو پیاده -

 !!!! شدم پیاده منم شد پیاده خودشم

 بدي؟ بهم قول يه زندنات بجاي میخوام منم میزني منو تا 21 تو -

 قولي؟ چه -

 کنم انتخاب جشن براي لباساتو من اينکه -

 نمیپوشم میزنمش گول خب نه چي؟ بود زشت خريد که لباسي اگه ولي میزنمش من خب

 میزنمت همونجا امروزت کتکاي تموم جاي مجلس تو نپوشي اگه -

 باال داد ابرهاشو از يکي و جیبش تو گذاشت دستشو بعد

 قبوله -

 شروع.3. 1. 2 بزني میتوني ديگه ثانیه ده تا اال از پس -

 کلي به من قدرت ولي نخورد تکون جاش از ذره يه اون ولي زدمش کلي و داده بهم که خفتايي تمام افتاد يادم

 .بود شده تموم

 کردن کمکم وهمه کرد بغل منو خانمم يه بشینم کرد کمکم رسید دادم به فرياد يه لحظه يه رفت گیج سرم

 زن خوردم داد آروم و کرد بغلم اومد گشت بر کاکائو شیر و میوه آب و معدني آب يه با رفتو فرياد بشینم

 :گفت فرياد روبه میکرد نگامون محبت مهربوني با

 افتاده فشارش حتما است حامله زنت پسرم میکرديم دعوا داشتین ديدمت دور از -

 نگفت چیزي بود اومده خوشش بازي اين از فرياد ولي نسیتم زنش من بگم میخواستم کردم نگا زن به اخم با

 شوهرتو انقد توام دخترم میوفته هي فشارش که بیاره زريي کاکل برات میخواد نظرم به باش مواظبش -

 غلتب ببین زديي کتکش انقد بازم!!!!!!زدي بهش تو که کتکايي اون با نزده االن تا که کرده آقايي نکن اذيیت

 .کرده

 هب.کرديم سوارشدحرکت اومد ماشین سمت به رفتم وپاشدم بیرون اومدم وازبغلش کردم نگا فرياد به حرص با

 ندهخ پره نگاش تو کردمش نگاه گنگي با!!!!!!! رسیديم کي نفهمیدم بودم فکر تو که انقد رسیديم خريد مرکز

 !!!!بود
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 منه شرطه نوبته ديگه شو پاده چیه -

 !!!خوردي کتک خیلي امروز نه: گفتم حرص با کردمو نگاش خند پوز با

 دراومد اشکش که خنديد انقد!!میکردي ناز انگار نداشت درد اصال زدي چندتا تو نفهمیدم اصال من کوچولو -

 میکردم نگاش حرص با منم

 میشه حرصي مامانش مثل بچم ها میشه اذيیت من زري کاکل نخور حرص انقد -

 ودب پسند سخت خیلي باهم گشتیم جارو چند شدم پیاده ماشین از حرفم دنبال به...بسه ديگه لوسي خیلي -

 تا بود ازب پشتش داشت که بديي و شل يقه و بود بلند خیلي قدش که پوشیده تیره خیلي آبي پیراهن يه آخرشم

 میداد کمرمونشون مهره آخرين

 نمیاد خوشم نه -

 رفت يادت شرطمون بیاد خوشت تو نیست قرار -

 جلفه... بازه پشتش -

 بود فشنگ خیلي نظیر بي بود عالي لباسه وگرنه نکنم گوش حرفش به میخواستم

 بهتره پوشیدي پیست تو روز اون که لباسي اون از -

 میپوشم چي من نداره ربطي تو به -

 کن پرو اينو پس -

 خريد اومدم ديونه اين با کنه لعنت منو خدا اي.... مغازه تو رفت و

 حريرنازک کت يه دستم داد چیزي و زد درو فرياد کردم کیف که بود قشنگ تنم تو انقد کردم پرو لباسو رفتم

 ضادت سفیدم پوست با لباس تیره آبي رنگه بود نظیر بي بودن دار دباله لباسم و بودکت دار دنباله که بود

 !!!بود کرده ايجاد قشنگي

 کرد حساب رو لباس پوله فرياد و بیرون اومدم و آورد در لباسارو

 کني حساب تو ندارم دوست من -

 ديدم ازت که چیزايي با ولي بار اولین کردم فکرا خیلي موردت در من اينکه برا خواهي معذرت يه اين -

 ببخش منو.متاسفم شد عوض نظرم
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 میکنم فراموش زود رو چي همه من نیست مهم -

 خوبه خیلي -

 بود امتحان يه لباس -

 خنديد بعد ولي کرد تعجب اولش

 !!!!!!هستي تیزي دختر تو -

 میپوشیدمش که بود باري اولین پوشیدم رو مانتو اون آريین لج از اونروز من -

 !!!!!!!!!عالیه -

 عالیه؟ چي -

 گفتم؟ من نه..نه -

 گفتید؟ بنظرم -

 انداختم باال ايي شونه میکني اشتباه نه -

 بکنم؟ خريدامو من بمونید اينجا میشه دارم ديگه خريده چندتا من -

 میام منم -

 میشید خسته -

 راحتم نه -

 ممکن حد در بود فرياد سلیقه به که سفید مانتو ويه ايي سورمه يه و مشکي مانتو دوتا من افتاديم را باهم

 هاي خنده با پسر چندتا که فروشا جین سمت میرفتیم داشتیم. بردارم پوشیده بلند مانتوهاي داشت سعي

 چندشه

 روسريتو اون جلو بکش: غريد دندوناش زير از حرص با فرياد میخوردن منو داشتن زن بهم حال هاي ونگاه

 !!!!!!!!!!شدم اطاعت مجبور که گفت جذبه حرصو با انقد

 پره دستامون میخريدم تمام پررويي با منم میداد همشو پوله حرفي هیچ بي فرياد و خريديم جین چندتا باهم

 يه عالي پوش تن وبا گرون خیلي... مارک شلوار کت يه رسیديم فروشي شلوار کت مغازه يه به بود خريد

 .کرد دنبال خیرمو نگاه اونم میومد بهش خیلي ديدم شلوار کت با لحظه اون تو فريادو لحظه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

25 

 

 کني؟ امتحان اينو بريد میشه فرياد آقا -

 من؟ -

 بله -

 میخوايد؟ کي براي -

 شماست هیکل هم تقريبا دوستانم از يکي براي -

 بهتره خانم بیايد خودشون با: گفت کشیدو هم در ابرو

 کنم؟ سوپرايزش میخوام... ااااااااااا -

 !!!!!نیست قشنگ اين -

 بخرم بهتريناشو از يکي کنید کمکم پس -

 واجبه؟ حاال -

 در خونش میزدي کارد اومد سرم پشت هم در هاي ابرو با وفرياد مغازه تو ورفتم... نمیگفتم بهت نبود اگه -

 بهترين از يکي گفتم فروشنده مرد به بود کرده باد پیشونیش رگ بودمش ديده که اولي روزه مثل نمیومد

 قشنگتر خیلي واقعا که زيبا خیلي ايي سورمه شلوار کت يه انبار تو از مرد بیاره شلواراشو کت وگرونترين

 . پوشید رفت اکراه با فرياد دست دادم بود. بود ويترين تو که شلواريي کت از

 !!!!!!!!بود شده خواستني خیلي شد چهارتا چشام بیرون اومد پرو اتاق از بودوقتي منتظرم بیرون منم

 میبرم بپیچید رو اين از دوتا آقا فروشنده سمت به رفت فرياد

 میخوام منم میاد خیلي من به: گفت کردو بهم نگاهي آينه ازتو.... بگیرم میخوام من نخیر چي -

 نمیاد تو به اصال بیار درش اوه -

 شد چهارتا چشام ديدم وقتي بودم من پس -

 شدم اشتباهم جه متو بعد ولي لحظه يه خوب اونه کردم فکر من -

 شده اضافي اش يونجه کاهو: گفتم کردمو نگاهي فروشنده به کوبید محکم درو و پرو اتاق تو رفت باحرص

 اب فرياد ديدم برگشتم کرد اشاره پشتم به و میخنده وداره پايین انداخته سرشو فروشنده ديدم!!!!!!!کرده رم

 !!!!!!!میکنه نگاهم دار نشته خون به چشماي
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 بخوريم بیستني بريم بیار در برو زودي عزيزم نبودي تو منظور اوه -

 ريادف دقیقه چند بعد شده قرمز خنده از فروشنده ديدم برگشتم کوبید درو رو اتاق تو رفت عصبانیت با دوباره

 :گفتم من که کنه حساب پولو خواست و خون پیش و گذاشت شلوارو کت منشانه آقا خیلي بیرونو ااومد

 !!!!کنم حساب خودم میخوام کادو چون فرياد آقا

 منم بیرون رفت مغازه از اون اخالقش؟ شد يهو،خوب شد آقا چرا کردم حساب ومن کنار کشید راحت خیلي

 کردم نگاه توشو و پرو اتاق سمت رفتم

 میگردي؟ چیزي دنبال -

 ...افتاده اتفاقي شايد گفتم برگشتي خوب بعد رفتي اعصباني آخه نه..نه -

 کرد میخنديد داشت پايینو بود انداخته سرشو که کرد فروشنده پسر به نگاهي

 بريم زودتر حاالم نبودم عصباني من نه -

 داديم؟؟؟؟ سفارش پیتزا تا دو دو هر بود فود فست يه که رفتیم پاساژ پايین قسمت به باهم

 مهربون فرياد آآآآآآآآآقا -

 بله؟ -

 میخوام مرغم فیله ساندويچ من -

 کرد صدا گارسونو و خنديد

 آقا؟ بله -

 بیار مرغم فیله ساندويچ دوتا -

 لطفا نوشابه ساالد و ژله و زمیني سیب و هايدا يه مرغ فیله يه آقا نه -

 چشم -

 کردم هوس منم خوب فیله نگفتي مگه -

 کنیم؟میشه؟میشه؟ نصف بگیريم پس مرغ فیله هم میخوام هايدا هم منم -

 دادي؟ سفارش که تو -

 هستم تو مهمون چون نه؟ منم مهم نباشي يا باشي موافق تو که نبود مهم -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

27 

 

 نداره قابل حرفي چه اين نداره قابل بابا نه -

 ممنون.فهمیدم بابا خب -

 فهمیدي؟ تا کشیدم زحمت چقد -

 آورد غذاهارو گارسون

 خونت نمیام ديگه اي آشپزخونه تو که همش ببینیم خودتو دقیقه يه اومديم آقا بابا اي -

 کنترل به قادر ولي ناراضي يعني که میخنديد داشت اخم با که فرياد و میکرد نگاه منو مبهوت گارسون

 اگه فرياد آقا گفتم خونه رسوندم خونه به منو فرياد و خورديم خنده کي با غذامونو!!!!!!!!!نبود اش خنده

 ندلبخ يه حرف امروزبااين بابت باشه تشکريي تا گرفتم شما براي شلوارو کت اون من باشه نداشته اشکالي

 و میکردم فکر داشتم خوب روز اين به لباسامودرآوردم خونه تو رفتم آروم کرد تشکر و لبش رو نشست

 .برد خوابم بالبخند

********* 

 مرنهيا دنبال وبعد آرايشگاه ظهر از بعد و دانشگاه میرفتم بايد بود شده ديرم پوشیدمو لباسامو تند تند صبح

 يه و کردم وآرايش حمامواومدم رفتم سريع فکر اين با داشتم کار وکلي بودم گرفته ماشینمو ديروزم مامان

 دوش صورتمو تو ريختم ور يه فرمو موهاي مشکي کفش وکیفو يخي لي با کوتاه بسته جلو ايي سرمه مانتو

 !!!گذاشتم عالقهامو مورد آهنگه راه تو.  افتادم وراه داشتم بر رو سوئیچم گرفتم ادکلن

 نمیدم امونم گريه.... میکنم فکر تو به وقتي

 ....نمیده بمونه آروم نفس يه اينکه فرصت

 نداره دوري طاقت دلم که میديدي اينجا بودي کاشکي

 ....باره مي سروسامون من اشکاي میديدي اينجا بودي کاشکي

 ....من گل فايده چه ولي زياده گفته نا حرفاي

 ....جدايي اين از امون دو دا

 روزم به آوردي چي که ببیني تو نموندي

 میسوزم دارم نگات حسرت تو دارم ببین بیا
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 چجوريي؟ آخه ولي ببینم تورو بايد

 دوريي؟؟؟؟؟ همه اين من نگه از تو چرا آخه

 سرده تاريکو روزام نباشي وقتي بدون

 .....میگرد دنبالت به سايه يه مثل نگام

 ديدم تو چشماي تو رو زندگي تمام

 ......بگیرم تو از نفس بگیرم جوون تا بذار

 مرفت و شدم پیاده سريع کردم پارک کردم پیدا خوب پارکه يه گشتمو کلي کنم پیدا کجا از پارک جا حاال واي

 به نگاهي بود نیومده هنوز تواستاد ورفتم درزدم کردم پیدا کالسمو اعالنات تابلو روي از و دانشگاه تو

 نشستم سوم رديف صندلي رو کردم کنار گوشه

 مابود؟ جا اينجا خانم -

 بله؟ -

 میباريد روش سرو از جلفي که دختر يه پرآرايش چهره به افتاد نگاهم

 ما جا اينجا گفتم -

 نبود؟ اينجا کسي اومدم من ولي -

 پاشو هست حاال -

 داريي؟ مالکیت سند -

 پاشو ندارم حوصله نم اال منه واسه دانشگاه کل ببین -

 گفته؟ کي.. ااا -

 نمیشناسي؟ صداقتو استاد هنوز تو -

 بشناسم؟ بايد... نه -

 اينجا؟ به داديي گیر راننداز شر بريم بیا پريا -

 نوشین خفه -

 میکردن نگاه مارو داشتن کالس کل
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 ...کي؟ خره گي مي که صداقت اين نمیدونم من نفهم دختره ببین -

 خر؟ گفتي من باباي به تو -

 ينا رئیس ناصريي آقاي بهتره ولي کیه میگي که آقايي اين نمیدونم میگفتم داشتم حرفم وسط نپر احمق -

 !!ربفهميبهت پدرت خودتو واسه البته فهمیدي؟ پشتمه دانشگاه کل من پشتته صداقت اگه تو بشناسي و دانشگاه

 :نگفتم اينو من - زدم داد بلند صندلي رو نشستم بود مونده باز دهنشون همه

 نپیچن پام پرو به الکي بعضیا گفتم وفقط کنم بزرگي که

 اومدن رو خنده بانمک دختر دوتا که میکردم جم وسايلمو داشتم گرفت رسمي شکل کالس اومد استاد وقتي

 سمتم

 سالم -

 سالم

 ستايش؟ خانم شما خوبید -

 نیستم لقب اهل کنید صدا راحت هستم تبسم من -

 ام هانیه منم -

 رهام منم -

 بوفه بريم بیايد نخوردم صبحونه من خوب خوشحالم-

 مالي وضع بودن اصفهان اهل و داشت گاه خواب اينجا هانیه. رها و هانیه با بوفه سمت به افتاديم راه باهم

 کرديم تعريف ديگه هم از بود ما نزديک اشون خونه که بود رويي وخنده بامزه دختر رها و داشتن خوبي

 پرشیا يه اون بیايم بريم باهم روزمن يه بیاره ماشین اون روز يه شد قرار برگشتم بارها بود خوبي روز

 . داشت

 هم وبا هلیا دنبال رفتم کردم عوض لباسامو خونه اومدم مهوني بیان تا کردم دعوت شب براي هردوتارو و

 به که پرنگ آبي آرايش يه و بستم سر باالي باز حالت با بود فر که طور همون موهامو من آرايشگاه رفتیم

 تي؟هس دورگه پرسید کار بعد آرايشگر که میومد آرايشم با چشمام رنگ انقد داد انجام برام آرايشگر بیاد لباسم

 همراه وبه رفتم بیرون آرايشگاه از سرعت به بعد بردم ارث به پدرم از رو ايي سرمه رنگ اين ولي نه -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

31 

 

 شدم ماشین سوار هلیا

 جان تبسم متاسفم من -

 !!!!!نمیکنه زنده پدرمو تو تاسف -

 بود؟ خوب دانشگاه جو دانش خانم خب -

 بودهلیا بابام ولي بودمو کور کاش رسید ارث من به چشماش فقط اون از -دادم ادامه اون حرف به توجه بي

 نبود غريب کشور تو پدرم واالن نمیکردن فرار اونا نبود مخالف بابام با اگه بزرگم پدر بودم بابام عاشق من

 هلیا بزرگمه پدر تقصیر.نبود کس بي تنهاو

 عزيزم جزئي جیزاي اينا نداره اشکالي جان تبسم -

 زدم فرياد سرش

 یکنهم نگاه چشمام به وقتي مامانم.. زندگیمه تیتر بابام...نیست من زندگي حاشیه تو بابام نبود جزئي بابام-

 باباي آخه سرد خاک يه بودو قبر يه خواستم پدر وقتي نداشتم پدر حاال تا من شدم خسته...نکنه گريه محال

 راناي تو اگه کشتنش پستا اون شد کشته بودنش نابغه جرمه هان؟؟به کشتنش که بود کرده ايي گناه چه من

 لعنتي اه....نمیشد کشته بابام نبود مخالف بزرگم بابا اگه میکرد فرا بايد چي واسه موقعه اون بود امکانات

 جان تبسم نخور غصه انقد -

 نخورم غصه نکنمو فکر نمیتونم نمیشه -

 توبايد خوردي شکست کني اعالم که نیست وقتي االن ولي!!کردي تحمل رو بزرگي درد تو میکنم درکت -

 مطمئنم من هستي و بودي قوي خیلي که همه به کني ثابت

 نم هلیا باشي داشته مادرتو هواي و باشي قوي بايد میگفتن بهم همه بودم ضعیف وقتي بودم بچه وقتي من -

 باشم داشته گاه تکیه میخوام باشم ضعیف میخوام بودن قوي ازاين شدم خسته

 میخواي تو که نیست اوني همیشه زندگي -

 میگويي؟ من توبه -

 شد خواهد فشان مشک صبا باد نفس

 امد آمد ازهرطرف باد تفاوتدارد؟ چه
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 است؟؟؟ طوفاني درون ز ما خانه

 .داد تکون سرشو ياتاسف

 مکرد بغل بابامو عکس و پنجره جلو رفتم پوشیدم لباسامووصندالمو شدم آماده رفتم وخودمم خونه رسوندمش

 تو داشتم دوست بابا ديدمش فقط گي بچه تو که بابايي ولي باباتي شکل میگن همه تنهام بیني مي عزيزم بابايي

 من اه فرشته پیش رفتي آخرشم بوديي فرشته ازاولشم تو بابايي بزرگ پدر نه میگرفتي واسم االن جشنو اين

 نو،م دارم دوستت خیلي باش مطمئن بابايي میشم بشم دکتر دادم قول بهت يادته میکم بلندت سر اونا پیش

 . داريم دودوست هر مامان

 کشید بیرون ام خلصه از منو در تقه صداي

 بله -

 کنم صداتون بیام گفتن مادرتون اومدن مهونا همه خانم -

 میام االن خانم دريا ممنون -

 !!!!!!!!!!ام شده چي اوه کردم نگاه آيیننه تو خودم به

 همه به ومنو گرفت رو ودستم اومد بزرگ پدر ها پله دمه و پايین اومدم ها ملکه مثله ها پله از آروم آروم

 حاال نذاشت مامان ولي بگیره جشن برامون میخواست بزرگ بابا برگشتیم ايران به وقتي ما میکرد معرفي

 آخه مجد جديد وارث عنوان به فامیل با من کردن آشنا هم من دانشگاه به رفتن جشن هم بود موقعیت بهترين

 براي چون بود کرده اسمم به رو خونه واين بشه تقسیم ارث آريین منو بین فوتش بعد کرده وصیت آقاجون

 !!!!!!!!!!داد؟ انجام جبران عنوان به ايینو بود کرده کارا خیلي آريین

 خانم؟ تبسم من ناز دختر اينم جون نازنین: گفت برد خانم يه طرف وبه روگرفت دستم ومادرم شدم آشنا باهمه

 بود فرياد مادر ديدم تعجب کمال در کنه معرفي پسرشو خواست اونم و دادم دست خانم با

 داريد؟ چندسال مگه نمیاد بهتون: جون نازنین -

 که آتیشايي چه مادرتو با ولي بودم خالت دوسته من بودم بزرگتر مادرت از سال 9 همش من جان تبسم -

 مهسا؟ يادته نمیسوزونیديم

 داريي آقايي پس چه ماشاهلل بره يادم میشه مگه -
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 همسر اينم و فرهاده پسرم واينم برادراش خواهر پدر شد پدرش مرگ بعد که بزرگم بچه فرياده پسرم اين -

 فرزينه بیاد نتونست امشب که دارم ديگه پسر يه فرانکه دخترم اينم و بهنازه فرهاد

 جون نازنین داريي خوبي هاي بچه چه ماشاهلل -

 گالبه گله فرياد آقا اين هام بچه سبد سر گل -

 - نیستم تعريفیم همچین من بسه مامان

 نمیبینم عروستو پسرم شما نداريي زن -

 نکرده پیدا روياهاشو شاهزاده هنوزم بعد نمیگیرم زن من نگیرن سروسامون ايینا تا میگه همیشه فريادم -

 بزن باال دست باال میره داره سنشون ماشاهلل -

 جونم؟ به افتادي شما نبود بس مامانم اين جون مهسا واي اي -

 سالته؟ چند -

 سالمه32 -

 چیه؟ شغلت بشي بخت خوش -

 عروق قلبو تخصصم پزشکم من -

 بخونه قلب میخواد منم تبسم اين -

 بشه موفق تبسمم ايشاهلل بشن موفق همه -

 نشستم مامان کنار کردمو اکتفا لبخندي به

 . کنیم غیبت کمي يه نازنین با منم کن پذيرايي ها بچه از مامان جان تبسم -

 ؟ بزني بر دوستمو گذاشتي تنها دست منو پاشو مهسا نشستي چي چي -

 بکن رسیدگي بقي به خودت پاشو شدم خسته بخدا مهستي -

 نشستي چرا تو تبسمم خاله -

 شدم خسته ديگه پسرت جون به نباشه خودتم جونه به نباشه مامانم جون به خاله بابا اي -

 مگه؟ هويجه من جونه بگیرم گوشتو لبخند آهاي-

 نداره آفت بم بادمجون -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

33 

 

 خاصه آخه بادمجون اين -

 اهه..اه نچسبا تلخ اين از آره -

 زبوني؟ بلبل بازم ببینم میپرسم اونوقت بشه شب بذار نمیگم چیزي بهت االن -

 !!!!!!!!!!بديد قند آب شد بد حالم مامان نگو وايي -

 اموالمو مالو نزده جیگر جزززه اين... زنونه حالته با میکرد نفرين زدو سینش رو بعد منو روزگار میبیني -

 بترشي ايشاهلل... برده آبرومو...  میزنه آبمو زير....  میخوره ارثمو...  میکشه باال که

 بريد گوشم بیخه شدي اضافه توام میزنه حرف جادوها وره ور عینه فرهاد اين شب تا صبح از کم بسه -

 ....حرافن انقد میدن چي جونا اين به نیست معلوم جان آريین اونور

 رو ريختن ما قهقه خاله دختر اين با بود شما بیداد دادو همین اينکه مثل جادو وره ور شدم من حاال... آآآآآآ -

 داره؟ صفر چندتا میلیوون 2 میدوني تو آخه گرفت منو گوش بعد... رفتن کش قابل نا میلیون 2 من از هم

 ؟؟؟؟؟؟ کردي دودر منو پوالي فرياد اون با بگو بگو آره جوروجک

 فرياد آقا پاش ريختم جبین عرق که پواليي اون کن تخ کن تخ رفت فرياد سمت به بعد

 مرد اين چقد میکرد نگاه آريین به لبخند يه با فقط فرياد ولي بود گرفته اشون خنده آريین دست از همه ديگه

 فرياد: میگفت که افتاد آريین اونروز حرف ياد غیرتي ام زيادي داره طلبي وسلطه گو زور شخصیت

 زيباست و ساده زدن تیپ حسابي که برادرانش برعکس چقد که کرد نگاه فرانک به میلیونه روي غیرتش

 سر اون از بهناز ولي بود بزرگتر من از سال 4 فرانک میشد فرانک روي آريین هاي نگاه متوجه گهگاهي

 حرف داشتم باهاش رفتمو فرانک سمت به........برمیومد فرهاد پس از خوب که بود ورپريده داراي زبون

 .میاد ما سمت به داره نازنین ديدم دور از. بود سالش13و بود شناسي جامع جوي دانش میزدم

 بوديد؟ بیرون ديروز فرياد با شما جان تبسم -

 رسوندن خريد مرکز تا منو بعد بودن بزرگم پدر شرکت بله -

 خريدي؟ من فرياد سلیقه با لباستم -

 بله -

 گلم؟ سالته چند میدونستم بايد -
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 سالمه 21من -

 میخوني چي -

 پزشکي؟ گفتم آروم خیلي ولي میکرد سواالرو همین داشت پیش دقیقه چند همین

 عزيزم خوبه -

 کردم معرفي همه به اونو رفتمو استقبالش با اومد هلیا ديدم که بودم نازنین کاراي بهت تو هنوز رفت و

 نه؟ هستا خوشمل پسر چقد فامالتون تو تبسم -

 نمیشه؟ گرم تو واسه آبي اينا از فکو ببند -

 خودمم خواستگار همشون -

 کني؟ ازدواج نمیخواي باهمشون -

 واهلل کنم شوهر عالمه يه میخوام من -

 میبیني شوهرتو خوابه دستت رو بنويسي هقته يه اگه که کردم پیدا دعايي يه من -

 وخنديدم!!!!!!خوابت تو میان هیئت يه بنويسي تو مطمئنم من هلیا -

 فرهاد و آريین پیش رفتیم باهم

 باش شب فکر نريز میز چیز دره اون تو انقد -

 شدن من نگران خاله دختر میبینم... ااا -

 بیابونه هاتون معده پشت دوتا شما ببینم -

 بود شد اضافه جعممون به بهنازم حاال

 اينا خب اوم...دارن معده يه غذا براي دارن معده ويه نوشیدني واسه دارن معده يه دوتا اين جان تبسم -

 است شده بندي طبقه هرمه شکل معدشون

 دارن معده... چندتا گاون مگه -

 ريخت لیوانش مخلفات تمام و فرهاد با خورد دادمو خالي جا من گردن پشت بزنه اومد اااا آريین خنديدن همه

 روش

 خان آريین کوتاه خر دست -
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 بدم لباس بهت باال بريم شرمنده بزنم تو به نمیخواستم من داداش ببخشید سفید چش دختره تو خفه -

 روشنايي آب -

 بوده بقلتون بچه يه انگار زدي آب اين نه -

 دوتا؟ شد اين خانم تبسم بله..داد ادامه و میکرد نگاه مارو داشت که کرد بهناز به نگاهي... تبسم -

 چي؟ دوتا -

 دارم پیچونديي فريادو رالي ام يکي االن يکي -

 پنبه پهلون حالجي مرده چند ببینم منتظرم باشه -

 با و پشتم انداخت دستشو آقاجون کنار رفتم پايین اومد خودش داد لباس بهش آريین و باال رفتن بهناز با

 کرد نگاهم مهربوني

 !!!!داريد زيبايي ي نوه مجد آقاي -

 دادم دست باهاش جلو آورد دستشو بعد..داريد لطف شما -

 کیاني سعید... هستم کیاني من -

 نفس يه دامر شما دست از تذاريد کنید تعطیل سیاستو امشبو يه بابايي... کیاني آقاي بختم خوش آشنايیتون از -

 !!!طفلکي بکشه

 فکريي يه ماهم بیرون اومديد...  غیره و لباس مدو از خانوما شما هروقت: داد ادامه جوابي حاظر با فرياد

 میکنیم

 یچارهب خانماي ولي کنید فکر بهش بخواهید که نداريد ايي ديگه لباسه میپوشید شلوا کت فقط مردا شما آخه -

 ...کنن چیکار

 کنن خالي رو مردا ما جیبه هیچي: کیاني آقاي

 ما کنید خرج پول نیستید بلد که مردا شما آخه – اومدن ما سمت به ديگه خانم يه و جون نازنین مامنو

 .بديم انجام کارو اين مجبوريم

 بکنه زيادتون خدا واقعا ماها به داريد لطف شما -فرياد

 گرفتین معرکه چیه – جون نازنین
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 میکردم تشکر و تقدير جامعه تو ها خانم شما مفید حضور از داشتم مامان -

 میکردن گي ورشکسته اعالم پوشاک بازاراي حاال تا که نبودن خانما اگه جان فرياد - کیاني

 میکردن ورشکستگي اعالم خوراک بازاراي نبوديد مردا شما اگه و – مامان

 ازمیز ام دقیقه يه رستوران انگاراومده خودمون آريینه همین مثال کردي اشاره تاملي قابل نکته به مامان -

 میذاشت کیکي تکیه داشت که شد کشیده آريین سمت به نگاها همه من حرفه اين با... نمیشه دور ها خوراکي

 پايین داد آب با و گلوش تو پريد کیک کرد احساس خودش رو مارو نگاهاي وقتي دهنش تو

 وخورد کند پوس موزي بعد...میکنید نگام اينطوريي میخورم دارم رو شما مال مگه چیه -

 کردي؟ ذخیره غذا سالي چند يه تا کنم فکر تو جون آريین -

 میوفتي؟ میکنن فوتت باشم؟ مردني الغر تو مثل خوبه پس -

 خوردن بارز نمونه اينم آقايون ديد -

 وارد تازه در از که وهانیه رها ديدن با... سوال عالمت زير بردي مرده هرچي تو شکمو پسره اي – کیاني

 . رفتم سمتشون به و گرفتم فاصله جم از بودن شده

 اومديد خوش خیلي سالم -

 دختر؟ تو شدي خوشگل چه خانم تبسم سالم -

 نشسته هم کنار که هلیا و فرانک سمت به بردمشون آورديد در مجلسو چشمه امشب که هم شماها مرسي -

 بودن

 میمونديد حاال خانم هستم منم اومد ياد عجب چه بهب – هلیا

 بهشون کردم معرفي رو هانیه و رها...  نمیگذروني بد که ام تو عزيزم شلوغه سرم جون هلیا ببخشید -

 عزيزم ديگه هستیم ما برو داريي مهمون تو خوب – هانیه

 مجلس اينطرف اومده تازه بره میذارم من مگه نخیر – هلیا

 میارم در دلت از بذاربرم دارم کار خیلي بخدا هلیا -

 شد عوض تصمیم ما سمت به میان فرياد و فرهاد آريینو ديدم... عزيزم برو نکنید اذيتشون خانم هلیا – رها

 . نشستم وکنارشون
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 نشستیا جونت آريین بخاطر نفهمیدم نکن فکر: کرد زمزمه گوشم کنار هلیا

 میکني؟ اشتباه هلیا -

 هست ايي قهوه مو پسره اون کناره که خوشگله چقد پسره اون... مو پیچش من میبینیو مو تو -

 فرياد اسمش -

 کنیم؟ اذيتش میاي... عجیبي اسمه چه -

 !!!!!نمیاد بدم آره -

 گفت برگشت فرياد به رو از هلیا که کردمشون معرفي و ما سمت به اومدم

 داره؟؟؟ معني چه شما اسمه جناب -

 هم و میاد داد مصدر از بگه براتون جونم – میاورد در باشخصیتو آدمهاي اين اءدا و ريلکس خیلي آريین

 نگاه هلیا به رو هلیا میکرد نگاه اخم با داشت فرياد ولي بودن افتاده خنده به ها بچه... بیداده دادو خانواده

 .بود شده جم خودش تو که کردم

 هک مسحلي با بگیرم آريینو حال اينکه برا منم موندن وخاله جون نازنین مهمونا رفتن بعد بود خوبي مهموني

 ايج به ولي حال طرف رفتم سیني با و ريختم پودرو ازلیواناش تا وتودوسه ريختم شربت يه بود داده بهم هلیا

 تو نوبت به میدونید ديگه که بعدشم برداشتن فرانک بهنازو مامانو شربتارو ترتیب دبه وفرها آريینوفرياد

 .کرد توهم میکردواخماشو نگاهم سوظن با فرياد ولي نفهمید کس هیچ بودن شويي دست

 :گفت رفتن موقع

 کاريي يه فهمیدم اومدي آشپزخونه از داشتي لب به که لبخندي از تیزم خیلي من نکن فرض احمق هارو آدم

 کردي

 ببخشید -

 بخواه معذرت برو مردونه خیلي اونا از ولي ببخشم نبايد من -

 نفهمیده کسي شما غیر نداره امکان نه -

 کردم اشتباه متاسفم هستي قويي دختر میکردم فکر نکن فرض خر هارو آدم -

 در جلو رفت بعد
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 -پريده رنگ چهره به کارمو میکرد تايید بانگاهش داشت کردم نگاهش من... ومن جان فرانک جون بهناز

 به دوباره بخوابه بود رفته که مامان و ايسته به فرهاد به تیکه با داشت سعي که بهناز و کردم نگاه فرانک

 ولي بودم ريخته خان فرياد و فرياد آريینو براي رو مسحال اون من میخوام معذرت من....کردم نگاه فرياد

 ببخشید ام شرمنده من..برداشتید اشتباهي شما لیوانارو

 هنوز.. اينابديم بخورد تا میکنه کمکم ديگه سريه گفت کردو بغلم فرانک ولي ناراحتي با جون آقا و خاله

 نازنین بده پس تقاصشو بعدا فرهاد که بدم اونم به پودرامونده از اگه: گفت خنديدو اونم بود بهناز به نگاهم

 با شد سردم ولي بود حسي چه نمیدونم حس... حس از پربود فرياد نگاه تو و میکرد نگاهم محبت با جونم

 ازش چرا نمیدونم ولي بود فرياد نگاه تو چي نفهمیدم هنوز منم میگذره روز اون از روز دو هنوز نگاهش

 در بودنو پدر حس تو چون شايد میکرد تحمیل مستقیم غیر مستقیمو هاشو خواسته اوون نمیومد خوشم

 که روزي از بودنوايي وپدر دلسوزيي حس اقتدارو از بود پر اون بود کرده تجربه برادراش خواهر کنار

 !!!!!!!!!میکنه فريادو تبلیغاته همش مامان رفتن

 چیه؟ شام جون دريا -

 آبگوشته غذا -

 میاد بدم آبگوشت از من واي -

 بخوريد؟ کنم داغ اونو هست ديشب غذاي خانم -

 میکنم درست چیزي يه خودم ندارم دوست مونده غذاي نه -

 خانم؟ بلديد مگه -

 میکردم درست غذا من میرفت کار سر مامان بوديم که اونجا آره -

 کردم صدا رو وهمه انداختم رو سفره کردم درست سیني کباب خودم وبراي پاشودم

 خانم دريا اين پخته چي میاد بويي چه -

 آقا پختم من آبگوشتو آقا نپختم من -

 نداره خوردن که دختر اين شفته غذا بود آبگوشت منظورم من -

 جون آقا.....آآآآا -
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 جونم؟ -

 است؟ شفته من غذاي -

 میخورم منم موندي زنده بخور خودت -

 پختم خودم برا پخته شما براي کي اصال -

******* 

 نکنه درد دستتون خانم؟مرسي دريا شدم سیر من خب -

 بده؟ ش بابا به پختش دست از نمیخواد بابا دختر -

 نه -

 ببینم؟ کباب خواب صبح تا پس منم باشه قاطع چه اوه -

 داشت بر منو بشقابه ولي دادم بهش ظرفو تو ريختم مقداريي براش

 بود من غذاي اون جون آقا. ااااااا-

 خانم؟ دريا...دريا.... میده مزه خودت بشقابه تو پختت دست برداشتم براهمین میدونم منم -

 آقا؟ بله بله -

 نباشي خالي دست بدم پول بهت بیا رفتنم قبل صبح فردا مرخصي روز ده تا فردا از برو -

 نکنه درد دستت آقا مرسي -

 مرخصي؟ میفرستي رو دريا چي واسه بابا -

 ديگه چیزه يه دخترت پخت دست ولي بخورم رو ديگه کسي پخت دست نمیتونم دريا پخت دست غیر من -

 گرفت؟ ياد کجا از اين نبودي بلد آشپزي خودت. است

 آشپزيشه هنره به چیزش همه زن میگفت باشه کامل خانم يه تبسم داشت دوست رضا علي -

 داريي؟ دوست چي فردا پزم غذا من قرار که حاال بابايي -

 کردم شامي هوس فردا من -

 قربان چشم -

 دارم کارتون اتاقم تو بیايد تبسم با غذا بعد بابا -
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 چشم گفتیم باهم هردو

 بشوريم هم ظرفارو باهم کردم مجبور آقاجونو خنديديم بزرگ پدر با هردو بعد

 زنته؟ وقته ديگه آفرين آقاجون -

 دختراي مدت يه آريین بگیرم زن من میخوايد آريین تو اونوقت نمیکنن کاريي ماماناتون دوتا شما از امون -

 .کنم انتخاب رو يکي بودم مجبور منم بود انداخته راه لباس شو میاورد بودنو تو همسن به

 -شد؟ مهیج داستان آخرش شد چي خب

 گیري مرکه پیريو سر نخواستم منم -

 بابايي میشه بلند کنده از دود -

 صورتم تو پاچید کشو دست کف

 شدم خیس بابايي نکن -

 کرديم خیس کلي رو ديگه هم بهش پاچیدم آب منم -

 کرد بو موهامو کردو بغلم اومد آقاجون

 قتو دير تا بودم فراريي خونه از وقتا اون بودم تنها خیلي من دارمت که خوشحالم چقد نمیدوني بابايي تبسم -

 بابايي تويي گرماش گرماداره خونم چون بیرون میزنم همه از زودتر االن میموندم شرکت تو

 دارم حمايتتونو که خوشحالم من -

 رفتیم مامان اتاق وبه کرديم عوض لباسامونو رفتیم باهم

 شده؟ چیزه دخترم مهسا -

 اومده تبسم براي خوب خیلي خواستگار يه بابا نه -

 نمیخوام من مامان ولي -

 اونا بیان بايد -

 چرا؟ -

 میگم من چون تبسم میگم من چون -

 نمیکنم قبول من مامان نه -
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 میان يعني میان میگم من میکني بیخود تو -

 است بچه هنوز اون دخترت با میکني کارو اين چرا دخترم -

 ثروت تمام اون االن کنیم راهنمايش بايد شما منو نمیده تشخیص خوبو و بد اون ازدواجشه سنه االن بابا نه -

 کني ازدواج میگم من که اوني با بايد پس داره شمارو

 نیست؟ بابايي مال دنبال چشاش اون میدوني کجا از -

 داره برابرشو دو خودش چون -

 جان مهسا هست کي حاال -

 باهم دوتا اين سريعتر داره دوست اصفهان میرن دارن چون اومده خوشش ازش و ديده تبسمو اون ؛ فرياد -

 ببرن خودشوون با عروسشونو تا کنن ازدواج

 باشم دور ازتون نمیخوام من مامان -

 منم رفتن بهناز فرهادو میرن دارن فرياد کاراي بخاطر باشید اونجا قراره سال سه فقط نیستي دور ما از -

 گفتم نازنین به خودمو موافقت

 میگیرم تصمیم خودم واسه خودم من حیوون نه آدمم من بیخود -

 میگیرم تصمیم واست من میکني غلط تو -

 میرم دانشگاه من مامان -

 کنه درست کاراتو میتونه دانشگاهه اون اساتید جزء فرياد -

 داريم سني اختالف سال 23 ما مامان زياده سنیمون اختالف ما نمیشم اون زنه من -

 مامان نمیرم زور بار زير من گرفت باال مامان منو داد بي دادو

 بده بهم قرصامو بابا آخ آخ آخ-

 میخوريي چي قرص تو مامان -

 خوابوند مامانو و مامان دهن گذاشت قرص چندتا سريع بزرگ بابا

 کوه اون از من نمیرم زور بار زير من بود گرفته دلم میزدم قدم تراس تو داشتم بیرون رفتم اتاق از منم

 دکتر و دار کارخونه دانشگاه استاد نحست اسمه تو از متنفرم سراج فرياد ازت میاد بد متنفرم غرور
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 ازت من ولي. آه عیبي بي چرا کاملي انقد میادچرا بدم تو به متعلق چیز همه خودتو از غروق قلبو متخصص

 سجن از شده مامانم کن کمکم بابا.وقت هیچ باشي منوداشته نمیتوني وقت هیچ میخوره بهم ازت حالم متنفرم

 تنهام خیلي من بهم میگه زور داره مامانم اينا

 نمیمونه زنده زياد مادرت -

 نه؟ میکنید شوخي داريد شما نه... چي؟.چ -

 دخترم تلخه حقیقت يه اين نه -

 کنم ازدواج عوضي اون با زور به من میخوايید شما حالش خوبه من مامان نه -

 بود خوابیده آروم گرفتم دستاشو نشستم باالسرش رفتم مامان اتق سمت به سرعت با

 به طعمه که تو کرديي فرار بازيي اون از خودت که میکني رو بازيي بامن داريي چرا؟چرا ماماني -

 اون از من...میکنن انتخاب خودشون جوونا االن شاه کمون تیر عهد مگه بابا چشیدي دادنو شوهر زور

 حالت تو میگن دروغ همه که بگو چته تو خوشگلم مامانه مامانم.... میکردم گريه باالسرش وآروم...متنفرم

 خیلي مامان بدبختم خیلي من بچشم نمیذاريي رو مادريي بي بد طمع که بگو خوبه

 لحاظ هر از اون چشیده زندگیش تو زيادي درداي ايي نمونه مرد فريادم داره دوستت خیلي مامانت دخترم -

 پدرش د بو سالش 29 وقتي اون کرده اقدام سريع که دوستتدداره انقد میاد خوششش ازتو فرياد نقص بي

 خونه مرد خواهروبراداشو باباي شد فرياد بعد به مردوازاون کردو سکته اش کارخونه گي ورشکسته بخاط

 که هستي مخالفي جنس اولین تو پاکه ولي زيبا درسته نداره خوبي اخالق زني باهیچ توداريي ،مرد مادرش

 .اون با میشي بخت خوش... داده نشون انعطاف بهت نسبت

 هیچ تو میگذره روز اون از روز 1 االن رفتم اتاقم سمت به افتاده هايي شونه با بزرگ پدر حرفاي اين با

 حلقه خريده براي برم فرياد اين با مجبورم امروز ولي نیومدم بیرن اتاقم از اصال نکردم شرکت خريدي

 میخوره گوشم به اتاقم در صداي

 نشه مزاحمم کس هیچ نگفتم مگه بله؟ -

 عزيزم منم -

 ببینمش میخوام که هستس نفريي آخرين تو باش تو خب -
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 غذا سیني دستش تو اتاق تو میاد حرفم به توجه بدون

 بدي؟ توضیح میشه میکني کارارو اين خودت با ؟چرا نخوردي غذا میگفت مهساجون -

 نداره ربطي تو به -

 میکنه پیدا ربط من به تو کاراي همه دارتم اختیار..  شوهرتم من -

 بیرون اتاقم از شو گم حاالهم نداريي من به ايي وظیفه هیچ تو -

 واجبه بزرگ احترام و بزرگترم ازت من باشه خودت دست احترامت ،و باشي مودب بهتر -

 کنیم ازدواج باهم نمیتونیم وتو من داريي سني تفاوت من با سال 23 تو گفتي خودت خوبه چي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 میخوايي؟ چي میگي چي نمیفهمم... نمیفهمم تورو حرف من بخدا دوره هم از دنیاهامون ما اون غیر بفهم

 !!!!!!!!کني بخت بد میخواي منو چرا هست بهتر من از صدتا

 کن فرو گوشات تو اينو نمیدم طالق رو تو من محرمیم نامزديم االن تو و من ببین شد؟ تموم سخنرانیتون -

 ...دهنم تو میذاره آروم آروم غذارو و میگیره بغلش تو منو بعد... بیايي کنار زندگي اين با کن وسعي

 متنفرم ازت من...  میکنم نگاهش و میريزم چشام تو نفرتمو تماک -

 دارم دوستت من ولي -

 دارم دوستت من ولي -

 از بردارم رو حوله نچسبید دلم به میده بو چقد حوله اين..اه اه.. گرم آب دوش يه بعد و خوردم کامل غذامو

 من تخت رو و سرش زير گذاشته دستشو يه قول نره اين بله ديدم که بودم در استانه تو بیرون اومدم حمام

 میکنه؟ نگام وداره کشیده دراز

 نکن نگاه هويي ااااااااا نیومدي سینما -

 !!!!!میخوريي سرما االن کجاست ات حوله.. سمتم اومد وپاشد.. عزيزم زيبايي -

 بیرون بريد میشه – دوشم رو انداخت و آورد تمیز حوله ويه رفت کمدم سمت به..بده لطفا کشو تو از -

 غلیظ آرايش ويه پوشیدم لیمو شلوار با لي مانتو همون حرصش از منم بیرون رفت و.بپوشم لباسامو میخوام

 اين برو – میرفت تر هم تو لحظه هر اخماش و من سمته برگشت بود اتاقم جلودر فرياد.. بیرون رفتم کردمو

 بیار در آشغالو
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 خودش که سفیدي مانتو همون رفت کمدم سمت به اتاق تو وبردم گرفت دستمو... خوشگلي اين به چشه مگه -

 بپوش اينو بیا – گرفت سمتم به بودو خريده برام

 بپوشم؟ اينو بايد چرا -

 دارم کار کلي نکن بازيي اعصابم با انقدم میگم من چون -

 نمیام باهات من برس کارات به برو خوب -

 با ورفتیم پوشیدم رو مامانتو زور به...منتظرم کن عوض سريع زندگیمي کارو همه تو عزيزم: گفت باحرص

 پايین رفتیم ها پله از کردو نگاهم لبخند يه

 نخورده هیچي تبسمم کردم آماده صبحونه برات بشین بیا ، میموندي پسرم -مامان

 ديگه کنم فکر سیره دادم غذا تبسم به خودم نمیشم مزاحم جون مهسا ديگه نه -

 سالمت به بگذره خوش -

 رفتم فرياد دنبال گرفتمو ازش نگامو سريع منم گشت بر من سمت به

 بکني رفتار اينطور مادرت با نیست خوب -

 نداره ربطي تو به -

 سکوت بودو سکوت ماشین تو کرد حرکت اونم شدم ماشین سوار زودتر و

 داريي؟ دوست رو کسي -

 نداره ربطي تو به ديگه چیزاي تمام مثل اينم -

 بچه دختر چموشو زناي عاشق من نکن کار اين به مجبور منو نمیاد خوشم خوشونت از اصال تبسم ببین -

 بکني عصبیم يا کني فرار من از نکن سعي پس بلدم باهاشونم رفتار راه هستم نقو نق هاي

 آشغالي يه تو فرياد متنفر متنفرم ازت -

 لطفته نظر ممنونم -

 داخل رفتیم شديمو پیاده داشت نگه فروشي جواهر يه در جلويي

 هستن؟ سرامد آقايي سالم -

 هستید؟ سراج آقاي شما جايي رفتن آقا -
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 هارو جعبه در برگشت کوچک جعبه دو با و رفت پسره...  بیاريید هارو حلقه زودتر میشم خوشحال بله -

 نه؟ قشنگن – من سمت وگرفت کرد باز فرياد

 بود شده حک فرياد حلقه رو منو واسم من حلقه رو فرياد اسم که بود ساده قشنگ رينگ دوتا

 نیستن بد آره -

 نمیخوايي؟ ايي ديگه چیزه -

 قشنگ قدان بود شده تزيین قشنگ خیلي ايي سرمه سنگايي با کلفت دستبند يه به ورد مغازه ويترينه تو چشمم

 بود کلفت خیلي ولي گرفت چشممو اول نگاه تو که بود

 دارم دوست رو داره ايي سرمه نگیناي که اون. من -

 نمیشه قشنگ دستات تو اون ظريفه دستات تو -

 میخوامش من ولي -

 بیاريد بندو دست اون لطفا میشه آقا -

 توهم رفت اخمام گذاشت مقابلم بندو دست فروشنده وقتي ولي گفته بندو دست همون فرياد کردم فکر

 میخوام رو ايي سورمه اون من اين؟ گفتم من -

 کلفته خیلي نیست قشنگ اون میکني لج چرا -

 ماشین سمت رفتم بیرونو اومدم مغازه از

 نیست سنت مناسبه اصال اون میکني بازيي لج چرا خانمم تبسم -

 میخوام اونو من ولي -

 خوبه؟ واست میخريم همونو دوباره نشد عوض نظرت اگه بکنیم خريدامونو پاشو حاال -

 خريد میريي تنهايي خودت يا میخريي االن يا ، نه -

 دستات به نمیاد آخه ظرفه دستات تو عزيزم -

 بدو خونه برسون منو بزن ماشینو در -

 رفتم دنبالش منم رفت فروشي طال مغازه سمت به و غريد لب زير از

 بکني؟ ديگه نگاه يه میخواي: گفت کردو رو من سمته به.. بیاريید بندو دست همون لطفا آقا -
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 نه گفتم قاطع خیلي -

 یليخ کشید سوت سرم گفت قیمتو فروشي طال شاگرد وقتي میوم انقد دستمم تو بود قشنگ خیلي بند دست

 بیرون اومديم کردو حساب فرياد ولي بود گرون

 باشه مبارکت -

 نکنه درد دستت -

 ويترين جلويي عروس لباس مغازه سمت به رفتیم کرديمو خريد مقداريي... کنیم نگاه پاساژو اون بريم بیا -

 کرد صدام فرياد که میگشتم باشه نظرم مد که چیزي دنبال داشتم... بودن گذاشته شیکي خیلي عروساي لباس

 بله؟ – برگشتم سمتش به

 نکن انتخاب باز خیلي لطفا عروستو لباس -

 چرا؟ وقت اون -

 بیايي چشم تو خیلي عروسي تو ندارم دوست من -

 باشه چشم تو بايد عروس عروسي شبه -

 بود ناز خیلي که لباس يه به خرد چشمم حرفش وسط... نکن انتخاب باز خیلي لباس خب ولي آره -

 زانو از بود زانوتنگ وتا بود دکلته که لباس يه کرد دنبال نگاهمو رد فرياد... اونجارو کن نگاه فرياد واي -

 داشت چاک دارو پف دامنش بعد به

 تبسم بازه خیلي اين -

 قشنگه خیلي اين میکنم خواهش فرياد نه -

 !!!!!!!!!!کرديي پیدا بهتر شايد کن نگاه بیشتر عزيزم نه -

 وسرمو کردم مهربون خیلي لهنمو آخرش نبود نظرم تو عروسه لباس اون مثل کدوم هیچ ولي گشتم هرچي

 فرياددددددد -فرياد به رو کردم کج

 خانومي؟ جانم -

 نیومد خوشم اينا از من -

 ديگه؟ جا يه بريم خوب -
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 مهربون و باشه خواهش پر لهنم کردم سعي..میخوام رو لباس اون من فريادي نه -

 بازه خیلي اون عزيزم نه -

 نداره کاريي کسي هستي تو ولي -

 ندارم سمتت به رو خیره نگاهاي تحمل ولي باشن داشته کاريي ندارن جرئت -

 خسته من بخريم بريم بدو میخوام همونو پس کنارمي مجلس آخر تا ازاول که ام تو میخوام اونو من ولي -

 شدم

 گذاشت فرياد که شرايط کلي با ولي خريديم سو لبا همون من زور به

 داره شرط ولي میخرم همونو برات باشه -

 قبول باشه چي هر -

 بري راه پاشي هي لباس اون با نداريي حق 2 -

 میرقصي خودم با فقط 1

 باشه پیدا چیت همه که نمیشیني باز 3

 تفاوت فرياد با چقد که خدا واي.. خونه برگشتم زديمو گشت کمي يه لباس اون خريد بعد کردمو قبول منم

 برد خوابم زود و کشیدم دراز اتاقمو تو رفتم شام خوردن بعد نمیومد خوشم ازش اصال داشتیم

 

 

 دوم فصل

 

 تا دربیار برو.. برو که بگردي جوريي اين نمیذاره غیرتیه شوهرت تیپي؟مثال چه آخه اين مادريي تبسم -

 بشه دعواتون نیومده

 دوست بگم کي به ، من به میدي گیر انقد چرا تو بابا آورد در براخودش وصیم وکیل بود کم خودش... اه -

 چه؟ کسي به بیرون برم بزنم تیپ اينجوريي دارم

 ... تبسم ديگه شدي پرو خیلي شوهرته اون -
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 حاال کردي خراب امو آيینده کم زندگیم تو زدي گند کم هان ايي چیکاره تو شوهرمه اون ؟ مامان چي خیلي -

 بگیريي؟؟ خودم از خودمم بستي کمر

 وارد فرياد ام دقیقه چند بعد اومد در زنگه صداي لحظه چند بعد خونه آشپز سمت به رفت اعصبانیت با مامان

 اشتباه دوماد با عروسي بره نیست ام عروسي تیپ بابا نه عروسي بره میخواد انگار زده ام تیپي چه اوه شد

 کردم نگاه چشماش تو و باال آوردم سرمو سالمش صداي با میگیرنش

 داشتي؟ خاک گردو دوباره شنیدم شده چي سالم -

 میکنم چیکار دارم من میگه میزنه زنگ بار ده روزيي مطمئنم نباش من نگران داريي منو مامانه تا آره -

 نه؟ میکشم روز در دارم دم باز دمو بار چند من بفهمي شايد حتي

 بودي منتظر میدونم عزيزم بريم که کن عوض لباستو برو بدو هم حاال جون مهسا نیستن قويي حد اون تا نه -

 !!!!!!!!!!!بگم بهت من

 ؟؟؟؟ عمرا چي -

 نکرديي؟ عوض لباستو گفت مامانت چرا پس -

 کنم عوض نمیخوام چون -

 میکنه خرد اعصابمو ديگه داره تو پوشیدن لباس بحث اين تبسم -

 بابا برو -

 جشنه براي هم تا بود اومده آستارا از فرياد بزرگ مادر آخه شدم ماشین سوار شدمو خارج در از رفتم و

 هي...منه بدبختي روز چون فرياد عروسي میگم باشه فرياد عروسي

 آورد در حرکت به ماشینو و نشست اومد کرد اخم فرياد

 ؟ چهرته اصلي جزء اخم تو ببینم -

 نمیکنم اخم نکنه اذيیتم کسي اگه -

 کنم؟ تحمل اخماتو بايد من چرا کرده اذيیت ديگه کسه اگه خب -

 گرفت فکمو سمتمو برگشت کردم حرصیش چقد جون آخ حرص با اون میزدم حرف خونسرد خیلي من

 نیست خوب اصال گذاشتن ديگران ضعف نقطه رو دست نکن بازيي لج من با تبسم ببین -
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 داريي ضعف نقطه که هستي ضعیفي آدم تو -

 داره حديي منم تحمل زياده سرت از ضعیفم آدم همین -

 شیدک گرفتو دستمو که شديم پیاده ماشین از باهم داشتو نگه در دمه نزد حرفي اشون خونه به رسیدن تا ديگه

 خیلي جون مامان بعدم نخور تکون ام زيادي خوبه همینجا جات: گفت که جدابشم ازش خواستم بغلش تو افتادم

 ،فهمیدي؟ باش حرکاتت مواظب جلوش حساسه

 وسطاي تقريبا خونه که بود بزرگ حیاطه يه اينا فرياد خونه افتاد راه و گرفت دستو که دادم تکون سرمو

 خیلي قرمز رز گل پر بود باغچه يه وروديي در ودمه بودن کاشته حیاط تو رو نارنج درختاي و بود حیاط

 که سمتم اومد دو با بهناز میومد صدا از موجي که شدم حال وارد شديمو رد وروديي در از بود زيبا

 بود کاکائو پره صورتش

 کرد؟؟؟؟؟ چیکار باهام ديوونه اين فرياد میبیني -

 میاريي؟ کم که نه توام -

 خوبي؟ گالب گل جونه تبسم بگیري؟سالم منو طرفه بیايي نمیکني ول خولو اون معلومه توام.. اه-

 ديدي؟ مارو بابا عجب چه -

 وت رفتي کنه اشاره يه کافي است گنده بس از نمیشي ديده بغلش ديدمت که شوهرت اين کنار رفت االنشم -

 خنديد بلند بلند بعد...ديوار

 اومدي؟؟؟؟؟؟؟؟ خوش خوبي داداش زن سالم -

 خوبید؟ خان فرهاد سالم -

 بینیمتون؟ نمي شده سنگین سايت -

 همه به میرسه تبسم جان فرياد نباش گدا!!!!!!بشه تمو کنیم نگاش میترسه که نمیذاره داداشت آخه آره -

 کجاست؟ جون مامان...میزنید حف شوهر زنو شما چقد واي -

 حاله تو -

 !!!!!!!!!! حاله تو خورده چي مگه.ااا -

 بگیر؟ تحويل خان فرياد شوخي جونم مامان با شوخي همه با خانم تبسم... اااااااااا -
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 تبسم باشي رفتارت مواظبه بهتره -

 و خنديدن بهناز فرهادو که آوردم در اءداشو کردم کج دهنمو پشت از منم رفت حال سمت به خودش بعد

 رسیدم بهش پشت از رفتم بدو بدو رفت دادو تکون سرشو کرد نگاه برگشت فرياد

 نیار در بزرگارو ادءا انقد -

 گذشتم ازش سريع بعد

 خوفي؟ جونم خواهرشور سالم.. جون نازنین سالم -

 خوبي؟ عروسم ماهت روي به سالم -

 خوبیم بذارن اگه مرسي -

 میکني؟ گله که کرده چیگار ما پسريي اين باز -

 میگريي؟ سريع چرا تو گفت چیزي يه اين مامان هیچي -

 بخیل جون نازنین منو هم حاال پسرش تو عروسشم من انگار گفتي من مامانه به چي نیست معوم... اااا -

 جون مامان پیش ببرمت دخترم بیا -

 مبل به داده اشو تکیه که ديدم میباريدو خوبي چشماش از که مهربون زنه پیره يه و رفتم جون نازي همراه

 بغلش تو رفتم سريع سمتم کرد دراز ودستشو

 بودم منتظرت اينا از زودتر عزيزم خوبي -

 دادم نشون فريادو اشاره وبا... اينه تقصیر ديگه ببخشید -

 نپايی مینداخت مبل از دستشو اگه که طوريي گذاشت سرم پشت دستشو نشست من کنار اومد خنديدو فرياد

 من

 يهو ظرف کنار میذاشتم میکندم پوست من شدم کندن پوست مشغول برداشتمو میوه ذره يه بودم بغلش تو

 . بود لذت و خنده پره چشاش تو کردم نگاه فرياد وبه کرد بلند سرمو خشم با میشد غیب

 اين يعني زن میکنه پوس میوه شوهرش واسه چه ببین بگیر ياد تروخدا نگا نگا -

 عزيزم من جونه به ننداز سیرتو ديو اين باشیم خوب جاريه دوتا بذار جون تبسم کارارو اين تروخدا نکن -

 دارن تشريف کجم دست آقا نمیکندم پوست اين واسه منم بخدا -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

51 

 

 شدم مجبور بهم مینداختن چشمک کنم چیکار من خوب -

 لبمو رو گذاشت ولبشو خورد خیارو باقي سمتمو به اومد فرياد که دهنم تو گذاشتم کندمو پوس خیاري دوباره

 مامان و کردن مشغول خودشونو همه ديدم که باال آوردم يواش يواش سرمو شدم آب خجالت از!!!!!!! بوسید

 میکرد نگامون لبخند يه با داشت جون

 چشمام تو دوخت نگاشو.. چسبید آخريي خیار اين خیلي ولي نبود حواسش کسي -

 رفت آبرومون مرض -

 باشي مهربون انقد همیشه که خونمون تو بذارم بگیرم جون مامان از کپي يه برم -

 فرياد کن بس -

 تبسم جهاني خلق با که باش اين از به ما با -

 انگشتي ال چوبي صندل يه با بود کرمي کوتاهه دامن کت يه کردم عوض لباسامو باالو رفتم ها پله از

 آشپزخونه تو رفتم و پايین اومدم ها پله از

 کرده چه ببین اوه!!!!!!!!! کشیدي زحمت چقد نکنه درد دستت جون نازنین -

 عزيزم که نکردم کاريي -

 میشد؟؟؟؟؟ چي میکرديد اينه نکرديد کاريي -

 نزن بر منو شورررر مادر هويي -

 رفت آشپزخونه ار رفت بهناز به غره چشم يه نازنین... میکنه دعوا من با داره اومدم وقتي از نگا مامان -

 گرفت بشکون يه نکرد نامرديي بهنازم بیرون

 وحشي؟ چته هووووووووي -

 میزني منو زيرآبه حاال -

 بیا بخدا خريي خیلي بهناز -

 ديگه فامیلیم داريي اختیار -

 ؟-

 !!!گورخره منظورم -
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 میکشمت بهناز -

 جان تبسم بود تو به امیدمون چشمه ما خدا اي -

 بدو بیرون برو خان فرهاد.. به به -

 بايد عروسامون کرديم چیکار ما خدايا باال برد دستاشو بعد..ببینم داداشمو زن داشت؟اومدم کار تو با کي -

 باشن؟ اينطوريي

 حوريي داده عروس دوتا بهتون خدا میخوره خودت درد به دعاهاتم بیرون برو بفرما مطبخ از شما -

 بهناز؟ چنده ساعت -

 گويام؟ ساعت من مگه نمیدونم -

 خورديي؟ تازه سقفتو به اعتماد قرصاي بدونم میخوام عزيزم آخه نه -

 فرهاد بیرون برو -

 خانمم تره باريک مو از گردنم من چشم چشم -

 يه وبرداشت لیوان يه کابینتو سمته رفت آشپزخونه تو اومد فرياد که شديم کردن درست ساالد مشغول بهناز با

 اومد فرياد بیرون رفت آشپزخوونه از بهناز. شد خوردن مشغول و کابینت به داد اشو تکیه ريختو آب ذره

 من کنار صندلي رو نشست

 شمال برن میخوان اينا مامان -

- .... 

 بريم بايد هم ما میگه جون مامان -

- ... 

 بمونم تو هوايي به منم نمیايي بگي تو میشه بیام نمیتونم بیمارستانم کاراي دنبال من -

 باشه -

 میکنم جبران ممنون مرسي -

 دستش رو زدم برداره خواست دوباره وقتي برداشت کاهو چندتا بادستش

 داريي؟ مرض -
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 بزنه ناخنک کسي میکنم درست ساالد يا غذا دارم وقتي میاد بدم -

 بیرون میره آخرشم میزننه داد انقد فرهاد منو دست از ها موقعه بعضي مامان چون بکني عادت بايد پس -

 !!!!!!!!!میخوريم فرهاد با گاز سر همون رو غذاها تمام که اونوقته

 ناراحتي؟ دستم از -

- ... 

 ببخشید؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ولي کردم چیکار نمیدونم من خب -

- ..... 

 خودم واسه کردمو ساالدوتموم بیرون رفت آشپزخونه از غمگینش چشماي با سکوته فقط جوابم من ديد وقتي

 ايکج من آخه خدا کردم نگاه میشد بلند که چايي بخار به داشتم و بشه خنک تا موندم منتظر ريختم چايي يه

 ام گريه عمرم تموم میگم وقتي بگذرونم اين با عمرمو تمامه مجبورم ايي ناکرده گناه چه به من ام زندگي اين

 اوووووووووف....میگیره

 اينجانشستي؟ چرا عزيزم -

 بخورم چايمو بذار جان فرانک میام -

 گرفت دستمو نشست کنارم اومد

 قعاوا اون ولي االن ناراحتي چقد میدونم نمیکنم تائید منم نبود جالب اصال کرد داداشم که کاريي جان تبسم -

 يه االنم!!!!! کردي محلي کم بهش فهمیدم که بود ناراحت انقد بیرون اومد آشپزخونه از وقتي داره دوستت

 است شنونده فقط و نشسته ساکت گوشه

 کنم؟ چیکار میخواي من از -

 بیايي؟ راه دلش با امشبو میشه -

 نمیکنم کاريي همچین من نه -

 امشب؟ فقط من بخاطر ولي کني مي کارو اين خودت از کني طردش میخوايي اينکه واسه میدونم -

 تداش سعي جونم نازنین بودن بحث مشغول بهناز فرهادو معمول طبق رفتم ها بچه سمت به شدمو بلند باشه -

 دهفهمی انگار جونم مامان نیست حواسش اصال بود معلوم ولي نشسته تلوزيون جلو فرياد ديدم بکنه آرومشون
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 تمرف سمتش به گیرکردم شرايطي خداچراتوهمچین واي میکرد تائید داشت چشماش با کنم چیکار میخوام بود

 ناي میگم من بابا اي... کرد بغلم بعد کرد نگام بود پاش رو که دستش رو گذاشتم دستومو گرفتم جا کنارش

 ابخد بیارم در دلت از رو چیزي نیام ديگه میدم قول کن ول منو تو...  میدن گیر اينا نشم نزديکش نداره جنبه

 برگشت کشیدم اه يه.  دوخت چشم تلوزيون به دوباره و کرد حلقه کمرم دور دستشو کرد جدا خودش از منو

 میکشي؟ آه چرا:گفت کردو نگاهم

 نگیر خودت به تو شاديه اه -

 یايدب فرياد با جان تبسم – طفلي داره غم چقد اينم بابا کرداي نگاه تلوزيون به دوباره گرفتو رو ازم ناراحتي با

 حاضره شام

 خجالت يا بخوريم شام ما مامان واي -

 اينجا سر يه بیا هرشب جون ،تبسم شده ادب با چقد اومده زنش مامان -

 بذار ام بچه سر به سر کم کردي پیدا جديد موضوع باز فرهاد -

 داره سن نوح حضرت خر قد که اين است ساله دوسه میکنم فکر بچه میگي همچین -

 فرهاد -

 صالح حضرت شتر ببخشید خوب -

 بزني درست حرف کلمه دو نتوني میدم حق زدي حرف امروزتو کوپنه بگو پرت چرتو کم فرهاد -

 حساسما شوهرم به من بگو شوررت اين به چیز يه جون تبسم... ااااااااي -

 چشماش با ديدم کردم نگاه فرياد به است مسخره واقعا شوريم و زن هم با فرياد منو غريبي واژهي چه شوهر

 .کنم دفاع شوهرم از بهناز مثل منم منتظره

 . نکنیم دخالت برادر دوتا کاره تو بهتره جون بهناز -

 معلوم خودش با حالش اين باشه حال خوش نکردم دفاع ازش که من ولي بود حال خوش کردم نگاه فرياد به

 سر میز رو گذاشتم کردم شل فرياد سمت درنمکدونه میزنه نمک زياد غذاش تو فرياد. بودم ديده نیست

 به داشتم نیاز واقعا من ولي غذا به بزنه که نمک ذره يه از ريغ ولي ورداره نمکدونو میکردم دعا دعا غذا

 دمفهمی فرياد کرد نگام سفیهي ان عاقل نگاه بايه میکردم سفت درشو برمیداشتم که رو نمکدوني هر نمکدون
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 .برسونه منو بشیم آماده که بپوشه لباساشو رفت فرياد شام بعد!!!!!!! تیزه انقد چرا اين خدا ،اي فهمیده که

 !!! چي همه بابت مرسي جون نازنین -

 

 کوه جمعه میرن دارن بهناز فرهادو شمال نمیايید با که حاال جون تبسم.  نردم ،کاريي عزيزم میکنم خواهش-

 بريد؟ هم شما کنم صحبت فرياد با میخواي هستن ونجا ام شنبه سه تا

 کنم زورش ندارم دوست بخوادمیريم خودش اگه فرياد جون نازنین نه -

 نه بگو گفته پسره اين میدونم که من بشم قربونت الهي -

 نمیتونم دارم دانشگاه من نیست اينطوريي -

 میدوني خودت مادرهرجور باشه -

 شدم فرياد منتظر ماشین دم و ماماني جونو نازنین از کردم خداحافظي

 سردته؟ -

 نگیر خودت به میلرزونتما داره گوشیمه ويبره اين بخدا نه -

 شد دير ببخشید -

 میکني؟ معطل چندساعت رفتن عروسي واسه -

 آقاجون از مامان بیماريي مورد در بايد امشب شیشه به دادم تکیه سرمو منم کرد روشن ماشینو خنديدو

 امیدي ايي مرحله چه تو بدونم بايد گذاشت دست رو دست نمیشه ولي باهاشون بودم قهر االنم تا میپرسیدم

 نذار تنهام تو...نه تو مامان واي هست

 فکريي؟ تو خیلي -

 نیست چیزيي نه -

 بپرسم؟ ازت سوال چندتا میتونم -

 باش راحت آره -

 برگشتید؟ چرا کانادا؟ رفتید شد چي -

 از بود بهتر اينجا از بود چي هر ولي کشیدم زيادي سختیه افتادم بوديم کانادا تو که روزايي ياد حرفش اين با
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 .بود بهتر اجباريي ازدواج اين

 خانومي میشي اذيیت اگه نگو نمیخواي -

 نهمیک استفاده بورسیه ازاون داشته بورسیه میکنه ازدواج مادرم با وقتي بابام افتادم روزا اون ياد ببخشید -

 میکرده کار شرکتي يه تو مامان منتها نداشتیم برگشتن قصد اصال ما... میرن و میگیره اقامت مامانم براي و

 !!!!!!!برگشتیم ما که افتاد اتفاقات سريي يه که و داشت بزرگ پدر با دوريي دوستیه کارمندا از يکي که

 اومد؟ باليي چه ايشون سر چي پدرت -

 قبول بابا ولي بود اومده نامه دعوت براش سازمانا از يکي از بود نخبه يه پدرم – شد جم چشمام تو اشک

 صداي دادوبا امونمي گريه ديگه...کشتن اونابابارو ولي ايران برگرده تحصیلش بعد داشت دوست اون نکرد

 .میکردم گريه بلند

 دلداريي مادرت به و باشي قويي بايد تو کن حفظ خودتو آرامشه نمیشه دوا درديي گريه با عزيزم جان تبسم -

 بدي؟

 چطوريه؟ مامان حال میدوني تو فرياد -

 زير خودش ولي داده جواب درماني شیمي به مادرت دادن نشوون دوستام از چندتا به آزمايشاو عزيزم آره -

 نمیره بار

 ...میترسم من نگرانشم خیلي من -

 میکني؟ مراعاتشو انقد همینه براي -

 نه؟ کنم پیدا خودم زندگیمو مرد که بود من حقه اين کنه بازي من آيینده با نداشت حق اون -

 برات؟ نیست مهم اين تبسم دارم دوستت من ولي -

 !آره؟ دورهمیفهمي هم از دنیاهامون بگم چندبار تو منو فرياد...میاد بدم ازت من که نیست مهم تو براي -

 بفهمم نمیخوام وقت هیچ نه.. کرد زمزمه لب زير -

 -بیشتر اگه کرديي خردشوون کني نگاهشون کمتر اگه کمتر نه بیشتر ،نه آدمن فقط آدمها تبسم میدوني

 االن من عاشقانه نه کني زندگي عادالنه باد فقط آدم آدمهاي اين بین میکنن، خرد تورو اونا کني حسابشون

 تو منه ماله فقط اون نه میگم هرروز میکنه نابودم باشه ايي ديگه کسي مال که اين حس عاشقتم واقعا
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 حرفاش از نگفت هیچي ديگه پايینو انداخت سرشو...  ولي میشه عوض میشه درست نیست کسي زندگیش

 خونه رسیدم میکردم فکر حرفاش فريادو به داشتم برسیم تا نفهمیدم هیچي

 بخوريي؟ چايي يه تو نمیايي -

 نیست تعارف به نیازي برم چشمات جلوي از زودتر داريي دوست میدونم -

 خداحافظ -

 ...تبسم -

 ؟-

 باش خودت مواظبه!!!!!!!!!!بود قشنگي شبه خیلي امشب -

 اتاقش چراغ رفتم باباجون اتاقه سمته به آروم خونه تو بون خواب همه داخل برم من تا وايستاد.. سالمت به -

 زدم در...بود روشن

 بله؟ -

 تو؟ بیام میشه منم -

 عزيزم بیا -

 زدي؟ در جون بابا عجب چه خانم تبسم به.. به -

 بیام؟ نظر به مودب خواستم بده -

 گذاشت تاثیر ذره يه روتو پسره اين باالخره کرديي سرافرازمون باباجون نه -

 بابايي نگو من جلو اون از انقد بسه هست اسمش نیست وقتي... اه -

 نیومدي؟ کنار باهاش هنوز -

 برمیداشت کارش اين از دست من بخاطره اونم کاش مامانه بخاطره فقط کنارشم اگه -

 فقط مادرتم بفهم داره دوست واقعا اون نمیذاره ديگه فرياد بخواد مامانت اگه کن وا گوشاتو خوب تبسم -

 نکن بحث من با انقدم میخواد ترو بختي خوش

 چطوره؟ مامان حاله حاال -

 درماني شیمي میره فرياد تو عروسي بعد گفته دنده يه قدو بوده باز لج همیشه مهسا -
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 من؟؟؟؟؟؟ چرا بشه تباه فرياد مثل غیرتیي قدو مرده يه کناره زندگیم بايد من چرا؟چرا... چرا آخه -

 اتاقت تو برو پاشو میاد خوابم نگیر من واسه آبغوره انقد تبسم بسه -

 به داره حق کلي که کسي رضام علي امانتیه من کدوم هیچ از جون بابا نمیگذرم کدومتون هیچ از من -

 غربت آواره مارو شما گرفتي ازش شو چیزه همه بازي لج غرورتونو با شما که کسي زندگیت تو گردنت

 مسئول شمارو همیشه من. بود کنارم االن بابام کنن ازدواج باهم اونا میذاشتید اگه شما آقاجون آره...کرديي

 کنید؟نه؟ جبران نمیخوايید بکشید دوش به حقو اين میخوايد کي تا..شما میمدونم پدرم مرگه

 ..شد سرازير آقاجون جشماي از لجاجت با اشکي قطره بعد..عزيزم آخه کنم چیکار من -

 بشه؟؟؟؟؟؟ مامان قرباني من زندگي نذاريد -

 میزني بزرگت پدر به حرفیه چه اين کردم مدارا باهات خیلي ديگه تبسم شو خفه -

 میلرزيد اعصبانیت از داشت بودو داده تکیه در به مامان کردم نگاه سرم پشت به

 اين با شما مگه نبود؟ باشه کنارم میتونست االن که باباي مرگ مسبب آقاجون نداره؟مگه حقیقت مگه -

 نمیکنید خراب منو زندگي کارتون

 نه دستم عصاي بشه کردم بزرگ دختر.. کردم بزرگ من که نیستي دختريي اون تو... کن بس میگم بهت -

 تبسم میفهمي ببینمت وقت هیچ نمیخوام ديگه نکني گفتم که رو کاري اگه خدا بخداونديه جونم بالي

 کردم احساس تودهنم خونو زدطعم محکم دهني تو يه مامان...متنفرم فرياد از من..ندارم دوستش من مامان -

 و کني نگاه بابا چشاي تو میخواي چطوريي بدونم میخوام ولي میدم انجام من بگي تو هرچي مامان باشه -

 زد گوشم تو اينسريي ديگه يکي... کرديي؟ بخت خوش منو بگي

 .. مامان سیلي دوتا شب يه تو حاال نمیگفتي بهش نازکتر گل از که کسي دخترتم من میدوني مامان -

 میدوني خودت بشنوم مورد اين در بحثي ديگه باره يه شواگه دور چشمام جلو از برو تبسم شو خفه -

 بیرون اومدم اتاق از

 تبسم نمیکنم حاللت شیرمو کرديي رفتاريي بد فرياد با بفهمم ديگه باره يه درضمن -

 گرفتم ادوفري شماره کنم خالي يکي سر عصبانیتمو داشتم نیاز فقط نبود خودم دست حرکاتم رفتم تلفن سمت به

 شد؟ تنگ دلت زودي اين به عزيزم جانم -
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 پس فردا حتما میکني اينطوريي مامانم؟چرا دسته کفه میذاريي میشه هرچي بدبخت جاسوس شدي شو خفه -

 متاسفم واست آره؟..کنه نصیحتم موقعه اون بزنه زنگ و بفهمه بايد مامانم وشوهريموننم زن مسائل از فردا

 نداريي عرزه تو کنم زندگي مامانم با برم پس جونم به میندازي مامانو برنمیاي من پس از خودت فرياد

 خانومي میکني اشتباه میگي داريي چي تو تبسم -

 منو تا دشبو گرفته آقاجون که ديدم پشتم مامانو برگشتم کردم قطع تلفنو بدم گوش اراجیفت به نمیخوام بسه -

 که محکمي سیلي دو بخاطر گوشم از گوشم تو زد ديگه يکي داد با اومد سمتم به نیاوردو طاقت ديگه ديد

 میومد خون داشت بودم خورده

 هرچي میزنه زنگ من دختره اونوقت نمیده بروز هیچي آقايشش از اون نداريي فريادم لیاقته حتي تو کثافت -

 هان؟...بخورم حرص دستت از کي تا آخه نفهم زدي بهش حرفارو ون ا نکشیدي خجالت میگه میخواد

 نکن اذيیت خوتو تو میکنن دعوا جوونن دخترم جان مهسا -

 اشک میزدو داد... دخترو اين نمیخوام من نکشید خجالت نگفتو که چیزايي چه وقیح دختره ديدي بابا -

 میريخت

 اتاقت تو برو بده مادرت حاله نمیبیني مگه تبسم -

 دادم ازدواج خفت اين به تن بود بد حالش که اين بخاطره هم اونسري -

 شده داراز زبون چقد میبیني بابا -

 گريه صداي نشستم اتاق در پشت خردم سر همونجا اتاقم تو رفتم گريه با...بده حالش نمیبیني مگه برو تبسم -

 برد خوابم گريه با کم کم میومد پائیین از داشت مامان

********** 

 بکشمشون آب کنم جم پاشید شدن خوني هاتون مالحفه پاشید.. جون خانم.. کوچیک خانم -

 انداختي؟؟؟؟؟؟؟ راه سروصدا صبح اول صبحه خانم دريا شده چي -

 بگیريد دوش شما تا شدن کثیف اينا اومده خون گوشتون دماغو از شدن کثیف هاتون ملحفه جوون خانم -

 میکنم مرتب قتونو اتا

 دانشگاه برم بايد کن اتو منو ايي سرمه مانتو فقط جوون دريا مرسي -
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 جوون خانم چشم -

 رفتم دانشگاه طرفه به خونه از برداشتم سوئیچو پوشیدم لباسامو گرفتمو دوش رفتم

 ...اومد موبايلم زنگه صداي

 بله؟ -

 کاشد؟ دوساعته منو کجايي تو بابا اي..خانم تبسم سالم -

 شرمنده.  میکنم حساب خودم پولشو بگیري آژانس يه میشه دنبالت بیام رفت يادم شرمنده جونم رها -

 نکني؟ حسابم داريي جرئت مگه -

 عزيزم میبینمت دانشگاه تو -

 خداحافظ -

 بیا زود -

 بدختو استاد يه سره ريختن ها جو دانش ديدم شدم دانشگاه داخل و کردم پارک ماشینو کردمو قطع رو گوشي

 میپرسن مورد بي سواالي ازش ريز يه دارن

 دختر؟ تو کجايي هي -

 جان؟ هانیه تويي خوبي سالم -

 میام جاش من نیست اون که روزايي ام هانیه بدل نه -

 ور اون بريم بیا تبسم -

 چیکار بريم -

 بپرسم سوال چندتا پالستیک جراحي جوهاي دانش اين از میخوام -

 کني؟ عمل دماغتو میخواي -

 بسازم طبقه سه بکوبم میخوام آره -

 تو شدي لوس -

 عزيزم نپرس مورد بي سواالي خب -

 پرسید سواالشو هانیه رفتیمو
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 موبايلم صداي

 جانم -

 کجايید؟ شما ام محوطه تو من -

 اومديم ام محوطه تو وايسا -

 بیايید سريع پس باشه -

 رفتیم دانشگاه محوطه به وباهم گفتم هانیه به کردم قطع رو گوشي

 امروز پیچوندت که میبینم ختر د رهايي سالم -

 میبیني؟ آره -

 کردم خواهي معذرت که من -

 قهوه همونب بايد کالس تو میاد دير شنیدم ام استاده اين کالس به مونده ساعت نیم ببین نیست قبول اينطوريي -

 !!!!!!!!بدي

 بريم باشه -

 داديم سفارش اسپرسو همه دانشگاه نزديک کافه رفتیم باهم

 !!!!!کنیم زندگي هم چندسالي يه قراره اصفهان بیام عروسي بعد نامزدم با قراره که گفتم هانیه راستي -

 داريي؟ نامزد نگفتي ناقال ولي خوب چه جووون آخ -

 بگم که نبود مهم خیلي -

 چي؟ دانشگات پس -

 بگیرم انتقالي قراره -

 بگیر مارم دست دختر هوارتا داريي پارتي ديگه خوبه -

 !!!!!!انتقالي واسه کرده اقدام شووورم اينار نه -

 چیه؟ چیه؟شغلش اسمش حاال بابا نه -

 عروق قلبو متخصص دکتره!!!فرياده اسمش -

 اصفهان؟ بريد میخوايید چي واسه میکنه،حاال کمکتم ديگه خوبه -
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 ..میدونم چه تا باشه سرشون باال اونجا بره میخواد خودش میکنن تاسیس بیمارستان اونجا دارن آخه -

 جان تبسم برسرت خاک..زني چه -

 هانیه زشته -

 میز رو گذاشت کیک مخصوصو قوريه با هارو وقهوه اومد گارسون

 جوون؟ هانیه بريزي قهوي میخواي -

 بدزدم من شوووورجونتو کنه نیستت به سر تورو بگم دربیاد قولي يه قوريه اين رو میکشم دست دارم نه -

 کش پیش بدزدي چرا -

 يعني دوست رهايي بگیر ياد میخورد منو پسراش دوست بخاطر بود رها االن احساست بي برسر خاک -

 ايشون

 رفتیم دانشگاه سمته به و خورديم هارو قهوه رها بازيايي مسخره خندهو با

 رد شاخ داشتم ديدم مي که چیزي از برگشت وقتي بود ما به پشتش اومد استاد که بوديم نشسته کالس تو

 میاوردم

 نیست خوب چشمات واسه نکن نگاه کم داريي شوهر تو هويیي -

 نه؟ آشنا اش قیافه چقد ولي بهمون ترم اين خورده جیگري چه ببین هانیه بگیر دهن به زبون واي -

 شدن ساکت همه فرياد کوتاهه سرفه صداي با

 کالس من با وسطاش تا رو ترم اين میکنید مالحظه که طور همون میگم تبريک بهتون جديدو ترمه سالم -

 اداره رو کالس جاشون مجبورم من دارن مشکلي ايشون االنم ها جلسه سر میان خودتون استاد بعد داريد

 !!!!!!کنم

 نديديم؟ شمارو حاال تا استاد -

 کمال شماهاهم امیدوارم شمام درساي تو هست ام تجربه اولین اين میدم درس باالترو و دکترا ترماي من-

 هرکي ته اون از وحاال هستم سراج فرياد من میکنم معرفي خودمو همه از اول بکنید من با رو همکاريي

 کنه معرفي خودوشو و بنويسه میگره کناريش از که کاغذيي رو اسمشو

 ناخودا نگاهم بود فرياد صورت رو که بود دخترايي نگاه اون از تر مسخره مسخره!!!!!!سخنراني چه اوه -
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 ليو...شد قرص دلم توي کارش اين با نمیداد اونا به اهمییتي بودو دستش تو اش حلقه افتاد فرياد دست به گاه

 بیاره؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در بذار نیست مهم اصال درک به...بشه؟ قرص دلم بايد چرا من

 شدن بحثي کالس آخر تا داد تکون سرشو فقط اونم نشستم و کردم خودمومعرفي ريلکس خیلي رسید من نوبته

 باال آوردم دستو که بود درس آخراي ولي

 داري؟ سوالي ستايش خانم بله -

 میاد سمت کدوم از باد بدونم میخوام استاد نه -

 ريختن مزه از اصال -...من صندلي کنار اومد خشم با فرياد و کردن نگاه اخم با بعضیا و خنديدن کالس همه

 نمیاد خوشم کالسم تو

 باال آوردم دوباره دستمو بود کالس آخراي

 داريد؟ سوال ستايش خانم بله -

 !!!!!!!!!!!ها بشه تعطیل کالس بايد ديگه االن استاد -

 شد تمو ديگه االن خب: گفتم شدمو بلند بگیره پي درسو برگرده اومد تا مونده دقیقه يه هنوز ولي -

 يه که کردم بلند سر اومد بغلم از صداي...کالس از بیرون رفت خشم خمو با واز کرد جم سريع وساالشو

 خنده از میوفتاد چال لوپش تو میخنديد وقتي و بود کرده درست موهاشو بود روم جلو نمک با بلنده قد پسر

 گفت داريي خنده لحنه با که گرفت ام خنده لبش کناره

 رفت داديي پرش درسته خیلي کارت تو بابا -

 نگیرين کم دسته مارو تبسم اين -

 خانمه فدک نامزدشون شد اشتاباه نه..گیرشون دزد ايشونم شايانه دوستم واينم محمدرضا من خوشبختم -

 بینم؟ بايد رو کي کنم معرفي منو تو نخوام من -

 نممیک رسیدگي بعدا من بگو اون به نمیبیني رو کسي شايان غیر تو که اونجايي از ولي ببیني بايد منو -

 بگو بهش چیزي يه شايان -

 انداختي؟ راه دزدگیرشو داريي مرض رضا محمد اه -

 !!!!!!!!!!!شايان -
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 جانم؟ -

 کوفت -

 مرسي -

 میکرد خواهي معذرت میدادو ضیح تو و میرفت دنبالش داشت سر پشته از شايانم رفت افتاد وراه

 بود؟ چي استاد اين کردن اذيیت از انگیزتون شايسته خانم شما بیاد اين تا خانما خوب -

 بود تفريحي اولش بخدا جناب ناباب دوسته -گفتم پیشونیمو رو گذاشتم دستمو

 پرش تو زدي خوب میخورد بهم حالم داشت واسش میکردن دلبري دخترا اين بس از -

 بیايم در خجالتش از باهم بديشو ايشاهلل میکنم خواهش -

 حتما -

 نمم میبرتم خودش گفت زدو زنگ فرياد که خونه برم میخواستم نداشتیم کالسي چون بیرون هارفتیم بابچه

 تو رفتم کردمو خداحافظي ها بچه با..خونه دمه بیاره ماشینمو اون که رها به دادم سوئیچو شدم مجبور

 شدم سوار اومد رب يه بعد... شدم فرياد منتظره ايستگاه

 بود؟؟؟؟ ايي عجله چه فردامیومدي میذاشتي -

 کشید طول که اينه میکردم حل اونو مورد داشتم بود کرده گیر جوها دانش از يکي دلم عزيزه ببخشید -

 ....جوها دانش اين از باشه تا -

 بود؟ چطور دانشگاه... میاد حسادت بوي آخ آخ -

 شده اومده ديده چي خودش تو نمیدونم من میداد توضیح بد چقدم اه... اه... داشتیم دماغ گنده استاده يه -

 استاد

 اشباه ترم نیم خداروشکر میکشن چي اونا بدبخت دکتراست حد در نداشته بر کالس ما با تاحاال میگفت تازه

 داريم کالس

 جونم؟ نکرديي اذيیت رو زده فلک استاد اين چقد شمام که نه -

 بود حقش -

 !!!!!!!!نکنه کاري نمیدم قول رو ديگه سريه نگفت چیزي اينبار ولي -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

65 

 

 ...دوباره شد خرد اعصابم ديشب باياداوريي و پشتي به دادم سرموتکیه خستگي از

 دستمال دنبال داشتم کیف تو خونمیاد داره ديدم گشیدم دست..میاد خون دماغت از داره خانمم تبسم -

 ! میگشتم

 میخواي؟ دستمال میگردي چي دنبال -

 میخوام دستمال خب...کنم سفتش میگردم گوشتي پیچ آچار دنبال دارم شده شل دماغم شیره اين نه -

 کردم وخونشوپاک برداشتم چندتا دستم وداد درآورد توداشپورت از ودستمالو خنديد..ديگه

 چیه؟ واسه خون اين -

 !!!!!!جونته مادرزن گله دسته -

 کرده؟؟؟؟ کارو اين مامانت چرا -

 سمتم به برگشت کردو پارک ايي گوشه ماشینو...میگیره ام خنده نمیدوني که نگو-

 تبسم؟ چیه رفتارات اين معني اصال نفهمیدم هیچي ديشبتم حرفاي از میزني حرف چي درمورد نمیدوم من -

 ؟نمیکني ولم دانشگاهم تو کنارمي جا همه بیوفت راه هم حاال فهمیدي نیستم خر ولي ام بچه من درسته فرياد -

 ... خودت حد از بیشتر خیلي -

 شد زدنش حرف ادامه از مانع موبايلش زنگه صداي

 بله؟ -

- ..... 

 نباشید ،نگران منه با آره -

- ..... 

 میايم میخوريم ناهار بله -

- ..... 

 صدباره االن تا که بود اينطوريي اگه نمیگیرم دل به حرفاشو من حرفايي چه اين جون مهسا میکنم خواش -

 بودم شده ناراحت

- ..... 
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 منو میکنه فکر تبسم چرا نمیدونم من نداره دادن گوش ارزش که چرته حرفاي سري يه آخه میکنم خواهش -

 بديم عزابش میخوايم باهم شما

- .... 

 برسونید سالم جون آقا به حتما بله -

 دار خدانگه حتما -

 بودن جونتون مادر -

 بود نگرانت خیلي -

 بزنه زنگ میتونست -

 چرا؟..نداديي جواب ولي زده زنگ -

 کجا ببینم هم براي کنید خدمتي خوش جفتتون نیست مهم اصال حاالهم مامان نه. من به زد زنگ دريا چون -

 برسید میخوايید

 وقتي شدي پررو حدت از بیش خیلي بزني حرف اينطوريي مادرت مورد در نداريي حق تبسم -

 کردن سکوت که خوبیشونه از اونا..نیستن عرزه بي يا احمق میکنن سکوت مقابلت در ديگران

 کني؟ چیکار میخواي تو مثال -

 داري؟ اسراريي چه ببیني منو زور میخواي چرا جون دختر -

 کردم نگاه بیرنو پنجره واز ندادم جوابشو

 نمیدي؟ جواب چرا -

 بود سکوت جوابش بازم

 ين ني يه بايدبا شب تا که بکنم اعصاب تمدد يه منم میدي استراحت بدبختت هاي آرواره اون به تو تا پس -

 .کنم تحمل رو چولو کو

 گهن خلوت خیابون گوشه شدم متوجه.... میزدم محکم و بازوش به کوبیدم بادستام برگشتم سمتش به حرص با

 گرفت دستمو میکوبیدم پهنش محکمو هاي سینه به اينسريي.. سمتم برگشت داشت

 کوچولو؟ میکني ناز داريي انگار میزنیم وقتي گفتم بهت حاال تا -
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 داشتي؟ نگه چرا پس میکنم نازت اگه نیستم کوچولو من -

 تو و بود شده شل دستام میبوسید ولع وبا هام رولب گذاشت داغشو هاي لب و بدم نازاتو جوابه میخوام چون -

 آروم کردو نزديک گردنم به لبشو و توموهام کرد سرشو بغلش تو کشید منو شدم خیره نیازش پراز چشماي

 ونالیدم کردم نگاه بود شده سرخ که چشماش به بود شده حال بي چشمام....میبوسید آروم

 بسه فرياد -

 کنم جبران میخوام کردي نازم چقد نیست يادت مگه عزيزم چرا -

 !!!!!!!!!!!!!فرياد ندارم دوست من -

 بگیري؟ ازم قانونیمو حق میخواي -

 وشوهر زن نه نامزديم ما ولي نه -

 نه؟ باشیم میتونیم ولي -

 باشي ضعیف انقد نمیکردم فکر -

 عزيزم بگیره ازم تورو نرسیده راه از بیاد کسي نمیخوام اينکه براي باشیم باهم زودتر میخوام اگه من -

 .هروقت...میکنم صبر من بخواي که هروقت تا بدي تضمین تو اگه وگرنه

 کرد بلند وسرمو چونم زير گذاشت دستشو پايین انداختم سرمو فرياد حرفاي خجالته از

 میزد؟ تلفن پشت حرفارو اون داشت ديشب که تبسمیه همون نشسته جلوم که ايني که کنم باور يعني -

 سازش که ماليم آهنگ يه توراه.رفت...  رستوران سمت به و کرد روشن ماشینو بود من سکوته بازم جوابش

 دمه دونفرهاي میزه روي داخل رفتیم باهم. داشت نگه رستوان جلو کرديم گوش بودو گذاشته بود پیانو

 نشستیم پنجره

 صحبت باهات که گفته جون مهسا توام بره که کرده قبول جونم مهسا شمال مین شنبه پنج دارن اينا مامانم -

 من خونه بیاي بايد بیان اونا تا که نه اگه بري کنم

 نیست؟ يادت نريم گفتي خودت -

 !!!!!!!!!من خونه بیايي بايد ولي آره -

 نیستم مجبور من -
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 چي که بموني میخواي تنها خونه مرخصي برن قراره خانمم دريا بموني خونه اون تو تنها میخواي چي پس -

 بشه؟

 فهمیدي؟ يايي مجبوريي توام شمال میرم هاشون با منم پس -

 میريختم رو دونفره سفره يه مقدمات خودم میگفتي زودتر بري من با داشتي دوست عزيزم خوب -

 میخنديد بیشتر میکرد نگاه بهم وقتي خنديد...کردم نگاهش حرص با

 دار؟ خنده مرض -

 بده زريم کاکل واسه نخور حرص انقدم دلم عزيزه چهرت بود شده بامزه چقد نمیدوني آخه -

 يادته؟ هنوز فرياد بدي خیلي تو -

 نمیره ياد وقت هیچ که روز اون بود شده مزه با چهرات که انقد -

 لوس -

 محوطه داخله برد وماشینو کرد باز درو داشت نگه ماشینو رفتیم اينا فرياد خونه سمت وبه خوردم ناهارو

 خوونه اهل بر سالااااااام -

 امدي؟ گلم دختر سالم -

 اجازتون با -

 تروخدا بگیر تحويل من مامان -

 بیارم چايي براتون بشینین نباشي خسته -

 جون نازنین ممنون -

 کجاست جون ،مامان مامان -

 بخوره هوايي يه بیرون بردنش بهناز فرهادو -

 خوبه؟ حالشون -

 مرفیت آشپزخونه سمت به فرياد با.... کردم داغ غذارم آشپزخونه تو بیاد پاشید اوجا از نمیشنوم میگید چي -

 نکن داغ خورديم ناهار ما جون نازنین -

 نمیشه؟؟؟؟؟؟ پیدا بخوريي هرچي الغريي انقد که تو مادر جون نوش -
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 میاد بدم الغر زناي از من بگو مامان آفرين -

 بهتر -

 ؟جان؟؟ تبسم دانشگاه خبر چه کنید تعريف بشینید شدم راحت دستشون از تازه..فرهاد بهنازو شديد شمام -

 خیلي زنه جون نازنین کرد رد خنده با جون نازنین که کرد تعريف کالسو ماجراي من جاي به فرياد

 داشتم دوستش بود فرياد مادر اينکه از نظر صرفه ولي بود مهربوني

 نداره لنگه عروسم ماشاهلل کرد تعريف ازت جون مامان چقد ببیني ديشب نبوديي جون تبسم -

 داريي لطف خیلي من به شما تشکر -

 آپارتمان اونجا اصفهان بريم وقتي حاال ببیم بیشتر عروسمو دارم دوست من دارن دوستت همه خونه اين تو -

 عزيزم کنارتم بیشتر اونجا بهنازه روايیتونم روبه واحد باالهستید طبقه شماهم پايینه ما

 دوتا اين دست از ديگه نداريم آسايش ما بگو پس -

 انرژِيي پر جوننو مادر جان فرياد -

 از فرهاد صداي ولي کرد علیک وسالم آشپزخونه و اومد بهناز تو اومدن بهناز فرهادو بعدم اومد در صداي

 میومد حال تو

 رفتي؟ کجا ضعیفه -

 !!!!!!ضعیه نگو من به بگم چندبار -

 خوبه؟ بگم منزل -

- .... 

 شدم خسته من بخوابیم بريم بیا خانومي عزيزم من 12 قرن لیلي ببخشید خوب -

 جون تبسم پیش بشینم میخوام تازه که من -

 بخوابیم بريم میخوايم خانومم منو اتاقت تو بردارببر زنتو اين با فرياد -

 جو باز کاراش اين از میاد بدم چقد من اي...کرد نگام عشق با کرد حلقه دورم دستشو ايستاد کنارم اومد فرياد

 پشت سفید تاپ يه زيرش از آوردم در مانتومو رفتیم اتاقش سمت به و کمرم دور انداخت دستشو گرفتش

 کردو من روبه و اومد جون نازنین بعدش اومد در صداي پوشیدم گردني
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 هم حاال تا کوچیکه ولي بود خريده برام فرياد که خودمه لباساي از يکي اين نیاوردي لباس میدونم عزيزم -

 لخت اش باالتنه کوتا پیرهن يه ديگه بود چي اين واي گرفتمو ازش لباسو... باشي راحت کن تنت بیا نپوشیدم

 کردم صداشون بیرون بودن رفته اتاق از که فرياد جونو نازنین و کردم تنم بود رونم روي تا بلنديش و بود

 يرز کرد ترک مارو شدي خوشگل چقد و میاد چقد با جونم نازنین بود شده خیره ديد تنم تو لباسو وقتي فرياد

 بیارم طاقت نمیتونستم فرياد خیره نگاهاي

 نکني؟ نگاه انقد منو میشه -

 کنم نگا دارم دوست نمیشه نه -

 نه؟ بپوشه اينا از مامانتم منه براي بسته کیپو لباساي داشتي؟ ها سلیقه اين از توام -

 خودم جلوي خونه تو ولي بپوش نیستم باز لباساي مخالف من..میپوشونش که داره روش از کت يه لباس اين -

 دلم خیلي خودش سمته کشوند منو کمرم دور انداخت دستشو!!!!!!!!!بذاري نمايش به کس هر جلو خودتو نه

 شا سینه رو گذاشتم دستمو باشي نزديک هم انقد نمیخواستم ولي بکنم حلقه گردنش دور دستمو میخواست

 رس چشمام و لبام روي نگاهش داشت نگه من از ثانتي يک فاصله با لبشو چسبید بهم بیشتر ولي دادم هولش

 هیچ فرياد کنم تحمل نمیتونستم میخورد پوستم روي داغش نفساي هرمه وقتي نمیومد جلوتر ولي میخورد

 چشمامو بده انجام میخواد اون که رو کاري اون خوم من تا بذار تاثیر تحته منو میخواست نمیکرد حرکتي

 داوم خوشم که بودن گوشتي تر لباش انقد وبوسید لبام رو گذاشت داغشو لباي فرياد شدم موفق ومن بستم

 عقب کشید سرشو ولي.. 

 عزيزم کن امتحان تو نوبته حاال -

 میلرزيد وضوح به صدام.. نمیتونم من..من وولي.و -

 !!!!!!!بگیري ياد بايد باالخره میکنم کمکت من -

 لبامو.کنم امتحان بايد منم شوهرمه خب چیه مگه گرفت صورتم جلو لباشو سرمو رو گذاشت پشت از دستو

 دوست میومد خوشم فرياد به نزديکي همه اين از بود داغ داغه آورد در تنش از شرتشو تي گذاشتم رولباش

 حس چه اين نه. میگیره عقايدش با منو رفته پیش جلو مرد اين نمیخوامش من نه...  ولي باشم کنارش داشتم

 اش سینه رو گذاشت سرمو کرد بغلم...میده من به داره فرياد که ايي لعنتیه
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 پودمي تارو تمامه که تو...میزنه تو براي فقط قلب اين میشنويي دارم دوستت خیلي من تبسم -

 بخوابم؟ میگي قصه برام فرياد -

 خانمم بخواه جون تو نه که چرا -

 بگم؟ چي ي قصه -

 !!!!!بلدي که ايي قصه هر نگفته غصه برام کسي حاال تا -

 داد ادامه بعد..میگم قصه برات هرشب بعد به اين از زندگیم بشم فدات -

 نبود؟ يکي بود يکي

 غروب تنگه واور لخت کود گنبد زير

 بود نشسته پري سه

 میکرد زاروگريه

 بود گرفته بغلش تو محکم منو و میکرد ناز موهامو وفرياد گذاشتم هم رو چشمامو-

 میکرند گريه بهار ابر مثل پريا

 میزنید زار تونه چه نازنین ،پرياي پريا

 میاد برف که نمیگین

 میاد؟ بارون نمیگین

 !!!!پريا نمیترسین

 گشنتونه؟ پريا

 شديد؟ پربسته شدين؟مرغ خسته پريا

 نبود قصه ما دنیاي

 نبود بسته سر پیغومه

 بدونه میخواد کي هر ويرونه ما دنیاي

 داره کار باها هرکي

 داره دار خبر دلش
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 گرگه شغالو از پر بزرگه ما دنیاي

 ....همینه نخواي بخواي همینه ما دنیاي

 وآرومم میکنه درک منو فرياد که خوبه چقد آرامش سر سرتا خوابه به برد خوابم و زد موهام به گرم بوسه

 میکنه

******** 

 دست من براي دختر اين انقد چرا چرا بود خوابیده کنارم پري يه عینه که کردم نگاه تبسم به پاشدم خواب از

 همه با ، میزد موج معصومیت صورتش تو داشتم دوستش چقد کردم نگاه نازش صورت به بود نیافتني

 اون تونستم چطور خودمه تقصیره همش بودم من داشت لج باهاش که کسي تنها میکرد رفتار خوب مهربونو

 موهاشوتو پرازهیاهوهیجان پرازانرژيي است ساله21دختره يه فقط اون زده غرب بگم قشنگم تبسم به اولش

 کرد باز چشماشو آروم آروم که کردم ناز اشو گونه پوسته بوسیدم گرفتمو دستم

 عزيزم؟ خوابیدي خوب -

 داشتم خوبي آرامش يه بود زندگیم خوابه بهترين آره -

 اشتهد دوست منو کم کم میتونه تبسم که احساس اين با باشه؟ بوده من بغله تو که اين از آرامشش ممکنه يعني

 .شد خوشي از پر دلم باشه

 و تمنشس آشپزخونه آپن روي من پايین رفیتم باهم بشن بیدار هم بقیه تا کنیم آماده رو عصرونه بريم پاشو -

 قلب روزي يه ممکنه يعني کردم نگاهش لذت با میکرد رو کار همه دار خانه خانوماي مثل که تبسمو داشتم

 بشه؟ من ماله زن اين

 میکني؟ نگاه چي به -

 تو؟ به-

 اونوقت؟ چي واسه -

 !!!!!میکني کار قشنگ انقد چون -

 شد کارش مشغوله دوباره

 شد؟ تموم کارات اگه حیاط تو بريم میخواي تبسمم -
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 حیاط؟ تو بري میخواي حاال کنم درست عصرونه که کردي بیدار خواب از منو کجا -

 کردي؟ درست من بخاطر رو عصرونه اين تو يعني -

 ...پ نه پ -

 دش مشغول خودش اونیکیشم و من سمته گرفت يکیشو گرفت بزرگ لقمه دوتا.. عزيزدلم مرسي باشه باشه -

 خوردن به

 میاي؟ بخوريم تاب روي بريم بیا گرفتي قلمه که حاال -

 بريم؟ اوهوم -

 کردم بلندش و پاش زير گذاشتم دستو يه چشم به -

 زشته فرياد نکن -

 نشستم و پام رو گذاشتمش تاب سمته به رفتیم ندادمو اهمیتي حرفش به

 تاپ روي بذرم چیه کارا اين فرياد -

 که خوبه چقد گردنم دور انداخت دستشو اونم تابو دادم هول پام با و خودم پاي رو جا همین بشین نمیشه نه -

 یکنمم تدريس که دانشگاهي تو تبسم فهمیدم که وقتي حتي باشم کنارش همیشه دارم دوست نزديکه من به انقد

 فراريه من از اون که حالي در باشم کنارش هامو ساعت تمامه تا بیام سجادي آقاي جا به دادم نهاد پیش خودم

 کرد جم بازوهام حصار تو بیشتر خودشو و رفت هوا به جیغش که دادم هول بیشتر تابو دوباره

 يواشتر میترسم من فرياد -

 خانومي هستم مواظبت نترس نیست زياد سرعتش که اين -

 بخور بگیر تو لقمه بیا -

 میکنه نگاهم داره ديدم میخوردم بودمو گرفته که ايي لقمه داشتم

 میخواي؟ چیزي -

 !!!!!خوردم امو لقمه من -

 ...خوب -

 بازم گشنمه که خوب -
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 بدمش عمرا گرفته برام خانومم اينو نکن باز حساب من لقمه رو -

 میره؟ پايین گلوت از باشم گشنه من میاد دلت تو -

 میدم؟ شرط يه به -

 خورد اشتها با و ازم گرفت رو لقمه قبول باشه -

 بعد بگم شرطمو بذار تو عجولي چقد -

 بگو االن بگو خب: گفت پر دهنه با

 بگیرايا؟؟؟؟؟؟؟؟ لقمه برام تو بايد تو رفتیم -

 باشه -

 خورديم تاب ذره يه

 فرياد -

 جانم؟ -

 !!!!!!بپرسم سوال يه -

 بپرس دوتا شما جونم گو -

 /داريي دوست منو چرا -

 داريي؟ اعتقاد نگاه يه تو عشق به -

 بشم عاشقت منم نذاشتي چرا ،ولي آره -

 فشردمش خودم به بعد.. بگیرتت ازم يکي که میترسم بازم کنارمي که االنم میترسم چون -

 گفت لقمه برام کردو وفا قولش به تبسم تو رفتیم

 هنوز؟ نشدي ير فرياد واي -

 نمیشم سیر چرا نمیدونم -

 ترکیدم تو جاي من -

 طرفم گرف ديگه لقمه يه

 از دهنش تو گذاشتم و گرفتم ازش رو لقمه بخور خودت رو يکي اين ندارم جا ديگه تبسمم جون نه -
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 میکردم اونور ور اين رو وکاناال کردم روشن تلوزيونو و بیرون اومدم آشپزخونه

 کردي ور اون اينور انقد شد خرد اعصابم پسر چته -

 شديد بیدار کي شما جون مامان سالم -

 شدم بیدار خواب از حیاط تو شما خنده صداي از -

 ماود تقصیر همش جون مامان ببخشید -

 باشید خوش همیشه پسرم نداره اشکالي -

 بودم خوشحال تبسم کاراي از امروز واقعا خودمم ولي نداشتم اعتقاد جون مامان جمله اين بخ خودم ولي

 نشست جون مامان کنار اومد بودتبسم اينطوريي همیشه کاش

 کیه؟ ماله پیانئ اون میگم فرياد -

 /میزنه پیانو فرياد نمیدونستي مگه -

 بزني؟ میشه: گفت بعد شد ساکت ايي دقیقه چند نمیدونست، من نه -

 االن؟ آخه -

 بشنوم میخوام زن االن پاشو آره -

 بعدا بذار عزيزم خوابن همه االن -

 واسم بزني میخوام االن همین نه -

 ديگه بشن بلند بايد هم اينا خوابیدن وقته چه ديگه بزن پاشو پسرم میکه راست -

 افتادي گیر که خان فرياد بزن پاشو خودم جون مامان مرسي -

 شماشچ به نگاهمو بود نشسته تبسم که بود جايي روي روبه پینو نشستم صندلیش روي و رفتم پیانو سمت به

 دادم حرکت آرومي به ها کلید روي دستمو و دوختم

 دوختم چشم تبسم به بازم و خوندم خودمو عالقه مورد شعر نواختن مدتي بعد

 جنونم دشته زده طوفان تو بي

 سان چه تو خونم به افتاده صید

 درونم؟ اندوه از غافل میگذري
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 رفتي کرديو سفر شهر از من بي

 رفتي کرديو گذر کوچه از من بي

 سیاهم چشمان به فروريخته اشک اي قطره

 نديدي تو نگاهم نگاهم لغزيد کوچه خمه تا

 گذشتم که راهي به نیوفتاد هیچ نگهت

 نشستم پاي از دگر ببستم خانه در چون

 سرمن ريخت فرو خانه گوبا آمد زلزله گويا

 غريبم شهر همه در تومن بي

 صدايي شکسته دل اين از نشنود کس تو بي

 صدايي بسته پر مرغک از دگر نخیزد بر

 نبودي بودو توهمه

 سروري شعرو توهمه

 نگريزم کويت ز که من زبر گريزم چه

 نستیزم هرگز تو به دل زغم بمیرم گر

 نتوانم،نتوانم جدايي لحظه يک و من

 ....نمانم زنده من تو بي

******** 

 چشماش با میگرفت پرواز حس آدم که میذاشت کلید رو دستاشو نرم انقد میزد قشنگ احساسو با خیلي فرياد

 منوداري از بهتر لیاقت تو... میکني رو بازي اين من با داري چرا فرياد ولي داره دوستم چقد بگه میخواست

 خنده نشست زمین رو بغلش تو اومد فريادم کرد باز براش دستاشو میکرد نگاه فرياد به عشق با جون مامان

 میبوسید میکردو بو فريادو ها چه عین جون مامان بود گرفته ام

 میکنه؟؟؟ نگاه رو ما چطوريي تبسم اين ببین بمونم زنده من بذار جون مامان -

 میکنم افتخار خودم به ومهربوني شدي بزرگ خوب انقد میبینم وقتي عزيزم هستي ام بچه خب -
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 دارن اشکال بقیه ولي نداره اشکالي جون مامان...بله -

 بذاري؟ تنها عروسم با نمیخواي منو گل آفرياد خب -

 کنید صدام داشتید کاريي هستم اتاقم تو من بگید شما چي هر چشم بله -

 ...بزنه منو که االنه گفتم کرد نگاهم جور يه جون خانم رفت اتاقش سمت به فرهاد

 خانم تبسم کن تعريف خب -

 خودش که بده وقت يه بهش ومیخواد داره خبر گناهاش همه از بازجويي مامور که داشتم رو مجرما اين حس

 .کنه اعتراف

 شما سالمتي -

 میدونم رو چي همه من کنید بازي نقش من جلوي نمیخواد -

 بزنم حرفمو نذاشت... ما ولي -

 وادنمیخ زيادي بسیار هوش فهمید میشه تو هاي فرياد،نخواستن اشتیاق شور همه ازاين نیست توضیح نیازبه -

 اينطورمردکمه باشه دستاشون تو موم مثل مردشون که هستن اين عاشق زنا همه کامل مرد يه مرد فريادپسرم

 اين با اون نداد شدن عاشق فرصت تو به اون کرد خراب زندگیتو خودت قول به فرياد که میدونم من میدونم

 بخدا نه بچمه که اين بخاطر نه.. فرياد مثل کسي دخترم ولي گرفت تو خودشو از فرصتارو از خیلي کارش

 هن بشه زده ازت که خیلي نه ولي بکن اذيیتش نداري کم وخانمي خوشگلي از خودتم دنبالش چشم خیلي ولي

 میتونستي که اي آيینده که باشه داشته وجدان عذاب سري هر که انقد باشه کنارت نخواد ديگه که قد اون

 میره؟ کجا شوهرت میدوني تو اصال...سرش تو بکوبي نه کن آوريي ياد بهش...نداري رو باشي داشته

 میکنه؟ چیکار

 هستن؟ کیا دوستاش

 ؟ داره خانم چندتا کارش محل

 نه -

 بشه نابود زندگیت نذار نشست دلم به مهرت ديدمت که موقعي از دارم دوست خیلي تورو من دخترم چرا -

 میکنه خوشبختت اون باش داشته دوستش ولي باش عاشقش نمیگم
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 میکنه اذيتم اخالقاش -

 باشي خودش مال کنه نگاه تورو خودش فقط میخوا فرياد ولي داريي دوست رو آزادي تو که اينه بخاطره -

 وهم بده نشونت قدرتشو هم که میکنه فکر میکني حساسش میگیري جبهه مقابلش در طوري اين تو وقتي

 یاب راه باهاش فقط خوبه خیلي پسرم بیاره در پات از طوري اين اونم میکني رفتاريي بد باهاش تو وقتي اينکه

 ....بشه خراب زندگیتون حیفه. عزيزم

 چشم -

 بخوريم بريز چايي چندتا يه پاشو االنم حاال -

 حال تو رفتم ريختم داخلشون هارو چايي و چیدم سیني تو رو لیوانا رفتم آشپزخونه سمت به

 جون مامان بفرمائید -

 بخوريد فرياد با ببر هم رو ها چاي اون عزيزم مرسي -

 هستید شماتنها ولي -

 گلم دختر برو دارم عادت تنهايي به -

 کرد باز برام رو در خودش زدم رو در فرياد اتاق دم رفتم

 میخواست دلم ايي انقد االن اتفاقا اومده در رو کدوم از آفتاب ببینم مرسي اوه -

 میده زود شکمو مردا خدا خب -

 کامپیوترش میز روي گذاشتم رو سیني داخل رفتم منم رفت کنار در جوي از

 میکردي؟ کار کامپیوتر با داشتي -

 میدم اجام کارامو بعد اينجا بشین بیا عزيزم آره -

 شبغل تو افتادم که کشید دستمو بشم بلند کنارش از خواستم تا... نمیشم مزاحم داري کار نمیدونستم من -

 ندارم کار وقت هیچ عزيزم شما براي من -

 میوفته عقب کارات -

 نیست مهم -

 نیست خوب اينطوري کنارت بشینم پاشم بذار پس -
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 میزنه در داخل بیاد بخواد هم کسي هر خوبه جات نه -

 دستش گرفت خودشم وبراي دستم داد آور در سیني تو از منو چايي

 کنم؟ خنک برات چايتو میخواي -

 بهتره داغ مرسي -

 گلم راحتي جوري هر -

 اينجا میان شب اينا مامان -

 !!!!آره -

 آهان -

 اومد صدا به فرياد باالخره سکوت بودو سکوت بینمون

 بموني؟ خودتون خونه میخواي هنوزم -

 ... تاريکي از من اينجا بیام شايد نه -

 بیام من میخواي راحتي اونجا اگه نداره اشکال -

 واقعا؟ -

 میام من پس آره -

 میکنم خواهش مرسي -

 بپرسم سوال يه فرياد -

 جونم بگو -

 !!!!!اونجا میري چي براي..رفتنه اصفهان مورد در -

 میدن تشکیل رو اونجا کادر که همکارا از چندتا منو میکنیم تاسیس بیمارستان يه داريم -

 دقیقا سال چند -

 سال سه دقیق -

 بمونیم؟ جا همین نمیشه ندارم رو کسي اونجا من ولي -

 خانومم نیستي تنها ديگه رفتن بهنازم فرهادو تازه عزيزم کنارتم من -
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 ديگه؟ میان اونام چي جون نازنین -

 !ببیني مامانتو که تهران میارمت شد تنگ دلت وقت هر تازه آره -

 سال سه اين بعد بذاريم عروسیمونو نمیشه -

 نمیشه نخیر - کرد هم اخماشوتو

 ...ولي -

 گفتم که همون نداره واما ولي -

 مراسمه؟ کي باشه -

 فقط و رفتن دوستام از خیلي چون میگیريم مراسمو شمال از گردن بر که جون همسا مامانمو جونو مامان -

 ماهم بريم زئدتر ي هر بايد بره من از زودتر قرار اونم که هستیم دوستام از يکي منو

 وبا پاشدم پاش رو از... نه؟ موندي عقب دوستاتون از چون نیست عروسي بخاطر عجله قدر اين پس -

 مراسمو داره نم منصرف من اينکه بخاطر فرياد میکردم فکر که بگو احمقو منه کردم نگاه بهش عصبانیت

 منونمیخواد که کرد ثابت بهم کرد خرد منو حرفش اين فريادبا میکردم احسا بودن حقیر احساس..میگیره زود

 ...نبود اين منظورم من شدي جه متو اشتاه عزيزم جان تبسم نه -

 بدي توضیح نمیخواد فهمیدم خوب منظورتو -

 من از نشو ناراحت عزيزم بگم بذار -

 بیرون اتاق از برو کن بس -زدم داد وبلند گوشم کنار گذاشتم دستمو

 .... من ولي -

 بیرون برو نشنیدي؟ -

 بودم بهانه يه من نداشت دوست منو فرياد يعني اومد در ام گريه بست و در بیرون رفت اتاق دقیقهاز چند بعد

 مامانم وقتي بدي؟ اهمییت تو نده اهمییت بهم مامانم وقتي داري حق! کردي من با رو بازي اين چرا ؟ چرا..

 هقم هق صداي...نمیبخشمت وقت هیچ مامان نه بذاري؟ احترام بهشون میخواي تو بگیره نديده هامو خواسته

 تمنداش لباسي چون بیاره برام مناسب لباس يه زدم زنگ بهش بودم اتاق تو بیاد مامانم که عصر تا شد بلندتر

 دارم دوستت همه اون بعد اصال نذاشتم محلش ولي اتاق تو اومد مختلف ها هانه به بار چند ينجافريادم ا
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 دادم جواب بود گرفته گريه از که باصدايي اومد در صداي.  نداشتم رو حرکتي همچین يه انتظار

 بله؟ -

 اومد مامانت آوردم لباساتو منم جان تبسم -

 اونجا میام خودت اتاق تو ببرشو جون فرانک -

 اتاق به و شدم خارج اتاق از بود کره باد و بود شده سرخ سرخه چشام کردم نگاه آيینه ه پاشدم تخت رو از

 میکرد جا جابه کمد داخل لباساشو وداشت بود نشسته من به پشت فرافک تو رفتم و زدم در رفتم فرانک

 تخت رو گذاشتم لباساتو جون تبسم -

 پوشیدم ودوب قشنگ خیلي توريي بلند آستین مشکي بلوز با بود يخي لي کوتاه شلوارک يه که برداشتم لباسامو

 قرمزه؟؟؟؟؟ انقد چشمات چرا تبسم واي...شدي ناز چقد میاد بهت چقد واي – کرد نگاهم برگشت فرانک

 نیست چیزي -

 شده؟ دعواتون گفته؟ چیزي فرياد -

 بدي؟ آرايشتو لواز ،میشه نیست چیزي گفتم نه -

 عصبیه انقد فرياد چرا بگو پس: گفت آروم میخواي،بعد کدومو هر بردار میزه رو -

 نمیشد داده چشمامنشون پف چشم وخط زدم کرم پوستمم بود شده تر بلند که کردم صاف موهامو تمام اتو با -

 کردي گريه که بفهمه کشیدي؟بذار چشم خط چرا -

 نباش نگران عزيزم نیست مهمي چیز جون فرانک -

 سرت گفت ما به فراد میکردي گريه داشتي ظهر از حتما شده قرمز خیلي چشمات که نديدي خودتو تو آخه -

 !میکنه درد

 براي؟ مسکن يه برام میشه -

 فرانک با داد بهم که آبي لیوان با ووردم دستم داد آود مسکن يه در کنار گشو تو از برام و رفت در طرف به

 ازمبهن و میکرد صحبت فیا فرهاد با داشت آقاجونم و بود نشسته جون نازنین کنار مبل رو مامان پايین رفتیم

 به چشمم میکرد نگاهم داشت افتخار با مامانم و مهربوني با جون نازنین که کردم بلندي سالم جون مامان با

 .نشستم مامان کنار رفتم میکرد نگاهم نگراني با داشت افتاد فرياد
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 جون؟ مامان خوبي -

 خوابیدي؟ خوب عزيزم بپرسم تو از بايد من اينو -

 .. میکنه درد سرت میگفت کنیم بیدرت بیايم نمیذاشت فرياد -

 پايین انداخت سرشو که کردم فرياد به داري معني نگاه..عزيزم شده قرمز چشاتم معلومه جون مامان آره -

 بهترم االن ولي سرم میکرد درد خیلي آره -

 بشین خودم کنار بیا گلم دختر – آقاجون

 گردنم دور انداخت دست مهربونني با آقاجون گرفتم جا بود ديگرم سمته که وفرياد آقاجون وکنار شدم بلند

 .وبوسیدم

 کردي؟ گريه: گفت گوشم کنار

- .... 

 دخترم؟ شده چیزي کرده پف چشمات -

 آقاجون کرد نگاه چشمام به... میومد در ام گريه مطمئنن میزدم حرف اگه بود سکوت هم باز من جوابه -

 وبه دادم تکون سرم...برام کني تعريف بعدا بايد گفت رو چي همه اشکت پره چشماي بگي چیزي نمیخواد -

 اختهاند سرشو فريادم. کرد نگاه فرياد به اخم با گرفتو چشم ازم که کردم نگاه میکرد نگاهم داشت که جون مامان

  پايین بود

 کنم کمک بهناز فرانکو به تا آشپزخونه تو رفتم

 کن استراحت برو میکنه درد سرت اومدي چرا تو جان تبسم -

 خوبه حالم جون بهناز ممنونم -

 برد بیرون سمت به و گرفت منو دست....بیرون برو نه -

 بشینه بگو تبسم اين به نازنین مامان...نازنین: گفت داد با -

 نشستم جون نازنین کنار رفتم... کني استراحت بايد پاشدي چرا تو عروسم بیا -

 بايد؟ فرزيین نبود قرار مگه نازننین -

 بیاد بود قرار نمیارم در کاراش سراز مادرشم که من آره -
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 بیاد داداشش عروسي براي بايد چبي که باالخره -جون مامان

 فرياد...فرياد به کرد رو بعد..میزنم حرف فرياد با خودم گفته گفتم بهش چقد بخدا مامان نمیدونم – نازنین

 نزده؟ حرف باتو مادر جان

 خرده مشکل به ويزاش کاراي اينکه مثل میام گفت -

 !!!!!!!!!!!بشه پابند جون نازنین بگیر زن براش اومد -مامان

 گرفته زنم االن خودش کن باور جون مهسا نمیده تله به دم زرنگه انقد اون -فرهاد

 ماهي اون به پسرم نگو -نازنین

 چي؟ من حتما ستارست که فريادم اين ماهه که اون -فرهاد

 سنگي شهاب تو -جون مامان

 دارم دنباله ستاره من نخیر -فرهاد خنديدن همه

 دار دنباله ستاره برسه چه نیستي بالنم تو -بهناز

 ..... میريم شب براتا میمونم من هستن رفتني همه اينا خانومي – فرهاد

 ؟ کرديد شروع دوباره دوتا شما واي – نازنین

 هم کنار بهناز فرهادو و کنارش آقاجون و نشست میز بالي جون ومامان کرد دعوت شام به رو همه بهناز

 کردم شنگاه بیرون بیارم دستمو نتونستم کردم هرکاريي گرفت دستش تو دستمو. بود نشسته فرياد منم کنار

 اون داره انتظار منم از يعني.. میکنه نگاه میکنه ناز فرهاد دست که بهناز به داره ديدم کردم دنبال نگاهشو

 از دستمو نخواست خودش کنم جبران میخواستم که من کرد خرد منو اون قهرم باهاش من ولي.. بکنم کارو

 دمش مجبور گرفت حرصم جلو گرفت بشقابشو فرياد ککه برداشتم برنجو ظرفه کشیدم بیرون دستاش تو

 جلوش وگذاشتم ريختم خورشتم براش بشقابش تو بکشم براش

 عزيزم ممنون -

 دوستم که کسي باشم زندگیم مرد عاشق داشتم دوست همیشه من.. شدم خردن غذا مشغول جوابشوندادم

 داشته

 فکر چي هر به بود دار خنده واقعا زوري ازدواج يه شد آخرشم شد؟ چي ولي باشم داشته ودوستش باشه
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 به میخورد غذاشو داشت آقاجونم میزد حرف جون نازنین با که کردم نگاه مامن به موضوع اين غیر میکردم

 بهناز بودوبه کردن تعارف مشغول همش که وفرانکم میخورد غذا داشت آرامش با که کردم نگاه جون مامان

 شدم خوردن مشغول و دزديم نگاهمو از سريع میکرد نگاهم داشت که فرياد آخر میزدودر حرف فرهاد با که

 .کردم نگاه وبهش کردم هم تو اخمامو... میکرد نگاه دقیق انقد دداشتي جمع اين چي به:گفت گوشم کنار

 .نزديم حرف باهم غذا آخر تا ديگه

********** 

 کشیدي؟ زخمت جون نازي مرسي -

 میريد؟ داريد میکنم خواهش -

 نیست خوب حالش تبسم -

 کن استراحت فرياد اتاق تو بو جون تبسم خوب-

 ترم راحت برم داديم زحمت خیلي مامان -

 امشب میخوام میريم داريم فردا ما عزيزم بمون راحتي خونشم تو يعني مامان میگي بهش وقتي -جون مامان

 باشي اينجا

 گاه دانش برم بايد فردا من آخه -

 میبرمت خودم ددارم کالس شما با منم فردا بمون -فرياد

 الله نمیگه کس هیچ نزنه حرف بگه اين به يکي خدا واي

 مادر برو خودفرياد با فردا ديگه بمون – نازنین

 خونه بیا دانشگاه بعد دخترم میريم ديگه ما پس -مامان

 رفتم باهاشون در دم وتا کردم نگاه مان به التماس با

 بمونم نمیخوام من خدا ترو مامان -

 نمیدونم؟ فرارتو همه اين دلیل من شوهرته اون -

 بذارببريم شده دعواشون باهم – آقاجون

 ..چرا ديگه شما بابا کنه حل مشکالتشو و بمونه بايد شده که شده دعواشون -
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 خارجه من تحمل از ديگه اين بودم کنارش صبح از کنم تحملش نمیتونم ديگه من مامان -

 تبسم نکن بحث بامن میموني تو گفتم نازنین به من بیخود -

 مامان -

 کم کم کردم مرتب رو خونه و رفتم بهناز کمک به ساختمون تو اومدم کردن خداحافظي ازم بعد...بابا بريم -

 نرفت همه موندم منتظر باشم فرياد کنار تا بخوابم حال میدادتو ترجیح بخوابن که اتاقشون تو میرفتن همه

 .خوابیدم کاناپه رو رفتم و برداشتم بالش و پتو يه تواتاقشون

 چي؟ بازيا بچه اين اتاق تو بريم پاشو -

- ... 

 !!!!!میخوري سرما اينجا عزيزم پاشوتبسم -

 نیست مهم -

 تاق تو برد کرد وبلغم انداخت دست

 مهمه خیلي من براي ولي -

 چرا؟ -

 فکرتم تو همش نمیبره خوابم من باشه ناراحت جات تو وقتي چون -

 قهرم باتو من کن بس فرياد -

 بخوابي کاناپه و نمیخوام هستي کنار تو که هست شبي اولین اين ولي قهرباش باشه -

 هرچي خودش سمت به کشیدم و کرد حلقه کمرم درو دستشو کشید دراز کنارم وروتخت آورد در شرتشو تي

 خهآ نمیبرد خوابم اصال ولي کشیدم دراز بغلش تو ناچار به بیرون بیام بازوهاش بین از نتونستم کردم تقال

 کردم صداش...بود کرده بغلم محکم فرياد ولي بخورم جم هي جام تو دارم عادت من

 ؟؟؟؟...فرياد -

 هوم -

 !!!نمیبره خوابم من کني باز دستتو میشه -

 میکني عادت -
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 خودمو وسعي نکنم فکر بهش ديگه کردم سعي کرد؟ بغلم چس واسه بودم قهر اين با من آقا اصال مسخره اه

 .بشم له اينکه قبل بخوابم تا بکنم

 وفکر کردم نگاه برم دورو به میکنه نگاهم داره مشکي چشم دوتا وديدم کردم باز رو چشمام پاشدم خواب

 اينجا اين چرا پس!! نداره امکان نه..مرديم؟ زدواج باهم ما ؟نکنه فرياد اينکه..خوابیدم؟ کجا ديشب من کردم

 بود؟

 !!!!!!شده ديرمون بريم بشیم حاضر شدي؟پاشو بیدار عزيزم سالم -

 کجا؟ -

 حمام مثاال خوب جاي يه – کرد ايي خنده

 !!!!!!!!!فرياد -

 دانشگاه بريم شو آماده توام حمام میرم دارم من خوب جانم؟ -

 فتمر کنم آرايش مقداريي يه بیاد فرياد تا دادم ترجیح شدم وآماده پوشیدم لباسامو پاشدم منم حمام رفت فرياد

 گرفته بر در قاب يه مثل چشمامو که چشمام تو کشیدم ومداد زدم ريمل هام مژه به زدم کرم اول کیفم سراغ

 انداختم کیفمو. ريختم صورتم روي طرفه يه موهامو کردم سر امو ومقنعه زدم هم مسي رژگونه رژو. بود

 شتهکا قشنگي گالي بودحیاطشون سبز سر خیلي شدم حیاط ديدن مشغول حیاط تو پايین ورفتم زدم ادکالنم

 داشتن قشنگي بوي چون بودم فهمیده عبورم موقعه ديشب که بودن کاشته بو شب گالي باغ طرف اون بودن

 کنارم اومده فرياد نفهمیدم که گالبودم حس تو انقد

 قشنگن؟ خیلي -

 است سلیقه خوش خیلي هست کي کار آره -

 ام سلیقه خوش من که معلومه -

 تو؟ کار اينا -

 اجازه با -

 فرياد نمیشه باورم -

 !!شده دير که بريم بیا حاال -
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 کجاست؟ ماشین -

 بگیريم ماشین بعد بريم پیاده خیابون سر تا بیا گرفت ماشینمو فرهاد ديشب اووم -

 .....فرياد -

 جنم؟ -

 میکني؟؟؟ پیدا اشو حوصله من کنار: داد ادامه گرفت دستمو...ندارم روي پیاده حوصله اصال من مرض -

 < شديم وسوار گرفت ماشین يه واون کرديم روي پیاده فريا با

 تبسم -

 بله؟ -

 بگم؟ چیز يه -

 نداري؟ پول تو گذاشتم جا پولمو کیفه من -

 نبود منم پول کیف ولي گشتم کیفمو

 ندارم پول نیست همراهم کیفم منم -

 کنیم؟ چیکار حاال نباشي خسته -

 بیرون اومدم کي با منو اه پولت کیفه از اينم ماشینت از اون منه؟ تقصیر -

 گدام انگار میگه همچین اوه -

 کنیم؟ چیکار میترسم من فرياد -

 کرد فکر کمي...نمیدونم -

 کنیم وفرار کنیم باز درو داشت نگه آقاهه اين تا میگم من تبسم -

 واقعا؟ نداري پول هیچي میترسم من نه -

 گذاشتم جا کیفمو میگم نه -

 بشم اماده که بگو قبلش باشه -

 باشه -

 نزديم حرفي کدوممون هیچ مقصد تا
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 !!میده پلیس تحويل مارو گرفته بمونیم بدويیم من به بده دستتو شديم پیاده تا بش آماده تبسم -

 چراا؟ -

 میکنن زندانیش و پلیس پیش میبرن رو آدما جور اين ايران تو چون -

 واقعا؟ -

 بشیم پیاده تا باش آماده عزيزم آره -

 رامب ديگه که دويدم انقد دويدن به کردم شروع رسید زمین به پام تا شديم پیاده فرياد منو و داشت نگه راننده

 میخنده من به و میکنه حساب رو راننده پول داره فرياد ديدم که کردم نگاه پشت از بود نمونده نفس

 میدوي؟ خوب چه عزيزم -

 (داد با) فرياد -

 جانم؟؟؟؟؟ -

 میکردم سکته داشتم کوفت مرض -

 نخدم که گرفتم خودمو جلو خیلي بود ديدني ات قیافه ولي کردم شوخي -

 ات کالس سمت به رفتم فرياد نگیرم رو تو حال اگه نیستم تبسم... دانشگاه داخل رفتم گرفتمو رو از قهر به

 دليصن کنار رفتم. داشتیم کالس فريادخان با اتفاقا بود خالي کالس و بود مونده نیم ساعتو يک کالس شروع

 سالم -رضا محمد

 خوبید؟ ستايش خانوم سالم -

 ترم راحت بگید تبسم ولي ممنونم -

 خدمتم در داريد کاريي چشم -

 ...رضا محمد آقا ببین آره -

 ترم راحت رضا محمد بگو من به هم تو پس -

 بکنیم؟ رو موزايک اون میکني کمک بیان ها بچه که االن ندارم وقت من ببین..باشه -

 کني؟ چیکار میخواي -

 ايستاد روش کس هر تا بشکنم موزايکو بعد کنم خالي زيرشو بکنم کالسو وسط موزايک اون میخوام هیچي -
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 توش بر پاش

 مارو آخر میکشه استاده اين ولي دختر ايي نابغه تو -

 من با چي همه مسئولیت نخور اونو غصه تو -

 هستم چیش همه پاي نیستم نامرد منم ولي میاد خوشم نه -

 تو ريختم هارو خاک کردم خالي موزايکو زير و کشیديم سختي خیلي موزايک کندن قسمته تو شديم مشغول

 کنار دقیقا رضا محمد با اولش جاي برگردونديم شکستیمودوباره وموزايکو بود استاد میز زير که کمديي

 هم ورها هانیه نشه رد موزائیک اون کنار از کسي تا شديم زدن حرف مشغول و ايستاديم شکسته موزايک

 اومدن

 بريم باهم اروز ديروز از مونده دستم ماشینت جون تبسم -

 مرسي عزيزم باشه -

 ....نه گفتیم دو هر رضا محمد منو بشه رد ما وسط از خواست تا میکنم خواهش -

 بشم رد میخوام چرا -رها

 برو طرف اون از خوب خانم رها -رضا محمد

 زامرو که باليي براي وقت هیچ کردم نگاهش اخم با شد داخل فرياد نشستم جام سر رفتم سريع منم اومد استاد

 منفجر استرس و خنده از داشتم کردم باز رو دفترم میکرد نگاهم ناراحتي با اونم نمیبخشمش آورد سرم

 تخته رو ايي نکته تا شد بلند فرياد که بود درس وسطاي ديگه شو رد روش از برو... برو....برو میشدم

 نداره حد که بود شده داريي خنده صحنه انقد توش افتاد وفرهاد شکست و موزايکو رو رفت پاش که بنويسه

 !!!!!شد خارج کالس از لنگون... ولنگون برداشت وسايلشو و آورد در خودشیرينا اين از چندتا کمکه به پاشو

 بود باحال خیلي گرم دمت -رضا محمد

 ديگه ايینیم ما -

 ايي نمونه براي ايي يدونه تو دختر -محمدرضا

 شام من مهمون همه شکوه با بزمه اين از داني قدر براي -

 داره ضرر جیبت واسه نکن ولخرجي بابا نه -
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 رفتم من پس خب -

 میگیري؟ جدي چرا تو کردم تعارف من خب.... اااا -

 نداشتم تعارف که من خوب -

 کرديم وحرکت شديم من ماشین وسوار شديم خارج دانشگاه از رها و هانیه با سالمت به برو باشه -

 فرياد ديدم شد بلند همراهم گوشي صداي

 جانم؟ -

 میدادم جواب سرد خون منم.. میگفتا داد با اينارو البته!!!!!! بود تو کار میدونم -

 کنم؟ کاريي همچین باتو میاد دلم من آخه -

 نرسه بهت دستم کن دعا تبسم -

 کردي؟ فراموش صبحو قضیه بعدم کني کاريي نمیتوني هم برسه -

 بکني کاريي همچین من با نداشتي حق تو نکردم کارو اين باهات ديگران جلوي که من -

 خداحافظ...تو کار اون با میزدم نفس نفس داشتم دانشگاه به برسم تا حقته -

 کردم قطع رو وگوشي نشدم منتظر

 میکنه تحمل تورو هچوريي میسوزه براش دلم فرياد بیچاره بود تو کار فهمیدم که من کلک -هانیه

 اشه وظیفه -

 نمیاد وقتي چند يه کارت اين با -

 گرفت دردش خیلي کنم فکر -

 نیست مهم -

 تبسم تو دست از -

 ...  خونه سمت به گرفتم ماشینو گاز

 کنیم؟ آزاريي مردم میاي هانیه -

 جور بد ام پايه -

 پايه؟ -
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 باهات موافقم منظورم -

 موافقي؟ توام رها چي آهان،تو -

 شماست دست فرمون که فعال -

 دار نگه فروشي خواربار مغازه يه جلوي تبسم -هانیه

 شد سوار ودوباره خريد پیاز چندتا ديدم شد پیاده هانیه داشتم نگه فروشي خواربار مغازه يه جلوي....باشه -

 چي؟ اينا -

 ...شما لغت فرهنگ تو پیازن اينا -

 خريدي؟ چي براي منظورمه بدي توضیح نمیخواد میدونم -

 زد برش وپیازرو آورد در کیفش تو از چاقو يه...چشمام به بمالم میخوام -

 دار نگه هستن هم بغل تو که پسره دختر اين جلوي تبسم - هانیه

 آخه؟ چي براي -

 فهمیدي؟ میکنیا حرکت سريع برو گفتم وقتي دار نگه -

 باشه -

 بزن رو مرکزي فقل تبسم -

 چرا؟ آخه -

 بده توضیح بهش چرا؟؟؟؟رها همه اين را بچه چونکه را به چسبیده چ چون -

 داشت نگه چشمش جلو هارو پیاز هانیه داشتم نگه عاشق پسر دختر کنار رفتم آروم داد توضیح رو نقشه رها

 :گفت پسره به رو پايین داد رو شیشه بعد اومد در اشکش تا

 سره؟ من از چیش آخه اين میفروشي اين به منو پستي خیلي -

 نمیشدن هانیه حرفاي متوجه اصال پسر دختر

 ...که اواقع کنم اطمینان بهت نبايد میدونستم اين پیش اومدي من پیش از االن خوبه نمیشناسي منو نکنه چیه -

 مگن؟ چي اينا علي – دختره

 نمیشناسم رو شما اصال من شده اشتباه خانم – پسره
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 ....میگید هیمنو همتون – هانیه

 تبسم برو – تو آورد سرشو هانیه

 رفت کرد قهر و کشید پسره دست تو از دستو دختره که میديدم داشتم شیشه از

 ....خنديديم سیر دل يه و کردم پارک کنار ماشینو هستي؟ کي ديگه تو دختر هانیه -

 ...نرفته يادم استادو هنوز که نمیرسم تو پاي به -

 آشناست خیلي استاده اين چهره ولي – رها

 جون رها بود مهموني تو که منه شوهر فرياد همون استاد اين-

 میگي؟ دروغ – رها

 کلک نگفتي چرا پس – هانیه

 باشه مهم نمیکردم فکر -

 عزيزم؟ خوب نکن فکر اصال تو – رها

 واجبه قتلت پس – هانیه

 بکشتت درد بدونه کنه رحم بهت – رها

 هاتون دلداريي از مرسي -

 میکردم فرار بودم تو جاي من – هانیه

 کردم تعريف صبحو قضیه و...بود حقش چي براي آخه -

 نمیده محل کس هیچ به کالس تو آخه نمیاد بهش اصال گرم دمش – خنده با هانیه

 بده محل نبايد که معلومه سرتره کالس دختراي همه از تبسم – رها

 بگیري؟ جدي منو میخواي کي تو خوشگلي اين به من بگو هم ما نسبت بال يه -هانیه

 خوشگلیم تايمون سه هر عزيزم خوب -

 خوشگلترم اتون همه از من نه -هانیه

 سقف به اعتماد شدي ديگه کردي رد نفسو به اعتماد – رها

 ها بچه بسه -
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 شده ديرم ديگه کن پیاده جا همین منو جون تبسم – هانیه

 میرسونمت -

 پارک بودماشینو لبم کنار خنده يه امروز آوريي ياد از خونه سمت به رفتم خودم و رورسوندم ورها هانیه

  کردم

 پايین اومدم کردم عوض ولباسامو آوردم در مانتومو داخل ورفتم

 سالم -

 دخترم خوبي سالم – مامان

 شما پرسي احوال از مرسي -

 عزيزم شده تنگ برات دلم بشین کنارم اينجا بیا -

 ؟ مامان شده چي دوباره -

 عزيزم؟ بشه چیزي بايد مگه -

 بکنیم هستم که ايني از تر بدبخت میخواي شايد گفتم نه -

 بود خودت خاطر به کردم کاريي هر من -

 اومد در هقم هق دوباره پايین اومد چشمام از اشک

 مجبورم که بود خودم بخاطر...ندارم دوستش که کسي به دادي زور به منو که بود خودم بخاطر مامان آره -

 که سقف يه زير برم کسي با مجبورم که بود خودم بخاطر..دور هم از دنیاهامون که کنم تحمل رو کسي

 بود؟؟؟؟؟؟؟؟ خودم بخاطر....آسمونه تا اينجا از امون فاصله

 شد جم اشک مامان توچشماي

 میخوام تورو بختي خوش فقط من دخترم -

 مامان..بزرگتره سال ده ازش که کسي به میده شوهر زور به اونو دخترش بختي خوش براي مادريي کدوم -

 کردي خراب مو آيینده نتها نه تو...نمیبخشمت آوردي سرم که بالهايي اين بخاطر وقت هیچ نمیگذرم ازت

 م کمد تو رفتم داشتم همیشه که عادتي وطبق اتاقم به بردم وپناه پاشدم گريه با!...کردي خراب هم روياهامو

 اتاقم تو اومد مامان...میکردم گريه زندگیم و خودم وبراي شکمم تو کردم جم پاهامو
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 !دارم کارت بیا شدي قايیم کجا مامان جان تبسم -

- .... 

 صبورم سنگ تنهايي روزي تو همیشه تو... بودي من خوبه دختر تو ولي بد خیلي بودم برات بدي مادر من -

 رضارو علي میکردم نگاه خوشگلت ايي سرمه چشماي به وقتي همیشه میدادي دلداريم که بودي کسي بودي

 بیماريي اين با میدوني خودت عزيزم رودلت درد يه شدم نیازداري بهم تو که روزايي تو چي من ولي.میديدم

 که منمیخواست من..تبسم...شدي عروس که ببینم ، ببینم بختیتو خوش میخواستم ولي نمیارم دوام زياد دارم که

 عزيزم بشه اينطوريي

 میشنیدم اشو گريه صداي

 سختي زندگي درسته بوديم که جايي همون برگرديم باهم بگیرم دستتو دارم دوست وقتا بعضي میدوني -

 شد قبل از تر بلند مامان گريه صداي دوباره...نبوديم غمگین انقد نبوديم دور هم از انقد ولي داشتیم

 تورو آيینده رو خودم زندگي دادم دست از رو چي همه من...مني خوبه دختر تو همیشه بدون ببخش مادرتو -

 مامان ببخش منو

 اون بود بدهکار من به مامان بدم دلداريي مامن به پاشم بخوام که بودم حرفا اين از تر شده خرد و تر خسته

 گذاشتم سرمو بیرون میره اتاق از داره که میشنیدم مامانو صداي برد خوابم باگريه.بود بدهکار بهم منو آينده

 .برد خوابم و پاهام رو

 چي همه به همه به ايستادم دوش زير حمام رفتم بود شده قرمز چشمام کردم نگاه آيینه به پاشدم خواب از

 حمام از....خودم اجباري سرنوشت به آقاجون به...وبابا مامان به...  فرياد به خودم به میکردم فکر داشتم

 رو گردنم ذره يه بودم خوابیده کمد تو چون میکرد درد گردنم پوشیدم رو لباسام بود سنگین سرم شدم خارج

 هست؟ در جلوي چمدون سري يه ديدم پايین ورفتم ماساژدادم

 خواب ساعت عزيزم سالم -آقاجون

 شمال؟ میريد داريد ممنونم -

 نموني تنها خونه تو شب اينا فرياد خونه بذارمت که شو آماده برو دخترم آره -

 امروزم کار اون با منو میخوره که ببینه فريادمنو اگه واي
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 آقاجون؟ -

 جانم؟ -

 ...اينجا بیاد فرياد قراره -

 نکن اذيتش باش خوبي دختر خانم شیطون باشه -

 چشم -

 بزن زنگ داشتي نیاز چیزي اگه باز کردم پر عآبربانکتم تو -

 کرد بغلم بوسیدم اشو وگونه شدم بلند

 باشید ومامان خودتون مواظب -

 :گفتم گوشش کنار و کردم بغلش میکرد نگاهم داشت بغض با که ديدم مامانو و کردم بوسش.... چشم -

 باشه اين منم قسمته شايد مامان بخشیدمت من -

 دخترم بشي بخت خوش ايشاهلل -

 تلوزيون جلو نشستم غذاخوردن وبعد پختم خودم براي غذا يه اول تو اومدم کردم راهي وآقاجونو مامان

 نمیاد میدونستم خودم ولي...بیاد فرياد کاش بود نشسته جونم همه تو ترس ولي میکردم تماشا وماهوره

 خوابیدم شب اون بود زحمتي و زور هر به

 

 

******* 

 درسآ بايد بود بیمارستان فرياد االن ولي بمونم خونه تو نمیتونستم ترس از وگرنه فرياد پیش میرفتم بايد

 بده جواب موندم منتظر و گرفتم شمارشو میگرفتم فرهاد از بیمارستانو

 بله؟ -

 خوبي؟ فرهاد سالم -

 شما؟ مرسي -

 تبسمم -
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 نباشه خالي آقاجون مهساجونو جاي خوبي؟ داداش زن سالم -

 بدي؟ فرياد بیمارستان آدرس میشه مرسي -

 ..نگرفتي خودش از چرا ولي نه؟ که چرا -

 کنم سوپرايزش میخوام که چون اومممممم -

 کن داشت ياد باشه -

 ماشین ويه گرفتم رو آژانس شماره و کردم خداحافظي ازش نوشتم بیمارستانو وآدرس برداشتم برگه يه

 شال يه و پوشیدم رو ستش کیف با ورني بلند پاشنه هاي کفش با رو بلندم مانتومشکي اتاقم تو رفتم...خواستم

 گرفتم ادکالن دوش يه و کردم مختصري آرايش يه زدم رنگ قرمز آتیشیه رژلب ويه کردم سرم قرمز

 آدرس و شدم ماشین درسوار دم رفتم صورتمو رو ريختم فرفري طرفه يه موهامم بود قشنگ تیپم خیلي

 شدم پیاده بیمارستان در جلوي....کرد حرکت و دادم بیمارستانو

 کردم نگاهش برگشتم کرد صدام بان نگه که بیمارستان دداخل برم خواستم

 هستید؟ من با بله -

 بفرمايید امروز نیست مالقات ساعت خانم -

 داشتم کار ها پزشک از يکي با نیومدم مالقات براي من ولي -

 بفرمائید ببخشید -

 رفتم پرستاري ايستگاه سمت وبه داخل رفتم

 ببخشید؟؟-

 بفرمائید بله -

 کجاست؟ اتاقشون داشتم کار سراج فرياد دکتر با -

 سالن انتهاي:  وگفت کرد تاپام سر به نگاهي

 لمد بهشون کردم نگاه دکتر و پرستار از بود پر فرياد واتاق منشي اتاق تو داخل رفتم ،و رفتم سالن انتهاي به

 داشت شدت به دستش از و گرفته دستشو ئ نشسته تخت رو فرياد ديدم زدم کنار رو همه داخل رفتم زد شور

 میومد خون
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 کرديد؟ گیر در خودتونو چرا شما آخه سراج دکتر -

 سرش رو بود گذاشته بیمارستانو چطور نديدي مگه خانم -

 به کرد رو... کردي؟ چیکار خودت با ببین میشه آويز گل که هرکسي با آدم جان فرياد عزيزم دوست خوب -

 نیومد؟ دکتر مروي خانم بود ايستاده فرياد کنار که خانمي

 میان االن چرا – مروي خانم

 اينجا الکي نکش آزمونو دکتر بزن رو بخیه بیا خودت بهزاد – فرياد

 بیکار همیشه اون میاد االن نکرد الزم – بهزاد

 میومد خون شدت به فرياد دست از بود گرفته ام گريه بودن مشغول اتاق تو همه

 فرياد -

 هیچي نگاهش تو کرد نگاهم فقط و باال آورد سرشو فرياد کردن نگاه من به اتاق تو همه من صداي با

 کنارش رفتم...نبود

 شده؟ چي -

 سالم -

 شده؟ چي میگم سالم

 گرفته اشتباه میدون چاله با جارو اين ايشون خانم هیچي – بهزاد

 جون بهزاد نزني حرف تو میشه -

 ... چشم – بهزاد

 میکني چیکار اينجا تو – فرياد

 بودم اومده اون بخاطر من بود اومده در اشکم فرياد محلي بي همه اين از

 تو اومد نظر مورد دکتر پايین انداخت سرشو...ببینمت اومدم -

 تو؟ خودت با کردي چیکار اوه.. اوه -

 بشه تموم کن اش بخیه سريعتر دکتر -

 محکم سرشو ديد وقتي ولي کرد امتنا اولش ام توسینه کردم بغل سرشو میره گیج داره سرش کردم احساس
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 به بود فرياد مهم من براي ولي میکردن نگاه ما به داشتن همه ام سینه تو گذاشت سرشو آروم خیلي گرفتم

 گفتم پرستارها از يکي

 بیاريد؟ قند آب مقدار يه میشه: 

 خورد اونم کردم نزديک فرياد لب به لیوانو دستم داد برگشت قند آب لیوان با و رفت...چشم -

 میکني؟؟؟ لوسش انقد که نخورده ترکش خورده چاقو خانم -بهزاد

 !!!!!!!!بهزاد – فرياد

 چشم -

 نشستم کنارش بیرون رفتن اتاق از همه بود خرده بخیه تا 21 دستش بیرون رفت و کرد کارشو دکتر

 شده؟ چي نگفتي -

 رو کشید چاقوش با بگیرمش برم خواستم تا من میکرد دعوا داشت نداشت زنشو عمل پول بیمارا از يکي -

 ...دستم

 بهتره؟ حالت -

 اينجا؟ اومدي چي براي نگفتي ،تو مرسي آره -

 خواهي معذرت براي -

 باشه موءثر انقد ديشب تنبیه نمیکردم فکر کني خواهي معذرت بايد که فهمیدي عجب چه -

 فرياد جنسي بد خیلي -

 مبل رو رفت م فرياد بود فرياد کار میز کنار که میزي رو گذاشت آورد چايي لیوان دوتا آبدارچي و زدن در

 ستشود...کرد ونگاهم کرد بلند سرشو نشستم پاش رو بنشینم کنارش اينکه جاي به ولي کنارش رفتم...نشست

 کرد حلقه کمرم دور

 بود؟ نگرانت چي براي بود کي خانمه اون نگفتي خوب -

 !!!!!!!داره شوهر -

 باشه من شوهر نگران نکرده الزم باشه خودش شوهر نگران بره خوب -

 داشتم بر میز روي از رو پزشکیش گوشي و بردم دست خنديد
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 دکتر آقاي بشنوم قلبتو صداي میخوام دکترم من خوب -

 شکمش روي گذاشتم رو گوشي... دکتر خانم بفرما -

 شکمشه رو آدم قلب دکتر خانم آخه میدن ياد بهتون چي شما استاداي اين – فرياد

 میدونستم خودم – خنديدم

 منظم و آروم میزد قشنگ چقد شنیدم قلبشو صداي

 میگه؟ چي تپشش هر میدوني – فرياد

 هوم؟ -

 بستنیاي چوب و بردم دست... میشدم ذوب داشتم بوسید و لبم رو گذاشت هاشو لب بعد دارم دوستت میگه -

 برداشتم میزشو روي

 فرياد؟؟؟؟ -

 عزيزم؟ جانم -

 خوردي؟ خودت رو بستني همه اين -

 برداشتم چوبارو از يکي...کردن کمکم فرانک فرهادو نه -خنديد بلند

 کن باز دهنتو -

 : گفتم لجم از..سفید سفید داشت دندونايي چه خدايش ولي.. دهنش تو کردم رو بستني چوب کرد باز دهنشو

 کثیفي خرده کرم دندوناي چه -

 داد فشار گرفت دماغو

 خانم حسود -

 دخر دستم نبود حواسم که بگره و دستم دستش با اومد اش سینه تو زدم مشت چندتا شوخي به...حسودم؟ من -

 شد جم صورتش و هاش بخیه به

 نبود حواسم نداشتم قصدي من بخدا جان ،فرياد فرياد -

 ببخشمت میدم قول کني بغلم موقعه اون مثل اگه -

 بازوش تو زدم يکي
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 مرض -

 .شد تموم کي نفهمیدم اصال بود بهتر کننده حس بي داروي صدتا از کردي بغلم وقتي نمیدوني -

 کردم نگاهش

 خونه؟ میاي امشب فرياد -

 نه؟ که چرا کني دعوتم اگه آره -

 بپرسم اشو عالقه مورد غذاي رفت يادم آآآآآخ..شدم خارج ازاتاقش کردم خداحافظي ازش پاشدم...منتظرتم -

 زدم در. برگشتم دوباره

 بفرمائید؟ -

 کردم باز درو

 فرياد؟ -

 جانم؟ -

 داري؟ دوست چي شام اوووووووووم -

 کني؟ درست غذا بلدي بگي تومیخواي يعني -

 چیزايي يه بلدم هي -

 میخورم هم ماکاراني برات کردنش درست باشه سخت شايد ولي فسنجونم عاشق من خوب -

  خونه برگشتم و ازش کردم خداحافظي دوباره...میکنم درست ماکاراني -

 

 

 

 درست فسنجون هم گرفتم تصمیم

 درست فسنجون هم گرفتم تصمیم

 دوش يه اتاقم سمت به رفتم و کردم درست رو غذاها بودم بلد خوبي به رو دوتاش هر چون ماکاروني هم کنم

 ردمک تنم رو بودم خريده کانادا از که رنگم طاليي لي شلوار با پوشیدم قشنگمو دورگردني مشکي تاپ گرفتم
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 رو خودم طالي مشکي هاي صندل و زدم ادکالنم بشه خشک خودش فر حالت با وگذاشتم زدم ژل رو موهام

 .بیاد فرياد تا موندم منتظر و گذاشتم ماليم آهنگ ويه پايین رفتم و پوشیم

 ******* 

 

 

 

 وچند راحتي لباس دست وچند ريز خرده سري يه گرفتم دوش يه اول خونه رسیدم امروز اتفاقات آوريي باياد

 گرفتم فرهادو شماره رفتم تلفن سمت به ساک تو گذاشتم بیرون لباس هم دست

 سالم -

 سالم -

 خبرا؟ چه پسرخوب به..به -

 مجد آقاي خونه میرم من نیستن اينا مامان که چندوقته اين تا بگم زدم زنگ -

 زد زنگ فرزين امروز فرياد ولي برو باشه آهان -

 خوب؟ -

 هنازب با ماهم خونه بیايید تبسم با فردا پس ولي اونجاباش امشبو میاد فردا پس فردا تا گفت.. جمالت به خوب -

 کردم کنسل رو برنامه ها بچه از يکي ويالي فشم بريم میخواستیم

 ماداره هاي برنامه به ربطي چه بیايد که بیاد میخواد فرزيین خوب -

 نیستااا من عروسي هفته آخر -

 ديگه بمونید بهنازم تو میايم فردا ما پس -

 نداري؟ کاريي...باشه -

 دار خدانگه نه -

 به داشتم راه در رفتم مجد آقاي خونه سمت به و شدم ماشینم سوار شدم خارج خونه از گذاشتم رو تلفون

 مکن کنترلش میتونستم نبود سخت اومدن باهاش کنار هاهم انقدر میکردم فکر تبسم نقیض ضدو رفتارهاي
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 من براي واقعا يعني...نمیره ياد از هاش گريه...بود شده نگرانم چقد اومد لبم کنار خنده يه امروزش کار از

 زدم رو زنگ و کردم پارک ماشینو رسیدم خونه به.کرد گريه که بودم مهم براش انقد بود؟من شده نگران

 بله؟ -

 فريادم -

 بفرمائید -

 کرده باز رو در خودش تبسم کنم باز رو در خواستم تا ورودي در جلوي ورسیدم کردم عبور حیاط از

 بازي شايد بود بعید تبسم بوداز کرده آرايش من بخاطر يعني...بود شده خوشگل چقد من خداي واي...بود

 کنم جمع رو حواسم بايد جديدش

 شدي؟ خوشگل چقد عزيزم سالم -

 بودم -

 نمیديديم؟ ما چرا پس -

 ...گرفت رو م کیف و آورد در تنم از رو کتم برد دست..میخواست بصیرت چشم چون -

 بیارم چايي برات برم بشین -

 ...کارارو اين بود نداده انجام حاال تا چرا میومد بهش چقد بود شده خانم چقد میکردم نگاهش داشتم

 نشست وکنارم آورد رو چايي

 کردي؟ درست چي میاد بوهايي چه... اوووم -

 برام ديده خوابي چه خدامیدونه میزد برق شیطوني چشماش تو..ديگه کردم درست چیزي يه -

 بويي؟ خوش چايي چه -

 میکنن تعريف عروسشون از هي شدي مادرشوهرا عین فرياد -

 کنم؟ تعريف بده کشیدي زحمت انقد تو عزيزم خوب -

 بود بعید اينکارا و تبسم زمین به میچسبید داشت فکم ديگه...اومده خوشت که خوشحالم نه -

 بخوريم؟ الالن شامو میشه گشنمه من -

 !!!!!!!آشپزخونه تو رفتم دنبالش منم..رفت آشپزخونه وبه پاشد..میچینم رو میز االن البته -
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 نشستم اپن روي..عزيزم میگفت قشنگ چقد...عزيزم؟ داريي الزم چیزي -تبسم

 بشینم؟ اينجا میشه -

 بتونه نمیشد باورم کرد نگاهم شیطوني وبا ريخت هارو خورشت.. میکردم نگاهش داشتم...باش راحت -

 پاشدم اپن روي بود؟از پخته خودش رو فسنجون يعني کنه آشپزيي خوب انقد

 خانومي بچیني میزو تو تا بشورم وصورتمو دست برم من -

 بیا زود -

  چشم -

 

 تمگش رو اتاقا گشتم دنبالش به و پاشدم بود کرده دير مقدار يه ولي بیاد فرياد تا موندم منتظر و چیدم رو میز

 قبله سمت و بود من به پشتش اهسته و آروم خیلي میخوند نماز داشت کردم پیداش خودم اتاق تو آخر در

 ....بستم رو در آروم بود ايستاده

 حس يه قلبم رو گذاشتم دست....میخوند؟ نماز االن چي واسه اصال....چي؟ براي...میخوند نماز داشت اون

 میزني؟ تند تند چته باش آروم هي....داشتم خوبي

 ازنم به داشتم حسي میخوند؟يه نماز قشنگ آرومو چقد ولي....رفتم آشپزخونه به نکنم فکر بهش کردم سعي

 بعد؟ کدوم از ولي....بودم؟ نکرده نگاه بعد اون از رو فرياد تاحاال قشنگ خیلي حس يه خوندنش

 چیزي يه جوري همین.. نیست مهم که معلومه خوب باشه؟نه مهم من يراي بايد اون خوندن نماز چرا اصال

 ....بیرون اومدم خیاالتم از فرياد باصداي خونده؟ نماز فقط ؟اون مگه شد چي حاال گفتم

 ممنونم امروز کشیدي زحمت خیلي -

 جان نوش -

 کردم نگاه چشماش به ريخت خورشت مقداريي بعد ريخت منم براي و خودش براي ريخت برنج مقدار يه

 نه؟ يه اومده خوشش ببینم تا کنه مزه رو غذا منتظرموندم

 کرد نگاهي فرياد

 !کنه درست خورشتي همچین نمیتونه مامانمم است مزه خوش واقعا -
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 جانت نو -

 ...کني درست غذا دوتا ندارم دوست من اسراف میخوريم فردا بذار هارو ماکاراني اين جان تبسم ولي -

 کنیم جم کرد کمکم هارو بشقاب و کرد تشکر فرياد خورديم رو غذامون سکوت توي هردومون.... باشه -

 کنه کمکم رو ظرفا خواست وقتي

 ظرفارومیشورم من برس کارات به بشین برو -

 گرفت خودش به سريع که کردم تعارف من خوبه... بیرون رفت آشپزخونه از...راحتي طور هر باشه -

 رفظ بايسته حداقل کشیدم زحمت صبح از من نمیکنه فکر اصال بشوري خودت آخر تا میذاشتم بايد پرو بچه

 حال وبه ريختم چايي دوتا....گذاشتم فريزر توي هارو ماکاراني شستم هارو ظرف خودم...بشوره رو ها

 داشتم بر تابمو لب اتاقم تو رفتم و میز روي گذاشتم هارو بودچايي کتاب و دفتر چندتا توي سرش..رفتم

 داخل گرفتم ها بچه از امروز که رو فلشي باال اومد صفحه کردم روشن تابمو لب...نشستم کنارش و اومدم

 گیرشود؟ دست شد شناسايي ويروس اين داد پیغام شد فعال ويرسم آنتي..... گذاشتم دستگاه

 بشه؟؟؟؟؟ دستم عصاي شدم پیر وقتي تا ازش کنم داري نگه بذار نه -

 گفتم بلند فکرمو من باز واي...میزني؟ حرف باخودت -

 کتاباش تو کرد سرشو دوباره و لبش روي نشوند لبخند يه....هیچي نه...نه..ن -

 نماز ها ايراني تمام میخونه؟ نماز فرياد چرا... بود فکرم اصلي مرکز سوال يه ولي شدم کارم مشغول

 بخونه؟ نماز آقاجون حتي يا آريین که نديدم تاحاال من میخونن؟ولي

 فرياد؟ -

 روم شد زوم که بانگاهش و کرد بلند سرشو

 دارم سوال -

 گلم بپرس -

 وبه کتابش الي گذاشت خودکارشو هم رو گذاشت آرومي به چشماشو...میخوني؟ نماز چرا تو اووووووووم -

 داد تکیه مبل

 میپرسي؟ چرا -
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 جوري؟ همین خب...خب -

 میگیرم آرامش چون -

 میخونن؟ نماز همه -

 میکنن کوتاهي بعضا ولي بايدبخونن همه -

 میخوني؟ چرانماز تو -

 کرتش ازش بايد نقضش بي آفرينش اين براي آفريده سالم منو خدا وقتي چون...میگیرم آرامش چون که گفتم -

 خیلي بابت...کنم سربلندش بايد روند دربارش از رو مقربش فرشته شیطون بنده منه خدابخطر چون کنم

 ادامه...زد لبخند يه کرد نگاه من سوال عالمت شکل چهره به بعد...هست فراتر من عقل از که ديگه چیزاي

 تميسیس منظمي و دقیقي به خون گردش سیستم يه میتوني تو هستي پزشکي جوي دانش تو عزيزم ببین..داد

 يه از کثیف خونه و طرف يه از سالم خون کني کاريي يه میتوني کني؟تو درست هست تو تنه تو االن که

 باشه؟ جنین يه زندگي محل ماه نه که بسازي رحم يه میتوني تو بشه؟ رد ديگه طرف

 

 

 نه معلومه -

 کاراهاي گذاشته؟براي ما آفرينش براي که وقتي براي کنیم تشکر خدا از اينا همه براي نبايد ما پس خوب -

 نکني؟ تشکر سالمت پاي دستو بخاطر نبايد داده انجام برامون که

 نمیگفتي نمیکردم؟تو تشکر ازت کردي تهیه غذاهارو اين کشیدي که زحمتي همه اين براي االن من بود خوب

 میکنیم دريغ خدا از رو کوچیک تشکر يه ماهمین متاسفانه ولي روداره احساس همین بود؟خداهم چقدنفهم اين

 داد؟ يادت خوندنو نماز کسي -

 باشم خوب که خواستم بگیرم ياد که خواستم خودم نمیخوند نماز جلوم کسي من نه -

 جديدبود حرفاش بردم فرو فکر تو خیلي حرفاش چرا؟ دروغ

 بخوابي؟ بري حاالنمیخواي -

 نمیايي؟ تو مگه -
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 میخوابم جا همین پتوبیار يه من براي نه -

 من اتاق تو بیا میخواي خوب اووووووووم -

 نه؟ که چرا بدي اجازه اگه -

 نکن شیطوني ولي باشه -

 بغل منو اتاق تو ورفتیم کرد بغل منو حرفش اين دنبال به... نداره اشکالي که ذره يه: گفت زدو چشمک يه

 باال گرفتم پامو بذارم چیزي يه پاهام زير دارم عادت همیشه کردمن

 باال؟ گرفتي چرا پاتو -

 وقت اون پات روي بذارم پامو منم من پاي الي بذار پاتو تو -

 همسرش بغل تو بخوابه کوچولو بايد زن نخیر -

 من: گفت گوشم کنار خودشو پاهاي بین گذاشت رو پام...گفته؟ کي -

 ....نمیبره خوابم اينطوري من جنسي بد خیلي فرياد -

 چطوري؟ -

 میشم له دارم بغلت تو اينطوري -

 میکني عادت -

 !!!!!!!!!!!!فرياد -

 باشه خوب -

 به میشدم له داشتم نو از روزي نو از روز... برد خوابش دوباره ه مدتي بعد ولي کرد شل داستاشو حلقه

 رفتار خوب خیلي بجستش هاي ولب پهنش ابروهاي بود پیشونیش تو ظريف اخم يه کردم نگاه صورتش

  نذاشت خودش حد از تر بیرون پاشو وقت هیچ ولي میبردم لذت بودن کنارش در از همیشه میکرد

 

 

 اين بله... کردم باز چشمامو لنگه يه ترسم از میشم له يکي زير دارم کردم احساس کردم باز چشمامو وقتي

 اونور سمت دادم هولش...هستم ترازو من انگار من روي بود انداخته وزنشو فريادتمام
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 داري؟ مرض هويي -

 زيرت میدم جون دارم من داري مرض تو -

 میاد خوابم تبسم تروخدا بخواب -

 بیرون بکشم زيرش از خودمو کردم وسعي سمتش برگشتم کردم نگاه ساعت به

 نخور تکون انقد...اه -

 زندگي کارو اصال تو مگه...بابا شدم له زيرت پشه عین هیکلتو بده تکون میکني اعصبانیم داري فرياد -

 بالش روي داد هولم و ام شونه رو گذاشت دستشو....نداري؟

 بیکارم امروز ندارم کار نه -

 عزيزم؟ الغري گفته بهت کي فرياد...برم من بذار پس باشه -

-.... 

 بود انداخته هیکلشو وتمام بود کرده حلقه کمرم دور دستشو و ام سینه روي بود گذاشته سرشو نداد جواب

 نوک با وسرشو زدم کنار رو پیشونیش روي بود ريخته که موهاشو....است گنده چقد خدا اي...من روي

 کرد نگاهم شیطوني وبا کرد بلند سرشو مدتي يه بعد...  ماساژدادم انگشتم

 ديگه؟ میشدي بیدار شب میذاشتي -

 عزيزم بودم خسته خیلي -

 میکني؟ نگاه اونجوري چرا حاال -

 همینجوري -

 گشنمه شدي بیدار اگه برم بذار -

 شرط يه به -

 ؟ -

 روز اون مثل بگیري لقمه برام تو -

 مرد -

 کي؟ -
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 عزيزم میگم باباتو نوکر -

 میاد خوابم میکنم فکر که االن منم پس باشه -

 نههههههه -

 چي؟ پس -

 باشه باشه -

 فهم چیز آدم از میاد خوشم آفرين -

 کردم قفل پشت از رو در بیرونو رفتم اتاق از سريع تخت روي از پاشدم

 کن باز رو در تبسم...تبسم -

 بزني حرف چطوري متشخص خانم يه با بگیري ياد تا بمون تو اون انقد -

 کنم؟ چیکار متشخي خانم اون با میدونم که بیام بیرون من اگه -

 ريزي نیست تصوير هست صدا...خان فرياد -

 نیومد صدايي ازش

 نره سر ات حوصله کن مرتب هم رو کمدم تختو!!! بموني تو اون قراره که حاال -

 ريخت زهرم در به زد لگد يه باپاش

 باش خودت مواظب رفتم من تو چته -

 ....نرسه بهت مگه دستم تبسم -

 زنگ صداي شدم خوردن ومشغول چیدم رو صبحانه بساط و بیاد جوش گذاشتم رو آب پايین اومدم پله از

 مقلقلک حسي يه ولي باشم توجه بي کردم سعي اول بود فرياد موبايل زياد احتمال به بود آشنا نا اومد موبايل

 برداشتم رو گوشي بود خوري ناهار میز روي گوشیش رفتم حال سمت به بیرون اومدم آشپزخونه از میداد

  بود فرياد برادر فرزين

 بود فرياد برادر فرزين

- ... 

 سالم -
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- ... 

 نمیدي؟ جواب چرا فرياد...فرياد -

 سالم -

 گرفتم اشتباه اينکه مثل خانم ببخشید -

 دار خدانگه میکنم خواهش -

 زد زنگ دوباره..کنم اذيیت میخواستم بود گرفته کرمم کردم قطع رو گوشي

 بله؟ -

 شما؟ ولي میگیرم درست من ببخشید خانم -

 میپرسید؟ من از زديد زنگ شما -

 هست برادرم گوشي اين مطمئنم من -

 ...همسرمه گوشي اين مطمئنم منم -

 باشید؟ تبسم بايد شما...اوه -

 هستم خودم منظورتون خانمه تبسم اگه بله -

 شنديم زياد محاسنتونو خانم تبسم بله..بله -

 نیاوردم بجا رو شما من ولي -

 برادر خواهرشوهرو صدتا از گرفتم تصمیم الن از ولي...شوهرت برادر میشم اوم...فرياد برادر فرزينم من -

 باشم بدتر شوهر

 میبینیم -

 کجاست خودش حاال -

 !!!!!بنده دستشون نیستن -

 بیگاريي؟ بردي بچمو آخي -

 بیگاريي؟ -

 میام فردا من بگو بهش بیخیال -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

111 

 

 میره ياد از درم کار من بگو بهش بعد خودت -

 نره يادت تا جا يه بنويس -

 نیست دستم دمه قلم و کاغذ االن -

 فندوقي مغز -

 گفتید؟ چیزي -

 میزنم زنگ بعدا خودم نه..نه -

 چیزي از جام از پاشم تاخواستم هه.. هه..گرفتم حالشو داد حالي چه واي...کردم قطع رو گوشي...خداحافظ -

 میزد برق وچشماش بود ايستاده جلو خندون چهره با ايستادفرياد قلبم ديدم که

 ايستاد جلو بود تر تیز من از اون ولي فرار به گذاشتم پا...خانم سالم -

 حاال بوديد کجا -

 ببخشید فرياد..فر.. ف -

 عزيزم؟ رو چي -

 بوسیدم و کرد بغلم بود اومده بند نفسم ترس از....  -

 میبخشم اينسري نداره اشکال -

 بیرون؟ اومدي چطوري تو اصال بود حقت -

 !راحتي به -

 شکوندي؟ درو آهان -

 خنگن؟ تو مثل همه مگه -

 خودتي -

 کني؟ عمل قولت به که بريم گشنمه من بزن حرف کم -

 چه؟ من به داري دست خودت -

 !!!!میشیا پشیمون -

 مهلق يه و ريختم شکر خودم براي نشستم و ريخیتم چايي لیوانمو آشپزخونه تو رفتم انداختمو باال اي شونه
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 جلوم از هم رو چايي خورد خودش و گرفت ازم رو لقمه فرياد دهنم تو بذارم که کردم باز دهنمو گرفتم

 جلوم گذاشت دوباره و خورد مقدار يه و برداشت

 کن شیرينش بیشتر ذره يه -

 مرض -

 جونم؟ خوش يعني اين -

- ... 

 کردم نگاهش اخم با... باشه شماهم مرض -

 خنديد بلند بلند بعد..باشه شماهم جونه نوش که اينه منظورم خوب -

 بود؟ زده زنگ بود کي راستي -

 فرزين -

 خوب -

 خوب؟؟؟ که خوب -

 داشت چیکار منظورمه -

 بیاد میخواد فردا میگفت -

 آهان -

 میدونستي؟ -

 بود گفته فرهاد آره -

 بوده؟ کجا -

 ايتالیا -

 چرا؟ -

 خداخواسته از اونم داد نامه دعوت پیش سال چند براش بود اينتالیا ام عمه نمیاد خوشش ايران از فرزين -

 رفت

 کرده؟ ازدواج -
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 ...نداره زن به نیازي که داره دختر دوست انقد -

 نیستي برادرات شبیه اصال -

 باال دادم ابرومو تا يه..مطمئني؟ کجا از -

 چندتا؟ -

 سرت موهاي قد -

 فرياد؟؟؟؟؟؟؟ -

 چیکار؟ میخوام همه اين موندم تو تو من خانمم...جانم؟ -

 قبال نه که االن -

 ...خودشونه به مربوطه آدما گذشته -

 نیست؟ مهم من گذشته يعني آهان -

 ...گفته مامانت -

 بدونم بايد منم پس....اااا -

 نیست شنیدني چیز -

 بیرون لباس فريا بیرون اومدم کردم مرتب رو وآشپزخونه کردم جمع رو وسايال خوريم امونو صبخانه

 بود پوشیده

 کجا؟ -

 دارم بیمار چندتا مطب میرم -

 بیا سريع باشه -

 کردم صاف کتشو يقه و کردم اخم...  ببوسم که پايین آورد سرشو

 بدجنس -

 خودتي -

 !!!!نبوسیدي منو تو بر يه ولي بوسیدمت من همه اين -

 زوده -
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 تبسم شوهرتم من -

 ...بده فرصت بهم -

 دار خئانگه -

 باش خودت مواظب -

 ايجاد من تو داشت چیزي يه میديدمش داشتم پنجره از هنوز رفت و شد ماشینش سوار و شد خارج خونه از

 دادم جوب خرد زنگ خونه تلفن نمیدونستم اسمشو ولي میشد

 بله؟ -

 جون خاله سالم -

 مهستي خاله سالم -

 عزيزم؟ خوبي -

 خوبید؟ خودتون خوبه؟ ،آريین ممنونم -

 خوبن همه عزيزم آره -

 خاله؟ داشتید کاري جانم -

 ندارم حوصله تنها بريم باهم میاي ببینم میخواستم خونه براي خريد برم میخواستم عزيزم آره -

 میام باشید منتظر خاله باشه -

 میرم آريین با بشه قربونت خاله نیا داري کاري اگه -

 االن میام بود رفته سر خودمم حوصله -

 

 

 عزيزم منتظرتم -

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 يه و مشکي چرم کیف يه و مشکي جین شلوار با و کوتاهم قرمز مانتو و رفتم اتاقم وبه گذاشتم رو گوشي
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 زدم ريمل مقدار يه و قرمز رژ ويه باشم راحت کردن خريد براي تا پوشیدم مشکي راحتي عروسکي کفش

 پايین اومد و زدم زنگ رسیدم خاله خونه به شدم ماشینم سوار و بیرون اومد

 جون خاله سالم -

 خوبي؟ عزيزم ماهت روي به سالم -

 جون؟ خاله برم کجا خب -

 ببینم جارو اون وسايل میخوام آباد يافت مبل بازار برو -

 کردي؟ خرجي ول خاله اوه -

 جون خاله کنم عوض رو ستم میخوام برداشته ترک آرايشم میز پايه ديشب -

 ....میکني عوض دکورسیون انقد خاله داريد اي حوصله چه واي -

 برم میخوم بعدشم شوهرش براي کنه جديد زندگیشو گاهي از ر بايد زن حرفي چه اين جون خاله...وا -

 آرايشگاه

 دنبالتون برمیگردم دوباره اونجا میذارم رو شما چشم -

 اونوقت؟ میري کجا گرفتم وقت تو واسه من -

 چي؟ براي -

 ...بکني تر روشن بايد مقدار يه موهاتم... کني تمیز بايد هم صورتتو اومد در نگاه ابروهاتو -

 ...مامان خاله -

 که؟ بگیري مامانت از اجازتو نبايد عروسیته ديگه چندوقت گفته بهم خودش مامانت -

 چشم -

 بیرون؟ اومدي میدونه شوهرت حاال آفرين -

 ونمیدونه نگفتم فريا به که افتاد يادم

 نه -

 بگیر اجازه از خاله بگو بهش و بزن زنگ حساسه خیلي فرياد میگفت آريین نکمه و نه -

 نیستیم طوري اون بابا نه -
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 چطوري؟ -

 هیچي -

 گرفتم فريادو شماره و برداشتم رو گوشي بود گرفته ام خنده خاله حرفاي از...بزن زنگ پس -

 بگو بهش مهربوني آرامشو با کنر بزن قشنگ نه اينطوري -

 چشم -

 داد جواب که گرفتم شمارشو

 جانم؟ -

 خوبي؟ سالم -

 شد تنگ دلت زود چه گلم سالم -

 ...داشتم کارت نشده تنگ دلم -

 بفرما امر -

 بهش بگو لطفا وبا تر مهربون کرد اشاره خاله..بیرون برم خاله با میخوام -

 عزيزم...عزيزم بگم کرد اشاره خاله..  لطفا بیرون برم خاله با میخوام -

 اجازه؟ يعني اين -

 اوهوم -

 لطفا نزن جلف خیلي تیپ باشو خودت مواظب برو عزيزم باشه -

 چشم -

 باشي نکرده گوش حرفم به حالت به واي خونه میرسم تر زود تو از من -

 نداري؟ کار باشه -

 برسون سالم نه -

 خداحافظ -

 کردم قطع رو گوشي

 میام عشوه آخرش تا اول از بزنم حرف شوهرم با میخوام هنوزم دخترمن زدنه طرزحرف چه اين – خاله
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 عزيزم که میدي فراريي رو بیچاره اون نداده؟اينجوري يادت هیچي مامانت

 کنم؟ چیکار خاله خوب -

 هک کاريي ولي عزيزم نبود تو خواسته میدونم نبوده تو رقبت و میل به ازدواج اين میدونم من عزيزم ببین -

 خودت مشت تو شوهرتو ديگه زناي همه عین بايد تو کني خودت جذب و فرياد که کني سعي بايد تو شده

 .باشي داشته

 بشم نزديک فرياد به نمیتونم من شده که کاريه میگي راحت چقد جون خاله -

 بود گرفته ام خنده خاله حرف اين با...بخوابي بغلش شب آخرش بايد بیاد بدت ازش هرچقد چي که باالخره -

 بکشي؟ خجالت ها موقعه اين نداده ياد بهت مامانت -

 من؟ بیچاره مامان به دادي گیري چه خاله -

 خريد بعدشم آرايشگاه میريم اول خريد نمیريم امروز اصال...نداده يادت چیزو مادرهمه بعنوان مادرت چون -

 خونتون برو بعد اونجايي تاشب ما خونه میريم بعدشم تو براي لباس

 !!!!!!خاله -

 يه عین مردو يه میشه چطوريي نمیدوني هنوز تو.. بلدنیستي داريي شوهر از هیچي تو دختر خاله بي خاله -

 .باشي داشته دستت تو موم

 داره فرق باهمه اون فرياد مثل يکي نمیشه رو مردي هر -

 کردم رام و فرياد از تر بد من -

 !!!!!!خاله -

 بودم جون منم خاله کوفتو خب -

 واقعا؟ -

 بله -

 میدونه؟ کامیار عمو -

 داره غیرت مرده جون خاله بهشا نگي وقت يه – گرفت گاز لبشو دستشو رو زد

 خودم خوشگله خاله جم حواست بابا نه -
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 کارداريم خیلي که بريم من براي بريز زبون کم بسه..بسه -

 هک کردم بولند موهامو خاله خواسته به بود فرفري بلند مشکي موهام بود گفته خاله که آرايشگاهي رفتیم اول

 تمیز وصورتمو کرد ونازک کردم روشن قهوايي ابروهامم چهرم بود شده وحشي خیلي ام برنزه باپوست

 چشماي و نازک قهوايي وابروهاي روشن موهاي باشم من اين نمیشدکه باورم کردم نگاه آيینه تو وقتي کردم

 ساعت حاصل که برنزه وپوستي صورتي برجسته هاي لب و بود کرده ترم جذاب که خودم رنگ ايي سرمه

 از که ظريف وهیکلي بودم رفته بابام به که بلند بودقدي نقص بي که بودهیکلمم آفتاب جلوي خوابیدن ها

 ...اينم بود ارثي که برجسته وباسني بودم برده ارث به مامان

 عروسته؟ شده عروسکي چه جون مهستي -

 بود عروسم کاش ولي خواهرمه دختر نخیر -

 ...نازه خیلي -

 گشتیم باخاله هارو پاساژ تمام بیرون اومديم آرايشگاه از و کرديم خداحافظي آرايشگر خانم از

 ...گشنمه من خاله -

 بود 3 حدود کردم نگاه ساعت به...نشده؟ ناهار وقت که هنوز ولي -

 میخوريد؟ ناهار کي شما سه ساعت خاله -

 ز زنگ خاله گوشي حین درهمین

 عزيزم؟ جانم -

 !!!!بیرون اومدم تبسم با گفتم که من عزيزدلم -

 ديگه ساعت چند میام خ آخي -

 عزيزم شم فدات الهي -

 من مرد نباشي خسته توام -

 جان؟ کامیار -

 بیام دير داره احتمال بخور ناهارتم کن استراحت برو باش خودت مواظب -

 خداحافظ -
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 با داشت که مدت تام طول تو بزن حرف اينطوري يعني کرد اشاره چشم با شد تموم خاله تماس وقتي

 ..چیکارمیکنه جلوش خدامیدونه واسش میومد صدجورعشوه میزد حرف شوهرش

 خاله؟ بريم -

 بخريم بايد که مونده چیز يه نه -

 ديه؟ چي -

 بهت بگم تا بريم بیا -

 ...ايستاد مغازه يه جلوي که گشتیم هارو مغازه تمام طور همین باخاله

 خاله؟ میخواي چیزي -

 باسنگ چادر پشت و آستیناش روي که عربي چادر يه به ديدم کردم دنبال نگاهشو رد...  قشنگه؟ چادر اون -

 بود براق براق چادر جنس و شده تزئین قشنگ ريز هاي

 قشنگه خیللي -

 بیره من سايز به چادر اون از يکي گفت فروشنده به وخاله رفتیم داخل به باهم... تو بريم -

 من؟ چي براي -

 باحجابه زناي عاشق فرياد شنديم آريین از چون میخرم برات رو چادر اين -

 میشناسي منو که شما خاله ولي -

 بپوشي همیشه که قرارنیست -

 خاص مواقع -

 بپوشم؟ بايد اصال چرا -

 بکني جذب شوهرتو اينکه براي -

 ...خاله -

 ضعفه نقطه دارن دوست مردا که چیزايي عزيزم دخترم ببین.  بدم ياد رو چیزا اين تو به تا میشم پیر من -

 انجام میخواي که کارايي براي بايد وقتا بعضي باشي محجبه يا کني؟ چادرسر همیشه که قرارنیست شونه

 میفهمي؟..کني تحريک ضعفشونو نقطه بدي
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 ...نه راستش -

 میدم توضیح برات راه تو تا بخريم اينو بذار باشه -

 وسوارشديم رفتیم ماشین سمت به بعد خريدم خاله زور به رو چادر

 بفرمائید؟ توضیح میشه جون خاله خوب -

 اينطوري جذاب مردهاي ي همه بلکه فرياد نه هست بالشون و دست تو زيادي زناي فرياد مثل مردايي -

 یکنيم سر چادر وقتي عزيزم باشه تشنه فرياد که باشي جوري بايد تو باشي بهترين براش بايد تو پس هستن

 روت ببینه که بکن سر خودت خواسته به بار يه فقط بکني سر چادر راحت خیلي نبايد میشي قشنگ خیلي

 تشنه همیشه اون اونوقت سرنمیکني تو ولي سرکني چادر که میکنه خواهش ازت که اونه هرسري اونوقت

 دوست که اونطور بار يه ولي بهش باشي نزديک نبايد هستید نامزدي وقتي االن يا چادرعزيزم توي تو ديدن

 فراموش هاتو لب طعمه نمیتونه که میمونه توذهنش يکبارطوري همون نده کاروانجام اين وديگه ببوسش داره

 .... عزيزم نیستن سختي چیزاي اينا راحتي همین به بکنه

 میديد در شیطونو واقعا شما خاله -

 هارو اولین بهترين میمونه دم ذهن تو همیشه ها اولین میگم چي کن گوش داريي شوهر رسم اينا عزيزم -

 دست قابل غیر باسه باشه دستي دمه میوه نبايد زن چون شو آويزون کولش سرو از نمیگم من بذار براش

 باشه رسي

 میدم گوش حتما -

 داره دوست خیلي رو چیزايي چه فرياد ببین کن تحقیق هرکاريي قبل -

 اينا؟ مهمه نظرتو به -

 اشکال البته..نداره اشکال نبودي تو باشه تو عاشق بايد اون بره دستت از نذار شوهرته االن فرياد عزيزم -

 باشي داشته دوستش کن سعي ولي داره

 ... خاله -

 عزيزم؟ جانم -

 !!!!!!!!چي همه بابت مرسي -
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 عزيزم میکنم کمکت بگو بهم دداشتي کاريي هروقت میکنم خواهش -

 دارم دوست مامانم مثل شماررو -

 نداري فرقي آريین با برام که بخدا عزيزم دارم دوست ام نداشته دختر مثل ترو منم -

 ويه باال رفتم سريع بود نیومده فرياد خونه رسید که بود 0 ساعت نزديکاي زديم حرف باخاله برسیم بخونه تا

 کردم پام رو ام آبي هاي صندل بود رونم روي تا کوتاهیش پوشیدم کاربني آبي پیراهن يه بعد گرفتم دوش

 رقص هوس دلم کردم نگاه خودم به حال آيینه تو از و گذاشتم آهنگ يه پايین رفتم و کردم ملیح آرايش ويه

 ديوارتکیه به فرياد ديدم اومد دست صداي آهنگ شدن تمو بعد کردم مهمون خودمو رقصم دور يه بود کرده

 مبل روي گذاشت کیفشو سمتم اومد...نکرده عوض لباسشم هنوز و داد

 میدن؟ رقصو دور يه افتخار من االهه -

 دممیخور تکون اون وتودستاي فريادمیرقصیدم با آرومي به من اومد ماليم آهنگ ويه گذاشتم دستاش دستموتو

 باشم عشق اين جاويدان صاحب میتونستم بودمن ازعشقوخواستن مال ماال چشماش دوختم چشماش تو نگاهمو

 ناي وارد نمیخواستم من گرفتن دل دلداگي وشرط شدنه وابسته کردن وابسته شرط ولي میخواستم خودم اگه

 روزهپی همیشه تبسم نشدم ساخته باخت براي من باشم بازنده نبايد من پس شده که بود کاري ولي بشم بازي

 کرد بلند وسرمو ام چونه زير گذاشت دستشو پايین انداختم سرمو..  شدي زيبا خیلي -

 کنم تقسیم کي با رو زيبايي اين نمیخوم من تبسم -

 مومت آهنگ بذارم فرياد ياد تو رو اولین بهترين میتونستم من بود وقتش االن.. کني؟؟؟؟ تقسیم قرارنیست -

 حلقه کمرش دور آرمي به دستمو شدم نزديکش میکرد ونگاهم بود گرفته منو همچنان فرياد ولي بود شده

 کرد بارون بوسه موهامو اونم بغلش تو خزيدم و کردم

 عزيزم نباشي خسته -

 خانم نمیارن در اينطوري رو گي خسته -

 فاصله ازش کنه همراهیم خواست تا بوسیدمش آرومي وبه پاشدم پنجه روي و کردم حلقه رودورگردنش دستم

 گرفتم

 عزيزم؟ داريم چي شام خب.. شیطون اي -
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 هیچي خوب!!!!!!!!! اوم -

 بخوريم چیزي يه بیرون ريم باهم پاشو پس -

 بشم آماده برم من -

 بشورم صورتمو دستو برم منم عزيزم برو -

 منداشت نیاز پس بود خوب شبه امشب نه؟ يا کنم سر رو چادرم که اين اونم بود سرم تو فکريي رفتم اتاقم به

 بود گرفته ام خنده خودم فکر طرز اين از بچزونمش قهريم که موقعي بذارم بايد رو چادر بشه اين از بهتر

 همب خیلي که روشنم آبي شال و صورتي کفش وکیفو پوشیدم رو روشنم آبي جین با رو کوتاهم صورتي مانتو

 تیپ اين با فرياد کردم چادرم به نگاهي آخر در من شدم فانتزي چه اوه ايستادم آيینه جلو کردم سر رو میومد

 بیرون اومدم وازاتاق سرکردم رو چادرم سريع نیاوردم طاقت ولي بیرون اومدم اتاق از خودش با منو نمیبره

 رو خوندن نماز بده ياد بهم بخوام از بايد بخونه نماز چه م بچه آخي.. میخونه نماز داره فرياد ديدم پايین رفتم

 نمیومد باورش میديد که چیزي از بودم مطمئن کرد نگاهم و کرد لند سر شد تموم که نماز

 خودتي؟ تبسم -

 خوبه؟ چه بدلمه نه -

 برگشتم نکرد حرکت ولي شذيم مشین سوار شديم خارج خونه از وباهم کرد جم رو نمازش جا پاشد جاش از

 من به زده زل ديدم سمتش

 شده؟ چیزي -

 رو قرارنبود آهنگ تابرسیم کرد حرکت کردو بهم نگاهي يه درآخ کرد روشن رو ماشین میريم االن نه..ن -

 بودپیاده تهران هاي رستوران بهترين از يکي که رستوراني به رسیديم میکرد زمزمه خودش و بود گذاشته

 با داره بود معلوم کردم نگاه بهش کردم حلقه بازوهاش تو دستمو هم من و جلو آورد دستشو فرياد شديم

 میخورد سوق ما به ناخواسته نگاهشون مردم که میکرد حرکت شکوه با انقدر برمیداره قدم کنارم افتخار

 داديم سفارش جوجه هردو و شديم رستوران وارد

 داري؟ دوست جوجه -

 چي؟ تو ام جوجه عاشق من -
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 اومد خوشم خیلي داديم سفارش جوجه اينجا اومديم آريین با بار يه ايران بودم اومده تازه که اونموقعه -

 نمیشه تو پخت دست مثل هیچي ولي -

 من رو کرد زوم دوبار و بهش خنديدم

 اومد؟ برادرت -

 !آره -

 پیشش؟ نرفتي چرا پس -

 میبینش میريم فردا -

 میان؟ کي اينا مامان نمیدوني -

 

 

 بود فرداشب قرارشون -

 شديم خارج رستوران از فرياد وبا شديم خوردن آوردومشول غذاهارو گارسون

 فرياد؟ -

 جانم؟ -

 بزنیم؟ قدم مقدار يه بريم میشه -

 برگرديم بايد زود فردا تا کنم آماده کنفرانس يه بايد ولي گلم ببخشش منو -

 باشه -

 شدي؟ ناراحت -

 نیست مهم نه -

 بچه خیلي که پوشیدم زرد گشاد شلوار بولوز يه کردم عوض رو ولباسام خودم اتاق تو رفتم من خونه رسیديم

 نداختما شکالتم دوتا میخواست گي بچه دلم خنديدم آيینه ازتو خودم انقدبه بستم اسبي دنبه موهامم بودن گونه

 ممن بخوابم کنارش بودم کرده عادت چندشبه اين پیشفرياد برم داشتم دوست شدم جويدن مشغول و دهنم تو

 کرم
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 تو رفتم آروم بود بزرگ پدر کار اتاق تو بیرون رفتم بشمو له بولدز اون ريز داشتم دوست داشتما

 !!!!فريادي -

 بله؟ -

 جانم؟ میگفتي قبال -

 بفرمائید؟ جام خب -

 ...کارداريا میدونم -

 خوب؟ -

 ....بشما مزاحم نمیخوام -

 ...خوب -

 ببره؟ خوابم تا بخوابي کنارم میشه ولي -

 !کنم تموم زود بايد عزيزم کاردارم من آخه ولي -

 بخوابم؟ زود بدم قول اگه -

 ودب گرفته اش خنده بودم ايستاده جلوش گونه بچه تیپ اون با من ديد که اين از کرد نگاهم و کرد بلند سرشو

 ردمیخو پوستم به داغ هاي نفس هرم دورگردنش دستموانداختم کردمنم بغلم بخوابي زود بدي قول ولي باشه -

 کنارم نشست وخودش روم روکشید پتو تخت روي گذاشت منو و من اتاق رفتیم مورمورشدم

 اينجام من بخواب تو -

 میگي؟ رو پريا قصه برام فرياد -

 نبرد خوابم کردم کاريي هر ولي خوند برام رو پريا معروف قصه همون قشنگش صداي با... عزيزم باشه -

 پاشد ازجاش فرياد

 پاشدم جام نمیبرداز خوام ولي خوردم تکون ام تو کمي شد خارج اتاق از...  خوابي باالخره اووووووووف -

 کنارش رفتم آروم اومد من بودنفهمید غرق کارش تو انقد الهي کارپدربزرگ اتاق به رفتم شدم خارج وازاتاق

 پخخخخخخخ – گوش بغل و

 قلبش رو گذاشت شو دست پاشد سريع جاش از
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 بودي؟ نخوابیده تو مگه...  ترسیدم -

 گفتي؟ چي نشنیدم تازشم بودم نخوابیده نخیلم -

 ....دارم کار عالمه يه منم داريي دانشگاه فردا بخواب برو -

 بشینم؟ اينجا نمیشه -

 باشي توآروم بدونم بعید البته...  بدم انجام کامو من باش سکت ولي بشین -

 سمت به و کردم درست موشک يه بود کنارم که کاغذي شدبا کارش مشغول دوباره اونم...  میدم قول نه..نه -

 شد کارش مشغول دوباره و کرد اخم يه برداشت رو موشک کردم پرت فرياد

 بزنم؟ حرف من -

 مینوم بگو آره -

 میخورمت نباشي بلت میپرسم سوال ازت گرنه و بديا قول -

 چشم -

 ..فريات -

 کردنه دا طرز چه اين فرياد -

 حرفیه؟ فريات بگم درم دوست -

 نمیدم گوش منم -

 قهرم باهات منم پس -

 بهتر -

 !!!!!!فرياد -

 بانو بفرما چشم خب..  خب -

 نمیپیچوندي؟ رو استادا جويي دانش دوران توتو سوال اولین اوووم -

 نداشتم کسي با کاريم میخوندم درسمو من نه -

 بودي مزخرفي آدم چه اه -

 عزيزم لطفته نظر -
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 مینويسي؟ تند تند داري چیه اينا -

 بشم آماده بايد داريم کنفرانس يه ورود محض به اصفهان بريم که هفته آخر براي -

 میخوري؟ قهوه فريادي -

  عزيزم آره بیاري تو اگه -

 

 تمگذاش ريختم شیر و آب کردم پیداش باالخره گشتن کلي با بودم جوش قهو دنبال توآشپزخونه پاشدم جام از

 هم رو شکر ريختم فنجون هاروتو قهوه بود برداشته رو سالن قهوه بوي کردم اضافه هم رو قهو بیادو جوش

 فرياد کار میز روي گذاشتم و قهوه باال رفتم کنارش گذاشتم

 میده بـــــــــــــويي چه اووووومــــــم -

 رفت يادم کیک واي -

 بشین نداره اشکالي -

 فرياد هاي نوشته روي ريخت قهوه تمام و خورد دستم برم تــــــــاخواستم میارم میرم نه -

 میخوام معذرت من ي وايِِِِِِِِِِِِِـــــــــ -

 آره؟ کنــــــي خراب منو کار که کشیدي نقشه همه اين – پاشد اعصبانیت با فرياد

 فرياد متاسفم...متا من...م -

 اينه ات نقشه که میدونستم بايد نمیاد بهت نیار در خوبو آدمماي اين اداء -

 میکشمت تبســــــــــم -

 منظوري ببرم قهوه براش میخواستم فقط من بود گرفته ام گريه خودم اتاق تو رفتم و پاشدم جام از سريع

 بعضیا میگفت که افتاد جمله اون ياد کردم خفه بالش تو هقمو هق و بالش روي گذاشتم سرمو...  نداشتم

 صفن.نمیفهمه بالششونم حتي شبا آرومشونو گريه صداي ولي میکنه کر آسمونو گوشه بلندشون خنده صداي

 ..بخوابم کردم وسعي کرد بغل پتومو.. بود نرسیده سرم به که فکرا چه شبي

********* 

 رفتم خونه از و برداشتم رو سوئیچم شدم خارج اتاق از پوشیدم رو لباسام گرفتم دوش يه پاشدم خواب از
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 اونم زدم زنگ بهش اينا رها خونه دمه رفتم میچرخیدم الکي خیابونا تو بودم کرده حرکت زود خیلي بیرون

 اومد سريع

 سالم -

 تبسم؟ سالمخوبي -

 نیستم بد هي -

 شده؟ چیزي چرا -

 ندارم حوصله االن -

 باشه -هانیه؟ دنبال بريم پس باشه -

 شد سوار اونم رفتیم بود هانیه که گاهي خواب سمت به

 سیـــــــــالم -

 سالم -

 تبسم بانو(  هلو نه اينگلیسي سالم)ـــــــــــــو هلــــــــــــــــوهلــــ -

 سالم -

 بهم بشه نداشته کاريي کرد اشاره رها

 شده؟ چیزي تبسم -

 نه -

 !!!!!!!!دارم طاقتشو من بگو -

 نیست چیزي میگم مسخره -

 ديگه بگو د هست چیزي چرا -

 شده دعوام فرياد با -

 زيرااااااا؟ -

 کردم تعريف براشون ديشبو جريان

 ديگه شوره دستت ناز آخي -
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 داشت؟ ربطي چه چي؟ -

 فارسي اصطالحات اينا شونبفهمي بیخیال شما هیچي -

 کني؟ چیکار میخواي حاال -

 کنم اذيیتش نمیخواستم من بخدا ولي نمیدونم -

 میداد توضیح میکشید فرياد براي که اشو مسخره هاي نقشه داشت هانیه دانشگاه برسیم تا

 ...میشه کنسل کالس میکنم دعات منم اينطوري جايي يه بکشونش فرياد به بزن زنگ االن ببین خب -

 ....میزني حرف خیلي هانیه -

 میگم راست تو جونه به -

 کن راحت اخالقت بد شوهر اين دست از منو بیا ما جونه میگه راست ها نمیگه الکي کم اين تبسم -

 ؟ کنم چیکار -

 چرا بگو بزن زنگ آخرشم بشه تموم کالس وقت تا بپیچونش هي کردي تصادف بگو کن گريه بزن زنگ -

 ...جون استاد کالس سر نیومدي

 نمیاد -

 بود؟ اين بینتون عشق اين پس برسرت خاک -

 داره دوست منو اون نکن اشتباه هي...هي -

 میاد پس -

 ندارم باهاشو بحث جرو حوصله من بود اعصباني دستم از خیلي هم اونسري سر ها بچه نه -

 دانند خسروان خويش ار صالح -

 بودن ايستاده ها بچه از چندتا با که رفتیم رضا محمد سمت به ها بچه با رفتیم کالس به باهم

 ...همه به سالم -

 ستايش خانم خوبي سالم -

 شماخوبید؟ مرسي -

 میره داره جديده استاد اين شنیديد ها بچه -
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 میشه عوض استاد گفت خودش اولشم از بابا آره -

 درسته خیلي کارش میگن کرده عمل اون اخوانو خانم بزرگ پدر ولي -

 ....که ماها نه دکترا ارشدو کارشناسي براي که نمیده درس مارو پايه اصال -

 هامون صندلي روي نشستیم و شديم رد کنارشون از هانیه با

 ... مهمه انقد شوهرت میکني حال -

 نداره حد که خرد ديشب سر اعصابم انقد حالي چه -

 سمتمون کالساومد دختراي از يکي نازنین

 مجرده؟ استاده اين ه بچه -

 نمیدونیم -

 دستشه حلقه خدايشش جذابه خیلي -

 ديگه داره زن حتما خب -

 میندازه حلقه نشه مزاحمش کسي اينکه براي بابا نه -

 

 

 

 احوال ذره يه سالم ز نمیومدبعد در صدا کسي از جاهاشون سر نشستن همه کالس داخل فرياد اومدن با

 جذبه با خیلي نمیزد جیک کالس تو کسي میداد توضیح کامل و جامع خیلي کردخدايش شروع درسو پرسي

 میترسن ازش همه گفت میشد بودو

 کرده اخمي چه ببین تبسم – هانیه

 میبرم حساب ازش من میکنه فکر جهنم به -

 میترسي ازش میدونم که من عزيزم -

 کردم نگاهش چپ
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 میگیري؟ گاز چرا... میبره حساب ازت اون بود منظورم خب -

 ستايش خانم -

 استاد؟ بله -

 میدونید؟ سوالمو جواب -

 بدم جواب اومدم تا گفت بهم سوالو هانیه

 کنید جم حواستونو نیست نیازي -

 عزيزم الزمي دوش -هانیه

 ...نمیشه پاک قهوايي رنگ اين هم سونامي با سهله که دوش -رها

 دوستید؟ شماها مرض -

 مرضه ماها اسم میکنه فکر بیاد دنیا به ات بچه کردي مرض مرض انقد تو به مرص -

 دردي که تو -رها

 زهره خر گل چي خودت -

 ...بسه ها بچه -

 بیرون؟ برم میشه استاد -

 امري؟ چه براي -

 هست تشنم -

 نکرد جهي تو که باال بردم دستمو بد دقیقه چند...  سرجاتون بشینید نه -

 نیاوردما؟؟؟؟ باال صبحگاهي تمرين براي دستو اين استاد -

 بفرمائید؟ -

 شد تشنم بیشتر من -

 صبرکنید میشه تموم کالس ديگه دقیقه چند -

 فامیلتونه؟ شمر استاد -

 برگرديد سريع بیرون بفرمائید خب -
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 نگاه من رفتن راه به داشتن همه چون يرون اومدم کالس از آروم روم خیلي و پاشدم جام از تمام آرامش با

 .کرده هم تو اخماشو ديدم نگاهکردم فرياد به میکردن

 برگشتم و خوردم آب رفتم شدم خارج کالس از

 شدم داخل و زدم در

 بیرون بريد نشید مجبور بیاريد خوراکیتونو کیسه فردا از ستايش خانم – فرياد

 داشتم لج باهاش من که پريا دختره اون جلوي مخصوصا بود گرفته حرصم... خنديدن ها بچه همه

  بذاريدش بدها قسمت تو بد از عالي از اسمشو استاد – پريا

 

 بذاريدش بدها قسمت تو بد از عالي از اسمشو استاد – پريا

 به بود گرفته ام گريه نگراني از بود پر چشماش تو کردمکه نگاه رضا محمد به بود اومده در حرصم خیلي

 ام گريه ايستادم مي بیشتر ذره يه چون جام سر نشستم سريع ود زده حلقه چشمام تو اشک کردم نگاه فرياد

 .بود اومده در

 خوبي؟ جون تبسم – هانیه

 ...هانیه شو خفــــــــه -

 باش آروم بگي تو هرچي چـــــــــشم -

 که کالس داخل اومد شديکي شروع پرسیدنشون ربط بي هاي سوال فريادو سر ريختن همه و شد کالس آخر

 کردم خالي سفیدش مانتو روي لیوانو پريیا کنار رفتم گرفتم از رو قهوه جلوش رفتم بود دستش قهوه

 ديوونـه؟؟؟؟؟؟ کردي چیکار -

 ...آشغاله سطل کردم فکر ببخشید آخ -

 طرفه اون آشغال سطل کوريي -

 شدم رد کنارش از آشغاله سطله کردم فکر هستید دبه عین خودتونم بود سفید مانتوتون که اين نه آخ -

 آرومي؟ االن – هانیه

 عزيزم آره -
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 نمیزني؟ شاخ جلو بیام من يعني -

 زنگ داشت خونه تلفن خونه رفتم و اشون خونه رسوندم رو رها شدم سوارماشین بشه خفه کرد اشـــاره رها

 دادم میخوردجوب

 بله؟ -

 بهنازم عزيزم سالم -

 خوبي؟ سالم -

 بیاد قرارشب فرزين کمک اينجا میاي خانومي مرسي -

 فردا براي دارم درس آخه -

 میمیرم تنهايي از دارم من بیا فقط خانم تبل نکن کار بیار وسايلتم ديگه میموني اينجا رو شب -

 باشه -

 کردم جمع وسايلو..  خل دختره.. سرجاش گذاشتم رو گوشي قطع سريع گوشي... منتظرم عزيزم قربونت -

 و کردم آرايش و پوشیدم سفید جین شلوار با رو جلوبستم ايي سرمه مانتو کوچیکم ساک توي چیدم رو همه

 خونه داخل بردم وماشینو داشتم نگه خونه جلوي شدم ماشینم سوار

 موندي؟ کجا خوبي سالم -

 ديگه بود ترافیک ببخشید -

 هستن خونه کیا -

 فرياد ماشین کاپوت روي گذاشتم دست اومد االن فريادخانم فرهادو منو -

 نبودي؟ دروغگو بهناز -

 چطور؟..  شد هول-

 خنکه خنک کاپوتش -

 ...راستش -

 بزني؟ زنگ گفت اون -

 شده؟ دعواتون باهم -
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 !!!!!!!نـــــــده جواب سوال با منو سوال -

 ببندم درنذاشت بهناز که شدم ماشینم سئار و برگشتم رو بودم اومده که راهي... آره میکني قاطي چرا خوب -

 چیه؟ بازيا مسخره اين -

 کاردارم خونه برم میخوام کن ولم بهناز شو خفه -

 باشي اينجا بهتره اونجا نمیاد فرياد امشب دارم کار باهات منم -

 بمیره بره نــــمیاد که جهنم بــــــــه -

 عصباني؟ انقد دختر چته -

 پیشونیم روي گذاشتم دستمو میلرزيد اعصبانت از داشت دستام

 کرد بغلم...  برم بذار بهناز کن ولم -

 بري؟ حالت اين با بذارم کجا میلرزي داري تو -

 کمک یادب يکي فرهـــــــاد...  فــــــرياد...فرياد -

 بهناز؟ شده چي -فرياد

 باهم هنازب به دادم تکیه و گرفتم دستاش دستموازتو سمتم فرياداومد.. تو ببريمش بیا نسیت خوب حالش تبسم -

 آورد قند آب برام بهناز کشیدم دراز مبل روي داخل رفتیم

 وخوردم گرفتم روازش قند آب... تويهو شي بخورچي اينو بیا -

 افتاد فشارم ببخشید هیچي -

 باش خودت مواظب بیشتر – فرهاد

 کردم تونونگران همه ببخشید سالم -

 گچ عین شده رنگش کن نگاه فــــرياد به هیچي که ما -

 داخل اومد..  کشیدم دراز فرياد اتاق تو رفتم بهناز کمک وبه پاشدم جام از کردم نگاهش پوزخند با

 خوبه؟ حالت -

 بیرون رفت و پاشد جاش از نمیدم جوابشو ديد وقتي...  -

 خودش به حقي چه کرده آدم عالمو مسخره منو اين امروز اوقت کنه منومسخره ندادم اجازه کس هیچ به من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

133 

 

 دوست اينوري بودم نکرده اش مسخره ودم آورده سرش که باليي هر بودمن داده رو کاريي همچین اجازه

 دارم دوستت همه بوداون اين...  میکنم خواروخفیفت خودتت عین نداره مشکلي بسیارخوب خان فرياد داري

 هلیا درآوردمش کیفم تو از میخورد زنگ گوشیم کرد اعتماد کس هیچ به نبايد االن که واقع!!!! دارما دوستت

 بود؟

 بله؟ -

 زهرمار -

 خوبي؟ -

 درد -

 تو؟ چته -

 کوفت -

 سالم -

 مار زهر -

 بزن حرف خوب -

 دادي؟ جواب رويي چه با بدي؟اصال جواب رو گوشي شد روت سفید توچشم -

 شرمنده -

 ..... بیاري در دلم از اينکه براي حاال خوب -

 ازتو که گفت گرفته ازدواجشون سالگرد براي مامان جشنه يه فردا بیاري در دلم از اينکه براي حاال خوب -

 بیايي بايد که تو خان فرياد براي اين البته میشم خوشحال بیاي ، بیايید کنم دعوت وهمسرت

 میايم داشت وقت بگم بهش باشه -

 آرايشگاه بريیم باهم بايد اينجايي فردا نمیشه سرم من نداشت داشتو وقت -

 بودم آرايشگاه ديروز تازه من خدا ترو نه واي -

 بدي؟؟ انجام بايد که کارو اين میپرسم ترو نظر چرا من اصال -

 هلیـــــــا -
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 میبینـــــــــمت -

 ... ولــي -

 دورهم همه پايین رفتم کردم عوض رو دخترلباسام اين دست از بابا اي..  کرد قطع رو گوشي و خداجافظ -

 شد من متوجه بهناز میزدن حرف داشتن بودن نشسته

 خوبي؟ -

 شدم بهتر آره -

 میکردي استراحت باال -

 کنم کمکت اومدم -

 عزيزم ندارم کاريي من -

 ديديم رو خانوم بهناز کردن کار و مانمرديم -فرهاد

 فرهاد داري رو خیلي -بهناز

 خونه؟ تو میکني کارم تو مستخدم همه اون وجود با که نمیگم دروغ – فرهاد

 خودش سمت کمربهنازوکشیدش دور انداخت دست فرهاد حرفم اين با...  کلفت يا گرفتي زن شما فرهاد آقا -

 زد لبخند يه بهناز..  منه سر تاج اين -

 بسه حاال خوبه -

 نیومد؟ برادرتون اين -

 گرفتم ازش نگاهمو..  باشه رسیده بايد االنا تا – فرياد

 برگشتن جون پسر يه با دقیقه چند بعد بازکرد رو در رفت فرهاد اومد در صدا به خونه زنگ حین همین در

 از تر تیره ابرويي چشمو و قهوايي موهاي بود فرهاد شیبه تغريیبا کردن بغل ديگرو وهم جلو رفت فرياد

 هیکلش براي بود ومعلوم بود بود تر کوچیک فرياد از هیکل ازنظر البته توپر و بلند هیکلي قدو موهاش

 ...کرد نگاه بهم ودقیق جلو اومد من به رسید داد دست بهنازم با کشیده زحمت خیلي

 چندسالشه؟ فرياد -

 21 – فرياد
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 دور انداخت دستشو کنارم اومد فرياد.. زبونتو خرده موش آخي: گفت که جوابشوندادم... عمويي؟ خوبي -

 گردنم

 خانومه تبسم من همسر ايشون -

 ....هستم فرياد برادر فرزين منم بختم خوش آشنايیتون از منم بله...بله اوه -

 ...خوشبختم -

 موييع میگه من به که چندسالشه کرده فکر بده پس کارشو اين تالفي بايد نشستیم رفتیم و دادم دست باهاش

 کجاست؟ سورپرايزت اين فرزين – فرهاد

 بیاد مامان که وقتیه مال اون -

 میديديم ما میاورديش خوب -بهناز

 چندسالشه؟ -فرياد

 چیه؟ اسمش -فرهاد

 خوشگله؟ -بهناز

 تنده آتیششون خیلي اينا بدم جواب رو همه يهو بپرسید نداريد؟ سوال شما خانوم تبسم – فرزين

 پرسیدن رو ها پرسیدني -

 11 سنشم ايمیلیه اسمش خوشگله آره -فرزين

 !!!!عضوموني کوچیکترين تو تبسم – بهناز

 اينجاست به... کردم واشاره سرم روي دستموگذاشتم.. نیست سسن به کوچیکي -

 میام؟ دارم من بگید فرياد به نمیموند يادتون همون براي بله اوه -فرزين

 

 

 بود شوخي اون -

 کردم باور من ولي البته -

 پندارد خود کیش رابه همه کافر...  هست يادتون تو چیز يه دقیقه سه ماهي مغز مثل خودتون حتما -
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 میمونه يادتون تو خوب خیلي چیز همه از شتر عین شماهم حتما -

 هابسه بچه -زد تشر فرياد

 میکني؟ تحملش چطوري فرياد واي - فرزين

 نیست؟ ات گشنه جون فرزين خوب -بهناز

 طفلي میده قورت رو بزرگه روده داره کوچیکه روده فقط نیستم گشنه نه -فرزين

 چیديم رو سفر و شدم بلند همراهش به منم آشپزخونه تو رفت بهناز

 شام بفرمائید آقايیون -بهناز

 بود نشسته فرياد کنار میز طرف اون هم فرهاد و من کنار فرزين و نستم کنارش منم میز س نشست فرياد

 شدم خوردن مشغول و گذاشتم هم مرغ و ريختم برنج مقدار يه خودم براي بود کنارش بهنازم

 نداريد؟ کاري هستین؟منظورمه چیکاره فردا راستي -فرزين

 باشه داشته کاريي هم فرياد نکنم فکر اصفهان کردم منتقلش بستم رو دستکم دفتر تمام که من -

 ندارم بخصوصي کار آره -

 بچرخم مقدار يه شهر تو برم میخوام فردا -

 بريم باهم بیار رو ايمیلي خوبه – بهناز

 ...ببینه همه از اول بايد مامان و اون خانم بهناز زرنگي خیلي -

 فرهاد؟ جونه نیست سرکاريي -

 دارم؟ مرض مگه من داداش نه – فرزين

 ...نه کم -

 ؟ میبريد منو حاال خب -

 بیرون بريم فرداشب -فرياد

 نمیايم ما بريد شما کردن دعوت فريادم از دعوتم دوستم مهموني من.. نمیشه نه -

 مهموني؟ چه -فرياد

 ...کرده دعوتمون مامانش ايناست هلیا مهموني -
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 ..نريد خوب -بهناز

 ...میشه ناراحت دستم از هلیا بهنازجون نمیشه -

 میگفتم چي ولي پسره اين روداشت چقد..  میايم ماهم يا میايد ما با يا خوب -فرزين

 کنم؟ دعوتتون که يست من مهموني آخه ولي -

 بامابیايد پس -فرزين

 بخوريد شامتونو میزنیم حرف درموردش بعدا حاال -فرياد

 میکردازجام تعارف وهي بخورم غذاموکامل بودکه من به حواسش فريادتمام خورديم آرومي محیط تو رو شام

 پاشدم

 پاشدي؟ چرا -

 جون بهناز ممنونم ندارم میل -

 ملکا غذامو و نشستم ناخداگاه که بود جذبه چهرش تو انقد... کردي ضعف پیش دقیقه چند همین بخور بشین -

 قهوه بهناز جاکرديم جابه و شستیم رو ظرفا تمام ماشین کمک با پاشدن و خوردن غذاشونو همه..  خردم

 چون میکرديم مطالعه بايد فردا باي فرياد اتاق به رفتم من شديم خارج هردو آشپزخونه از و کرد درست

 ازب کتابو بدن رونشونمون بندي پیکر تا بريم جسد يه از شکافي کالبد براي بود قرار و داشتیم پرسمان يه

 درروباز زمان هم فرياد درکه سمت کردم کتابوپرت عصبي نمیفهمیدم هیچي ولي شدم مطالعه ومشغول کردم

 چرخیدم...بودم درازکشیده روش من که تختي سمت اومد برداشت کتابو شد فرواومدخم پاش جلوي کردوکتاب

 بهش کردم وپشتمو

 عزيزم؟ ناراحتي من از -

 نزن حرف بامن ندارم باتوکاريي من -

 بدم؟ توضیح رو درس بهت میخواي..  دارم کار باهات که من -

 ... میخونم خودم بیرون برو نمیخواد -

 بزنیم؟ حرف باهم برگردي نمیخواي -

 ندارم باتو حرفي من گفتم -
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 خسیس آرنج تا دشتاش و صورتش که برگشت دوباره دقیق چند بعد ولي شد خارج اتاق واز پاشد جاش از

 تمرکزم نمیتونستم اصال شد نمازخوندن مشغول و کرد وپهن اش سجاده بخونه نماز میخواد که فهمیدم بودن

 سريع من طرف برگردوند سرشو و خوند رو نمازش بود فرياد پیش نگاهم همش بخونم درس تا کنم جمع رو

 گوشي کشیدو دراز تخت روي اومد و کر جمع نمازشو جا. میخونم درس مثالدارم که کتاب تو کردم سرمو

 میخوندم خودم براي رو درس بلند بلند منم... کرد خودشومشغول و برداشت همراهشو

 بخوني؟ تر آرم میشه -

 نمیشه نه -

 طوريي؟ اين نمیبره خوابم من ولي -

 خب بیرون برو پاشو چه من به -

 ...منه اتاق اينجا اينکه مثل -

 بامنه حق پس مهمونم اينجا منم -

 خوابیم کن تموم زود میاد خوابم داره من نمیدونم من -

 بخوابي؟ اينجا گفت کي اصال -

 میخوابم بخوام جا هر ما خونه اينجا رفته يادت -

 بغلش تو افتادم که رفت دستمو پاشم جام از خواستم تا..  میرم من پس -

 ديـــــــوونه میکني چیکار -

 باشي کنارم بايد مني زنه توهم که نره يادت -

 نمیخوابم کنارتو من -

 باشي من کنار رو امشب که میخوام ازت و شوهرتم من نیست تو خواسته اين -

 کار چطوربا تو..  زوره کارات همه..  فرياد متنفرم ازت – دادم هولش و اش سینه روي گذاشتم دستمو

 تو بزني دست من به میدي اجازه خودت به توچطور...  کنارمن بیاي میدي اجازه خودت به امروزت

 نگفتي بهش چیزي و بگه خواست دلش هرچي عوضي دختر اون ه کردي کاريي کردي خرد منو شخصیت

 گر مسخره بنده که خدانگقته همون خدا بري میخوني نماز که توايي بودي شنونده فقط و نشستي ساکت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

139 

 

 بگیري؟ نبايد ازش باشه زندگیش همه شايد کس هر غرو يادنداده خدا همون.. میشه کیفر سخت

 ...بخاطرکارامروزم متاسفم من -

 صبح تا بیرون اومدم اتاق از و برداشتم کتابمو کرد پاک اشکامو نمیخوره دردم به ديگه...  ديگه تو تاسفم -

 صورتمو دست شويي دست بودرفتم 5نزديکاي کردم نگاه ساعت به کردم رومطالعه درسام آشفته اعصابي با

 اشو تاحاالگريه کس هیچ که شادبودهموني که دخترم؟هموني همون من.. کردم نگاه خودم به آيینه ازتو شستم

 که ايني کردم آيینه تو دختر به نگاهي میکنم؟ گريه راحت چراانقد شدم انقدضعیف چرا بود نشنیده کس هیچ

 اومدم خونه از و روپوشیدم لباسام فرياد اتاق تو رفتم بیرون اومدم شويي دس از نمیشناختم رواصال بودم االن

 دم... دانشگاه براي گرفتم ماشین يه اونجا واز رفتم سرخیابان تا پیاده نبردم رو ماشینم گرفتم تصمیم بیرون

 نشستم بود دانشنگاه بید هاي کناردرخت که صندلي روي بودن جهااومده دانش وتوک تک شدم پیاده دانشگاه

  سمتم اومد ديد منو میادتا داره رضا محمد ديدم دور از شدم هانیه و رها ومنتظر

 

 خوبي؟ سالم -

 بخیر صبح سالم -

 دارم نقشه يه امروز خانم تبسم -

 بعد بذار محمد ندارم حوصله اصال -

 دستمون از میپره وگرنه بديم انجام امروز بايد فقط نه -

 میکنه کمکتم اون خوبه ام هانیه -

 برمیاد خودت دست از فقط نه میگم -

 چیه؟ -

 ...ونهخ سرد قسمت تو بريم بیان ها بچه اينکه قبل بايد ما کالس شکافي کالبد براي میري که کالسي اولین -

 کشیدم خفیف جیغ يه

 میترسم من بابا برو -

 بده کشیش و باش خونه سرد بیرون فقط تو تونرو -
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 کجابیاريم؟ از کلیدو -

 بامن اونش -

 بفهمن؟ اگه -

 بفهمن؟ میخوان کجا از -

 میشناسي؟ مگه رو هر مرده -

 بشناسم؟ بايد کجا از من جون بچه... فامیلمونه آره -

 کدومه؟ بدوني میخواي کجا از پس خب -

 دارشیشومیدونم نگه صندوق شماره -

 کني؟ چیکارش میخواي -

 ...میفهمي خودت -

 قتحقی براي بود گفته بود دوستش چون بود گرفت اونجا مسئول از کلیدشو رفتیم خونه سرد سمت به باهم

 ازتوکیفش سین يه میديدمش دور از داشتم داخل رفت رضا محمد و ايستادم بیرون من بره میخواد بیشتر

 خیار يه بعد و... مرده دستاي تو گذاشت و کرد باز مرده روي از رو کش رو و زد بهش گاز يه درآورد

 ها بچه میکردم غش داشتم خنده از مرده دست يکي اون تو گذاشت و زد بهش گازي باز آورد در ديگه

 خونه سرد توي بودبیان کرده شونوراضي زورهمه به ناظري استاد جاشم همین تا فرارمیکردن میديدن

 بیان که االنه بدو بريم -محمد

 کالس داخل رفتیم و بیرون اومديم خونه سرد از محمدرضا با

 رسید؟ ذهنت به ازکجا اينا تو -

 ...ما تقصیر میندازن مطمئنن شیطونیامون بخاطر تبسم ولي ديگه حاال -

 کنیم؟ چیکار حاال خب -

 زيرش میزنیم بلنده حاشا ديوار – گفتیم باهم جفتمون

 کرد سالم استرس با اومد هانیه خنديديم هردومون

 خونه؟ سر چرا حاال سرش به زده مردک اين ها بچه -
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 سرت خیر بشي دکتر میخواي فردا بگیري ياد بايد جون بچه -

 بدم انصراف میخوام من -

 بشید؟ دکتر میخوايد امیدي چه به شما خانم هانیه پس -

 کردن اغفال منو بشم دکتر میخواستم کردم غلط من واهلل -

 نداره ترسي بیايد شده که کاريي حاال -

 میزد موج ترس ها بچه همه چهره تو باشن خونه سرد در جلوي گفت همه به و کالس اومدداخل ناظري استاد

 :گفت گوشم کنار رضا محمد دفتراساتیدمیرفت سمت به که ديدم و فرياد عبورکنم خواستم که راهرو از

 ...ما گردن ننذازن بترس ذره يه تبسم -

 باشه... باشه -

 برمیداشتن قدم استاد تندتندپشت ترس از و بودن چسبیده هم به دخترا رفتیم راهرو داخل

 استادباالسرجسدايستاد

 و کشید رو جسد کاور زيپ ناظري استاد که اين محض به بودن کرده اونطرف روشونو همه کشید رو وکشو

 گاز خیار و سیب بودن ديده مخصوصا شدن خارج جیغ با و گذاشتن فرار به پا همه ديدن رو مرده ها بچه

 بودم ولوشده خنده از که من بود نايستاده کس هیچ محمد و ناظري استاد منو غیر بودن ترسیده همه بود خرده

 بیچاره ناظري استاد بود اومده در اشکش بود خنديده بس از نداشت من از بهتري حال محمدم و زمین روي

 ناظري استاد بشیم خارج خواستیم تا بیرون بريم سريع که کرد اشـاره محمد به بود وامونده دهنش تعجب از

 حالت تو رو ومره کشید رو کاور زيپ و کرد خارج مرد دسنت از سیبو و خیار سريع... کنید صبر گفت

 شديم وخارج گذاشت خودش اولیه

 

 

 شديم وخارج گذاشت خودش اولیه

 بود دوتا شما کار میدونم که من -

 ...ها آسونه زدن استادتهمت -محمد
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 فرارنکرديد؟ بقیه مثل شما چرا پس -

 بوده بابام شجاع پسر -

 داخل ماهم و درزد برد دانشگاه دفتررياست ماروبه...  میفهمي دانشگاه دفتررياست رفتیم شجاع پسر آفرين -

 کنه خدا داره چیکار اينجا اين ندارم شانس من چرا خدا بوداي اونجا فريادهم نمیشد بدترازاين ديگه واي شديم

 دوتا اين صداقت آقاي: گفت و ايستاد صداقت آقاي روبه نکرد صبر ولي بیرون بره کنه صبر ناظري استاد

 اين ولي شکافي کالبد براي برمشون کردم راضي هارو بچه مسیبت يه به زدن بهم منو کالس نظم جو دانش

 میکرد نگاهمون داشت پوزخند فريادبا دادن فراريشون دوتا

 شده؟ چي مگه ناظري استاد -صداقت آقاي

 کردن فرار ها جو دانش تمام سردخونه به من ورود وقبل مرده دهن گذاشتن سیب رفتن -ناظري

 :ادد ادامه بود اعصباني خیلي که ناظري استاد خنده زير زد کنه کنترل اشو خنده نمیتونست که صداقت استاد

 انداختن عقب درسم از جلسه يک منو صداقت آقاي نیست دار خنده

 میکنم رسیدگي موضوع اين به خودم من برسید کالس به بريد شما – صداقت

 شد خارج دفتر از جداشدو ما از اخم با ناظري استاد

 داريد؟ توضیحي چه خب -صداقت

 داريم زياد خواه بد برامون دوختن پاپوش استاد -

 چي؟ شما خانم -

 بوديم؟ ما میدونید کجا از اصال -

 کنیم برداري نمونه میتونیم بوده خیار و سیب روي که دهاني بزاق روي از -

 میکنم شکايت ازتون نبشه من کا اگه ولي نیست همه بکنید خب -

 میکنم اخراجش منم باشه کاردوستتون اگه اونوقت -

 بود خواهش پر چشماش تو که کردم نگاه رضا محمد به

 کنیم چیکار مابايد حاال خب -

 االن تا داشتید درستون داريدتوي کارها اين تو خالقیت که انقد دانشجوهااگه شما...  فداکاريي دوست چه -
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 سراج؟ آقاي بوديدنه پرفسور

 صداقت آقاي میگید درست بله -

 زبوني بلبل بره يادت تا بگیرم رو حالتو من صداقت آقاي میگي درست مارو زهر

 ماجازمید اگه االنم ببخشم نمیدم قول بشه تکرار اگه ولي ندارم باهاتون کاريي اينسري سرکالستون بريد -

 اب رفتیم و بیرون اومديم اتاق خنديداز بلند بلند خودش و میده قد کارا اين به که فعالتونه مغز بخاطر بريد

 داديم سفارش کیک با قهوه دوتا سلف سمت به رضا محمد

 يه که کنه کاريي میتونیست وگرنه نگفت هیچي آوردي سرش که بالهايي بااون سراج استا اين مرد چقد -

 کنن اخراجمون هفته

 بود باحال خیلي خدايش کرديما کاريي چه ولي -

 خانم تبسم شما پیش میديم پس درس -

 بودي؟ چي مدرسه تو -

 ييک صندلي کالس تو باريادمه يه نداشتن بهم کاريي بود خوب درسم چون ولي میکردم اذيیت انقد ومدرسه -

 بشینه اومد تا بیچاره دوختم رودوباره صندلي و گذاشتم مصنوعي س...چ زيرش و کردم پاره هارو معلم از

 حدنداره که کالس تو بودم انداخته راه بويي يه ترکید

 ديگه بودي کي تو واي -

 وت بود افتاده راه گندي بوي يه کنن شوفاژروشن خواستن تا انداختم نفتالین شوفاژمدرسه توي يبارم تازه -

 روز اون کردن تعطیل رو کالس که کالس

 بدجنس اي -

 باشي بوده مثبت بچه نمیاد بهت توچي -

 بیچاره زدم عفاف خونه بعنوان شمارشو نت تو رفتم کردم پیدا معلممونو شماره بار يه بودم که اونجا من -

 کرد عوض خطشو میخرد زنگ گوشیش کالس سر انقد

 کار؟ اين رسید عقلت به چطور بیچاره-

 چیکارکني امروز رسید تو عقل به که طور همین -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

144 

 

 هم اونارو داشتم کالس چندتا شد رفتن وقت کي نفهمیدم اصال که طوري بردم لذت خیلي بودن محمد کنار از

 ... هلیا دنبال میرفتم و میگرفتم دوش خونه میرفتم سريع بايد گذروندم

 

 برم بايد اول بیرون اومدم دانشگاه از... 

 بزنم؟ زنگ بهش يعني.. دنبالم میاد فرياد خب نه بیارم اينا فرياد خونه از ماشینمو بعد بشم حاضر خونه

 تو..  بپرسه بزنه زنگ خب..  بدونه؟ ازکجا بیچاره اون خنگ آخه... دنبالم بیاد بايد که میدونه خودش خب نه

 خودم با داشتم..  بندازي پوست آرايشگاه تو تا بمون پس...  نمیزنم زنگ من عمرا..  بگو بهش بزن زنگ

 هديگ دوساعت میتوني اگه آرايشگاه میرم دارم من سالم " بدم اس بهش گرفتم تصمیم آخرش میرفتم کلنجار

 " داد جواب فرياد که بودم خونه جلوي و گرفتم ماشین " کردم ارسال براش هم رو آرايشگاه آدرس دنبالم بیا

 رتساپ و کرد انتخاب گشادي مشکي بلند مانتو و گرفتم دوش يه داخل رفتم "دنبالت میام خودم بمون منتظر

 وشيگ نداشتم لباس هیچي انگار میکرد پیدا کمتر گشتم هرچي کردم توکمد نگاهي پوشیدم زيرش از مشکیمو

 زدم زنگ هلیا به برداشتم رو

 جانم؟ -

 هلي سالم -

 کجايي؟ تو خوبي -

 خونه -

 نمیايي؟ -

 بپوشم؟ لباسي چه نمیدونم فقط عزيزم چرا -

 کرد کچل منو آرايشگر اين بیا بپوش لباس يه خبرت -

 باش داشته جنبه میزنم حرف آدم مثل باهات دارم نکبتي -

 !!!!!!!!نداريا پتانسیلشو خودتم خدايي -

 رو؟ چي پتانسیل -

 ...زدنو حرف خوب -
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 ندارم؟ پتانسیل من میدي فحش خودت -

 چي؟ تو ادبم بي من گفتم ام ديگه ور شرو صدتا اومدم من خوب -

 بردارم؟ چي حاالبگو هلیا شو خـــــفه -

 عزيزم ديگه مجلسي لباس شلوارو باکت آقا و خانم رسمي مهموني -

 ...بدي جواب تا خودتو کشتي خدا اي -

 ..بیا بدو حاال -

 خداحـــافظ -

 خداحــافظ -

 هم زنبوري لونه ساپرت يه و ود رونم باال تا ودامنش بود کوتاهي کت که کردم انتخاب مشکي دامن کت يه

 شدم پیاده وجلوآرايشگاه گرفتم ماشین يه برداشتم رو لباسام ورني مشکي کفشاي با پوشیدم زيرش از

 بود ايستاده منشي میز جلوي که ديدم رو هلیا

 سالم -

 ...رسیدي زود باال رفته عملت سرعت آفرين -

 کنیم؟ چیکار بايد حاال خب -

 ...میداد ادامه خودش حرفاي به هلیا میايستادم اگه..  هوابیاد فرستاديم که آپولو اون جواب منتظريم -

 لذت همیشه میکرد آرايشم کسي که اين از آرايشگر دست زير رفتم بشیم حاظر بريم بدو میزني حرف چقد -

 میبرد خوابم کم کم داشت داد ادامه کارخودش به و پرسید رو لباسم رنگ گر آرايش میبردم

 ويه بود شده براق پوستم و بود داده حالت مشکي باسايه چشمامو ديدم آيینه تو خودمو پاشدم... شد تموم -

 از و بود رفته موهام کنار خورشیدي بافت چندتا بود بسته باال رو موهام و رنگ رژمسي يه و مسي رژگونه

 پوشیدم هم رو لباسام.  زدم الک دستامم بودبه شده ريخته صورتم جلوي موهام ديگه طرف يه

 پوشیدي؟ سانتیا خر پاشنه اين از دوباره تو – هلیا

 بلند پاشنه چیه سانتي خر ادب بي -

 ...بمونه ذهنم تو کن تلفظ ديگه بار يه نـــمیدونستم که من.. ااااااااا -
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 بود هماهنگ خیلي لباسش با که بود کرده سبز آرايش هم هلیا..  مسخره -

 تبســـــــــم -

 بله؟ -

 !!!!!!مندازي چنگول میکنم اخساس میکني نگاه بهم وقتي شدي وحشي خیلي -

 مال؟ سر تو بزني میخواستي يا بود تعريف -

 بیاي نمیذاشتم بودم فرياد جايي من تويـــــي ستاره امشب -

 چرا؟ -

 ..از اينم.. کفشت پاشنه از اينم.. موهات جلف طاليي رنگ از اينم آرايشت از اينم لباسات از اون چرانداره -

 قديسه خودش انگار ديگه کن تموم -

 چیم؟ من انگار -

 رفتم غره چشم بهش-

 چیم؟ من بگو هلیا جون -

 قديس -

 داره؟ معني که گفتي که ايــــــي جاال -

 اينا تو چیزي يه الهه -

 هستم که معلومه -

 نفس به اعتماد کنسرو -

 جــــــــو کپسول چیه -

 پايینه که گفت و زد زنگ فرياد.... بخدا میکشمت هــــــــــلیا -

 ؟ بیام شما با من نیست ضايع خیلي تبسم -

 شديم ماشین سوار باهم کشوندم دستشو.. نداره اشکــالي نه -

 ..سالم -

 نباشید خسته سالم - هلیا
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 عزيزم سالم..  زد چشمکي..  کرد من روبه...  خانوما سالم – فرياد

 هرا قوايي کرم کروات ويه میومد بهش خیلي رنگش بود پوشیده تیره قهواي کرم شلوار کت که ديدم تیپشو

 وت به ربطي چه دقیقا االن گفتي که اينا خوب..  بود خواستني خیلي عطرش بوي بود شد خوشگل خیلي... راه

 به مطمئني.. بیاد من چشم به تا بود کشیده زحمت انقد بچه کنم تعريف ازش خواستم همینطوري.. داشت؟

 ... ديگه هستم خودتو من خرعزيزم خوب..  تو چشم به پس خب آره..  ؟ تو چشم

 ؟توفکريي؟ شده چیزي – فرياد

 ...شد پیاده زودتر ما از هلیا رسیديم میديدم بیرونو داشت پنجره سمت کردم رو بودم قهرم باهاش هنوز

 شدي؟ چطوري ببینم کن باز روسريتو -

 ....نداره ربطي تو به -

 ...کني پاک بايد باشه بد خیلي اگه ببینم میخوام کن باز میگم بهت تــبسم -

 کنم پاک آخرش که ندادم پول -

 ببینم کن باز میگم تبسـتم نکن بازي من اعصاب با -

 میکرد،دستمال نگاهم خیره وقتي میومد خوشم بود مونده مات اولش ديد کردم شل روسريمو بااعصبانیت

 سمتم گرفت رو کاغذي

 کن پاک -

 چي؟ براي..  کرد نگاهش تعجب با -

 است زننده خیلي که اين براي -

 هستن من از بدتر همه مهموني يه اينجا ولي -

 ....بريم اينطوري ندارم دوست میگم منم بیان چطوري میکننکه عیین شوهراشون همه -

 نمیکنم پاک من ولي -

 مامت و بشم خارج دستش از نتونستم کردم کاريي هر گرفت فکمو برداشت دستمال يه خودش میکني غلط تو -

 گرفت هقم وهق پايین اومد اشکام..  کرد پاک چشمامو آراي

 منو کردي اجبار به مجبور نکردي کني پاک خواستم محترمانه ازت اولش نکن گريه -
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 چـه؟؟؟؟؟؟ تو به بیام اونطوري داشتم دوست -

 بزن حرف درست -

 کردم احساس دهنم تو خونو گس طعم دهنم تو زد يکي غافل نا..  کني؟ چیـکار میخواي نزنم حرف -

 احترام بايد همسرتم که نیست مهم برات اگه بزرگترم تو از من...همینه نزني حرف درست بعد به اين از -

 باشي داشته سنمو

 اومدي کردي نگاه سنیمون تفاوت به بازي هوس مرده يه تو..  زياده سنت میدوني خودتم خوبه -

 اخالقم من میدونستي که تو...  نه تره مهم خودت هوس نبود مهم برات من آيینده نه يا آره خواستگاريم؟

 تیپم میگردم اينطوريي من تومیدونستي میدم؟ پس رو چي تقاص دارم میکني؟ اذيتم داريي چرا چرا چطوريي

 ؟ کردي انتخاب منو چرا هستن اينطوري خانوادم شخصیتم

 تو تبسم..  داره کسي کمتر رو داري که معصومیتي چون کردم انتخابت..  دارم دوستت چون کردم انتخابت -

 جلوي ولي داري دوستم توام که میکنم احساس اوقات گاهي نیستن تو حرفاي اينا باش خودت.. نیستي اين

 من؟ بدم انقد چرا..  میگیري خودتو

 بهم تحمیلي خود يه و میگیري ازم خودمو داري که بدي کردي بازي بازندگیم که فرياد بدي آره.. بدي تو -

 نمیفهممت دوره هم از دنیاهامون تو من..  ندارم دوست هستمو که ايني من میدي

 کن سعي -

 ديگه ماشین منتظر ايستادم خیابون تو و بیرون اومدم کوچه از شدم پیاده ماشین از نمیخوام...  نمیخوام -

 ثلم راضي خود از مرد با زندگیمو نمیتونستم نداشتم ودوست فرياد من کنم تحمل نمیتونستم نداشتم طاقت

 کنم تقسیم فرياد

 عزيزم سوارشو بیا جوجوي -

 ..مردني الغر هیکلي و فشن باموهاي پسر يه کردم نگاه صدارو صاحب

 گمشو برو -

 ...نمیگذره بد باال بیا -

 کشید پنجره تو از رو پسره انداخت دست ماشینیه سمت میاد نشسته خون به چشماي با داره فريا ديدم دور از
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 افتادي؟ دنبالش چي واسه نمیده محلت نمیبني مگه زدي؟ زر چي نفهم مردک – بیرون

 من زن تاحاال کي از ناموس بي – پسره چشم پاي زد يکي فرياد پسره حرف اين با..  نامزدمه قا چه تو به -

 شده؟ تو نامزد

 دادن نجات رو میشد اونطرف طرف اين فرياد دستاي تو گوشت عین که پسره اون و بودن اومده مردم

 دستاي تو داشت دستم ماشین سمت برد و گرفت محکم دستمو سمتم اومد زمین رو کرد پرتش رو فريادپسره

 توصندلي ازترس که بود زياد قدري به میکردسرعتش گي راننده سرعت وبا شديم میشدسوارماشین له قويش

 .... بودم فته فرو

 ابونخی سر بذارمت که نیستم غیرت بي تو میدونمو ن بندازي جفتک ديگه سري يه بخواي بخدا تبسم – فرياد

 بیرون بذاري من زندگي از پاتو نداري حق نشه دنودنات رنگ موهات تا..( بلند میزد داد) ديدي؟ چي منو..

 دادم تکون سرمو ترسم از بود اعصباني خیلي...  میفهمي؟

... 

 .... بفهمي کن سعي آفرين -

 میري؟ کجا -

 نگو هیچي..  هیـــــــــــــــش -

 میريم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ کجا داريم پرسیدم من ولي -

 خونه -

 !!!!چــــــــرا؟ -

 اونجا نمیبرمت اينطوريي من چون -

 ...میشه ناراحت هلیا -

 قاطیه مجالسشون اونا که میدوني خودته تقصیر -

 اگه کرد اينطوريي کنم دفاع خودم از خواستم وقتي من آخه... میومد داشت اشکم پنجره سمت کردم رومو

 شانس اين به بزنن گند...  اه.. میکرد خواهي معذرت ازم کارش بخاطر بايد االن نمیشد مزاحم مردک اون

 خودم لعنتي و خراب بخت اين به کردم گريه بلند صورتمو روي گذاشتم دستمو
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 نکن گريه -

- ... 

 نکن گريه جان تبسم -

 …کرد پاک اشکامو گرفت دستمو سمتم برگشت کنار زد ماشینو نمیدم اهمیتي بهش ديد وقتي

 دنباي میخوام معذرت من تبسم ببین..  نکن گريه ديگه خوب خیلي..  میکني؟ گريه اينجوريي بمیرمم من -

 باشه؟.. ببخشي منو میخوام ازت االن... میکرد رفتار اونطوريي

 ببخشم؟ کارتو کدوم -

 دارم دوستت من خودت تقصیر همش عزيزم ولي وقته چند اين کردم اذيیتت خیلي وقته چند اين میدونم -

 روزي هي بفهمتت نمیتونم رفتارات تحمل سخته خیلي نمیبني منو و خوبي همه با ببینم نمیتونم زياد خیلي

 ... تحمل قابل غیر اينطوريي روز يه ولي خوبي

 ازت شدم خسته...  دعوا...  دعوا همش اينطوريي؟ نديدم که من ولي داريي دوستم میگي خوبي؟ خودت تو -

 ...ديدمت بس از بودي جلوم بس از شدم خسته بذار تنها شمل از اينا مامان اومدن تا منو خواهشا فرياد

 میخواي؟ اينطوريي -

 .. آره -

 نکن سواستفاده من رفتار اين از ولي...  میدم بهت فرصتو اين من بخواي تو که کي هر تا باشه -

 زنگ داشت تلفن خونه تو اومدم کردم خداحافظي ازش خونه دمه گذاشت منو.... خونه بذار منو حاال باشه -

 بود مامان میخورد

 ...خیال بي مامان سالم -

 ... معرفت بي دختر به سالم -

 آوردي؟ گیر بهترون ما از...  ها نزدي زنگ حاال تا چر -

 ... بپرسه مادرش از حالي يه که داره معرفت چقد دخترم بدونم میخواستم من -

 ...بکنم کارو همین میخواستم من خوب -

 خوبه؟ فرياد مادر؟ خوبي -
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 میايد؟ کي شما..  مرسي -

 عزيزم تهرانیم صبح فردا میوفتیم راه امشب -

 .باش خوت مواظب يا زود مامان -

 دارم دوستت...  عزيزم باش خودت مواظب توام حتما -

 ...مامان دارم دوستت منم -

 خـداحافظ -

 خداحــافظ -

 میکنه؟ عمل قولش به فرياد واقعا که میکردم فکر اين به داشتم..  دستگاه روي گذاشتم رو گوشي

 ورو اين آرايشگاهو همه اين بگم چي هلیا حاالبه..  کنم عوض رو لباسام تا کرد باز رو کمدم در اتاقم تو رفتم

 بهش آوردمش در کاور توي از شدم عروسم لباس متوجه که بردارم لباسي میخواستم... اين آخرشم اونور

 ... بخره رو لباس اين تا کردم راضي رو فرياد چطور اونروز بخیر يادش بود قشنگ خیلي.. کردم نگاه

 موهامم چون بیرم در تنم از نمیخواست دلم که میومد تنم توي انقد.. بپوشمش گرفتم تصمیم روش کشیدم دستي

 ...میدونم شدن عروس از چي من مگه ولي..  بودم واقعي عروساي عین بود شده تزئین بودم رفته آريشگاه

 هست؟ چي مشترک زندگي اصال

 ....برد خوابم خیال فکرو با و کردم عوض رو لباسام

******* 

 ساعت ولي نمیرسم که اول ساعت کالس به بود شده ديرم واي...  کردم نگاه ساعت به شدم بیدار خواب از

 فک اين با دارم دانشگاه توي که کالسي آخرين و دارم بافرياد که کالسي آخرين امروز واي...  شايد دومي

 خوشحالي از رفتم دو با مامان اتاق سمت به باشن رسیده بايد االن اينا مامان افتاد ياد ولي پاشدم خواب از

 از زهتا مامان ش تو پريدم و کردم باز اتاقشو بوددر شده تنگ براش دلم انقد نمیدونم..  کنم تحمل نمیتونستم

 بود تنش پوش تن حوله و بود اومده در حمام

 جون؟ تو؟بچه میپري میندازي سرتو است تويله مگه چیه کارا اين -

 شده تنگ برات دلم انقد شو بیخیال امروزو من جونه مامان سالم -
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 نیست آدم عین احساساتتم ابراز میدونم چه والــــله -

 ـان مـــــــــــامـــــــــــ -

 بغلش پريدم و کرد باز دستشو... جــــــانم؟ -

 دارم دوستت خیلي ماماني -

 زندگیمي همه تو دارم دوستت منم... میکرد موهاموناز که درحالي

 کردن؟ خلوتي چه دختر و مادر بگیره تحويل مارو يکي... به.. به -

 بود شده تنگ براتون دلم خیلي -باباجون بغل پريدم

 بود شده تنگ برات دلم منم بابا عزيز بشم شکلت قربون -

 داد فشار بغلش تو منو ومحکم

 مادر؟ نداريي دانشگاه تو مگه -

 بشه تموم که االناست اولم ساعت کالس ولي چرا -

 ....نموني جا بعديت ساعت کالس از که شو حاضر بدو خوب -

 بابايي؟ -

 جانم -

 برسوني؟ منو میدي افتخار -

 میرسه؟ چي اونوقت -

 ..دارم ماهي بزرگ بابا چه بدم نشون همه به میخوام بعدم..  خوشگل بوس يه -

 شیطون اي – داد فشار دماغمو نوک

 مصدا شدن پیاده موقع دانشگاه در جلو گذاشت منو بیرون زدمیم خونه از باباجون با و پوشیدم لباسامو سريع

 ما؟ کرايه خانم هي – کرد

 روي مداشت فرياد با که کالسي سر رفتم عجله وبا کردم خداحافظي ازش بوسید پیشونیمو اونم و بوسیدم لپشو

 اينطوريي..  شد رد کنارم از اعتنايي بي با اونم کردم سالم بهش باسر داخل اومد فرياد نشستم اول صندلي

 کردهمه شروع رو درس و میز روي گذاشت کیفشو صندلي روي نشست... فرياد آقا بچرخیم تا بچرخ
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 دش تموم کالس باالخره میداد درس وقفه بي و باهام بود کرده لج انگار اونم مینوشتم رو میگفت که جزئیاتي

 از خودشون واستاد کنه تدريس براشون نمیتونه ديگه که داد وتوضیح کرد خداحافظي و کرد جم وسايلشو و

 شد خارج کالس از و میگیره پي رو درس بعد به اين

 بده توضیح انگیزتو و بودي کجا کن اعتراف سريع زود...  بپیچون خانوم سالم – هانیه

 ... میرسونن سالم خوبن همه خوبه مامان خوبم من سالم -

 بودي؟ کجا بگــــــــو بپچوني نکن سعي منو بگم من نیست نیاز گفتي خودت که حاال خوب -

 بودم مونده خواب بعدشم بود اومده مامان عزيزم -

 نبود؟ مامانت مگه -

 نمیدونستي؟ نه -

 بودي؟ کي پیش وقته چند اين بدونم؟ بايد کجا از -

 ... اونجا بود اومده فرياد -

 بريم بايد پاشو پاشو شد بدتر ديگه حاال..  آهــان -

 کجا؟ -

 نه؟ يا شدي مامان بدونم میخوام -

 خالفت فکر اون با هانیه کنن سرت تو خاک -

 کنم؟ باور يعني -

 هــــانیه؟؟؟؟؟؟ -

 میموندي؟ بیدار شبا مگرفتي؟ ياد ازش خوندنو شب نماز داشتي حتما پاکي تو..  کردم باور باشه باشه خوب -

 هـــانیه؟؟؟؟؟ -

 خفه من میگي من به تو که فحشه نوع ه هانیه میکنن فکر همه االن نکن هانیه...  هانیه انقد هانیه مرض اي -

 میشم

 زا داشت که گفت رها اينو..  میشي خفه تو میشه گفته بلند باصداي وقتي که ورده نوع يه هانیه عزيزم نه -

 میومد سرمون پشت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

154 

 

 جون رها خوبي سالم -

 زمین میزديم دانشگاه جلوي مارمولکي سوسکي میگفتي شده سنگین سايتون خانــــــم تبسم سالم -

 صبح موندم خواب بخدا -

 رهمی که پرست آفتاب عین که میگفتي چي يارو اون با داشتي االن تا خودت تو ببینم وايسا هــــوي – هانیه

 هانیه سر تو زد يکي رها..  میکرد؟ عوض رنگ رنگي مداد جعبه روي

 میکرد تعريف گرفته اينترنت از که جالبي هاي برنامه از يکي مورد در داشتم هانیه خرابه فکرت -

 اينرتن؟ از -

 نداره حرف باندشم پهناي کولرشون کانال از بابا نه -

 ؟ میکني مسخره منو حاال -

 بندازم دستتون نکرد خدايي يا کنم شوخي شما ا بخورم شکر من -

 نتونستم ديگه من که آورد در باش بامزه شکلکي رها که کرد حرکت م از وجلوتر!!!!!!! . خوبه آفرين -

 رها حرکتش اين با شد رها ومتوجه.  کرد نگاه پشتشو برگشت هانیه خنديدم بلند و بگیرم امو خنده جلوي

 افتادم راه پشتشون باخنده منم حیاط طرف به دويد

 !!!!!میده گیر بهمون میاد يکي االن شديد بچه مگه...  کنید بس بابا -

 وايسادن زدن هم سر تو کردنو دعوا کلي عد

 بزرگ مامان بابا: گفتن هردوتا کردن نگاه هم به..  ايد بچه جفتتون -

 باهاشون چنداني دوستي درسته بود گرفته بغضم ود شده جم چشمام تو اشک خداحافظي موقعه زديم حرف کلي

 داشتم رو خوشي لحظات باهاشون ولي نداشتم

 بزرگ مامان بابا: گفتن هردوتا کردن نگاه هم به..  ايد بچه جفتتون -

 نباهاشو چنداني دوستي درسته بود گرفته بودبغضم شده جم توچشمام اشک خداحافظي موقعه زديم حرف کلي

 میري؟ داريي واقعا يعني – هانیه داشتم رو خوشي لحظات باهاشون ولي نداشتم

 برم میخوام بودم گفته که من عزيزم -

 میشه تنگ برات دلم -
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 میشه تنگ برات منم دل – رها

 نداد ادامه هم هانیه کرد نگاهش طوري يه رها..  میشه؟ تنگ دلشون مگه هم(کپک)  سیمیشا کیف – هانیه

 !!!!!!!!داري دل فقط دور به آدم از تو فقط نه – رها

 هستم تون همه منتظ عروسي روز راستي..  نکنید شروع دوباره ها بچه -

 رو کاريي هیچ دماغ و دل تخم توي کشیدم دراز خونه رفتم بیرون اومدم دانشگاه از کرديم خداحافظي هم از

 .... فرياد با رفتارام و دادم انجام حاال تا که کارايي به کردم فکر چیز همه به نداشتم

********** 

 پا که راحت انقد شدم مات احتي به من نداره سهمي هیچ توش عروسش که عروسي عروسیمه روز امروز

 همیشه شطرنج تو کرده واگذار فرياد به رو صحنه وزارتاين مامان نبودهو من زندگي انگار که کشیدم پس

 نفوذي با وزيرا میفمم االن ولي وزير دوش هارو مسئولیت همه ولي نمیده انجام خصوصي به کار شاه میديدم

 عین مامان بده انجام رو کاريي هر میکنن ومجبورش میکنن خودشون مغلوب رو شاه وزارت توي دارن که

 ولي دادم گوش میده گوش شاه حرف به همیشه که شناس وظیفه سرباز يه مثل منم شد فرياد مغلوب شاه يه

 و مستبد مرد يه اون کنم عوض فرياد به نسبت نظرمو نمیتونم کرده اونه عفعي يه شاه پشت اينکه از غافل

 کشیده خودش که هايي سختي نداره دوست اون میکنم درکش گذشت من از راحت خیلي مامان.  خودخواهه

 میزنه چنگ ريسماني هر به دنیا تارک شده و کرده امید قطع داره که بیماريي با میکنم درکش بکشم منم رو

 بدبختیم؟ قیمت به قیمتیي؟ چه به من داشتن نگه باال آخا بگه بهش کي يه ولي داره نگه باال منو تا

 ور هیچز ديگه من زدن پا دستو آرايشگاه رفتم جون نازنین مامانو با و پوشیدم لباسمو خیال فکرو عالمه يه با

 اومدم خودم به آرايشگر باصداي باختم من کنم قبول بايد نمیکنه عوض

 مامان کمک به..  کنم درست برات همونو کن انتخاب داري دوست که رو مدلي يه ژورنال تو از عزيزم -

 کردم روانتخاب وساده قشنگ خیلي مدل يه

 ...کرده سفارش کلي االنم کني آرايش خیلي نداره دوست فرياد باشیبهتره ساده عزيزم خوبه همین – نازنین

 میگنن نقاشي صورتو انگار بود جذاب خیلي کردم انتخاب ديگه مدل يه کنم لج فرياد با داشتم دوست ولي

 ريدخت کنم نگاه آيینه تو نذاشت شد تموم کارش شدوقتي مشغول اونم آرايشگر به دادم و کردم انتخاب همونو
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 زا آيینه جلوي آرايشگربردم خانم کردم تنم لباسمو وقتي پوشیدم لباسمو و کرد درست برام هم رو ناخنم اومد

 گاهن برگشتم شنیدم صداهايي سرم پشت ا بود شده زيبا خیلي میومد بهم خیلي نمیشد باورم میديدم که چیزي

 بغلش پريدم شدم خوشحال خیلي هلیا ديدن از اومدن رها و هانیه و هلیا ديدم کردم

 !!!!!!اومدي که مرسي -

 يه بیشعور تو ولي داد توضیح بهم و زد زنگ شب همون فرياد نیومدم تو بخاطر میخورمت که نزن حرف -

 ...نزدي زنگ

 بزنم زنگ میکشیدم خجالت کنم باور عزيزم ببخشید -

 اينجا بريـــــم بیا..  گرفت رو رها دست بعد شده؟ خوشحال هلیا اومدن براي فقط خانم تبسم آهـاي – هانیه

 کرد بغلش پشت از...  نیست ما جاي

 اومديد که ممنونم تون همه از خانوم حسود -

 رو هم کاله و پوشیدم رو لباسم کوتاه کت..  اومده فرياد که بريد میزنید حرف بعدا حاال ها بچه – مامان

 بولوز با سفید شلوار کت بود شده خوشگل خیلي بود ايستاده در دمه ديدم و فرياد بیرون اومدم و گذاشتم

 نمیزد پلکم بود مونده باز دهنش سفید کروات يه و مشکي

 خوردي؟ دوستمو آقاهه آهــاي – هانیه

 ....کنیم تالفي میاورديد سرمون کالس سر که بالهايي تمام وقتشه حاال – رها

 ... میوفت ره کارم زنگ يه با عزيزمنه دوست جديدتون استاد نکنید اشتباه خانوما

 آقا؟ اينطوريه – هانیه

 ... بله -

 عزيزم هانیه کن بس -

 ذلیلي شوهر که واقــعا -

 فارشس که بود آتلیه مخصوص که باغي وبهسمت بشم ماشین سوار کرد کمکم و بقیهبوسیدم به اعتنا بي فرياد

 روي اومدمن خوشم خیلي ازعکسا ازيکي ولي نگرفتیم که ژستايي چه بهتره نگم هرچي...  بوديم داده عکس

 میکرد تنظیم رو دوربین داشت عکاس تا من روي بود شده خم باال از وفرياد بودم کشیده داراز صندلي يه
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 نشد؟ تموم – بوسید و لبم روي گذاشت لباشو

 میکنه نگامون داره عکاس ديدم کردم نگاه

 ...کنیا شیطوني نشد قرار دوماد آقا -

 عروسي يعني شديم پیاده تاالر وجلوي کردم تنم رو کالهم کتو دوباره ردم کمک فرياد گرفت عکسارو باقي و

 بود؟ جدا

 فريـــــــــــاد؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 جانم؟ -

 جدا؟ عروسي -

 چطور؟ آره -

 باشه؟ نبود قرار توباغ مگه ولي -

 بگیرم؟ باغ تو وضع اين با داري انتظار نکنه -

 فـــــــــرياد؟ -

 !!!!!!!جانم مرضو -

 بودي؟ نگفته من چرابه -

 وقتاست همین براي کن انتخاب درست لباساتو میگم وقتي خودته تقصیر -

 نمیکنم عمل شرات به منم پس -

 بشم راحت که جداگرفتم رو عروسي نمیدي گوش حرفم به تو میدونستم اولم از من نداره اشکالي نکن -

 سمتمون اومد هانیه شدم پیاده ماشین از حرص با

 بوديد؟ کجا االن تا – هانیه

 آتلیه – فرياد

 شده؟ پاک تبسم چهارساعته و بیست رژ همونه براي آهان -

 !!!!!!!هانیه -

 گذشت؟ خوش -
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 اصال چه تو به -

 حاال میگم بهت باشه عزيزم افتادي راه -

 جايگاه به تا گفتیم گويي آمد وخوش سالم همه به تاالر داخل رفتیم گذاشتمو فرياد حلقهدستاي دستموتو

 مردونه قسمت تو رفت مدتي بعد فرياد رسیديدم

 خانوم؟ عروس خوبي – هلیا

 دارم استرس فقط -

 میترسي؟ -

 خیلي -

 اصفهان؟ میريد امشب -

 !!!!آره -

 شنید آخرو جمله که سمتمون اومد هانیه..  نداره بهت کاري است خسته پس -

 کنیه گم رد کارابراي اين کردن قبال کاراشونو اينا – هانیه

 نکن شروع دوباره هانیه شو خـــفه -

 شما بده ادامه جان هانیه بگو شد؟ چي..  چي – هلیا

 ماشینشون؟ تو کاراي يا بودن خالي کالس دنبال دوتاهمش اين که اين از کجابگم از والــله – هانیه

 حد؟ اين تا يعني -

 يادبودفر تواتاق سره يه تودانشگاه تبسم بدون فقط..  بگم نمیشه روم ديگه مونده ترشون گسترده کاراي.. اوه -

 کجاست؟ اتاقش نمیدونستم اصال من میگي چرت چرا -

 میرسید حساس قسمت به داشت نگو هیچي تو – هلیا

 سمتمون اومد رها

 نگرفتم اش خفه همینجا نزدم تا ببر اينو بیا رها -

 کنن بگوغريبي داشتي کاريي جون تبسم میرم من خوب:  گفت من.. بامن هانیه بودکه شده ترسناک خیلي لهنم

 مخوص که قسمتي به رفتیم فرياد منو کنن پخش شامرو خواستن بود خوبي خیلي شدشب دور ما از سريع و
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 بهم گیرمیده توعروسیمم اورد سرم عروسیم تو که باليي بخاطر هنوز قهربود بهاش...  ودامادهست عروس

 کنتاکي بلدرچینو تا جوجه و کباب مرغو از مخلفات باهمه کامل میز يه صندلي روي ونشستیم گرفت دستمو

 ذارب شماغذا غذابخوريم نمیذاشت که هم بردار فیلم اين بشقاب تو ريختم...  برداشتم تبريزي کباب مقدار يه

 از و شد تموم بازيشون مسخره باالخره ولي کردن خورد اعصابمو ايشون دهن غذابذاريد شما ايشون دهن

 بیرون رفت اتاق

 رفت باالخره اوفــــــــــــف -

 مراسم؟ از اومد خوشت بود چطور -

 بود افتضاح -

 بودن راضي که همه ولي -

 کردي کوفتم وزمو بهترين اخالقت اين با که مرسي راستي...  نیومد خوشم من باشن راضي همه -

 جلومهمونا بیاي اونطوري بذارم نمیتونستم کن باور عزيزم نباش ناراحت من دست از -

 نمیبخشمت کردي خراب امشبمو اينکه براي ببخشمت کردي که کارايي براي روز يه اگه فرياد -

 بود خودت براي کردم هرکاريي من -

 گرفت ودستمو غذاکشید از دست.. کردم نذاربغض سرپوش خودت هاي روخواسته -

 بامیل عروسي يه حاضرم نبودي راضي امشب از اگه دارم دوستت واقعا من نیستي متوجه تو عزيزم -

 نکن بغض اينطوري ولي بگیرم خودت

 میلي ديگه منم کشید موهاش تو دستي کالفه..  بگذرم هام خواسته همه از بايد باتو زندگي تو نیست مهم -

 گفتم فرياد روبه پاشدم جام از غذا به نداشتم

 سريع کن تمومش ندارم بازي دلقک حوصله ديگه بريم پاشو خوردي غذاتو اگه -

 شديم خارج اتاق از باهم رسوندو بهم درخودشو دمه که بیرون واومدم نموندم منتظرش

 باباجون مامانو از و رفتیم آقاجون خونه به بافرياد شدن رفتن آماده همه و داشت ادامه مهموني ديگه مقدار يه

 پايین داد رو شیشه فرا پنجره دمه اومد مامان که شدم ماشین سوار و کرديم خداحافظي

 جون؟ مهسا بله -
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 پسرم ازت داشتم خواهشي يه -

 بفرمائید امر -

 يپا پابه برسه سن اين تا دارم عزيزودوستش برام چقد تبسم که میدوني خودت جان فرياد...  کنه خداحفظت -

 چیزي تودلش کن تحملش بخوره تکون تودلش آب نذاري میخوام کردم پدربزرگش بي و کشیده سختي من

 میسپارمش تو به خدابعد به اول میگم خودش جلوي میشه پشیمون کاراش از زودم میشه زوداعصباني نیست

 هستم شمامواظبش از بیشتر مهمتره خودم از برام تبسم باشي مطمئن -

 عزيزم بشید بخت خوش -

 پیشت میام زود.. زود مامان -

 !!!!جانداري اينجا تنها بیا اومدي باشوهرت وقتي نمیخواد -

 مامان؟ -

 برام خوشحالم منم باشه پشتت خیرشوهرت دعاي اگه بذارمیدوني احترام بهم مادرتم هنوز اگه هـــــیس -

 خداحاظ..  بهتره ديدنت ازصدبار

 دور انداخت دست فرياد بودمو من رونداشتم کس هیچ ديگه بود گرفته ام گريه افتاد راه وفرياد خداحافظ -

 کردم نگاه وتوچشماش کردم سربلند گردنم

 عزيزم بغلم تو بیا -

 نام خیلي بیرون بیام بغلش از نمیخواستم ولي شدم آروم کم...  کم کردم گريه و اش شونه روي گذاشتم سرمو

 بودآغوشش

 پیشش رمتمیا خودم مامانتوببیني خواستي هروقت نکن خوتواذيیت خانومم تبسمم -

 میدي؟ قول -

 دارم؟ شرط يه ولي....  میدم قول خواستي که هروقت عزيزم آره -

 چي؟ -

 ببخشي منو اينکه -

 پنجره سمت کردم رومو..  عمرا -
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 قول؟..  کنم جبران میدم قول عزيزم -

 نچ -

 کني؟ اذيیتم میاد دلت دارم دوستت نقد که من -

 بکني اذيتم جوره همه...  میاد تودلت جورکه همون آره -

 نم مگه بود حقش ولي برگشته جنگ از انگار بود خسته خیلي دوخت چشم جاده به و نگفت هیچي يگه فرياد

 حرف کسي اصفهان تانزديکاي نمیفهمه حرفمو که بگذرونم باکسي روزمو و شب بايد که کردم گناهي چه

 نزد

 کرد صفیهي اندر عاقل نگاه يه...  بده؟ همسرشونشون فرزين نبود قرا مگه راستي -

 !!!!!!!!نمیکنم باور من زنمه بگه بده نشون بیاره رو يکي اگه اون -

 چرا؟ -

 کنه؟ ازدواج چرا ديگه هستن زن از بهتر براش که هستن کسايي میکنه اراده ولي نداره چا -

 چي؟ بچه پس نمیشه دلیل که اين خب -

 خانواده چه ديگران ادن بازي فقط کارش ندارن نقشي هیچ توش احساسات که ست موجودي يه فرزين ببین -

 نشي نزديک بهش کن سعي... میاد خوشش کنه بازي اينکه از غريبه چه و

 ... نمیوفته اتفاقي هیچ کنه خراب خودشو زندگي اينکه غیر اينطوري مزخرفي آدم چه -

 ايراد و عیب انقد ولي بگیر زن براش میخواست مامان پیشا وقت چند نمیشه حالیش حرف اون ولي دقیقا -

 شد پشیمون مامان که گذاشت بیچاره دختراي روي

 برمیداره کاراش از دست و میخوره سنگ به سرش بعدا جوونه خب -

 ...خداکنه -

 و....  کرد رد رو خیابونا فرياد اصفهان رسیديم...  نداشتم ايمان زدم که حرفي اين به خودمم چرا نمیدونم

 خانومي شو پیاده – داشت نگه شیک خیلي مسکوني مجتمع يه جلوي

 دارن قرار ما پشت درست ماشین يه با هم اينا فرهاد مامانو ديدم شدم پیاده ماشین از

 کنیم؟ زندگي باهم بايد جايي همچین وي -
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 ... میشینه پائین مامانم هستن رويي روبه اينن بهناز داره خودش براي واحد يه ايي خانواده هر عزيزم نه -

 در و شديم خارج آسانسور از سوم بیستو طبقه و شديم آسانسور سوار شديم ساختمان داخل باهم و کرد کمکم

 يه نبود معلوم چیزي بودکه بزرگ نسبتن راهرو يه بشم وارد کرد اشاره بادستش کردو باز رو 210 واحد

 کرم دکوراسیون با متري 211 تقريبا بود قشنگي خیلي کردخونه روشن فريادبرقارو رفتم جلوتر که ذره

 بود من عالقه مورد رنگ همیشه بودآبي کرده ايجاد قشنگي هارموني ايي فیروزه آبي و عسلي

 ؟ قشنگه -

 .. هستم آبي عاشق من!  عالیه -

 میدونستم -

 کجا؟ از -

 هي به افتاد راه جلوتر خودش و..  ببیني؟ اتاقمونو نمیخواي..  میبري کار به آبي همیشه تیپت تو که اين از -

 تو برم کرد اشاره و درروبازکرد آخرين داشت قرار اونجا خواب اتاق تا سه تقريبا که رفت ديگه راهروي

 بارنگ خوابي اتاق آرزوشوداشتم همیشه که خوابي اتاق همون نداشتم باور میديم که چیزي از زدم برقو يکلید

 و بودن آبنوس چوب از همهگي که آرايشي میز و کمدوتخت ست يه و ايي سرمه فرش و ها پرده ايي سرمه

 بودن پوشونده روروشو رز گالي با که سفید بارويه تختي بود من رويايي خواب تخت همون خوابم تخت

 ...عالیه اينجا فرياد -

 ...ايي سرمه چي همه کردم درست چشمات رنگ به اينجارو اومده خوشت که خوشحالم -

 شدم موقعیتم متو سريع ولي کردم اش گونه روي از بوس يه بغلش وپريدم کنم کنترل خودمو نتونستم لحظه يه

 کردم گیري کناره ازش

 !نداري آمادگي توهم ومیدونم ام خسته خیلي امشب باهم داريم مشترک زندگي يه االن ما تبسم ببین -

 ولي میشدم دور قدم يه من نزديکم میومد اون که باهرقدمي سمتم اومد...  چي؟ برايه – پريد دهنم از نخداگاه

 کمرم دور دستشوانداخت برد بین از رو وفاصله کرد قدماشوزياد سرعت اون

 عزيزم شدن يکي براي -

 ... من ولي -
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 منوواز باش راحت...  کناريي اتاق تو میرم منم بخواب امشبوخوب همین براي ايي خسته امشب میدونم -

 و انداختم روتنم وحوله گرفتم دوش يه حمام ورفتم درآوردم لباساموازتنم شد خارج اتاق واز جداکرد خودش

 ..... برد خوابم وسريع فکرشومیکرم که بودم ازاوني ت خسته کشیدم دراز تخت روي

****** 

 تو اومد خانومي شد باز اتاق در....  کجام بیاد يادم تا کردم نگاه ونور ورو اين به پاشدم خواب از

 بخوريد صبحانه منتظرتونه آقا بیرون بیا شدي بیدار عزيزم سالم -

 ؟ شما -

 ... میگن بهتون خودشون آقا بپوشید اينارو بگیريد دوش يه - تخت روي گذاشت لباسامو د لبخند يه

 .. باشه -

 و پوشیدم لباسامو گرفتم دوش يه پاشدم تخت روي از سريع بیرون رفت اتاق از!! کنید صدام داشتید کاريي -

 ... آشپزخونه رفتم

 ســــالم -

 بشینم کرد واشاره بیرون کشید کناريشو صندلي زد لبخند يه کرد بلند سرشو فرياد

 ديشب؟ خوابیدي خوب عزيزم سالم -

 نبود بد هـــــي -

 مربا؟ يا شکالت يا خامه میخوري؟ چي صبحونه..  خوبه -

 بیدار صح که خانومي اون میگرفت لقمه برام خودش و جلوم گذاشت رو مربا ظرف...  دارم دوست مربا اوووووم -

 بود شده

 کي؟ اين بپرسم بود رفته يادم آخ اومد

 نداريد؟ نیاز چیزي آقا -

 خوريد؟ خودتون خانوم ملوس نه -

 ... نکنه درد دستتون آقا بله -

 ؟ يکي ايشون فرياد -
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 ما سمت برگشت خانوم اون.. صبرکنید ملوس -

 آقا؟ بله -

 تا و اومده ازتهران باما ما خانواده براي احترام قابل هم خیلي و روزگاره ماه خانوماي از يکي خانوم ملوس ايشون -

 ايي موقعه

 ونوکارات همون طبق تا مینويسم رو خانوم خودم کاريي برانامه من خانوم ملوس..  هستن ما کنار اينجاهستیم ما که

 بديد انجا

 آقا چشم -

 ... بشه معلوم تبسم کالساي دقیق زمان تا صبرکني بايد فقط -

 ؟ برم من...  نداره اشکالي آقا باشه -

 بري میتوني -

 ؟؟؟؟؟؟ فرياد -

 جانم؟ -

 میشه؟ شروع ک از دانشگاه کالساي -

 بهت میگم اومدم که شب بگه بهم تا سپردم دوستام از يکي به امروز تا -

 چي؟ ماشینم -

 چندوقت اين همین براي باشه زندگیم تو کسي پول ندارم عادت من برات بود خريده ماشینوپدربزرگت اون -

 دستت من ماشین

 کنم فکريي يه هفته آخر تا باشه

 داشت؟ بابايي به ربطي چه بود خودم مال ماشین اون -

 هلنگ از يکي نخواستي عزيزم میخرم برات يکي خودم که گفتم نداره فرقي بود خريده مجد آقاي که باالخره -

 برات خودت ماشین

 تلفن بغل دفترچه توي کارمو محل شاره راستي...  برم بايد دارم کار من بخور رو ات صحانه هم حاال..  میگیرم

 کاريي نوشتم
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 توي بده خبر بهم قبلش بري خواستي جايي...  بیمارستانه شماره هم است کارخونه شماره هم بزن زنگ داشتي

 تا نرو هم شهر

 صندلي پشت کتشواز و زد موهام روي به بوسه يه...  خانومي میشي گم نمیشناسي رو جايي چون ثانوي اطالع

 ورفت برداشت

 خوردم رو ام صبحانه

 کنم؟ جمع خانوم -

 میگم؟ درست خانوم ملوس آره -

 خانوم بله -

 دارم کارت اتاقم تو بیا دادي انجام کارتو اومـــــــم -

 اومد که کرم استراحت مبل روي چشم میگه فرياد به باشه میگه من به جالبه..  باشه -

 داشتید؟ امري جانم -

 میکنم درست خودم همیشه غذارو نمیزنید غذا به دست فقط..  کاراباشماهست همه خانوم ملوس ببین -

 رفت و داد تکون سرشو و نشست اشک چشماش تو بعدش ولي خنديد

 بود؟ چش اين وا -

 وشمگ توي پیچید مامان گرم صداي بوق چندتا بعد که برداشتم و گوشي..  بزنم زنگ يه مامان به گرفتم تصمیم

 !!!!!!ماماني سالم -

 بشم فدات الهي مادر تويي تبسمم -

 مامان؟ خوبي -

 خوبي؟ خودت تو..  میشم ترهم خوب صداتومیشنوم وقتي گلم آره -

 جون مامان آره -

 خوبه؟ حالت -

 .. میپرسي منو حال انقد چرا حاال مامان آره -

 نداري؟ چیزي درديي کمر مادريي بدنوم میخوام -
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 عین اونم بگو جون نازنین به داشتي کاريي – شدم سرخ خجالت از بود ديشب منظورش شدم مامان حرف متوجه

 اگه بدون من

 بگو فريا خود به نشد روت

 ...مامان -

 جام -

 .. خوبه حالم من -

 سرخ بیشتر من میداد ادامه هرچي مامان واي...  که نیست طبیعي چیزغیر اينم بدوني خواستم عزيزم باشه -

 اشتباهي میشدعجب

 زدم زنگ کردم

 عزيزم خالي چقد جات نمیدوني -

 برگردم؟ میخواي -

 رفت؟ يادت ديشبم حرف حرفیه چه اين مادر نـــــــــه؟؟؟ -

 نداريد؟ کاريي خب جون مامان يادمه نه -

 باش هم فرياد خودتو مراقب عزيزم -

 خداحـــافظ...  چشم -

 خداحـافظ -

 نبود هک چیزي تنها به حواسم ولي تلوزون به ونگاهم بود دستم کنترل کردم روشن وتلوزيونو کردم قطع رو گوشي

 بود اي برنامه

 دباي میترسیدم واقعا بود شب پي فکر تمام ولي کردم مشغول جوريي يه رو خودم ظهر تا میشد پخش داشت که

 فرياد جوريي يه

 داخل اومد وفريا کرم از رو در اومد زنگ صداي اصالنداشتم آمادگیشو صبرکنه مقدار يه فعال تا میکردم آماده رو

 ... نباشي خسته سالم -

 نرفته؟ سر ات حوصله امروز بود چطور..  عزيزم نباشي خسته توام -

 ... رفته سر ام حوصله خیلي چرا -
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 مامان پیش پائین میرفتي خوب -

 ... آخه -

 وکتش نمیرفت سر ات حوصله حداقل میرفتي توهم هستن اونجا االنم پائینه سره يه بهنازم عزيزم نداره آخه -

 وآويزون گرفتم ازش

 میشه شروع کالسا فردا از زد زنگ دوستم راستي...  کردم

 خوبه خیلي آخجون -

 نداريي؟ نیاز چیزي -

 فعال دارم چي همه نه -

 گشنمه خیلي بیار ناهارو پس خوب -

 !!! فرياد -

 /جانم -

 شده؟ چیزي –..  گرفت دستمو بشم رد کنارش از تاخواستم.  کن ول هیچي -

 کن ول نیست مهمه چیز گفتم که من نه -

 بگو تبسم میاد بدم نصفه حرف از من -

 گرفتم نفس به اعتماد ازچشماش که کردم نگاه بهش ؟ میشه..  بگم چطوري يعني...  خوب... خوب -

 ندارم آمادگي فعال من -

 ؟ دانشگاه براي -

 تره سخت خیلي دادنش انجام سخته انقد گفتنش واي...  براي خوب براي نه نه.. نه -

 نباشیم باهم فعال میخوام من ببین -

 چي؟ يعني -

 ...امشبو نمیخوام من يعني -

 /ديگه وقت يه براي باشه خوب -
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 عادت بغلش اين به دارم کم کم واي بغلش توي کشیدم .. میکنم خواهش بده فرصت بهم مدت يه ولي آره -

 میکنم

 باشه؟ نذار منتظرم زياد ولي وبخوهي که هرطور باشه هستي خجالتي انقد بشم فدات الهي -

 میدي؟ قول -

 میدم قول آره -

 لذت گرمش آغوش از داشتم...  نمیگیري من از خودتو انقد بدوني اشو اندازه اگه دارم دوستت خیلي تبسم -

 خوابم کم کم و میبردم

 میومد

 نخوابیا..  گشنمه من خانوم تنبل آهـــــــاي -

 میاد خوابم توچه به -

 نمیخوام داره مشکل کافي اندازه به خودش اون بفهمه چیزي مامان جريان ازاين ندارم دوست اال تبسم راسـتي -

 نگران خودي بي

 ...بشه ما

 یم؟کن بازي نقش جلوشون يعني....  باشه -

 ها مايه همین تو چیزي يه آره -

 گرفت فکمو توهم کرد اخماشو...  شرطمون؟؟؟؟ بر يادت نکني بدقولي هم تو ولي...  باشه -

 کنم اذيیتت نیستم وجدان بي انقد ولي دارم احساسات درسته هستم ضعیفي موجود من نکن فکر ببین -

 از...  حقمه که درصورتي

 یزم خانوم ملوس کمک به نداشتم؟ منظوري که من بشه ناراحت انقد نمیکردم فکر اصال اتاق تو رفت پاشد جاش

 هر ناهاروچیدم

 صداکنید رو آقا بريد خودتون جان جانوم – نیومد موندم منتظرش چقد

 اتاق چه آخي کردم باز رو در الي آروم نداد جواب ولي زدم اتاقشدر دم رفتم پاشم صندلي روي از...  باشه -

 برداشته کوچولي

 خوب بودولي مشترکمون خواب اتاق دوبرابر تقريبا خودون خونه توي اتاقش سوخت واقعابراش دلم عزيزم بود

 نداره اشکال
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 ديدم که میکردم دنبالش چشم با داشتم...  بزرگه هم خیلي که کارش اتاق کرده رو ديگه خوابه اتاق اون بجاش

 نشسته سجاده روي

 یده؟م ياد بهم م بخوا ازش يعني بخونم؟ نماز میتونم منم نمیدونم داشتم دوست ندنشوخو نماز میخونه نماز داره و

 میشه سرد بخوريم بیا است آماده ناهار نه – شدم هول کمي...  داشتي؟ کاريي -

 میام االن منم برو تو -

 خواهي معذرت ازم میشم نارحت اون دست از م مگه چه من به ولي ناراحته دستم از معلومه بین امدم اتاقش از

 منم که میکنه

 نشست من مقابل صندلي اومد بعد کمي که شدم ومنتظرش نشستم صندلي روي کنم؟ خواهي معذرت بخوام

 !!!!!!!!کشیدي زحمت خیلي خانوم ملوس -

 بپزن خانوم غذاهارو قرار بعدم به اين از پختن خانوم آقا -

 بعد به اين از خودتون نکرده الزم... داد ادامه بعد میکرد فکر چیزي به داشت انگار باال دا ابروشو کي...  واقعا -

 کنید آشپزي

 ....بخونه درس بايد فقط بشه شروع که دانشگاهش تبسم

 دارم دوست رو آشپزي من فريا ولي -

 بخوني درستو بايد فقط فعال تو نیکنیم بحث موضوع اين مورد در ديگه -

 کارو اين دارم دوست خودم میگم میگم چي میفهمي -

 امتحاناتون براي کني آماده خودتو بايد میشه شروع درسات ديگه وقت چند میگم چي من نمیفهمي تو -

 میتونم من -

 !!جالبه -

 چي؟ -

 به زد زل و باال آورد بودو دستش که لیواني بعد...  کاري؟ هیچ يا بدي انجام کارارو همه بايد يا میتوني که تو پس -

 خیلي!!!! من

 همه خودت بودي که کانــــاداهم میتوني تو تبسم نره يادت ولــي..  غذابپزم دارم دوست من آقا خو بدجنسي

 میدادي انجــام کارارو
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 دس هم میکدي کار هم موقعه اون ؟؟؟ تره سنگین انشگاه درســــاي داره فرق اينسري ولي!! میخوندي درستم

 همــــه هم میخوندي

 ممیکن کم تو رو...  کنم قبول شـــه که هم کني کم رو براي گرفتم تصمیــــــم میدادي انجام رو خونه کاراي

 خــــــــان فرياد

 نباش خانوم ملوس به نیازي ديگه کنم فکر -

 !!!بکنم بهت کمکي نمیتونم من بشي پشیمون بعدا ولي میکني؟ فکر اينطور واقعا -

 اســتاد اشتباهید در سخت میکني فکر اينطور اگه -

 .... کنم ملوس براي فکريي تا بخور غذاتو فعال باشه -

 میکرد جمع وسايالشو داشت خانوم ملوس شستم ظرفارو کردم جمع میزو خوردم غذامو

 /میريد داريد -

 کنم کمکشون اونجا میرم میرن سرکار خانوم بهناز اينکه مثله اينا فرها آقا خونه منتها خانوم بله -

 عزيزم متاسفم -

 اشيب مطمئن نمیفهمه آقا بگید بهم داشتید هم کاريي اگه کنید صدام بوديد تنها که رزا خاوم نباشید ناراحت -

 جون ملوس ماهي خیلي -

 هرکاريي بگن تاخودشون نیاريد ابرو به خم شما ولي میشن پشیمون مطمئنم خودشون قا میکنم خواهش -

 میدم انجام من خواستید

 میکنم جبران ممنونم کمکتون از حتما -

 جون خانوم خـداحافظ -

 مکان نقل بود وبهناز فرهاد به متعلق که روبهرويي واحد به خانوم ملوس راحتي همین به...  عزيزم سالمت به -

 قهوه دوتا کرد

 نشستم فرياد کنار رفتم و ريختم

 نباشي خسته -

 رم؟ چطوري فردابايد من راستي..  بشم خسته که نکردم کاريي -

 کجا؟ -
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 !ديگه دانشگاه -

 اون از هست پارکینگ تو ماشین يکي اون خواستي ماشینم راهويادبگیري تا مبرمت خودم نبود يادم آهان -

 که گفتم کن استفاده

 کنم فکريي يه هفته تاآخر

 ماشین؟ کدوم از خوب -

 بردار واستي هرکدمو سانتافه هم هست مامان پرشیاي هم -

 ...ولي -

 هست ايي ديگه چیز ي ولي -

 خودتومیخوام ماشین من -

 من ماشین اونا همه -

 میخوام رو مشکي کوپه اون من نه -

 توش باشي معذب میترسم عزيزم آخـــــي -

 بخريي خودم ماشین عین يکي نیست نبیازي بدي اگه میخوام اونو من درهرصورت نرس تو -

 راحتم اون توي فقط من نمیتونم من نه -

 کنم رانندگي اون تو بلدم فقط منم خوب -

 تبسم نمیشه گفتم -

 پاشدم جام از...  میکشي خدتو داري خواستم ماشین يه خوبه باشي انقدخسیس نمیکردم فکر -

 خورد و برداشت اشو قهوه اونم شدم خوردن مشغول و برداشتم رو قهوه ونشستم زدم لبخن...  دار برش باشه -

 ام خسته خیلي کنم استراحت میرم من -

 بو باشه

 تونمیايي؟ -

 ذره تايه پاشدم اتاقش سمت افتادبه وراه گفت زيرلب ايي باش...  نمیبره خوابم شب روزابخوابم اگه من نه -

 توخونه کنم فوضولي
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 ونمشترکم خواب اتاق تو رفتم اتاقا سمت به بعد بگیرم ياد چیزو همه تاجاي گشتم رو آشپزخونه و حال تمام اول

 براي مدتي تا که

 بود يزرشک ستش وتمام بود پنجره روي روبه بزرگ کاريي میز کارفرياديه اتاق سمت رفتم نبود بودچیزخاصي من

 دورتادورش

 روي تاب لب به خرد چشمم بود منظم و مرتب چي همه بود شده چیده پزشکي و مديريت به مربوط هاي کتاب

 سمتش رفتم میز

 خاطرب ولي بودم کامپیوتر عاشق من شدم کردن کار مشغول و کرد بودبازش کامپوتري مدالي ترين جديد از يکي

 بابا به که قولي

 ها وشهپ تو نبود بخوره دردم به که جالبي چیز بودم گرفته ياد کنارش کامپیوترهم ولي خوندم پزشکي بودم داده

 که میگشتم داشتم

 تربیش بود؟ گرفته کي رو اين...  بود شده گرفته من از که بودن عکسايي همه داخلش محتواي که ديدم فايل يه

 زماني مال عکسا

 گرفته Lestaurentid s کنار که عکسامو از يکي بودم گرفته کانادا تو بیشترشون يعني نبوده فرياد اصال که بود

 اونروز ياد بودم

 باشم؟ اينجا االن میکردم فکر کي من واقعا بود روزايي چه داشتم مامان با که خاطراتي وتمام افتادم

 .... وخوابیدم میز رو گذاشتم سرمو گرفت خوابم کم کم رفتم ور وسايالش ا ذره يه

 بگیري؟ اجازه رفتن هرجا براي ندادن ياد تو به –....  نشسته روم به رو فرياد ديدم کردم بلند سرمو

 میکنم بخوام هرکاريي خونمه اينجا ولـــــــي هرجا؟؟؟ -

 داريم؟ چي شام -

- ... 

 نپختي؟ -

 چي؟ که حاال نه -

 کردي قبول مسئولیت چي براي بدي انجام درست رو کاريي يه نمیتوني وقتي تو -

 میکنم درست االن نشده چیزي که هم حاال چي؟ مسئولیت -

 کرده دعوتمون شام مامان نمیخواد -
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 چي؟ بودم پخته غذا اگه میگفتي من به نبايد تو -

 بريم يا و بپوش لباساتو سريع...  نپختي که حاال -

 مه قهوايي کرم بافت يه پوشیدو زيرش از هم کرمي گشاد پا شلواردم يه با تیره قهوايي مانتو يه تواتاقم رفتم

 اونجا که برداشتم

 و نازک سفید بافت که ام فرياد..  بیرون اومدم و کردم خالي خودم رو ادکالنو و کردم هم ماليمي آرايش بپوشم

 سورمه لي شلوا

 خودش هب پوشیدنو لباس درست بايد يکي اوف بیرون بود ريخته هاشو عضله تمام میومد بهش خیلي که تیره ايي

 ... بده ياد

 سوار باهم بیرون واومدم بستم رو در و کردم برقاروخاموش بیرون رفت خونه از کردو نگاه پامو سرتا نگاهي با

 شديم آسانسور

 کرد باز رو در خودش نازنین مامان زد زنگ فرياد و شديم پیاده بعد وطبقه

 سالم -

 مامان سالم -

 اوناهم خونه داخل رفتیم همه...  هستن شما منتظر اومدن همه بیايد اومديد خوش سالم...  عروسکم سالم -

 ما خونه مثل تغريبا

 علیک سالم همه با بود ما خونه از قشنگتر خیلي بود سنتي چون جون نازنین خونه چیدمان طرز خوب ولي بود

 نشستیم و کرديم

 اينجايد؟ همش نداريد زندگي خونه شما – فرياد

 !!نیستید شما اينکه نه – فرهاد

 اومديم؟ االن که ما -

 اومديم زودتر داريم عالقه خیلي مامان به چون ما خوب -

 ازصبحه؟ تر زود کمي يه منظورت -

 متبس...  کرد من به رو بعد...  خودتونه خونه اينجا بیايد اتون همه دارم دوست من نکنید بحث باهم -جون نازنین

 چند مامان جون

 ....آشپزخونه توي میايي لحظه
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 آشپزخونه تو رفتم شدم بلند جام از و گفتم ببخشیدي...  چشم -

 داشتید؟ کاري مامان جانم -

 بديش نه – پائین انداختم سرمو شدمو منظورش متوجه...  نیوفتاد؟ اتفاقي ديشب بپرسم میخواستم عزيزم -

 نیوفتاد اتفاقي

 مواظبتابیشتر فريادبگي بايدبه داريي که هم خوني کم عزيزم هستي بنیه کم تو میگفت زد زنگ امروز مامانت... 

 خودم باشه

 مشه باشه داشته هواتو میکنم سفارش فرياد به کرديدامشب بوديداستراحت خسته بخاطراينکه ديشب میدونم

 بدبشه حالت میترسم

 تهمیوف اتفاق ها زوج همه براي که اتفاق يه اين عزيزم نکش خجالت بزن زنگ خودم به کردي پیدا مشکلي هماگر

 از ديگه... 

 هاگ واي بديم انجام کاريي نداريم قصد حاال ما بگم چطوري حاالمن بود قرمزشده بدنم تمام بود گذشته صورتم

 بافريادحرف شب

 چي؟ بزنه

 به مامان چرا آخه وايسم نمیتونستم خجالتم از بیرون اومدم آشپزخونه از سرع...  کمکمتون از ممنونم حتما -

 گفته جون نازنین

 زيچی – گوشم کنار آورد سرشو نشستم فريا کنار کردم گیر بدبختي چه خدا اي نیست مشکلي گفتم که من

 شده؟

 رو دوتا شما جون نازنین شده چي -نشست بهنازکنارم رفت و کرد فريادوصدا جون نازنین اينسري... نه نه -

 میکنه؟هي؟ احضار

 نیست چیزي -

 معلومه زدت خجالت قیافه از -

 بهنـــــاز -

 جانم -

 لطفا شو خـــفه -

 امشب مرادست ش است شبي چه امشب -
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 فهمیدن همه لطفا و خوفه بهناز -

 برسه دادت به خدا...  نمیزنن توروت فهمیدن همه االنم تا کاري کجايه -

 چي؟ براي -

 نفهمیدي؟....  ديگه معلومه خو قوله آقا اين به نگاه يه بعدم کن؟ نگاه خودت جثه به -

 بخدا میزنمت بزني حرف ديگه کلمه يه بهناز -

 جون نازنین حرفاي از اومده خوششم چه اومد فرياد کن نگاه خودمونیما ولي تسلیمم م باشه...  باشه -

 پمیشي خانوم بهناز – سمتم اومد خندون شادو که کردم فرياد به نگاهي

 جا همه اين -

 بشینم همسرم کنار مخوام من خوب -

 نسشتم جون تبسم کنار االن من ودن هم کنار براي فرياد آقـــــــا زياده وقت -

 دستموگرفت و نشست کنارم فیاد و پاشد بهناز...  نکن زبوني بلبل کنارشوهرت برو پاشو -

 !!رفت آبرمون کني جم نیشتو اون میشه -

 گفت؟ چي مامان بدوني میخواي -

 بدونم نمیخوام نه...  نه -

 اين میشد چیزيش يه بدا کردم نگاهش باز دهني با گفتي؟ مامان به خودت نکنه ببینم -

 باشم؟ گفته بايد چي براي من -

 گفتم همینطوري -

 ديوونه کنم اش خفه میخواست دلم..  بلند خنديد نگي؟ چیزي ديگه همینطوري لطفا میشه -

 !!!!!بودا جالبي چیزاي گفت؟ چي مامان بشنوي نمخواي مطمئني ولي -

 بکشه نیست بلد خجالت ذره يه اومده خوششم چه ديوونه پسره میخنديد مینطور اونم فريــــــاد؟؟؟؟ -

 کجان؟ فرانک و فرزين اين مامان – فرهاد

 بزنن دوري يه رفتن بود سررفته اشون حوصله -

 بدي؟ انجام فرانک براي کاريي نتونستي مامان جان فرياد – نازنین
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 نمیده گوش ولي زدم حرف باهاش چندبارم نمیاد خوشش اش رشته از خودش فرانک چندباربگم من مادر -

 بخونه؟ میخواد چي خوب -

 کنم استراحت میخوام فعال میگه -

 ارک هم تا باشه کنارمن اونجا بیاد فرانک وقت چند بذاريه دارم نیاز منشي يه جديدم دفتر توي من مامان – فرهاد

 بشه سرگرم خودش هم بیوفته راه من

 ندارم حرفي که من بگو خودش به -نازنین

 میره؟ يا میمونه باالخره اون چي فرزين – فرياد

 آقاروبراش سهم بايد وهرمه میديم انجام رو کارخونه کاراي همه داريم فرياد منو مامان ديگه میگه راست – فرهاد

 يه که بفرستیم

 نخوره بهم عیاشیاش موقعه

 کمکتون بیاد اينجاست که وقتي چند اين میگم بهش جونه اونم مادر -

 با هست هم دانشگاه تازه دام بیمارستان تو کار کلي من نمیشه درست کاريي که بیاد وت چند يه مادرمن – فرياد

 کاربايد همه اين

 داره کار کلي خودش که فرهادم کنم رسیدگي هم کارخونه به

 بفروشیم رو کارخونه میگم من – فرهاد

 ولي ندارن؟ خرجي اينا مامان اونجاروبفروشیم اگه است کارخونه از ها بچه مامانو درآمد تمام االن نمیشه – فرياد

 بافرزين مامان

 بچرخونه رو کارخونه حداقل بیاد دارم کار هزارتا خودم من کن صحبت

 میکنه مون ورشکسته نداره عرضه اون – فرهاد

 به نطوراي و میوفته راه اونم کنیم رسیدگي فرزين کارا به من هفته يه و تو هفته يه اگه دارم فکريي يه من – فرياد

 لطمه هم ما

 نمیخوره

 موافقم من – فرهاد

 بزنید حرف خودشم با بیاد خودش بذاريد – نازنین
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 کنه قبول بايد کشیديد نازشو همه اين مامان – فرهاد

 سهامشوبفروشه بايد نکنه قبول اگه میگم واقعا مامان – فرياد

 ؟ شده چتون شما ها بچه برادرتونه اونم – نازنین

 ارهکارد هزارتا بیچاره که فريام اين همباشم اونجا کاراي دنبال بايد خودم مشغله مه اين با شدم خسته من -فرهاد

 حال بااين ولي

 یم؟فريادباش اون فکر به مابايد همش...  کنه برادريشوثابت که فرزينه نوبته باشه هم نوبتي نگفته حاال تا هیچي

 بايد يا میگه راست

 بفروشه سهامشو يا کنه قبول

 میدونید خودتون که جور هر – پاشد باناراحتي جون نازنین

 میکنید؟ ناراحت مامانو نمیکشید خجالت -بهنازه

 منت نیست وقتش االن ولي نمیشم اين منکر شیدي زحمت براشون االن تا تو: گفتم فرياد گوش کنار آروک

 خودت بذاري سرشون

 بعدهم لحظه چند...  مامان اتاق توي رفت د بلند کردم تشويقش چشمام با کرد نگاهم... دربیار مامان ازدل پاشو

 فرانک و فرزين

 شاد فضاي توي رو شام کنه رسیدگي کارا به بعد به ازاين فرزين که شد وقرار زد حرف باهاشون فرياد اومدن

 فرياد خانوادگي

 خورديم

 جداکرديد؟ ازهم بشقاباتونو زود چقد چه -نازنین

 هم به و داشتن دوست رو همديگه همه بودن خوبي خیلي خانواده غذاخورديم بشقاب يه توي بافرياد اجبار به

 از میذاشتم احترام

 بزرگ از بود خوبشون هاي ازصفت يکي اين نبرده بین از صمیمتشونو جمعیتشون که بود اين مهمتر همه

 هم به تاکوچیک

 دکر باز درو فرياد وخونه اومديم زودتر فرياد منو شدن رفتن آماده کم..  کم همه شام خوردن بعد میذاشتن احترام

 دست به وبعد

 اومدبیرون وضوگرفته بعد چندلحظه رفت شويي
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 بخوني؟ نماز میخواي -

 عزيزم آره -

 کنم؟ خواهش يه میتونم فرياد -

 خانوم؟ بفرما ار شما -

 میشدم مجوبش داشتم کم..  کم داشتن دوست و بود شوق چشماش توي میدي؟ يادم!!! بخونم نماز میخوام منم -

 کردم وپرت درآوردم مانتومو نشه پشیمون اينکه براي...  بدم يادت تا کن عوض لباساتو عزيزم نه که چرا آره -

 مبل روي

 کن شروع ام آماده من -

 ردمک پام دمپايي کردمنم پاش دمپاياشو وخودش بخوره پوستت به وتازگي طراوت تا بگیري وضو ايد همه از اول -

 توي وفتیم

 بخونم نماز میخوام که بودم خوشحال خیلي میدادم فیادوانجام کاراي عین منم میگرفت وضو اون شويي دست

 ذوق ها چه عین

 شويي دست از بیرون اومديم گرفتم ياد رو وضو بودم کرده

 بگیريم نمازخوشگل چادر يه برات فردابريم تا کن سر رو ودي کرد سر اونروز که مشکي چادر اون برو حال -

 روسري و چادر مشکي رنگ میمد بهم خیلي بستم لبناني و کردم سر زيرش از مشکي روسري بايه چادرمو

 گرفته قاب صورتمو

...  دادم تکون جلوصورتش دستمو نمیزد پلکم کرد نگاهم فرياد... ام آماده من – بیرون اتاق از اومدم بود

 کجايي؟ آقا هـــــي

 بلدي؟ رو واهلل هو قل حمدو سوره حفظکني کن سعي میگمو من چهي و جلويمهر وايسا...  هیچي -

 میخوند قل چهار برام میشه مامانم چون بلدم رو اهلل هو قل ولي حمدونه؟ -

 کردمی فرياد هرکاريي....  میخوني نمازتو بعد میگي اذان اول حاال میگیري ياد حمدو کني تکرار چندبار...  خوبه -

 انجام منم

 فرياد خونديم نمازامونو وقتي...  میکرد ودرست میشدم اشتباهم متوجه سريع ولي کردم اشتباه چندبار دادم

 قبول – سمتم برگشت

 ... خانوم حاج باشه
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 باشه قبول هم شما براي -

 عزيزم حق قبول -

 فرياد؟ -

 عزيزم؟ جانم -

 نمازبخونیم؟ بايد چا -

 که اين به چي همه به میدي گواهي خوندن نماز موقعه...  بکنه ازخالقش بنده بايد که تشکر نوع يه نماز -

 هست چي هم خداخالق

 میخوني نماز وقتي...  خداش به میبري پناه شده رانده شیطان شر از و میپرستي رو خدا فقط که میدي گواهي

 بايد فقط هدفت

 ...میکنه کاربیزاري ريا آدم از وخدا..  ريا میشه اينطوري چون ايي ديگه چیزه نه خداباشه

 /میبخشه خدا کرديم االن ت که کاريي هر ما يعني -

 يماومد ما خانومي میدوني آي باز شکستي توبه صدبار میگه خدا هاست بخشنده ترين بخشنده خدا نه که چرا -

 کردن بازندگي تا

 حديث يه کنیم نزدگي طريقي هر به نه پیداکنیم جايگاهي دنیا اون توي کدوممون وهر بگیريم ارزش

 حديثي قدسي حديث)قدسي

 به را آن آب از ذره يک داشت ارزش ايي پشه باله اندازه دنیا اين اگر: میگه که هست( فرمودند خودشون خدا که

 نمیدادم کافران

 باالتر تورو میبره مرحله يه االهي هرامتحان داره حکمتي االهي امتحان هر ارزشه بي چقد دنیا اين ببین پس

 دراين هرکه میگن

 میدهند بیشترش بال جام تراست مقرب مولک

 داديي يادم خوندنو نماز که فرياد مرسي -

 بعد منم کارش اتاق توي رفت کردو جم اشو سجاده...  باش منم ياد خوني نماز هروقت عزيزم بود ام وظیفه -

 نیازو و راز کمکي

 ناي چیز همه از خیال بي و اتاقم تو رفتم و کردم جم نمازمو جا بودمش پیداکرده تازه که باخدايي عاشقانه خلصه

 خوابیدم دنیا
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 ...کنم پیدا خوبي دوستاي اونجا مثل اينجاهم کن خدا بود انشگاه روز اولین فردا چون

****** 

 

 

 اتاقم تو اومد هول با فرياد که پوشیدم لباسامو

 ... ديشب ما میکنه فکر اون اومده مامان میگم چي ببین کن گوش تبسم -

 خوب؟ بگي نمیخواد -

 حالت وت که ايي بهونه به منم بکش دراز بپوش خواباتو لباس از يکي بیار در لباساتو سريع جمالت به که خوب -

 بره میفرستم بده

 چي؟ تو اومد اگه -

 بلدي؟ مريضي؟ به بزن خودتو -

 لدم نیستي طرف که افتاده عقب با -

 آورد در شرتشو تي آيینه جلو وايساد خودش بعد...  کنم باز رو در رفتم من کن عوض لباساتو بدو آفرين -

 تو ريخت موهاشو

 سلبا از يکي با لباسمو...  غرقه نقشش تو کي؟خیلي ديگه اين بیرون اتاق از رفت و مالید وچشماشو صورتش

 کوتاهم خواباي

 مامانو صداي کنارم ريختم کردم باز موهامم نمیفهمید پس که بیرون بیام پتو زير از که قرارنبود کردم عوض

 تو اومد که شنديدم

 کوله و کج ذره يه رو تختي رو و تخت رو کردم پرت خودمو نور باسرعت میزد حرف من مورد در فرياد با داشت

 پتو و کردم

 هدار صدامونو مامان:  گفت گوشم کنار بعد..  نداري؟ درد نشدي؟ بیدار هنوز عزيزم – تو اومد فرياد کشیدم روم رو

 میشنوه

 بکنه؟ درد بايد کمرم االن گفتم خودش مثل آروم دادم تکون سرمو...  نده سوتي

 سواد بي آره -
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 عزيزم میکنه درد خیلي کمرم:  گفتم لرزون صدايي با گرفتم نديده حرفشو

 خانومم دکتر ببرمت پاشو -

 تو اومد جون نازنین که بودم فرياد بغل تو کرد بلندم و کرد بغلم اومد

 عزيزم سالم -

 بیرون بیام فرياد بغل از خواستم تا...  بخیر صبح سالم ؟ شمائید مامان اومــــــــم -

 بخوره رو کاچي اين بیرون بیارش فرا..  عزيزم نخور تکون گلم نه.. نه -

 میام خودم زمین بذارم جان فرياد نه -

 نگذره بد گفتک که گردنش دور انداختم دستمو منم...  میبرمت خودمم میکنه درد کمرت االن تو خانومم -

 ...میکنه درد کمرم نزن حرف من با -

 وقتي اونوقت بیاد ديگه ساعت يه بفرستم مامانمو میخواي گذشته خوش خیلي اينکه مثل..  آهــــــــان -

 واقعي کمردرد اومد

 پرو گفتم لب زير...  کرد اخم

 ....خودتي -

 ريخت کاچي بشقاب يه برام...  صندلي رو بذارش جون فري نکنید پچ پچ انقد – نازنین

 ...کاچي آخجون -

 .. عزيزم بخور -

 میخوام منم مامان – فرياد

 دوماد نه عروس براي کاچي نداري نیازي تو -

 میکردن عوض هزارتانگ میشد وقتا اينجور وقتي عروسا قبال بکش خجالت – فرياد

 رنگي؟ هفت االن تو که نه -

 کنید حیا من سفید موي از نمیکشید خجالت اگه بسه ها بچه – نازنین

 شديم خوردن مشغول...  داره ضرر شیمیايي مواد اينا گفتم چندبار کردي؟ رنگ موهاتو تازه که تو مامان – فرياد

 لباس بخاطر
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 پام رو میکشیدم رو رومیزي هي کوتاهم خوابه

 جون؟ میکنه؟تبسم اذيتت چیزي -جون نازنین

 پام رو میکشیدم رو میزي رو وهي غذاموخوردم دوباره و چیز هیچ...  نه -

 که فريادم..  باش راحت که نداه اشکال شوهرته که اينم زنم که من شد پاره میزي رو اون عزيزم -جون نازنین

 از نبود معلوم

 بود فرم وش خیلي شدم يره بدنش به لحظه يه که جلوم میارد دستشو هي. میخنديد هي پاشده دنده کدوم

 هي دستشم و بود هیکلي

 ورد بندازم دستمو که میدادم دست از رو کنترلم داشتم واقعا ولي داره عضله چقد بده نشون مثال که جلوم میاورد

 از بازوهاش

 برم بايد دارم کار من مامان خوب – پاشد جاش

 داره درد کمر االن اين چي بشه بد حالش اگه تبسم کجا -

 دارم کار من ولي -

 میذاري؟ تنها وضع اين تو زنتو غیرتت به حاشا -

 کنم؟ چیکار جون مامان خوب -

 نیست؟؟؟؟ مهمتر که زنت از کن کنسل رو همه کاراتو امروز بعدم دکتر ببريش بايد اول -

 پاشدم جام از کالسم به ممن هم میرسید کاراش به اون هم بیرون میرفتیم دکتر بهونه به اگه

 ببر ون اول بشیم حاضر بیا عزيزم کنارش اومدم بعد دکتر میريم االن ون بافرياد من نباشید نگران جون ازنین -

 تو خیال هم دکتر

 سمتم برگشت اخم با اتاق توي رفتیم وکنارش کشیدم دستشو بعد سرکارت برو بعدش مامان هم بشه راحت

 دکتر؟ بريم الکي چي براي دارم کار کلي امروز من تبسم چي فیلما اين -

 انشگاه به من برس کارت به تو میريم دکتر اسم به دارما دانشگاه امروز منم دکتر بريم گفت کي -

 بودم؟ کجا مدت همه اين بگیم بعد پرفسور خانومه آهـــان -

 بود صبح چون که نوشت آزمايش سري يه دکتر میگیم خوب باهوش...  دادن مدرک تو به چطوري موندم من -

 انجام موقعه همون
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 نیست؟ فکريي بد خوبه –..  خاروند سرشو...  کشید طول که اينه دايم

 داري؟ بهتري فکر شما -

-  ... 

 

 بیرون رفتیم کردوباهم عوض لباساشو اونم کردم آرايشمم پوشید سريع لباسامو خودم.... شو حاضر پس -

 ..مونديد تنها که اين از نشید ناراحت تروخدا جون نازنین -

 باش خودت مواظب...  ديگه رفتم من جون تبسم حرفیه چه اين -

 رفت و خداحافظ...  حتما -

 بريم؟ خوب -

 يخیل بود عروسکي واقعا ايستاد ماشین کنار رفتم پارکینگ تو رفتیم و بیرون اومديم خونه از باهم..  بريم

 بود خوشگل

 بیاد ردکن -

 رو؟ چي -

 ئیچمو سو -

 تحرک آروم و نرم خیلي ماشین شدم سوار منم گرفت جا راننده کنار صندلي تو ورفت دستم تو گذاشت سوئیچو

 داشت حق کرد

 بود نرم و راحت خلي ماشینشو نده

 خانوم شديما زحمت باعث -

 يدنيد بده سوئیچو گفتم وقتي اش قیافه برگردوند وروشو رفت غره چشم يه..  اتونه کارهمیشه میکنم خواهش -

 حرص داشت بود

 میکردم کیف داشتم میخوردمنم

 برم؟ کجا -

 باشي بلد آدرسم بايد میشني ماشین پشت وقتي – زد شیطوني لبخند يه

 !!!آدرس پرسیم ازت نزن ژکوند لبخند من واسه...  هي -
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 خیلي اونم... شو پیاده -... کنار زدم ماشینو بود اومده در حرصم صدايي؟ خوش گفته بهت کي نبر باال صداتو -

 شد پیاده راحت

 دانشگاه تارسیديم کردم دنبال بودرو گرفته که ماشیني منم گرفت ماشین يه بعد خانوم تبسم بچرخیم تا بچرخ -

 زوري يه به ماشینو

 ها بچه بیشتر نبود خوب هم خیلي بدنبود خیلي دانشگاه محوطه داخل رفتم شدم وپیاده کردم پارک جا يه

 خودشون کار تو سرشون

 پر کالس داخل کالس سمت افتاد راه و خوندم کالسو شماره برد روي از نبود خاصي چیز اونجاهم داخل رفتم بود

 دانشجو از بود

 زد اشاره الس گوشه از کسي پیداکنم؟ جا چطوري من حاال واي

 خانوم؟؟؟ -

 هستد؟ بامن -

 دهجارودا که دختري تشکرکردم ازش و نشستم صندلي رو رفتم...  خالیه بشین اينجا بیا نیومده ما دوست آره -

 شیوا من: گفت بود

 هستم دهقان

 آشنايیتون از خوشحالم ستايش تبسم من -

 اومدي؟ تازه -

 دوست؟ -... جلو آورد دستشو شیوا...  روزمه اولین امروز بله -

 دوست – باهاش دادم دست

 وتبريک معرفي سري يه بعد و کالس توي اومد بوداستاد اصفهاني شیواو

 موهاي داشت رو 49 يا 51 تقريبا داشت خاصي آرامش که بود خوبي خیلي استاد داد توضیح درسو ورودم براي

 و جوگندمي

 ستانهدو خیلي رابطه کالس هاي بچه تمامه بود داشتني ودوست آروم بانمک خیلي ولي چاق و توپر تقريبا هیکلي

 باهاش ايي

 میزش جلي رفتم کرد صدام کالس آخر داشتن

 چیه؟ اسمش پدرت تو ستايش -
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 استاد علیرضا -

 رضايي علي دخر تو پس -

 میشناسي؟ پدرمو شما -

 چیه مادرت اسم راستي تهران تو بوديم دوره هم باهم علي منو -

 مجد مهسا -

 داد دفري بگو اينو پدرت به بده..  ايي برگه روي نوشت شمارشو..  داشتن دوست خیلي ديگرو هم میشناسم اونم -

 میشناسه خودش

 نیاورد طاقت ديگه چشمام تو اشک..  دخترم بزنه زنگ حتما بگو

 توهم رفت اش قیافه کرده فوت ساله خیلي بابا -

 ممکن؟ چطور نمیشه باورم نه -

 رسوندنش قتل به -

 بود؟ خودش کار تو سرش که اون آخه چرا -

 ايران برگرده بخونه درسشو میخواست اون ولي فرستادن همکاريي به دعوت براش معتبر شرکتاي از يکي از -

 لعنتیا اون ولي

 رسوندن قتل به مشکوکي طرز به بابامو

 نداشتم خبر اصال من میگم تسلیت -

 ممنونم درديتونم هم از..  ندارم انتظاريي ازتون من میکنم خواهش -

 میکنه؟ چیکار اون چي مادرت -

 بزرگم پدر پیش برگشتیم ولي بوديم اونجا سالي چند نکرد ازدواج بود بابا شق عا اون مادرم -

 يادمه؟ که اونجايي تا بود تهران که بزرگت پدر -

 اصفهان اومدم همسرم کار بخاطر من هست تهران مامانم بله -

 کردي؟ ازدواج -

 دانشگاه اين اومدن امروز تازه سراج استاد با.. بله -
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 عزيزم باشي بخت خوش..  شنیدم زياد دوستان از تعريفشو هست ايي برازنده و اليق جوونه میشناسمش -

 استاد ممنونم -

 پاک اشکامو تخل ولي خنديدم منم خنديد وخودش..  زدمت من میکنن فکر همه االن دختر کن پاک اشکاتو -

 ادامه دوباره که کردم

 صمیمي دوستاي باهم علي منو داره من گردن به زيادي حق پدرت دخترم بگو بهم اومد بر دستم از کاريي.. داد

 که خاالصه بوديم

 کنم کمکت میشم حال خوش داشتي مشکل ايي زمینه هر تو

 دردآوردم سرتونو بخشید استاد ممنونم -

 قشنگت چشماي اون از هم فامیلیت روي از هم رضايي علي دختر فهمیدم اول همون از عزيزم حرفیه چه اين -

 علي کپي که

 پسر و کردي ازدواج ديگه االن تو..  ولي کنن ازداج باهم هامون بچه بوديم گذاشته قرار باهم علي منو رضاست

 همینطور منم

 !!!!!!میشوني کجا منو پیشوني..  پیشوني گفتن قديم از میبیني؟ گارو روز بازي.. نشد قسمت

 میشم مزاحمتون بعدا دارم کالس االن من اســـتاد داد تغییرش نمیشه ديگه روزگار بازي -

 سالمت به...  دخترم برو -

 خداحـــافظ -

 زياد مالاحت به نبود که اولي داشتم بافرياد کالسو کدوم دقیقا نمیدنم امروز داشتیم که جديدي کالس سمت رفتم

 کالس بوددمه دومي

 زده زنگ که جونه نازنین فهمیدم کردم دقت حرفاش به که کمي میزنه حرف گوشیش با وداره فريادايستاده ديدم

  بود گرفته ام خنده

 چند کالس توي رفتم میشه چي میدونه خدا کنه پیدا ادامه هیمنطوري جون نازنین کار پشت به آفرين واقعا

 خودش فرياد بعد دقیقه

 نمیزد حرف کسي و بودن مونده ساکت داشت که ايي جذبه از همه کرد شروع رو درس غیره و معرفي بعد اومد

 فقط و فقط
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 ايج که میداد درس قشنگ انقد ولي بود کرده خشک خیلي رو کالس بود پیچیده کالس تو که بود فرياد صداي

 نبود حرفي هیچ

 جذبه هت...  بیرون نذاشت اشو کسي بیرون نرفت در از فرياد تا ولي کردن م وسايالشونو همه شد تومو وقتي کالس

 ام بچه بود

 دمز بوق براش ايستاده خیابون سر فرياد ديدم شدم ماشینم سوار بیرون اومدم دانشگه از نداشتم کالسي ديگه

 کنارش رفتم

 استاد برسونیمت -

 برامون بد دانشگاه دمه اينجا تبسم برو -

 خونه بريم بايد زده زنگ خیلي جون سوارشونازنین بیا فرياد -

 ...رفتیم لو کنم فکر فرياد:  شدم مجبور نمیده جواب ديدم...  -

 کرد نگام باز بادهن و ماشین تو پريد سريع

 کردي؟ چیکار تو -

 هم تو کرد اخماشو دوباره.. سوارشي شايد اينطوري گفتم نمیشي سوار ديدم هیچي -

 بیرون؟ ناهار برم -

 برگرده خانوم ملوس بگم پختنت؟ غذا اينه -

 کنم؟ درست غذا برات کمر اين با میخواي میکنه در کمرم امروز من لطفا نزن حرف الکي -

 بود گرفته اش خنده خودش

 بگو رستورانو يه آدرس حاال خوب -

 مرفت داخل رفتیم شديم پیاده و داشتم نگه مجلل رستوران يه آخرجلوي میکردم رانندگي ومنم میداد آدرس اون

 دونفره میز يه سمت

 بشینیم؟ اينجا -

 ونشست کشید منو رويي روبه صندلي اونم و نشستم..  بشین راحتي که هرجا -

 میخــــــوري؟ چي خوب -

 دارم دوست جوجه من -
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 بشورم؟ صورتمو دست برم من -

 اومدم کردم تجديد آرايشمو شستم صورتمو دست شويي دست رفتم پاشدم جام از...  بیا سريع عزيزم برو -

 گارسون ديدم بیرون

 میکردم ارزيابي رو خانومه قیافه داشتم توهم رفت اخمام میزمون سر بود اومده خانومي ويه غذاهارومیچید داشت

 خوشگل خیلي

 میشنیدم داشتم صداهاشونو که میز کنار بودرفتم کرده آرايش کلي ولي نبود

 میشم آشنا که نداره اشکالي عزيزم -

 بشه سوتفاهم براش نمیخوام دلم میاد همسرم االن بريد پاشید لطفا خانوم -

 باشم؟ داشته میتونم شمارتونوکه خوب -

 رسید نیومده در صدام تا کن گم گورتو االن همین نیستم آروم انقد همیشه من خانوم – غريد دندوناش الي از

 بهشون

 افتاده؟ اتفاقي عزيزم جان فرياد -

 فتر و کرد عبور کنارم از سريع و..  رفتم من ببخشید ود شده اشتباه خانوم نه – دختره میلرزيد داشت وضوح به

 فرياد نشستم

 نبود که فريادهم تقصیر بود اومده خوشم بود زده بهش که ازحرفايي بهم دوخت نگرانشو چشماي

 خورديم خنديدوغذارو اونم بهش زدم بلخند ويه.. نباش نگران شنیدم حرفاتونو همه من -

 بیمارستانونوببینم؟ میتونم من -

 میده انجام داره بهزاد که مونده جزئي کاراي يه منتها عزيزم آره -

 نفره؟ چنر مال سهامش بیمارستان -

 نیست اينجا خارج که هست ديگه دکت آقاي يه و وخواهرش بهزاد براي اونم ديگه نصفه و منه مال نصفش -

 نمیري؟ چرا تو -

 کجا؟ -

 ...اروپا میدونم چه..  خارج -

 نداره کجا هیچ داره اينجا که اخالقي امنیت -
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 بري؟ نخواستي تاحاال يعني -

 جايي غیرايران به زندگي براي ولي رفتم وراون اين خیلي طرح گذروندن براي بودم دانشجو که موقعه اون چرا -

 ندارم روقبول

 داره ديگه معنیه يه است ديگه چیزه يه خانواده اينجا

 نداره اينجا داره اونجا که آزادي ولي آه -

 میکني؟ معني چي تو رو آزادي جان تبسم -

 لباس توي خوب -

 هست آوردن بدست و کردن فکر براي زيادي يزاي کني فکر وضع سر ولباس مد به انقد میخواي کي تا عزيزم -

 /چي مثال -

 باالتر ريبب فکرتو سطح بايد تو میبینیم منوتو که نیست چیزي اون زندگي میفهمي خودت که میشه وقتي يه -

 میدم حق بهت البته

 ليخی که من کنار مجبوري حاال راحته پوشش آزاده عقايدت شدي بزرگ اونجا تو ببیني لباس تو چیزارو اين که

 همسرم روي

 بعد نيک تحمل بودنو اينطوري نیست بهتر عزيزم ولي میفهمتت سخته خیلي برات اينا کني زندگي دارم تعصب

 تکامل به خودت

 بهتره؟ زندگي نوع کدوم بفهمي رسیدي که کامل

 کنم؟ تحمل بايد کي تا -

 موقعه اون تا باشم نداشته کاريي پوششت با من که کني راضي منو و براي من براي کننده قانع داليل که وقتي تا -

 رو داليلم منم

 کنم قانع تورو و بگم بهت

 ... فرياد ولي -

 اشت؟ حسي چي خوندي نماز وقتي تو خانومم ببینم -

 بودم سبک -

 بره؟ پدرش خونه حتي نداره حق زن مرد اجازه بدون که گفته خدا همون میدوني -
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 قهنف بهش میتونه مردش کنه کار همسرش خونه تو نداره ايي وظیفه زن گفته هم خدا همون بدوني که جالبه حاال

 زن حق يعني بده

 رداختروپ مبلغي میدي فرزندم به تو که شیري بايدبابت من کنم پرداخت بايدنفقه من نکني چه توکارکني چه

 اينارومیدونستي؟ کنم

 ... نه -

 من نه بشي پشیمون تو که میکنه کاريي نه میبیني حاال -

 ... بده منو پوله پس...  اينا خوبه خوب -

 شد؟ خوب دردت کمر اينکه مثل خانوم زرنگ -

 .. نده خب خسیس -

 کنم برطرف ترو نیازاي که اينه براي میکنم تالش چقد هر من تو براي دارم هرچي که من...  خانومم گلم -

 نفهمیدم که گفت چیزي يه لب وزير زد لبخند يه... اينطوري دارم دوس خوب خوبه -

 گفتي؟ چیزي -

 اشدپ بعدازجاش...  در دمه بیار ماشینو بروبیرون توام کنم حساب میرم من...  داشتي دوست منم کاش گفتم آره -

 من ولي رفت

 میوفته اتفاقايايي داره وجودم تو میدونستم حرفاش به خودش به میکردم فکر داشتم بودم نشسته همچنان

 يا داشتنه دوست نمیدونم

 بود جالبي عقايد...  ازش میومد خوشم بودداشت هرچي ولي ايي ديگه چیزه

******** 

 ..... گذرونديم باهم رو خوبي و عادي روزاي میگذره فرياد خونه تو من اومدن از دوهفته تقريبا االن

 ريادف فرداقرار میزنم حرف تلفني روز هر مامان با نیستم متنفر ازش ديگه ولي نه يا دارم دوستش نمیدونم هنوزم

 امتحان يه

 آروم.. آروم کشیده دراز خودش اتاق تو رفته و اومده االنم نخوندم رو درسش اصال من که بگیر ازمون مهم خیلي

 اتاق تو رفتم

 نکردم پیدا هیچ ولي کردم رو زير هاشو برگه کارش
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 شنیدم صداشو میکرديهو پیدا کمتر میگشتم بیشتر هرچي... گذاشتي کجا سواالرو لعنتي... اه -

 ... شدم هول...  میگردي؟ چیزي دنبال -

 کنم؟ تمیز اينجارو اومدم آهـــان يعني نه...  دنبال داشتم -

 ريختي؟ بهم بدتر که تو ولي مرتب؟ – باال انداخت ابروشو تاي يه

 میکنن مرتب بعد میرزن بهم اول خوب نه -

 داري امتحان فردا بخون درستو برو نکرده الزم نیخواد -

 جونمــــــــــم فرياد -

 کني؟ کمکم میشه میگم -

 کمکي؟ چه -

 مثال بگو بهم امتحانو تو بیاد ممکنه که سوااليي از چندتا يه -

 ازهوش وهمتون میدم درس سان يک همتون به نیست ديگه توواوناي بین فرقي هیچ درستوبخون بروبشین -

 برخورداريد يکسان

 وت رفتم و برداشتم بود ناهارخوري میز روي ديدم کیفشو بیرون اومد اتاق از...  بخونم درس رفتم من باشه خوب -

 توشو اتاق

 بغلش تو افتاد کیف و کرد باز حین همون در درو فرياد که در سمت کردم پرتش بود خالي خالي گشتم

 بگیرم ازت همینو بوم اومده ممنونم -

 منه؟ دست میدونستي کجا از اال ببینم وايسا -

 زدم داد اتاق تو از ورفت بست درو بدو بدو...  نداره چسب دستش خونه اين تو تو بغیر کس هیچ آخه -

 اغذيک داشتم ببرم پیش کارمو تقلب با شدم مجبور دادي بود شوهر اينم خدا اي...  فرياد نرسه بهت دستم مگه -

 پر رو کوچولو

 ...ها برگه روي انداختم خودمو تومنم اومد کرد باز در فرياد که میکردم

 میکردي؟؟ چیکار داشتي -

 تو بیا بعد بزن در بیرون برو کاريي هیچ خو اومـم -

 میکردي؟ چیکار داشتي گفتم -
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 درس خوب بايد اخالقه بد خیلي کنم عرض چه که ذره يه استاده اين آخه میکردم تمرين مقدار يه داشتم -

 بخونم

 نمیدي؟؟؟ گوش میگم بهت دارم هفته اول از که من -

 خونم درس بذار بیرون برو حاال آفرين -

 یه؟چ زيرت کنم نگاه بذار قبلش ولي میرم باشه -بودم کشیده دراز ها برگه روي همچنان منم نشست کنارم اومد

 کرد بلند منو دست يه با بعد... 

 کرد پاره رو همه و گرفت روتودستش تقلب هاي برگه...  کن توولم میکني چیکار داري -

 کنم حفظ خطو چندتا که نمیکنه کار انقد مغزم من بگو چیه؟ کارا اين تبسم -

 ندارم رو خوندن درس حوصله اصال االن نیست اينطور هیچم نخیرم -

 چرا؟ -

 بهم کوبید محکم اتاقو در. بیرون فت وبعد نمیخورم جم سرت باال از فردا باش مطمئن صورت هر در چه تو به -

 صدام اومد شام براي فرياد حتي خوندم همشو ودرسامو موندم بیدار تاصبح... اه...  مزخرف ديوووووووونه -

 بیرون کردنرفتم

 رفتم و خوندم نمازمو پوشیدم مو لباسا... میفهمه خیلي انگار خودش کرده توهین بهم چي براي قهربودم باهاش

 چشمام..  بیرون

  میرفت وداشت بود آماده فرياد..  واقعا بودم خسته بودخیلي کرده پف

 برسونمت؟ میخواي نخوابیدي ديشب خستايي خیلي -

 الي گذاشتم آشغالو سطل رسیدم که پارکینگ به پائین رفتم آسانسور وسوار ردشدم کنارش از تفاوت بي

 ها پله درآسانسورحاالبا

 زود دانشگاه ورفتم شدم وسوارماشینم برات خوبه گاهي صبح ورزش دکتر آقاي رو طبقه سه بیستو اين بیا

 آخرين روي رسیدم

 اومد شیوا بعد کمي نشستم صندلي

 نشستي؟ ايجا را تبسم سالم -

 !!!!!همینطوري بخیر صبح سالم -
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 بشینم؟ کنارت منم -

 عزيزم ديگه بشین میپرسي چرا -

 خوندي؟ درس -

 بودم بیدار حاال تا ديشب از نیست معلوم -

 نکرد؟ کمکت فرياد -

 میکردي؟ شک بايد میکرد کمکم -

 اينطوريه؟ ام خونه تو اخالقه بد خیلي -

 ها بچه بقیه..  خنده زير هردوزديم... میشه همینطوري میاد درس توخونهاسم اينطوريه درس کالسو تو نه -

 اومد وفريادهم اومدن

 دادم جواب سواالرو وتمام پوزخندزدم يه ايستاد من اومدکنار خودش کرد پخش ها بچه هاروبین برگه

 مهمون قهوه يه خودمو گرفتم تصمیم بیرون اومدم بودم نفر اولین من..  بیرون واومدم سمتش گرفتم رو برگه

 سمت به رفتم... کنم

 شدم خوردن مشغول و دادم سفارش ترک قهوه يه اونجا دانشگاه تريايي

 بود ساله 19تقريبا جوون پسر يه کردم بلند سرمو...  بشینم؟ اينجا میتونم خانوم ببخشید -

 اينجا؟ چا جا همه اين -

 بگیرم وقتتونو میخوام -

 دارم شوهر من بفرمائید آقا -

 ت زد زل و کرد مکث کمي...  صندلي روي نشست راحت بعدوخیلي کنید حرفاموگوش میکنم خواهش که گفتم -

 چهرم

 ... سمتم روگرفت کارتي بعد...  نمايشگاه توي ومیذارم میگیرم عکس وخاص شرقي هاي ازچهره نقاشم يه من -

 آدرس اينم

 بکشم؟ پورتره يه شما چهره از میتونم من نمايشگاهمه

 ...ولي -

 ندارم مزاحمت قصدي من هنريه کارم من خانوم -
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 ...چیکارکنم من حاال خوب -

 نشم مزحمتون میدم قول عد بکشم چهرتو زواياي من -

 میکشه؟ طول کارتوخیلي برم سريع بايد من -

 داد وکارش وقتي کشید عکسمو مردم اون و نشسم بدونحرکت ساعتي نیم.... نمیبره کار بیشتر ساعت نیم نه -

 نمیشد باورم دستم

 بي هرهچ با بودم من بود کشیده راحتي به داشتمو چنددقیقه اون به نسبت که تفاوتي حتیبي بود قشنگ خیلي

 تفاوت

 شمادارن زيبايي به بانويي که بختن خوش خیلي همسرتون -

 برم؟ میتونم من داريد لطف شما -

 گرفتم وقتتونو ببخشید بفرمائید بله -

 میکنم واهش -

 ...خانومه -

 هستم ستايش -

 سربزنید؟ کرديد وقت اگه نمايشگاهم به میشه ستايش خانومه بله -

 ..حتما باشه -

 میشم حال خوش -

 خداحـــافظ -

 دادم جواب... میزد زنگ داشت هي فريا بیرون اومدم...  سالمت به -

 تو؟ کجاي -زد داد عصبانیت با

 بیرون اومدم -

 دقیقا؟ االن کجايي -

 !!!!! دانشگاه دمه -

 میام دارم االن وايسا -
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 ريادف بعد لحظه چد دانشگاه دمه رسوندم خدمو بود دانشگاه نزديک تقريبا کافه کرد قطع وتماسو... بیا باشه -

 داد عصبي...  اومد

 االن؟؟ تا بودي کجا.. زد

 میزني؟ داد من سر چرا خبرته چه -

 از اينم ازکارديشبش اون خردبود دستش از اعصابم خیلي....بودي؟ کجا گفتم نکن خورد منو اعصاب تبسم -

 سوار رفتم کاراالنش

 کشید دستمو که شدم ماشین

 کجا؟؟؟؟ -

 ...خونه -

 نمیدي؟ چراجوابمو -

 يه رو ساعته يه راهه يه ماشین به دادم وگاز شدم ماشین سوار و میدم جوابتو زدنويادگرفتي حرف که هروقت -

 میگشت چیزي دنبال داشت ها همسايه از يکي که داخل برم خواستم و کردم پارک ماشینو خونه رسیدم ربعه

 کنید؟ کمکم میشه خانوم سالم -

 اومده؟ پیش مشکلي بله -

 یدکل گشتم هرچي ولي کردم کمکش.. افتاد کجا نمیدونم افتادولي ازدستم جا همین کردم گم رو کلیدم بله -

 ومرده اومد نبودفرياد

 پیچوند دستمو فرياد بشم آسانسور سوار خواستم تا.... ازخونه بیرون رفت سريع

 چته؟ هــوي -

 کیبود؟ اين -

 کي؟ -

 میگم؟ يارو اين -

 ها همسايه از يکي خوب -

 داشت؟ چیکار باتو -

 براش کنم پیداش میگشتم داشتم بود کرده گم کلیدشو -
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 رفت؟ در ديد منو تا چرا پس -

 میدونم؟؟؟؟ چه -

 بود کردم باد پیشونیش ورگ بود شده سرخ ازعصباتیت اش قیافه شديم آسانسور سوار وباهم فشارداد دندوناشو

 رفتیم درروبازکرد

 برمیدارم خودم برندار تو -بدارم تلفونو رفتم تا خرد زنگ تلفن داخل

 ...نداد جواب کسي ولي وبرداشتش تلفن سمت فت خودش..  باشه -

 بود؟ کي -

 به کنارم امد که بودم پختن غذا مشغول.... آشپزخونه تو ورفتم دمدرآور لباسامو گفتم اهومي... نداد جواب -

 ...داد تکیه کابینت

 تبسم؟ -

- ... 

 ...کن درکم بودم اعصباني امروز..  عزيزم ببخشید

 .... -....میخوام معذرت ديشبم بابت..  -

 ....ببخش خودت خانومي توبه ولي بدم خیلي بخشید خانومم -

 نشست کنارم واومد ريخت چايي چندتا...  بیرون واومدم ندادم جواب بهش دوباره

 قهريي؟ -

 کني؟ آشتي کنم چیکر خوب -

 هرکاريي؟ -

 عزيزم هرکاريي -

 ... شده تنگ مامان براي دلم من فرياد -

 ...قهرم منم پس – کردم جم سینه تو دستامو...  ديگه وقت چند يه بذار شلوغه خیلي سرم ترم اين بخدا -

 خوبه؟ اينجا بیان اينا مامان خوب -

 ...داره کار بابابزرگم...  بمونه بیاد نمیتونه درمانه تحت مامان نخیر -
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 بذاريي؟ ديگه شرط يه نمیشه خوب -

 ...کردم وصداش چیدم میزو پاشدم جام از باحرص... نه -

 ... مرسي ايي مزه خوش شام چه -

 پاشدم جام از...  بزنه حرف خواست تا خورم سريع غذارو...  -

 از صبح.....  برد خوابم سرسجاده و خوندم نمازمو گرفتم وضو...  کن جم خوت يزو امشب ام خسته خیلي من -

 بیدار که خواب

 رفتمگ دوش يه...  بود خوابیده اينجا ديشب پس میداد عطرشو بالشم بودم خوابیده تخت رو منم نبود فرياد شدم

 شلوارک بولوز يه و

 ...اينجا بیاد میخواست بهناز امروز بستم باالسرم موهامو پوشیدم صورتي

 ..... بود بهناز کردم باز دررو زدن د که کردم آماده وشیريني میوه و کردم دم چايي

 ديديم؟ شمارو ما عجب چه سالم -

 بزني؟ سر نمیايي که تو بیام من مگه عزيزم سالم -

 بودم امتحانا گرمه سرم وقته چند اين بخدا -

 کرده؟ کمکت خیلي فرياد حتما -

 میکرد اذيتم همش نکرد کمک اصال بابا نه -

 نکرد؟ کمکي هیچ يعني -

 ...میکرد قايیم داشتیم باخودش که درسايي سواالي و میگرفت تقلبامو تمام تازه نه -

 ... جنسه بد خیلي -

 ....بدتره خیلي.. اوه -

 !!نمیاد بهش -

 چرا؟ -

 بلدنیستي؟ راهشو حتما عزيزم خوب -

 چي؟ يعني -
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 میکرد قانعش شايد عزيزم چندتا بوسو يه يعني -

 نیست اينطوري اصال فرياد -

 دارن خواب رگ يه مردا همه میشه مگه -

 !!جداست مردا از فرياد -

 خنید بلند بلند... خودش بعد نیست؟ مرد مگه چرا -

 ...بگم چطور يعني...  نیست اينطور منظورم نه -

 ....نیستي بلد قلقشو تو بگم من بذار -

 خبر؟ چه ديگه...  بگذريم فرياد به دادي گیريي چه حاال تو نمیدونم نه -

 ريم؟ب باهم بگو فرياد به کرد دعوت دوستم است زنونه که دعوتم مهموني يه شب فردا تبسم گفتي راستي آهان -

 داري؟ دوست اينجا تو مگه -

 تولد جشن براي کرد دعوتم منه سن هم دخترش ديدم مامانو دوستي از يکي خريد بودم رفته ديروز باب نه -

 تنها منم برم دخترش

 بريم باهم اومدي اگه بگم تو به گفتم نمیرم جايي

 میام ندارم کار زياد خالیه وقتم فردا باشه -

 آرايشگاه يه بريم بیا صبح پس -

 بهش دارم نیاز خیلي آرايشگاه گفتي راستي آخ -

 بريم بايد خريدم ندارم لباسم تازه من -

 !!!!نکنیم تلف وقت ديگه بردا منو لباساي از يکي بیا میخواي دارم زياد لباس من نه -

 داره ايي سلیقه يه هرکس خوب ولي دستما از نشي ناراحت...  بگیر رو کسي لباس ندارم دوست زياد من نه -

 و آشپزخونه تو رفتم کنم پذيايي رفت يادم من آخ...  بود پیشنهاد يه فقط اين جون بهناز حرفیه چه اين -

 چیدم رو بودم کرده آماده که وسايلي

 کشیدي زحمت چقد ببین رو اينجا واي -

 کن پذيرايي خودت از باش راحت خودت نیستم تعارف اهل خیلي من...  عزيزم نکردم کاريي نگو -
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 شد مغول و گذاشت ومیوه برداشت بشقابشو

 کردي؟ ازدواج سال چند بهناز میگم راستي -

 ساله 3 -

 راضي؟ واقعا -

 خوبه خیلي فرهاد علیه زندگیم آره -

 شديد؟ آشنا باهم چطور -

 بود تهگرف کسبشو پرواه تازه فرهاد موقعه اون میگشت وکیل يه سراغ شرکتش براي داشت دفتري کار يه بابام -

 ها موقعه اون بود آقا خیلي اون ولي..  وکیل جوجه میگفتم بهش انقد بخیر يادش... 

 نمیخوره بهش اصال -

 راضي؟ زندگیت از چي تو...  ايي اوجوبه چه فهمیدم ازدواج بعد تازه منم اوه -

 خوبه آره -

 چرا؟ ناامیدي... زد؟ چشمکي

 میدوني؟ بهتر مارو زندگي که خودت -

 شايد البته دوني بايد که بگم بهت و چیزا سري يه میخواستم راستش اينجا؟ اومدم چرا من تبسم میدوني -

 بگم بهت میدونم خودم وظیفه من خوب ول بهت باشه گفته فرياد خودت

 شده؟ چیزي -

 يول کنن ازدواج باهم اينا داشته دوست خیلي بزرگشون پدر که دارن عمه دختر يه فیاد ببین...  کن گوش نه -

 نمیدونم منم میگم

 فتر هم وفرزين ايتالیا رفتن اينا اش عمه و اومد پیش مشکلي ها خانواده بین و باشن باهم اينا نشد که شد چي

 مدتو همه اين اونجا

 برگردن میخوان هم اونا اينکه مثل بمونه داره قصد و برگشته فرزين که حاال بوده اونا با

 داره؟ من به ربطي چه اين خوب -

 اينه مشکل داره دوست وخیلي فرياد و نکرده ازدواج هنوز بود اشون عمه دختر همون که سارا -

 خوبیم؟ باهم فرياد منو ولي -
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 مطمئني؟ – باال داد ابروشو تا يه

 کنه؟ پیدا کش که نمیشه دلیل شده تموم بوده اونا بین هرچي بعدشم آره -

 ني؟ک رفتار تر سنجیده ذره يه تا بدوني بهتره گفتم ولي دارم اعتماد داره تو به که ايي عالقه و فرياد به منم -

 اين تمنداش زندگیم تو رقي ديدن طاقت ولي نداشتم فرياد به ايي علقه شدمن درگیر فکرم خیلي بهناز حرفاي با

 فرياد نیست درست

 بايد معلومه همسرته فرياد.... کنم؟ حسودي بايد چرا نه...  حسادته؟...  داشتم حسي يه بکنه؟ من با کارو اين

 .. باشي؟؟؟ حسود

 تموم بوده اونا بین هرچي تازه بشم ناراحت بخوام که نیست فرياد منو بین چیزي شو ساکت لطفا جان وجدان

 به بهناز باداي شده

 اومدم خودم

 کردم؟ صدات دوبار کجايي دختر هي -

 ؟ جانم -

 حرفام؟ کرد ناراحتت -

.. . فکرکنم و بره بهناز داشتم دوست میگم دروغ دارم میدونستم خودمم ولي...  نبود؟ مهمي موضوع اصال نه..  نه -

 چي به ولي

 گیري نتیجه و میکردم فکر بید درموردش میداد عذابم موضوعي يه وقتي همیشه نمیدونستم خودم هم رو

 اون واقعا...  میکردم

 میکرد؟ اذيتم فرياد با بینشون ورابطه دختره

 امروز؟ خوبه حالت تو -

 آره..  آره -

 چیه؟ نظرت میگم -

 چي؟ مورد در -

 خوبه؟ حالت مطمئني تو دمدا توضیح برات بار ده -

 بدم گوش میدم قول بگي بار اين اگه آره -
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 پائین؟ بريم میگم -

 چي؟ براي -

 نکردم درست ناهار من آخه -

 ها بچه اينجا بیان میکنیم درست همینجا خوب -

 ... چیزه آخه -

 چیه؟ -

 میداري؟ نگه راز بگم چیز يه -

 عزيزم؟ بگو آره -

 بپذم غذا نیستم بلد من -

 گرفت ام خنده اراده بي بود گفته اشو جمله چهها عین انقد

 ها بیجنبه خنديد فهمید وقتي اونم فرهادي عین توام -

 خنديدم زدنت حرف طرز به نخنديدم تو به بخدا بهناز نشو ناراحت -

 /کنیم چیکار حاال خوب -

 بپزم غذا بلدم من -

 واقعا؟؟؟؟؟ -

 عزيزم آره -

 نفروش خفر حاال خوب -

 داره فروختن فخر مگه بخدا تو ايي ديــــــــونه -

 بپرس خودت از نمیدونم من -

 بهنازززز -

 !!!!!نیستي اينجوري تو میدونم کردم شوخي خوب -

 کنیا؟ کمکم بايد ولي -

 ...بفرما درخدمتم من -
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 بپزيم چي بگو اول -

 فرهاد هم باشه داشته دوست فرياد هم که غذايي يه -

 داره دوست فسنجون و ماکاراني اومد يادم آهان...  نمیدونم من -

 بذار ماکاراني داره دوست خیلي ماکاراني هم فرهاد -

 آسونتره پختش ماکاراني تازه آره -

 بدي؟ ياد منم به میشه پس -

 نیست سخت زياد بگر ياد وايسادي که کنارم -

 بلدي؟ رو ايراني غذاهاي چطو آخخه دختر ايي دونه يه تو -

 کار سر همیشه مامان چون آشپزيشو هاي برنامه بیشترم میکردم نگاه ايرانو تلوزيون همیشه بودم که اونجا من -

 خونه تو من بود

 بپزم غذا بودم مجبور نمیرم گشنگي از اينکه براي ديگه بودم تنها

 کنم؟ اعتراف من -

 بگو -

 ريايي بي و صاف واقعا ولي....  هستن ايي افاده خیلي که هستي اينايي از کردم فکر ديدمت که باري اولین -

 کمکاي میتونست بود شادي خیلي دختر زدم حرف خیلي بهناز با بیاد فراد که ظهر تا...  عزيزم داريي لطف -

 ... بکنه بهم زيادي

 اذيت نهببی اينطوري فرهاد بگیرم دوش خونه میرم گرفتم غذا بوي من تبسم -...کرد بو باال گرفت لباسشو بهناز

 اونم به میشه

 اينجا بیاد ناهار مینم زنگ

 عزيزم برو باشه -

 تماح منم ؟ گرفته بو بنا اگه وخوب سرم به زد فکريي يه...  خونشون ورفت کرديم خداحافظي هم از...  فعال پس -

 میدم غذا بوي

 احساس میخورد صوتم به که آب زيردوش وايسادم درآوردم لباسامو رفتم حمام سمت به..  بگیرم دوش برم بهتره

 داشتم خوبي
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 فرياد از وجودم تو داشت کم که احسسي به کردم فکر خودم به نشستم دوش زير میشد جدا تنم از گي خسته

 واقعا میگرفت شکل

 يکس مال ايي لحظه براي فرياد نمیخوام میدونستم فقط نمیدونستم خودمم..  بود داشتن دوست...  بود؟ عشق

 از دختره اين باشه

 راچ...  کنه نابود خوشیحالیتو پیدابشه بايد يکي خوش هاي لحظه توي همیشه چرا خدا اي... ؟ بود شده پیدا کجا

 وقتي همیشه

 دوش زير میکنه؟؟ سخت برام رو زندگي و میاد بزرگ موج يه میکنم عادت هام داشته به و میشه آروم زندگیم

 که بودم نسته

 آب داشت موهام از پیچیدم خودم به رو حوله بیرون اومد گرفتم دوش پاشدم سريع از شنیدم رو زنگ صداي

 اتاق کف میچکید

 خوردبر محک جسمي يه با کنم بازم رو اتاق در خواستم تا بیرون رفتم بهنازسريع که اين فکر با بود شده خیس

 رو وافتادم کردم

 ....شد باز بودم پیچیده شل چون که ام حوله زمین

 ارمکن زد زانو ببنده دهنشو بود نکرده وقت بچه عزيزم...  میکنه نگاهم داره فرياد ديدم کردم بلند س...  ؟ چته -

 کرد وبغلم

 چشامش...  میره پائین باال داره اش سینه قفسه کردم احساس نکرد جدا خودش از منو ولي تخت روي گذاشتم

 تو چشمام و لبام بین

 دمیبوسی نرم خیلي و لبام روي گذاشت آروم لباشوخیلي بودآخر داغ..  داغ بدنش ترديدداشت انگار بود حرکت

 گردنش دور دستمو

 ام که بود وقتي امروز داشتم دوستش منم باشه من ماله فرياد میخواستم منم کردم راهیش هم ومنم کردم حلقه

 نبايد باشیم هم براي

 فرياد اومد زنگ صداي...  دارم دوستش که بودم فهمیده تازه انگار...  کن جدا هم از مارو کسي میدادم اجازه

 .. توهم کرد اخماشو..  باال آورد سرشو

 بیاد؟ بود قرار کسي -

 آره -

 کي؟ - باال داد ابروشو تا يه
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 ... اينجا میان ناهار براي اينا بهناز -

 ... سمتم اومد پاشم جام از خواستم...  برودرروبازکن خوب خیلي -

 خابانت قرمز کوتاه پیراهن يه کمد تو از ذوق با در سمت رفت...  میکنم باز رو در خودم بپوش لباساتو برو تو نه -

 از که کردم

 روباهاشون قرمزمم پاشنه بدون کفشاي پوشیدم باساپورت بود شده تنگ رونش روي قسمت و بود گشاد باال

 موهاموسشوار پوشیدم

 گوشه به زدم هم قرمز گلسرکوچولو ويه زدم ريمل روحسابي مژهام زدم رژقرمزهم يه دورم وريختم کشیدم

 رفتم ازاتاق موهام

 رفتم کرد باز دستشو وفرياد دادن جواب همه کردم سالم بلند بود اومده هم فرهاد بودن نشسته همه بیرون

 جا وتوبغلش کنارش

 گرفتم

 خانوم تبسم شد زحمت باعث میگم -

 پختم بیشتر ذره يه اينسري میکردم درست غذا خودمون براي همیشه حرفیه چه اين میکنم خواهش -

 پختیم باهم که بگو تبسم – بهناز

 نمیشد آماده زودي اين به غذا نبود بهناز کمک اگه البته -

 اينايم مامان خونه هشب خانوم بهناز توام بگیر ياد – فرهاد

 بگیر ياد خودت تو – بهناز

 !!!ها تويي خونه زن -

 کرديي؟ ازدواج باهام اصا چرا...  نمیکنم آشپزيي من میدونستي که تو -

 عزيزم خوب دارم دوستت چون -

 بغلش تو رفت ولوس خندي بهنازم

 نداره حرف پختش دست تبسم – فرياد

 امروز مونديم گرسنه میکنه فکر مامان پائیم نرفتیم ما االن میگم – فرهاد

 باال بیاد مامانم میزدي زنگ جون تبسم – فرياد
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 میکنیم اينارودعوت مامان ديگه سري يه ايشاهلل حاال -

 اينجا بیان قرار آخرهفته اينا عمه – فرهاد

 گفته بهم مامان -فرياد

 ...ندارم وقت بعد نگي کن تنظیم هاتو برنامه شمال ويالي ريم باهم اينجا بان قرار -

 اون نداشتم انتظا فرياد از اصال هم تو فت اختیار بي اخمام..  میکنم کاريش يه حاال ولي ندارم وقت اصال کن باور -

 عزيزم؟ کجا:  فرياد...  پاشدم جام شمال؟از بره میخواد حاال نداشت وقت تهران ببره منو اينکه براي

 بچینم رو میز میرم -

 هآشپرخون توي اومد که میچیدم وسايلو داشتم اومد دنبالم خودش که انداختم باال شونه..  کمک؟ بیام میخواي -

 يهو؟ شد چت تو –

 نمیام من بري؟ که کني درست میخواي کارتو شمال براي ولي نداري وقت تهران بريم اينگه براي -

 میزنیم حرف باهم شب میشنون عزيزم ساکت هـــــــیــــس -

 همه چیدم رو میز وقتي بیرون امدم آشپزخونه و سیني تو چیدم وسايلو ندارم حرفي باتو من – بود گرفته بغضم

 کردم روصدا

 جان تبسم نکه درد دست واقعا اوه -

 نیومد خوشت شايد بخو حاال میکن خواهش -

 ماکارانیم؟ عاشق من میدونستید کجا از...  است مزه خوش خیلي معلومه شکلش از -

 پخته داشتم دوست ماکاراني من چون عزيزم برادر نه:  گفت تموم افتخار با فرياد

 میکرد وضايع فرياد بايد سوخت براش دلم هم تو رفت فرهاد چهره

 خنديد اونم انداختم چشمک يه وبراش بود کرده هوس حون بهنا نپختم کسي براي غارو اين من ولي -

 بخورين غذاتونو بشینین اومد در سوختگیتون بوي آقايون -بهناز

 کردم نگاه چهرهاشون ه شدن خوردن همهمغول

 نظره بي هم اش مزه -فرهاد

 است مزه خوش خیلي – بهناز

 همیشه مثل عالیه - فرياد

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

216 

 

 ردهک ناراحتم واقعا فرياد بود خرد خیلي اعصابم بخورم چیزي نمیتونستم اصال ولي شدم مشغول احت فکريي با

 معلوم پس بود

 کارش از بخاطراون شده حاضر چي براي...  بوده ينشون چیزي چه يعني...  فکرمیکنه دختره اون هنوزبه که بود

 وبره بزنه

 کرد صدام فرياد میومد در اکم کمیزدم پلک اگه پائین انداختم سرمو شد اشک پر چشمام فکرا اين با..  شمال

 بال آرودم سرمو

 يب که کردم نگاه بهناز به کرد بازيي غذاش با کردواونم سکوت ديد چشمامو وقتي ولي...  نمیخوري؟ غذاتو چرا -

 ازهمه خیال

 رفتن کار بهوه به فرهاد غذامونوخورديم اينکه بعد داره خوبي زندگي چه بحالش خوش غذاشومیخورد داشت جا

 ولي اوشون خونه

 ايستاد کنارم اومد که شدم شستن مشغول آشپزخونه تو بردم کردم جمع رفارو بود فرياد نقشه بودم مطمئن

 ...من عزيزم تبسم -

 بشنوم صداو نمیخوام ببند دهنتو شو خفه -

 شده تفاهم سو بزنم حرف باهات بايد من ولي -

 بشنوم صداتو نمیخوام شنديدي هیـــــس – بینیم روي گذاشت و باال آوردم و دستم

 بشنوم صداتو نمیخوام شنديدي هیـــــس – بینیم روي گذاشت و باال آوردم و دستم

 سینک توي کردم پرت رو شويي ظرف دستکش عصبانت با...  کرده؟ انقدعصب رو تو چي -

 اومد دنبالم که بیرون اومدم...  بشي ساکت نمیخواي تو اينکه مثل -

 !!!بدم ضیح تو بذار نشو عصباني میکنم خواهش بگم برات وايسا ان تبسم -

 بدي گوش حرف اين به کن سعي خوب بشي ساکت خواستم فقط نخواستم توضیح ازت من شو ساکت فرياد -

 یگیرمم حالتو کردي شروع رو بازي بد فرياد آقا میومد مکث بي اشکم اتتقم تو رفتم زدم پوزخند يه بعد..  حداقل

 مشت انقد دستامو...  زدم داد خواستم تا بالش توي کردم سرمو گذشته من سر از آب میکنم زه بهت رو زندگي

 امتنه ندارم رو کس هیچ من بود خرده زخم بیشتر ازدستم دلم ولي ود کرده زخم دستمو پوست ناخونام بود کرده

 لوممع نبود فرياد بیرون اومدم اتاق از کردم عوض راحتي شلوارک تاپ يه با لباسامو پاشدم جام از...  تنها تنهايي

 انقد مشد مشغول و میز روي کردم پهن وساالمو کتابم دفت سراغ رفتم زدم صورتم به آب يه بهتر بیرون رفته بود

 گل دسته يه که کردم باز رو در رفتم اومدم خودم به در زنگ باصداي نشدم زمان متوجه که بودم شده درس غرق
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 رد جلوي از و گذاشتم باز رو در ولي پیچید بینیم توي بوشون بودن بو خوش يلي سرخ رز گالي صورتم تو اومد

 تو اومد آويزون ايي چهره با فريد منم بعد آشپزخونه ورفتم رفتم کنار

 ... جلوم گرفت رو گل دسته...  شکوهي با استقبال چه -

 نذاشتم آبم تو حتي اپن روي گذاشتم گرفتم رو گل دسته..  عزيزم تو براي اين -

 شدم خوندن درس مشغول ودوباره نشستم میزم روي رفتم ريختم خودم براي قهوه يه دردنکنه دستت..  باشه -

 داريم؟ چي شام -

 هیچي -

 بیرون؟ بريم پس خوب چه -

 نمیبیني؟ دارم درس..  نه -

 تلفن نزديک رفت وخودش..  بیارن بزنم زنگ -

 بیارن؟ بگم میخوري چي -

 ندارم میلي من -

 موافقي؟ جوجه با میشه مگه نخوردي ناهارم -

 همیش شروع ديگه حاال از ندادم محل وبهش جلوم گرفتم کتاو...  بخونم درس میخوام شو ساکت دارم میل گفتم -

 ازم گرفت کتابو جلوم امد..  اولشه تازه خان فرياد

 شده؟ چي بگو...  تبسم چیه کارا اين -

 بشه؟ تاحالیت بگم چندبار بشنوم؟ نمیخوام صداتو بگم چندبار فرياد -

 چته؟ بگو لعنتي باهات بزنم حرف نبايد چرا..  چرا -

 بريم بايد دعوتیم مهموني جايي فردا: داد ادامه..  جلوم گرفتم دوباره برداشتم کتابو

 برو خودت برم نمیتونم دارم درس من -

 برسي درست به هم تو تا برمیگرديم زود میريم..  برم من نمیشه که نیايي تو -

 نداره ربطي من به خونه تو بشین يا برو يا نمیام دارم درس گفتم شنديدي؟ -

 بود معلوم کردم نگاه بهش کردم درسام مشغول خودم دوباره منم تلوزيون جلوي رفت پاشد جاش از..  باز لج -

 به اصالحواسش
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 وستد مهموني برم میخوام بهناز با بفهمه وقتي فردا واي...  میکنه فکر خانومش سارا به داره حتما نیست تلوزيون

 حالشو دارم

 حواس مپاشد آروم رو محترم حس اين کنم کنترل نمیتونستم ومنم کنم اذيتش میکرد تحريکم حسي يه... ببینم

 رفتم نبود اينجا اصال

 از وقتي که پوشش تن کاله توي انداختم رفتم آروم بعد جويدمش حسابي برداشتم آدامس بسته يه اتاقم توي

 موهاش اومد در حمام

 آروم دوم عملیات میموند بود گرفته ام خنده بشه مکنه چطوري که چهراش آوريي باياد...  وايسته حالت وش

 توي آرومرفتم

 توي ريختم خودم گوشي از شاد آهنگ يه و آوردم در موبايلشو کردم باز درشو بود اپن روي کیفش آشپزخونه

 برات دارم گوشیش

 امحم میره من از زودتر صبح میدونستم برد خوابم و خوابم رخت توي رفتم راحت باخیال...  باش منتظر فرياد آقا

 حسي چه

 ... واقعا من دارم خوبي

 زد حمامو در فرياد که حمام توي وپريدم پاشدم فرياد صداي با صبح

 چیه؟ -

 بشورم سريع برم بیا موهام به چسبیده آدامس بیرون بیا تنتو نکردي خیس اگه تبسم -

 دارم کار من سرت رو میکشي چي باشه حواست میخواستي چه من به -

 نمیشه کنده ديکه موهام روي میمونه االن میکنم خواهش -

 حمام در به زد لگد يه..  نمیام در من کن ديگه فکر يه برو -

 وحشي؟ چــته هـــو -

 حداقل بشورمش برم بذار بیرون بیا تو کار میدونم که من -

 صبح چه به..  به..  دوش زير ورفتم کردم باز آبو شیر بیرون بیام عمرا زدي که تهمتي بخاطر هستي که بدبینم -

 زيبايي

 کردم تنم بعد کردم نگاه دقت با رو حوله اول بیرون رفتم گرفتم دوش آرامش با
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 بود ستهنش خون به چشماش نشسته پشتم ديدم برگشتم شنیدم پشتم از فرياد صداي...  نکرم کاريي کن تنت -

 عصبانیت از

 بینمونواومد فاصله اونم ديوار به خوردم که جايي تا عقب میرفتم قدم يه من میومد اون که قدمي هر با جلوم اومد

 جلوم وايساد

 دوطرفم گذاشت دستاشو دوتا

 اتاقم؟ تو بیايي گفته بهت کي -

 رفته يادت عزيزم مشترکمونه اتاق اينجا نگفته کسي -

 چیه؟ کارا اين بیرون برو فرياد -

 ینهس روي گذاشتم دستمو..  باش کنارم بري نکرده الزم توام خونه بمون پس برم نتونستم اولمو کالس که من -

 تکون ذره يه از دريغ دادولي هولش اش

 دارم امتحان من..  چته تو بابا برو -

 نمیگذره بعد... زد چشمک يه گرفت دستمو مچ..  کنم جبران کارتو میدم قول عزيزم -

 وبغلم دستموگرفت باز ولي رفتم در زيرش از...  روم افتاد خودش تخت روي انداختم و کمرم دور انداخت دست

 بودم بغلش تو بچه يه عین بود زياد خیلي زورش کرد

 برم بذار نیار در بازي بچه فرياد -

 بکنم؟ بايد چیکار موها اين با من االن چیه؟ کارا اين تو؟ يا ام بچه واقعامن -

 چه؟ ن به خوب -

 گردنم روي گذاشت لبشو و بکنم کارمو منم بذار پس نداره ربطي تو به باشه -

 ؟.. باشه..  باشه -

 چي؟ باشه – باال آورد سرشو

 بره بشوم رو آدامسا حاما بريم پاشو -

 کلک؟ بدون -

 کلک بدون -

 گرفتم دوباره که برم در وتاخواستم کردم استفاده فرصت از منم کرد ول دستامو پاشد جاش از
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 که ور حسي را نمیدونم...  رولبام گذاشت لباشو و کرد بغلم دوباره...  نمیشي آدم اينکه مثل تو – کردتوهم اخماشو

 اونسري

 وقتي دراومد ام گريه بود ناراحت ازدستش بود افتاده چشمم واقعااز ديشبش حرفاي با نداشتم االن رو داشتم

 حس اشگمو شوريي

 وخودمو بیرون زدم ازخونه و پوشیدم لباسامو سريع منم حمام رفت صدا پاشدوبي روم از کرد باز چشماشو کرد

 دانشگاه رسوندم

 انشگاه ات بدو وبدو کنه کاريي بخواد فرياد میترسیدم همش میزدم نفس ونفس نشستم شیوا کنار سرکالس رفتم

 رسوندم خودمو

 میزني؟ نفس نفس داري دويدي ترست ازت کردي چیکار دوباره تو -شیوا

 میمیرم ازترس دارم شیوا نگو هیچي -

 کردي؟ چیکار دوباره ولوله -

 کرد تعريف جاهشوبراش بعضي غیر کردم بافرياد روکه کاريي وتمام

 موهاش روي از بره آدامس تا بزنه موهاشو بايد...  ديونه -

 ... نکنه اذيیت منو میخواست خودشه تقصیر -

 میاورد رات کننده قانع دلیل يه شايد میداد توضیح میذاشتي خوب بیچاره کرده چیکار مگه -

 بود حقش که گفتم نکرده الزم -

 مطمئني؟ دختر اين جريان از حاال -

 کدوم؟ -

 ديگه سارا همین -

 میگفت بهناز نمیدونم -

 مطمئني؟ بهناز از تو اصال کرد حساب نمیشه که بهناز هاي گفته روي -

 بگه دروغ نداره دلیلي آره -

 ..نه يا داره دوست هنوز ترو فرياد بدوني بايد پس تبسم -

 چطوري؟ -
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 بکنم چیکارمیتونم ببینم تا کني صبر بايد دارم نقشه يه -

 ازفوضولي میمیرم من ديگه..  بگو خوب -

 ..ها بشه خودمون بین ولي باشه -

 کرد تعرف اشو نقشه تموم اونم..  بشه -

 چیز؟ يه میمونه فقط -

 چي؟ -

 .. نزنه حرف تا طرف به بديدم بايد پول مقدار يه -

 انداز پس دارم پول مقدار يه خودم من -

 بدم قرض بهت میتونم دارم منم -

 چقد قیمتش بپرس تو حاال -

 کمکمون کنه قبول شايد بهش بگم اگه داره دختر دوست هم عالمه يه خوشگله خیلي خودم داداش راستش -

 کنه

 کنم جبران ايشاهلل جون شیوا نکه درد دستت -

 داره دوستت چقد بده نشون بايد فريادتون آقا اين خانوم تبسم مونده حاال -

 چسزي يه با که بیرون اومدم کالس از و امتحان بعد کالس آخر براي موند حرفامون و کالس داخل امد استاد

 و کردم برخورد

 هکوتاه موهاشو فرياد ديدم تازه کنه جم وسايلشو تا شد دوال وقتي زمین افتاد وسايالش تمام اونم زمین خوردم

 که بود کرده کوتاه

 بود معلوم چندبرابر خوشگلیش میومد خیلي بهش

 رفتنه؟ راه طرز چه اين پرتي حواس همیشه تو -

 .. بود کجا حواست تو نبود حواسم من خوب -

 نشده؟ ؟چیزيت خوبه حالت حاال – توهم کرد اخماشو

 بودم چهراش محو هنوز... نه -

 گفتم سريع افتادم نقشم ياد تازه..  جون بچه خورديم چیه؟ -
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 بزنم؟ زنگ بدي گوشیتو میشه نمیده جواب میزنم زنگ مامان به هرچي فراد -

 آورد در گوشیشو و جیبش تو کرد دست

 شد دير کالسم که بده انجام کارتو سريع بفرما -

 اشتمگذ رو گوشیش توي بودم ريخته ديشب که رو آهنگي و گالري تو رفتم و گرفتم ازش رو گوشي سريع پريدم

 صداي روي

 عالف گوشیشم آالرم قراربده سايلنت روتوحالت گوشیش سرکالس هست امکانش فرياد میدونستم چون و زنگش

 آهنگ واون کردم

 گذاشتم گوشیشم آالرم زنگ روي کاريي محکم روبراي

 نیستن ونه اينکه مثل..  مرسي بیا -

 داشت کار که کالسي داخل رفت وباعجله باش خودت مواظب پس رفتم من باشه -

 بازوم از گرفت بشگون يه شیوا

 ورپريده؟ کردي چیکار دوباره -

 چیه؟ جهان امید آهنگ مرود در نظرت هیچي -

 کدوم -

 بندرش دنه هله -

 داشت؟ ربطي چه اين حاال..  کرد فکر کمي بعد شاده خیلي داديش گوش تبسم واي -

 ... خنديدم خودم بعد..  فرياد گوشي زنگ روي گذاشتم هیچي -

 تبسم جنسي بد خیلي -

 کنم پیاده روروش جديد بايدورژناي کمه اينا تازه حقشه -

 طفلي داره گناه نزنیا زنگ نداره عادت ايناشم همین به اين عزيزم -

 چرا؟ -

 آورد در تودستم از گوشیمو بعد..  داره گناه بیچاره گوشتو من بده اصال -

 گذاشتم گوشیشم آالرم روي چون برنمیاد دستت از کاري بگیري گوشیمم -
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 دهنش روي گذاشتم دستمو..  چـــــــــي؟ -

 میزني؟ داد بلند چته ساکت -

 امروز بود شده خوشگلم چه ديدي داره گناه تبسم -

 ها شوهرمه..  خانوما خانوم آهـــاي -

 انداخت چشمک يه بعد چته؟ االن حاال بهش نداري حسي که تو -

 خنديم باهم و..  خفه – بازوش تو زدم مشتم با

 بود بهناز خورد زنگ گوشیشم

 خانوم بهناز سالم -

 تو؟ کجايي..  خوب دختر سالم -

 بیرون اومدم ازدانشگاه تازه االن من -

 منتظرما ديگه بدو پس خوب -

 کردم خداحافظي از..  سريع میرسونم خودمو باشه..  باشه -

 فعال؟ نداري کاريي..  خونه برم زود امروز بايد دارم کار من جون شوا -

 باش خودت مواظب برو عزيزم نه -

 بده خبر بهم هم ات نقشه مورد در راستي -

 داري غمو داري منو تا فنري خواب تخت خیالت -

 .. خداکننه -

 خانوم تبسم میبیني حاال -

 خـــــداحافظ باشه -

 پائین واومدم بهناز به زدم زنگ در دمه از خونه ورفتم شدم ماشینم سوار بیون اومدم دانشگاه از...  سالمت به -

 شد سوار

 سالم -

 نبود ايي عجله میومدي فردا میذاشتي – بهناز

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

214 

 

 موندم ترافیک تو ببخشي -

 زده زنگ بار ده آرايشگره اين که بريم وبد -

 منشي جلوي بهنازرفت بود شلوغ خیلي سرشونم بود بزرگ خیلي آرايشگاه ه رفتم ارايشگاه سمت به

 خانوم سالم -

 داشتید؟ وقت سالم -

 بله -

 کارتون؟ -

 میخواستم السیونم اپي بود مو رنگ -

 کنم صداتون تا باشي منتظر -

 بودن چیده که هايي صندلي روي نشستیم رفتیم بهناز با

 کني؟ رنگي چه موهاتومیخواي بهناز -

 برام میزنه رنگي يه سري هر خودش وارده کارش تو خیلي آرايشگر -

 اهان -

 تو بفرمائید خانوما – منشي

 و تبرداش برام ابروهامو بعدم کردم السیون اپي اول ديگه اتاق تويه رفتم منم کرد هدايت ديگه اتاق يه به بهناز

 بیگودي موهام

 رشونکا از بود شده عوض ام قیافه واقعا بودم کرده تغییر خیلي کرد باز موهامو بعدش کرد آرايش صرتمو و پیچید

 اومده خوشم

 . کارمیکردن تمیزوحساس بودخیلي

 میشکافن اتم هسته دارن انگار میکردن مش رو بود اومده که خانومي موي داشتن وقتي.... 

 جداشدم بهناز ا که اتاقي همون تو بیرون اومدم شد تموم کارم وقتي

 بود؟ چطور -

 میکنن رفتار کوشمولو آزمايشگاهي موش عین آدم با خوبه -
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 خوشگال سفید اون از باشي تو که مخصوصانم -

 میگیري؟ جو چرا تو کردم نفسي شکسته من حاال خوب -

 نداشتم جسارت قصد هستین فرياد آقا ممالک جزوء شما ببخشید اوه -

 بازوش به زدم يکي

 داره؟ اون به ربطي چه لوس -

 ...ديگه حاال خوب:  انداخت چشمک يه

 ديگه؟؟؟ بگو هست چیزي اگه خوب -

 !!! حاال میگم بهت بريم -

 رفت پائین انداخت شو سر...  نمیام نگي تا -

 جلوش چريدم بیرون ورفت د لبخند يه...  بیا بعدا توام میرم من خوب -

 ...جايي نمیريم کدوممون هیچ نگي تا کجا -

 بگیري؟ گازم میتوسم تبسم جون به -

 !ديگه بگو بهناز کردي خرد اعصابمو واي -

 باشي؟ آروم ده قول -

 ساراست؟. دختره اون مورد در -

 میکني؟ فکر بهش هنوز تو ببینم...  نه -

 چي؟ پس خوب نه..  نه -

 لبش روي گذاشت دستشو

 بگوخوب تو...  صبحیه راستش خوب -

 !!!خوب -

 !!بود شده ناز چقد ديديش...  بود زده موهاشو ديدم و فرياد -

 آره -

 میومد بهش خیلي -
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 کردي سرم به شده؟جون چي میگي حاال ديدمش بابا آره -

 کرد بسرش دست نمیشه جوره هیچ: گفت لب زير

 بگو...  بگو...  بگو -

 بگه بود دل دو انگار کرد مکث کمي..  بگم بذار چته باشه خوب -

 وديدم فرياد صبح -

 میگي؟ چندبار گفتي اينو خوب -

 کنم تعريف بــــــذار ديگه حس تو میرم دارم آآآآه -

 بگو خوب -

 خبره چه گفتم...  بود کرده کوتاه موهاشو: داد ادامه خنديد اونم رفتم غره چشم بهش..  فريادوديدم صبح -

 کردي؟ خوشگل

 ... بفمه نمیخواستم من تبسم بخدا واي...  مهموني بريد قرار شب: گفت

 زدي؟ گندي چه ببینم بهناز بگو -

 که بیاد من با داده قول تبسم اين گفتم ديگه هیچي -

 !!بیايي من با قرار که نگفتي ولي نکردي قبول گفته تو به هرچي که گفت اونم -

 بهناز بخوري گند اه...  اه -

 منظورته؟ بزنن گندت -

 گفتي؟ چرا حاال هرچي آره -

 میکني؟ تحمل اينو چطوري تو ببینم کرد دعوام انقدم تازه...  نمیدونه نمیدونستم من بخدا -

 بپره من به نداره جرئت -

 میگي؟ راست – باال ابروشوداد

 چیه؟ دروغم – زدم چشمک

 آره ماهم با -

 آره همه با -
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 میبندم شرط -

 چي؟ سر -

 ...کنه گوش بگي تو که هرچي فرياد من جلوي اينکه سر -

 چقد؟ -

 اونش با يايم کنار حاال -

 میخري؟؟؟ خواستم هرچي بازار میريم باهم بگم اول از نخیر -

 میبندي؟ شرط پسرت دوست با مگه اوه -

 داره کار ولي نه -

 !!!میبندي خالي گفتم ديدي -

 میکنم درستش ثانیه ايکي -

 کن ثابت بهم اونجا شمال بريم قرار هفته آخر باشه -

 نمیام من -

 بموني؟ میخواي کجا میکني غلط تو -

 نمیاد فريادم -

 تو؟ يا نمیاد اون -

 بیام نمیخوام من -

 بگیريم حالشونو دوتايي میخوام که هستن نفري چند تبسم بیا -

 داري؟ زبون متر نیم ماشاهلل که تو -

 ...میايي بر پسش از تو فقط...  کنه محلي کم اونا به نداره حق کس هیچ ولي آره -

 چطور؟ -

 میفهمي خودت حاال -

 به قتيو اون نیست که زوري بدم توضیح براش بايد چطوري ديدم و فرياد وقتي نمیدونستم شديم ماشین سوار باه

 گوش من حرفاي
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 به ندارم عادت منم باشن داشته شنوي حرف ازش همه داره عادت اون اگه ندم گوش بهش دارم حق منم نمیده

 گوش همه حرف

 ديدج ماشین پارکینگ تو گذاشتم ماشینو... کنه اذيتم نداره حق اون زاتمه تو سرکشي هستم سرکشي آدم بدم

 بود شده پارک فريادم

 سيک ولي حمامه حتما نبود خونه کسي کردم باز و خونه در باال ورفتم ماشینش به زدم لگد يه بود خونه حتما پس

 نبود حمام تو

 وزل نشسته مبل روي فرياد ديدم بیرون اومدم نخوره بهم آرايشم که طوري کردم عوض لباسامو اتاقم تو رفتم

 بهم زده

 نديدي؟ آدم چیه -

 ندادن؟ ياد سالم تو به -

 سالم فرضا خوب -

 علیک فرضا -

 میاورد در حرمو داشت

 نمیايي؟ گفتي که تو شدي آدماده -

 بیام تو با نیست قرار -

 بري؟ کي با قرار پس -

 میپرسي؟ چي براي میدوني که خودت...  بهناز -

 میري؟ کجا تو بگه من به بايد بهناز -

 بگم که نبود مهم -

 !!!دادي ترجیح بودن من با به بودنو بهناز ا دادي ترجیح من وبه بهناز کارت ااين تو نبود مهم -

 نذاره احترام هام خواسته به من که تونیست عین بهناز چون آره -باال صداموبردم خودش عین

 کردم؟ چیکار من مگه -

 بینم مامانمو برم میخوام که من...  من براي ولي براشون داري وقت آخرهفته تو که هستن کي مهم آدماي اين -

 نداري؟ وقت
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 نزن حرف نداري خبر چیزي از وقتي -داد ماساژ شقیقش روي گذاشت دستشو

 بدونم بگو – کردمو بغلم دستمو

 قانع خودمو نبايد ولي بگم چي موندم واقعا... ببیني جوو مهسا تو که میوفتیم راه بقیه از زودتر روز چند ما -

 براي میدادم نشون

 ببینم میتونم مامانمو فامیالت سري صدقه از خوبه: گفتم همین

 ... بود شده قرمز چشماش میمالید هم به ندوناشو باحرص پاشد جاش از

 میکني؟ که چیه کارا اين ندارم ازت درستي عصاب اصال تبسم نکن فامیالت فامالت انقد -

 کاريي؟ چه -

 !!!!کارا کدوم بگو: زد نره

 بگم چزي بخوام که بود حرفا اين از تر عصباني

 بود؟ چي تلفن زنگ اون ولي داشت اشکالي میگم آدامس میکني؟ باز من آبروي با چي براي -

 گرفت ام خنده

 بشه شاد روحیت میخواستم خوب -

 داد خفیفم تکون ويه داد فشار گرفت بازومو سمت اومد پاشد جاش از بگیره اش خنده اينکه بجاي ولي

 میکنم شروع باهات خودمو بازي منم ببري آبرومو و کني اذيتم دوباره بخواي خدا خداوندي به تبسم ببین -

 دادم تکون سرمو و.. نداشتم باهاشو مقابله قدرت بود دوبرابرمن اون زور بودم ترسیده ازش واقعا-

 ائینپ بال داشت عصبانیت از که اش سینه قفسه روي گذاشت دستشو...  بريم حاضرشو کن عوض لباساو االنم -

 میگم من که هرجايي...  میشد

 خوبه لباسام ولي -

 لباس؟ میگي آشغال اين به -

 بیرون کشیدم دستاش حر تو از دستمو

 پائین زا داري دنباله حرير که بود رنگ شیري شیک دکته يه لباسم نمیام يا میبري اينطوري منو ي متاسفم ولي -

 میشد کشیده

 میگرفت بهونه چرا نمیدونم منتها... کنه آرايش کم بودم گفته آرايشگر به نبود زياد خیلي آرايشمم
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 اتاق توي کرد پرتم گرفت دستمو

 يآب لباس يه آخرش گشت لباس دنبال کمدم توي خودش بعد.. بپوشي؟ بايد اينو که نداري لباسي هیچ تو -

 دستم داد ود تنم که لباسي از بازتر خیلي که روشن

 بدتره؟ تنمه که ايني از که اين -

 دستم داد آورد در کتشو

 پوش اين با -

 بپوشونه تنمو باال ا میخورد کت يه روش اين فقط بود لباسم همین مثل تقريبا جیده لباس

 نمیاد من به لباس اين -

 میدم نظر من بپوش -

 بوشم میخوام من ولي -

 رو بازي بچه کن بس ديگه خوردم حرص دستت از کافي اندازه به امروز تبسم -

 کنم عوض ندارم حوصله بعدم باهم اينا که نداره فرقي آخه نمیپوشم اينو من فرياد -

 بپوش اينو میگم: زد داد

 نچ -

 گرفت فکمو سمتم اومد

 اورب مکردم نگاهش داشتم مات منم کرد پاره تمامشو لباسمو روي گذاشت دستشو بعد...  خواستي خودت باشه -

 اين فرياد نمیشد

 ونخ داشت چماش از که فرياد به بعد کردم نگاه بود شده ولو اتاق وسط تیکه تیکه که لباسم به... بکنه کارو

 چون ولي میچکید

 میشد پائین باال اش سینه حرص از... میکرد نگام داشت ولع با بودم ايستاده جلوش لخت

 بیرون گمشو -غريدم

 پوشب لباستو باش زود...  نکرده تغییري االنم بري لباس اون با میخواستي تو ببینمت؟ من داره اشکالي چیه -

 اومد فهمید منظورمو کردم نگاه بهش لباسم داشت بلندي زپ چون ولي بپوشم السامو اون جلوي شدم مجبور

 بست زيپمو
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 ...کنه خواهش نمیتونه ولي داه زبون متر يه کردن اذيت براي -

 زد داد پشتم از که برداشتم کیفمو نذذاشتم محل بهش

 کجا؟ -

 سمتم آورد پالتومو که کردم نگاهش فقط برگشتم

 کردم تنم و دوشم روي انداخت رو پالتو خودش..  میخوري سرما سرده بیرون هوا بپوش اينو بیا -

 ردوا وخودشم کرد باز منو سمت در نزنم حرف مقصد به رسیدن تا باهاش گرفتم تصمیم شديم خارج خونه از باهم

 ماشین شد

 .،بود بود من دست که ماشیني از وباکالستر تر شیک خیلي جديدش

 کرد نگاهم.،بود بود من دست که ماشیني از وباکالستر تر شیک خیلي جديدش

 کنیم؟ عوض ماشینارو میکني فکر داري االن چیه -

 دمز رو تماس دکمه زد زنگ بهناز نزدم حرفي اونجا برسیم تا پنجره سمت کردم ورومو کردم جمع بغلم تو دستامو

 کنارگوشم وگذاشتم

 بله؟ -

 نمیکني؟ باز میزنم در هرچي تو کجايي عزيزم سالم -

 فريادم با -

 کرد؟ کارخودشو آخرش: خنده با

 ديگه تو تقصیر -

 نیست چیزي که اين میگفتي براش زندگیتو تمام دادمیزد سرت اونطوري يکي اگه -

 نداري؟ کر میکنه درد سرم االن..  باشه -

 سالمت ه برو عزيزم نه -

 خداحــــافظ -

 تبسم؟ الو..  الو -

 چیه؟ ديگه بله -
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 کردم قطع و کردم نثارش مار زهر يه لب زير خنديدن به کرد شروع وخودش..  بگذره خوش هیچي -

 بود؟ کي – فرياد

 بود بهناز -

 فرياد خود تهران توي خونه مثل بود مجللي خونه داشت نگه بزرگي نسبتن خونه در جلوي نگفت چیزي ديگه اونم

 زد رو زنگ

 ويب بودن کاشته نارنج درختاي کنارش که بود بلند خاکي جاده يه برد داخل به ماشینو فرياد و کردن باز ودرو

 توي نارنج خوش

 پارک ياي گوشه يه فرياد پیچیدم دورم تر محکم و وپالتو گرفت لرزم خرده ويه کردم خنکي احساس پیچید بینیم

 ماشین از و کرد

 گرفت تر محکم که بیرون بکشم دستش از دستمو خواستم گرفت ودستمو کرد باز منو سمت در شد پیاده

 کن رفتار خوب امشبو میکنم خواهش نیست بازي بچه جاي اينجا تبسم -

 خودتي بچه – نالیدم هم تو کردم اخمامو

 لهپ از و کمرم دور انداخت چپشم دست و گرفت راستش دست توي دستمو نشدم متوجه که گفت چیز يه لب زير

 باال رفتیم ها

 بود فرياد خود سن هم تقريبا بیرون اومد ازخونه زيبا خیلي خانومي که میشماردم هارو پله داشتم

 شدم اذيیت فرياد با کردنش صحبت لحن از واقعا...  عزيزم جان فرياد اومدي خوش..  اينجاست کي ببین اوه -

 هرکي ها تازگي

 رو خانومه فک میخواستم مخالفش جنس مخصوص میداد دست بهم حس همین فرياد با میشد صمیمي خیلي

 فرياد که پائین بیارم

 داد جواب اون از تر گرم

 نباشید؟ خسته عزيزم دکتر خانوم سالم -

 هستن؟ کي ايشون نازه چقد فرياد واي – من به کرد رو دکتر خانومه

 هستن همسرم جان تبسم خانوم اين -

 بودي زياد سني تفاوت مخالف همیشه تو داشتم شک ولي خوشگله و جوونه خیلي ودم شنیده بهزاد از -
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 سردشه همسرم تو ببري ماو نمیخواي..  شد ديگه -

 میبستم قنديل اونجا وگرنه افتاد من ياد شد خوب

 کرديم رد بزرگو خیلي راهو يه میکرديم حرکت پشتش فريادم منو داخل ورفت کرد حرکت ما از جلوتر خانومه

 حال به ورسیديم

 ما ورود ا میخوردن نوشیدني داشتم هاهم بعضي میرقصیدن ها بعضي کنارهم جون هاي زوج از بود پر حال توي

 سمتمون به چرخید سرها همه

 دنبو ما منتظر همه انگار بود جالب خیلي ولي بذارم چي اسمشو نمیدونم يا خجالت داشتم احساسي يه سمتمون

 آروم

 ...میکنن نگامون اينطوري چرا نديدن آدم اينا: گفتم فرياد گوش کنار

 ... نگو هیچي وايسا صاف هـــــــیس -

 کردم نگام اعصباني قیافه با فريادم برگردوندم واومو...  ايشـــــــــي -

 چیه؟ هان -

 اينطوري من با داشت جلوشون که بودن کي مگه میکرد خرد اعصابمو داشت ديگه...  زشته تبسم باش مودب -

 گفت بلند استقبالمون به بود اومده در جلوي که خانومي میکرد؟همون رفتار

 زده ذوق همه اينا جان فرياد... داد وادامه کشید و فرياد دست بعد.. میکنید نگاه اينطوري همه چرا بابا اي -

 نباش ناراحت هستن

 باشه خانوم همون شوهر میزدم حدس که سمتمون اومد آقايي

 منتظرتیم وقته خیلي جون فرياد اومدي خوش اينجاست کي ببین به..  به -

 داشتم کار مقدار ديگه شد دير جون راستین ببخشید– فرياد

 اومد که خانومتم با به به...  باش راحت نداره اشکالي حاال -

 من به کرد رو بعد

 داديد افتخار خیلي اومديد خوش -

 میکنم خواهش -

 نبوده ايران خیلي چون نیست بلد تعارف زياد همسرم -فیاد
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 هستن منتظرت همه ها بچه بیام من تا کن پذيرايي خانومت خودتو از ببخشید..  بله اوه -

 نشستیم بود نزديکي اون که مبلي نزديک فرياد با

 کجاست؟ اينجا -

 بپرس يکي يکي سواالتو بعد بشینم بذار -

 نشست

 کجاست؟ اينجا گفتم نشستي ديگه حاال خوب -

 خانومه فريبا همسرشون و راستین آقاي خونه اينجا -

 چیکار؟ اومديم خب -

 کرديمه تاسیس تازه که بیمارستاني مناسبت به مهموني يه -

 بیمارستانن؟ دکتراي همه اينا -

 ريادف بخاطر منم ايستاد فرياد سمتمون اومد بودمش ديده قبال که جووني پسر بعد.. هاشون خانواده و دکترا بله -

 پاشدم

 شما؟ خوبید خانوم شد عرض سالم.. من به کرد رو!! بیايي نمیکردم فکر پسر اومدي خوش دکتر آقاي سالم -

 دوباره ديديمتون که خوشحالم خیلي

 خوشحالم ديدنتون دوباره از منم ممنونم -

 اومدن؟ ها بچه – فرياد

 پیششون اونجا ببرم شمارو اومدم منم نشستن اونجا اومدن آره -

 ودب معلوم هاشون قیافه از ولي نبودن خاص خیلي وآقايون بودن خانوم چندتا رفتیم فرياد آشناهاي سمت به باهم

 خونگرمي آدماي

 میکنه رفتار خوب چقد ديگران جلوي رو اونا همچنین و کرد معرفي دونه دونه همه به منو رفت جلو فرياد هستن

 وقتا بعضي

 سيک نمیذاره که هست آدامايي اون از میکنه ظاهر حفظ خیلي داستانم بده آدم من میکنم فکر میبینم رفتاراشو

 زندگیش توي بفهمه
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 تا بزنه حرف تا میده گوش بیشتر نمیگفت کاراش مورد در چیزي ام خونه تو البته مرموز آدماي اون از میگذره چي

 االنم

 رفک که االن میکردم بدتر من ولي بکشم خجالت اينطوري من میخواد مثال نگفته هیچي آوردم سرش بال هرچي

 خیلي دلم میکنم

 از نم که البته اليق هرچه خاليق بوده؟ من تقصیر مگه ولي میکشه من با کردن زندگي از زجري چه میسوزه براش

 هستم زيادي سرشم

 بیرون اومدم افکاراتم از فرياد صداي با..  فکريي؟ تو خیلي -

 نیست خاصي چیزه نه -

 نمیاد؟ خوشت جمعشون از -

 نیستن من سن هم چون نه -

 !!کني برقرار ارتباط بتوني سني همه با کني سعي بايد -

 برقرارکنه ارتباط خودش سن هم با بايد هرکس نمیفهممشون نمیاد خوشم خودم از بزرگتر از نیست که زوري -

 میکنه اذيتش داره چیزي میکنم نزداحساس حرفشو ادامه... زندگیمون که فکرت طرز اين بخاطر -

 بوده همین فکرت طرز خودتم ولي -

 کردم تغییر که ديدي ولي آره -

 من؟ زندگي کردن خراب قیمت به -

 بهش؟ کردي فکر بس از نشدي خسته کن تموم و بحث اين -

 نمیخواستم که شد ساخته اونطور زندگیم همه که نیست روز دو روز يه -

 بگیري؟ کارو اين جلوي میتونستي میخواستي اگه باش مطمئن بگیري جلوشو میتونستي خودت -

 تو؟ میگي؟ چي -

 !!نبودي اينجا االن نمیخواستي خودت اگه میگم هیچي -

 مريضه مامان چون باش مطمئن اينجام مامانم بخاطر فقط من دارم دوست ترو من نکن فکر هـــــي..هـ -

 !میدوني بهتر که خودت
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 ويکیش داد تکیه صندلیش به برداشت میز روي از نوشیدني دوتا است کوفتن سنگ در میخ زدن حرف باتو -

 من سمت گرفت

 !!بخور -

 کردم بو گرفتم ازش لیوانو

 نوشیدني بخاطر نخوراينا تکون ازکنارم آخرمهموني تا بخوري داري حق تو نه میخورم خودم نه نیست، مشروب -

 اختیارشون ها

 باشه جمع حواست نیست خودشون دست

 هک میدونستم بودم گیر در واقعا کردم نگاه رخش نیم به!!!خورد نوشیدنیشو و کمرم دور انداخت دوباره دستشو

 بهش کم کم دارم

 القهع مجبوري من ولي میشم حساس روابطش به نسبت دارم میشم وابسته دارم که میدونستم میکنم پیدا عالقه

 ولي کردم پیدا

 اقتشمط کنه تحمل میتونه کي تا مرده يه اونم باشم نیازاش بفکررفع به بايدبیشتر بود همسرم فرياد بود هرچي

 نکنه داه حدي

 اب نمیخواستم ولي نبوديم صمیمي باهم خیلي که اين با دادم تکون سرمو فکرش از...  ديگه جاي نیازشو بخواد

 کنم تقسیمش کسي

 ماليمي گآهن کنم امتحان بايد باشیم هم براي خوبي شوهر و زن بتونیم شايد بشم نزديکتر بهش بتونم شايد اصال

 گذاشتن

 فرياد؟ -

 بله میگه چندباره االن ولي جانم میگفت قبال..  بله؟ -

 امشب؟ تو کجايي...داد تکون صورتم جلوي دستشو...  بله گفتم -

 برقصیم بريم میگم..  جا همین -

 نمیشه شلوغه خیلي وسط االن -

 میکنم؟ خواهش -

 ردمک حلقه گردنش دور دستمو منم بود کمرم دور اون دست وسط رفیتم باهم کرد بلندم و کشید منم دست استاد

 میرقصیدن هم بغل توي همه بود آروم خیلي آهنگ

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

227 

 

 فرياد؟ -

 فرياد؟ -

 و همسرش سنه روي بود گذاشته سرشو که میکردم نگاه زني به داشت کردم نگاهش نمیدم جواب ديدم

 عزيزم آخي میرقصیدن

 کردو بغل سرمو بعد ولي نکرد حرکتي اول اش سینه روي گذاشتم سرمو... باشه اونا جاي میخواشت دلش حتما

 کمرم دور حلقه

 ینهس قفسه میشد تند داشت کم کم ولي دست يه میومد قلبش صداي بود اش سینه روي سرم کرد تنگتر هم رو

 پايین باال تند تند اش

 مداشت لباش به دوختم نگامو منم میکرد حرکت چشمام و لبام روي چشماش کردم نگاهش کرم بلند میشدسرمو

 خفه بغلش توي

 گرفت کنارودستمو کشید سرشو سريع که کنم کم رو فاصله تا نزديک آوردم سرمو میشدم

 میا االن وايسا جا همین -

 دستمو دوباره حرف اومدبدون بعد کمي طفلکي شده خل بود؟ چش اين بودم وايساده جام سر کاراش از متحیر

 ها پله واز گرفت

 .کرد قفل ازداخل اتاقو در داخل ورفتیم کرد باز رو اتاقي در باال رفتیم

 مردم خونه میکني؟ چیکار فرياد -

 چشمام به بود دوخته نگاهشو پاش روي ننشوند منو گرفت دستمو نشست تخت روي بده جوابمو که اين بدون

 بود وقتش ديگه االن

 میکردم ثابت بهش بايد فرياد میخواستم منم

 تبسم؟ -

 جانم؟ -

 نکن قايم رو چیزي من از داري میدونم داري؟ دوستم کني ثابت بهم که تو نوبته االن -

 میدوني؟ کجا از میگي دروغ نخیر -

 لیلي؟ بشکست مرا جام چرا میلي نبودش من با اگر -
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 صداشو...  عزيزم عاشقتم میگم بار صد میگم بهت من نداره خجالت که داشتن دوست -کرد بغلم که کردم اخم

 کردعاشقتم بلندتر

 کرد نگاهم اول شد ساکت آروم و نرم بوسیدمش لباشو روي گذاشتم لبامو بلندترمیشد لحظه هر داش تبسم

 ذوب نگاهش زير داشتم

 خوابوند تخت روي منو فرياد شديم جدا ازهم... اومد در کردصداي راهیم هم و بست چشماشو کم کم ولي میشدم

 داخل اومد لیوان يه با خانوم فريبا... کنه باز در تا رفت خودش و

 عزيزم؟ خوبي -

 نمیاوردم در سر حرفاش از

 دخترم بخور قندم آب لیوان يه اين کن استراحت همینجا افتاده فشارت حتما -

 از وولیوان بهتره االن بود افتاده فشارش فقط شده بهتر حالش نیست چیزي: گفت فرياد که کردم نگاهش گنگ

 گرفت خانوم فريبا

 نمیفهمیدم چیزي حرفاشون از من به میداد جرعه وجرعه

 بیاد؟ ارشدي دکتر خانوم بگم جان فرياد -فريبا

 شده بهتر حالش نکشید زحمت جون فريبا نه – فرياد

 هاي دوره عزيزم...  من کردبه رو... باشه حامله شايد نیست حواستون اصال مردا شما میدونم بهتر زنم خودم من -

 که ات ماهانه

 نمیکرد مراعات اصال فرياد جلوي شدم سرخ نیوفتاده؟؟؟ عقب مثال يا نخورده بهم

 بیاد ارشدي خانوم بگم میخواي میدونه تو از بهتر اينارو دکتر خودشم شوهرته فرياد نکش خجالت عزيزم -

 خوبیه؟ زنان دکتر کنه؟ معاينه

 هک آروم ولي میخنديد داشت اونم که کردم نگاه فرياد به میريختم عرق بودم شده سرخ بس از داشتم ديگه واي

 معلوم نفهمه فريبا

 میخنده ما به داره وايساده خودش شده نگران اينطوري طفلي اين به گفته چي نیست

 نکنه درد دستتون دکتر میرم فرياد با صبح خودم نکن اذيت اونارم مرسي جون فريبا نه -

 بکشي؟ درد میخواي فردا تا ده حالت االن -

 نیست چیزيم کرده شلوغش زيادي نبود نگرا خرده يه فرياد -
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 جون فريبا برس مهمونا به پائین برو شما میشه بهتر حالش کنه استراحت کم يه -فرياد

 دکتر ببرش فردا نندازي گوش شت خدا ترو جان فرياد -فريبا

 حتما چشم -

 کن ستراحت جا همین جان تبسم پائین بیاي نمیخواد – فريبا

 زشته؟ اينطوري آخه -

 نیست خوب برات میکنه اذيتت داره دم است خفه پائین هواي باشي حامله اگه نیست زشت هیچم -

 بیرون رفت ازاتاق جون فريبا بود شده سرخ ازخنده که فرياد واقعا بود گرفته ام خنده خودمم ديگه

 بود؟ نگران انقد بودي گفته بیچاره اين به چي فرياد زهرمار -

 شد؟ اينطوري که کنه استراحت اتاقاتون ار يکي توي بريم شده بد حالت تو گفتم من بخدا بابا -

 کرد بغلم سريع که سمتش دويدم پاشدم جام از

 نیست خوب ام بچه براي نکن تحرک انقد میکني چیکار خانوم هـــــــي...  هـ -

 اشه بیشترمیخنديدخنده اونم میزدم محکم روشو نشستم منم خواب تخت روي وافتاد خنديد بلند بلند خودش

 بوداز کرده عصبیم

 کرد مرتب لباساشو کرد جمع شو لبخنده پاشد اونم کنارش ونشستم پاشدم روش

 میشي دار خنده خیلي میکشي خجالت -

 مار زهر -

 میاد؟ دلت -کرد شیريني اخم

 کردم کنترل خودمو ولي بغلش برم رفت ضعف دلم

 نشستم بغلش تو رفتم منم کرد باز دساشو..  خانومي بیا بغلم بیاي میخواد دلت میدونم -

 خونمون؟ بريم -

 خبره؟ چه -

 تو باشمو من خونمون بريم دارم دوست من خب -

 بینیم روي گذاشت دستشو.  میشه ناراحت جون فريبا زشت -
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 کرد کوتاهي خنده دوربار تر مهم ام بچه هیــــــش -

 داري؟ دوست بچه خیلي -

 باشي تو مامانش که ايي بچه البته..  اوهوم -

 هنوز ام بچه خودم من نخیر -

 بعدا که االن -

 خوبه آره -

 

 

 ديگه وقت چند که نه بعدا بعدا البته -

 !!!!فرديــــــــــــــا -

 جانــــم -

 جانم؟ شد االن آهان -

 فهمیدي؟ – خنديد

 شدن دار بچه براي زوده االن ولي آره -

 بزرگشم بابا من کنه کر مون بچه داري دوست زياده خرده يه سنم من گلم خوب -

 کردم بغلش محکم

 خوشگلي اين به بابا کرده غلط مون بچه فرياد حرفیه چه اين -

 کردم نفسي شکسته عزيزم میدونم -

 خونه براي اش بقیه گرفت توهوا کنم بلند مچمو خواستم کرده؟ کتک هوس دوباره دلت..  بدجنس -

 برگشت دادوقتي جواب و من از دورتر کمي خردرفت زنگ فرياد گوششي پائین رفتیم باهم

 بود؟ کي -

 داره کارم خونه برم سريع گفت ود مامان -

 میريم داريم که ما اوهوم -
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 ريادف ماشین وي ورفتیم کرديم خداحافظي بقیه از پوشیدم لباسامو..  بريم کن تنت پالتوتو سريع بدو پس -

 بود ساکت خیلي

 شده؟ چیزي فرياد -

 نه:  گفت خشک خیلي

 باال رفتیم وباهم کرد پارک ماشینو خونه رسیديم

 برگرد سريع برو تو خودمون خونه میرم من -

 ونهخ داخل رفتم و انداختم باال ايي شونه بهتره اينطوري گفت چي براي نفهمیدم...  میام منم برو بهتر اينطور -

 آوردم در لباسامو

 خودمو نفهمیدم گرفت خوابم نیومد فرياد شدم منتظر وهرچي کردم تنم خوشگل سفید بلند خواب لباس يه

 به رسوندم چطوري

 شدم متوجه که پاشدم تخت روي از بود تشنم پاشدم خواب از که بود شب هاي نصفه...  خوابیدم و خواب تخت

 برق نیومده فرياد

 بود افتاده شل کرواتشم و بازه سینه تا بولوزشم کمه صندلي روي اندخته آورده در کتشو ديدم کردم روشن اتاقو

 بولوزش روي

 تمودس دلبري با سمتش رفتم ازعرق بود خیس پیشونیشم صورتش بودتوي ريخته موهاشم بود هم توي ابروهاش

 دور انداختم

 گردنش

 نشستي؟ اينجا چرا عزيزم -

 ناکترس میلرزيدواقعا داشت ولي بود باال بدنش حرارت بود سرخ سرخ افتاد چشمش به نگاهم تازه کرد بلند سر

 بود شده

 زمین روي کرد پرتم گرفت دستمو مچ عزيزم؟ شده چیزي -

 من به نمال نجستو دستاي -زد داد

 کردم؟ نگاهش مبهم ؟ میگه داره چي نمیفهمیدم اصال

 فرياد؟خوبي؟ تو میگي چي -
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..  انومخ میمونه؟نخیر ابر زير ماه میکني فکر – پیچیدم توخودم درد از که پهلو تو زد لگد يه سمتم اومد شد بلند

 و کشید نقاشي ام چهره از که بود سري همون عکساي کردم نگاه کاغذا به صورتم تو کرد پرت کاغذ سري يه

 !!!میکشه نقاشیمو داره نبود معلوم ولي میخورديم قهوه باهم داشتیم

 ينقاش گالري که گفت بکشه پورتره ام چهره از کردکه خواهش ازم پسره اين میکني اشتباه داري بخدا فرياد -

 داره شرقي اززناي

 نگفتي؟ من به چرا -

 خوب نبود مهمي چیزه نظرم به -

 میگي؟ چي عکسو يکي اين -شد جاريي کنارلبم از خون گوشم تو زد ديگه سیلي يه

 بودم همسايه اون با ها پله راه تو که بود عکسي همون سمتم کرد پرت برداشت ازوزمین ايي ديگه کاغذ

 بود کرده گم کلیدشو ها همسايه از يکي ديدي؟ خودت که اينم -

 حاال تا گفت نمیشناسمش گفت بان نگه ولي مونه همسايه میگي چرا چرا؟ مرده اين واينستاد ولي ديدم آره -

 که اينو نديدمش؟

 دررفت ازترس ديدم خودم

 ...بخدا -

 

 بشنوم صداتو نمیخوام شو خفه گفتم -ديگه سیلي يه

 نمیکرد قبول میگفتم چي باورنمیکردهر حرفامو بود گرفته ام گريه ديگه

 هديون...  ببرمت بین از بايد آشغالي يه تو... عوضي بودن زده پست اونا میومدي؟ راه من با داشتي چرا فهمیدم -

 اومد بود شده

 دبامشتفريا ريخت هم به زندگیم که نیست بیشترازاين دردش ولي دردداشت خیلي جونم به افتاد لگد با نزديکم

 منم میزد منو لگد

 کردکنارم ولم مدت يه بعد میکردم گريه منم میزد داد اون وراونورمیشدم اين تودستاش گوشت تیکه يه مثل

 کرد بغل سرمو زمین نشست

 نبودم شوهرت من مگه داشتم کم بودي باهاون که اونايي از چیزي من مگه تبسم؟ کردي من با کارو اين چرا چرا -

 چرا؟ لعنتي هــــــان کردي؟ کارو اين چرا؟چرا
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 بکشي زوزه پاهام و دست زير سگ عین میکنم کاريي يه -پیچید دستاش دور موهامو شد عصبي دوباره چشماش

 آشغال

 درروبازصداهايي پاشد ازجاش فرياد اومد درخونه صداي وپامیزنه دست برزخي توچه داره میدونم میکنم درکش

 حال ازتوي

 انداختم خودمو لنگون لنگون و پاشدم ازجام زار حال با دادم تشخیص فرهادو صداي کردم دقت که میومدکمي

 بدم تمام تخت روي

 تو اومد بودفرهاد شکسته کنم فکر میکرد درد خیلي دستم بود شده کوفته فرياد ولگد مشت زير

 نیستیم مطمئن هنوز ما آوردي؟ سرش باليي چه ببین نبود اين قرارمون فرياد -

 سخته خیلي نمیتونم فرهاد نمیتونم – پیشونیش روي گذاشت دستشو فرياد

 دادي قول من به تو میشیني جلوش میايي میکني غلط نمیتوني: زد داد فرياد

 تخت روي درازبکشم کرد کمکم و کرد فرهادبغلم

 خوبه؟ جات خوبي؟ -

 بدم تکون سرمو تونستم فقط

 زد داد فرياد به رو شد بلند باشه پیشت بیارم بهنازو میرم کني استراحت کن سعي باش آروم باشه

 فهمیدي؟ خودت براي بذار برگشت جاي يه نیستیم مطمئن هنوز ما ها نخوره بهش دستت فرياد -

 برگشت بابهناز بعد لحظه چند بیرون رفت فرهاد داد تکون سرشو فقط اونم

 شدي؟ چي تو من خداي واي -بهناز

 میدونستي؟ تو -

 نباش نگران عزيزم میشه درست فرياد داره مشکوک تلفن سري يه که بود گته چیزايي يه فرهاد آره -

 داري؟ اطمینان من به تو -

 کن استراحت هم حاال حرفیه چه اين عزيزم آره -

 بدي؟ مسکن يه میشه -

 داري؟ درد خیلي -

 میکنه؟؟؟؟ درد خیلي دستم...  دستم -
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 شکسته حتما بمیرم الهي -

 دستم درآوردداد مسکن کشويه ازتوي شدبرام بلند ازجاش.. فکرکنم -

 میشه درست نکن فکر جیز هیچ به تبسم... بشي آروم بخور اينو يا -

 وخوابیدم روم کشیدم رو پتو بالش توي کردم سرمو نداشت اطمیئنان میزد که حرفي به خودش بود معلوم ولي

******* 

 فرياد بود افتاده اتفاق اون که روزي از میکردم فکر خودم زندگي به و میردم شونه موهامو داشتم بودم اتاق تو

 رفتن بیرون

 یمگوش نمیکرد نگاهمم حتي نمیزد حرفم باهام نبود خونه توي که زماني مکرد قفل رو خونه بوددر کرده روقدقن

 خرد زنگ

 شیوا برداشتم. گوشي

 بله؟ -

 تو؟ کجاي وفا بي سالم -

 بیام نمیتونم وقت چند اومده پیش مشکلي -کردم بغض دلم تو بود ريخته دنیا غم تمام

 ؟؟ بیرون رفتي لخت حتما دوباره سرده هوا گرفته؟ صدات خردي سرما شده چي -

 بپوش گرم لباس گويند مي همه و میگیري درد گلو بغض از وقتي است سخت افتادم جمله اون ياد

 باشم خودم مواظب بیشتر بايد طور همین آره -

 يادته؟ نقشه اون کن ول اينارو ، سالمتیه دشمن دزده هواش پايیز میگه مامانم -

 نیست نیازي ديگه ،ولي آره -

 میايي؟ نظر به گرفته خیلي شده؟ چیزي چرا؟ -

 !!شیوا ببینمت میخوام -

 چطوره؟ دانشگاه نزديک کافه باشه -

 میدم خبر بهت يا میتونم ببینم بايد -

 باش خودت ،مواظب منتظرم -
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 همینور توام حتما عزيزم باشه -

 خداخافط -

 دار خدانگه -

 دمیز حرف داشت جون نازنین با که میشنیدم صداشو اتاق تو از خرد زنگ خونه تلفن بعدشم وشنیدم در صداي

 اوضاع از اوناهم

 خیلي ماجرا اون بعد میکردم خستگي احساس بالش تو کردم سرمو کشیدم دراز تخت رو داشتن خبر ما زندگي

 نظر کردم سعي

 در که نمیداد اجازه بهش غیرتش بود مرد يه اونم میشد خرد داشت اونم بود کالم يه حرفش ولي وبرگردونم فرياد

 اين مورد

 ازهت سنگینه باهام که وقته چند اين میشدم افسرده شايدم يا ناراحت بودم اون جاي اگه بیادمنم کوتاه موضوع

 خیلي من میفهمم

 در بجاي ولي میشنوم اتاقش تو میره داره خسته که پاشو صداي ديره خیلي ابرازش براي ديگه ولي دارم دوستش

 در خودش اتاق

 تخت روي ونشستم پريدم جام از که کوبوند باعصبانیت اتاقمو

 بود؟ زده زنگ مامان -

 بزنه حرفشو ادامه تا کردم سکوت

.. یارهب درد سر زندگیمون از کسي نمیخواد دلش بهتره باشیم ماهم گفت بیاد خواستگار فرانک براي شب فردا قرار

 که؟ میفهمي

 دادم تکون سرمو

 بفهمي که خوبه برات...  داد ادامه لب زير..  بفهم خوبه -

 فريـــــــاد -کردم صداش ببنده رو در خواست بگم شوا با موردقرارم در که بود وقتش االن

 بله؟: نالید میزد موج توش از خستگي که صدايي با گرفت درقرار چوب چهار توي و دوباره دررو سستي با

 بیرون؟ برم میتونم فردا من -

 کجا؟ -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

236 

 

 ببینمش میخوام شیوا دوستم پیش -

 چند؟ ساعت – باال داد ابروشو تاي يه

 خوبه؟ 5 -

 اينجا بیاد اون بگو نکرده الزم -

 .. آخه ولي -

 !!!!دادي ترجیح رو زندگي اينطور خودت نداشتي رو آزادي اون لیاقت تو نداره ولي -

 رازد توجام کنم بحث باهاش بخوام که بود اوني از تر خسته خیلي رفت و بست اتاقو در اونم پائین انداختم سرمو

 ولي کشیدم

 تاقا در صداي که میخوردم تکون هي توجام نمیشدم خسته که بود معلوم بودم خونه تاشب صبح برداز نمي خوابم

 تو اومد فرياد

 رفت و کرد باز کارشو اتاق در انتظارم برخالف ولي اتاق اين توي میاد داره بود معلوم قدماش صداي از موندم جام

 زهي توش

 ور خوشي اين میخواد کي منه زندگي دشمن کي آخه اتاق اين توي میاد فرياد که کنم فکر بايد چرا باطل خیال

 ... بگیره ازمون

 فرياد که در صداي با صبح....  چشمام تو اومد خواب کم کم بخوابم گرفتم وتصمیم کردم اوفـــــــي لب زير

 جام از میرفت داشت

 گرفتم خونمونو شماره بود شده تنگ مامانم براي دلم بود گرفته دلم کردم مرتب و تخت پاشدم

 ..الو -

 پیچید گوشم تو که بود آريین صداي... الو-

 تويي؟ آريین -

 تويي؟ آريین - کرد تکرار اونم

 میکني؟ چیکار اونجا صبح اول صبح ديــــــوونه تو -

 میزني؟ زنگ چي را صبح اول صبح ديونه تو -

 میکني؟ تکرار میگم من چي هر چرا -
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 میکني؟ تکرار میگم من هرچي چرا تو -

 ندارم حوصله مامان بده گوشي اه -

 اومد آريین دار خنده صداي

 خوبي؟ جون تبسم سالم -

 میزنم حرف دارم دوساعته ايي ديـــــــونه -

 بود جون مینا که نبودم من -

 مینا؟ -

 برداشت رو گوشي اون خريديم مینا آره -

 نداشتیم؟ مینا اصال ما بعدم بود داده جواب خودش چون مینداخت دستم بودداشت مینا مرغ مرش منظوشت

 برمیداري؟ رو گوشي تو خونه اون تو قحطه آدم -

 ها خونمونه -

 هست توش تو مثل جونوريي جک جور همه است بزرگه پدر خونه اونجا آره -

 خوبه اونجا داديم شوهرت ها جونواريي جک اين از يکي خودتم کرديي باز زبون کردي شوهر آهــــــــاي -

 بهت میرسه خوب يونجه کاهو

 

 میکشمت آريــــــــــــــــین زدم جیغ

 خاله؟؟؟؟؟ با گوشي نیت خودت دست تعادلت االن تو خوب - گفت هول با

 اينکه مثل خاص هاي بیماري قسمت زدن زنگ اصفهان آباد امین از بدو خاله خاله..  خاله – میشنیدم داشتم

 بده حالش تبسم

 داد جواب مامان که میخوردم حرص دستش از تلفن پشت داشتم

 دخترم ســــالم -

 خوبي؟ ماماني سالم -

 میشم بهترم میشنوم که صداتو گلم آره -
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 برداره؟ رو گوشي ديــتونه اين میذاري چرا مامان -

 اوممممم..  خوابیدم اتاقت تو ديشبم تازه -اومد تلفن پشت از آريین صداي

 میگه؟ راست آره مامان -

 اتاقت تو رفت شده تنگ برات دلش گفت خوب يعني..  نه -

 گرفته گندوشو بو جوراباي بوي اتاقم االن گذاشتي چرا مامان -

 حاال؟ میزني غر چرا نیستي که تو -

 کثیفه خیلي مامان..  میده پا بو که باشم توجايي که نمیشه باشم تمیز جاي توي بايد اومدم شايد خوب -

 آريـــــین

 نذارمش جا صبح تا بالشش زير شب گذاشت جوراببم بگو تازه خاله: گفت داد با اومد صداش

 نقطه از اونم هم با داشتیم دعوا جوراب سر همیشه بشوره جوراباشو میومد زورش ولي بودا تمیز خیلي آريین

 استفاده من ضعف

 میکرد

 خوبه؟ شوهرت خوبن اينا نازنین از خبر چه کن ولش اينو مادر -

 بیاد خواستگار فرانک براي قراره امشب اينکه مثل خوبن همه مامان آره -

 بشه بخت خوش اونم شکرايشاهلل خدارو -

 خوبیه دختر خداکنه -

 يگوش اسناء اين تو که گیري گرد و کردم مرتب رو خونه ذره يه گذاشتم گوشي بعد زدم حرف ذره يه بابمامانم-

 زنگ خونه

 بود آريین دادم جواب خورد

 بله؟ -

 تبسم؟ خوبي سالم -

 امروزا ندارم حوصله اصال آريین برو تو داري چیکار آره -

 بیاد؟ خواستگا فرانک براي قرار میگه خاله دارم کارت بخدا -

 آره -
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 نشه کن کاريي يه خدا ترو -

 چرا؟ -

 جلو میايم اينا مامان با شب فردا خودم من -

 داره؟ ربطي چه تو به -

 تبسم بخدا میخوامش من فرانک خواستگاريي میام من منظورمه سیستم آيکیو با -

 کنم؟ کار چي من خوب -

 میکنم درستش میام خودم من نشه برگذار مجلس کن کاريي يه دا ترو -

 بشي دومادشون تو باشه خداشون از فرهاد يا نمیگي چرا فرياد به خوب -

 کن کاريي يه آبجي جون بگم بهشون نمیشه روم نه -

 میکنم سعي ولي نمیدم قول -

 بده قول نیست قبول نخیل -

 بود ايي کنه عجب

 نیستم مطمئن آخه -

 بکن کاريي يه بنداز کار تو الکي مغز اون -

 بزن حرف درست گیر پیش کارت هويــــــتي -

 بزرگیت به شما ببخشید کردم غلط من -

 شد حاال آهان -

 براشب دارم کار کلي برو حاال میکنم کاريي يه باشه -

 فرياد داشت ياد که يخچال سمت رفتم بود شده ام تشنه خیلي شدم کار مشغول ودوباره کرديم خداحافظي هم از

 خوندم و

 سالم

 گذاشتم گي همیشه جاي همون پول بخر شب براي داشتي نیاز چي هر برگرد 0 تا ولي بیرون برو
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 کردم نگاه ساعت به داشتم رو بشن آزاد میخوان که زندانیايي که بودم خوشحال انقد اپن روي گذاشتم کاغذو

 بود 21 ساعت تقريبا

 وير پیاده داشتم دوست که بود خوب هوا انقد بیرون زدم خونه واز پوشیدم لباس سیع داشتم وقت کلي هفت تا

 زنگ شیوا به کنم

 کوچه سر تا داشتم زندانیانو سالم ايران حس کردم باز که رو حیاط در کردم تنظیم 5 همون براي قرارو و زدم

 رو راه بقي رفتم

 وت رفتم خوشگل خیلي رن شیري دامن کت يه به خرد چشمم ها مغازه ويترين تو رفتم ماشین با خريد مرکز تا

 پرو لباسو مغازه

 خريدم هم ديگه وسايل سري يه مردم انتخاب لباسو وهمون اومدم در پرو اتاق از میومد تنم تو شنگ خیلي کردم

 اومدم ازپاساژ و

 که تريايي کافه به رفتم ماشین يه با بود چهارونیم ساعت تقريبا کردم نگاه مچیم ساعت ه خريد کي با بیرون

  از داشتم قرار باهاش

 هر هکاف توي رفتم و همشونو کردم جمع بغلم تو خريدم حاوي هاي ونالیون کردم حساب پولو و شدم پیاده تاکسي

 چشم چي

 بود تودستش هم گل يه شد ظاهر جلو پوشي خوش و جون پسر که اين تا نديدم رو شیوا گردونندم

 بشینم؟ اينجا میتونم -

 نشید مزاحم لطفا نه -

 بزنم حرف باهاتون میخواستم من ولي -

 آقا بريد لطفا ندارم حرفي شما با من: گفتم حال اين با باز بود آشنا خیلي کردم نگاه چهرش به

 نشناختید؟ منو -

 بشناسم؟ بايد -

 نیومديد؟ هام تابلو گالري به چرا تازه ، بله -

 هشب چیزو فريادوهمه پیش پسرروببرم اين میتونم که اين ازذوق پاشدم ازجام سريع کردم بلند سرمو ناباوري با

 لبخند يه کنم ثابت

 ايستادم کناش رفتم لبم روي نشست
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 دارم خواهش يه ازتون من آقا -

 وددرب آستانه تو زخمي ببر يه مثل بازشدوفرياد شدت به درکافه بگم حرفمو ادامه خواستم ا..  بفرما امر شما -

 داشت ازعصبانیت

 سمتش میلرزيددويدم

 مگشت پسره اون دنبال بانگاهم هرچي که ببرمش اون سمت تابه دستشوکشدم..  کنم ثابت بهت بیا فرياد -

 بهم زد سیلي يه ود پیشونیش رو غلیظي اخم کردم نگاه فرياد به نکردم پیداش

 میکني؟ غلطي چه نیست معلوم اينجا میاي بعد شوا؟ پیش میايي میگي من به -

 زمین کرد پرت بودو نزديکي اون که میزي و زد نره

 هک جوري داد تکونم و گرفت بازوهامو نزديکم اومد..  گناهي؟ بي تو میکردم باور داشتم که من کثافت چرا: زد داد

 کردم احساس

 میکنه؟ خوشحالت انقد میاره گل برات وقتي که همین میدي؟ ترجیحش من به که کیه اين..  شکست گردنم

 بخدا؟ میکني اشتباه داري -

 ديدم تو لبخنده خودم شو خفه -

 آهان؟... کمتره اون از چیم من لعنتي؟ داشتم کم چي من..  بود شده جمع اشک چشماش تو

 !!!شکستید میزم ببینید عمومیه مکان يه اينجا کنید بس آقا -جلو اومد گارسون

 و گرفت دستمو برداشت منم وسايل مغازه خونه پیش رو گذاشت آوردو در تراول چندتا و جیبش و کرد دست

 بیرون اومديم باهم

 رانندگي عصبانیت با فرمون پشت نشست خودشم تو کرد پرتم و بازکرد منم درسمت و عقب گذاشت وسايلو

 سمتم برگشت میکرد

 شد شروع فیاد هاي بعدفرياد کرد نگاهم

 ینم؟بب اونور ور اين عکساتو بايد تاکي ببینم؟ اون ينو با زنمو هاي دلداگي باشم منتظر بايد کي تا کي؟ تا -

 بشنوم؟ تلفنايمشکوتو تاکي

 ژکوند لبخند چرا تو بود آورده گل تو براي چي براي میکرد چیکار خره نره نبودي؟اين بادوستت مگه االن

 میدادي؟ تحويلش
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 ..فرياد ولي -

 ديدم هارو ديدني...  نمیخوام توضیح شوازت الل هــــــــــیس – فرمش خوش بیني رو گذاشت دستشو

 برنمیادحرفاموباور ازدستم کاريي ولي برزخیه چه تو میدونم شد ريش سرخرددلم چشماش ازتو اشکي قطره

 دم رسیديم.  نمیکنه

 ابیادت موندم منتظر داخل رفتم بازکردم رو خونه در موندگي در با شدم پیاده ماشین ا منم داشت نگه ماشینو خونه

 کتکامو دوباره تا

 زخم عالمه يه زندگي از من باشه داشته برام دردي فرياد هاي کتک که بودم ازاينا دارتر ودرد تر سرخرده بخورم

 اينا بودم خرده

 وداد میم وسايل شدن خرد صداي بعد کمي اتاقش تو رفت تصورم برخالف ولي تو اومد در از نبود چیزي که

 وبیداوناسزاهاي

 به بازوش از سمتش دويدم بود آورده خودش سر به چي زدم در اتاقش دمه رفتم میگفت وديوار در به که فرياد

 خون داشت شدت

 خودت؟ با کردي چیکار – میومد

 میخوره بهم ازت حالم نزن دست من به -

 پیرهنشوازتنش حرفاش به توجه ي اتاقش تو رفتم آوردم رو اولیه هاي کمک وسايل آشپزخونه تو از دوديدم

 رو پنبه درآوردم

 !!!میزنه بهم حالمو داره گیات هرزه بويه نزن دست من به نمیگم مگه: زد داد زخمش رو وگذاشتم کردم بتاديني

 کردم زمزمه رو شهر اين اختیار بي پايئن اومد چشمم گوشه از اشکي

 .بخندي بغضت فضاي تو مجبوري وقتا بعضي

 .نکني دلگیري ولي بگیره دلت

 . نکني شکايت ولي بشي شاکي

 ...شن پیدا اشکات نذاري اما کني گريه

 بگیري نديدش ولي ببیني رو چیزا خیلي

 !بگیري نشنیده ولي بشنوي حرفارو خیلي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

243 

 

 .... کني سکوت فقط تو و بشکنن دلتو ها خیلي

 باخودت؟ میگي داري چي -

 پائین انداختم سرمو ايستاد پاشد فريادم پاشدم جام از کردم جم وسايلو کردم پانسمان زخمشو ندادم جوابشو

 چونه زير دستشوگذاشت

 کرد نگاه اشکم خیس صورت به کرد سرموبلند و ام

 چیه؟ اشکابراي اين -

 کنم خفه سکوت اين با خودمو حرف همه اين توي میخواستم انگار سکوت بازم

 :میگفت بابام -

 ! نیستنـد قطـره ها اشک

 .... افتنـد مى که هستنـد کلمـاتى بلکه

 : اينکه بخاطـر فقط

 را کسى نـمیکنند پیـدا

 تبسم؟ نیستم کس اون من..  بــفهمـد را کلمـات اين معنــى که

 وت میخواستم نکن باور روزگاره بازي اينا دروغه همش بگم کنم بغلش میخواست دلم بود غم صداش تو خیلي

 بگم باشمو بغلش

 بود تسخ خیلي بفهمیشون ونمیخواهي نداري شنوا گوش ولي بشنوي بايد که هستي کسي تو تو، اشکابراي اين

 کلمات اين گفتن

 تصمیم که بود سخت قد همین هم کن کوه فرهاد حرفابراي اين گفتن شايد کوه جاکردن جابه تراز سخت آسون،

 از بیستونو گرفت

 ... کنه بلند جا

 اصحابي علي آهنگ بلند صدا با میومد حال توي از موسیقي صداي که میکردم عوض لباسامو داشتم اتاقم تو

 ( من عشق)

 برگرد بیا من عشق

 نمیشه نه سخته خیلي تنهايي
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 دارم دوست من عشق

 تو بي من

 نمیشه نه سخته خیلي

 حیرون گشته سر شدم باشم تو بي نمیتونم

 هستي؟ کجا نمیگي

 من از خبر نمیگیري

 من؟ از خبر بي هستي که اينجوري دلدادي کي به

 باحالي چه پیچوندن تو خالي از پر حرفات همه

 دادي عاشقي توقول

 نمیذاري؟ تنها منو

 بگو ،چیزي چنگم تو از تو قلب دزده که بوده کي

 بگو کنارم،چیزي از رو عشقم خوابیده که بوده کي

 هم باز نکن بازي زبون

 نخندونم ، نپیجونم

 نمیدونم ، نمیبینم بعد تا من که کردي خیال

 آهنگ اون مفهوم تمام بودم کرده جذب رو عزمم تمام داشت ادامه همینطور آهنگ گوشم رو گذاشتم دستامو

 فکرم از رو لعنتي

 یرج پاشنه بدون هاي وکفش پوشیدم زيرش از هم کلفت ساپرت يه کردم تنم رنگمو شیري دامن ت کنم بیرون

 پام رو ام مشکي

 ادفري اتاق از بیرون ورفتم دورم ريختم رو امم کشیده اتو موهاي برداشتم هم رو ام مشکي جیر دستي کیف کردم

 شلوار کت با

 میداد گوش رو مزخرف آهنگ اون و دي سي ال روي روبه بود نشسته اش تیره قهوايي

 بريم پاشو -

 بريم بشه تموم اين بشین بیا کجا -
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 القهع مورد روزي که آهنگي نمیکردم فکر وقعا بدي گوش میتوني بعدا اينو – کردم وخاموشش برداشتم رو کنترل

 آزارم بود ام

 از فامیل مرداي تمام توي فرياد بود جذاب مرده يه واقعا کردم نگاهش پشت از در سمت رفت پاشد جاش از بده

 هیکل خوش همه

 اشنهپ روي در دمه بودم نکرده فکر بهش حاال تا چرا بود؟ نکرده جذبم حاال تا چرا زيبايي اين ولي بود تر وزيبا تر

 چرخید

 نمیايي؟ چرا – کرد غلیظي اخم باال داد ابروشو تاي يه

 اومدم هیچي – شدم هول

 ليو ام شونه دور مینداخت دستشو آسانسور تو همیشه بوديم ايستاده هم کنر کوچولو محیط اون آسانسورتو تو

 حداکثر با االن

 چرا؟ فرار؟ چرا نخورم بهش تا بود ايستاده ازم فاصله

 نااي میترسیدم باهاشون برخورد از کرد بغلم مهربوني با کردم سالم بهش کرد باز رو در جون ونازنین زد رو زنگ

 باور هم

 کردوبوسیدم بغلم نبوده اصال که رو موضوعي اون باشن کرده

 زود اهل دارم اعتماد تربیتش مهساو به من میکنه اشتباه داره فرياد میدونم نکن قايم من از خودتو عزيزم -

 هم کردن قضاوت

 مسال هم فرزين و فرانک به میخواست رو گرمي آغوش همچین دلم خیلي وقته چند اين تو رفتم توبغل نیستم

 وعین کردم کوتاهي

 اومدن ما بعد دقیقه چند فرهادم آوردبهنازو چايي برامون نازنین نشستم وکنارش رفتم فرياد دنبال جوجه يه

 درمورد بیشتر بحث

 بود وخواستگارجديدش فرانک

 داره؟ خوبي خانواده حاال پسره مامان جان فرهاد -نازنین

 نمیشناسم اصال من پسنیديم دخترتونو که گفت باباش نمیدونم من مامان – فرهاد

 دوستته پسر کردم فکر من برسرم خاک -دستش رو زد جون نازنین

 بشیم آشنا بیان گفتم بره؟ بديم که نیست قرار جون مامان -
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 است ساده آشنايي يه ديگه میگه راست -فرياد

 بوديم کرده اختیار سکوت که بوديم فرياد منو شدفقط کسي با زدن حرف مشغول هرکس دوباره

 پائین اومدي عجب چه تبسم: فرانک میکنه خفم لعنتي بغض اين آخر بودم کرده بغض

 بدمش غورت بتونم رو لعنتي بغض اين بلکه کردم سرفه

 خوردي؟ سرما -

 بخورم آب ذره يه برم من..  بلندشدم..  کنم فکر کم يه -

 باال بغض زا نفسم بکنم کنترلش نمیتونستم اصا شد سرازير اشکم رسید پام اينکه محض به آشپزخونه تو رفتم

 نازنین که نمیومد

 کردم پاک اشکامو سريع آشپزخونه تو اومد جون

 جون؟ تبسم شده چیزي -

 کنم فکر چشمم تو رفته پشه يعني نه.. ن.. نه:  گفتم هول هول

..  مامچش تو زد زل کرد سرشوبلند..  میکني؟ گريه اينجا میشني وبعدمیاي میکني سرفه بغض از:  گفت لب زير

 اين من دخترم

 !!!میزني گولم داري حرفا اين با که نکردم سفید آسیاب تو موهارو

 خوردم برداشتم آب لیوان يه....  حرفي چه اين -

 بیرون رفت آشپزخونه از بعد بدي غورتش آب با رو گلوته تو که غمي تو که اين مگه بخورم -

 وت اومد سريع فرانک زنگ صداي با پیچوندش نمیشه جوره هیچ ديگه اين بود تیز عجب میز روي گذاشتم سرمو

 میذاشتم درمیون باهاش رو آرين موضوع بايد کنارش رفتم آشپزخونه

 فرانک -

 عزيزم؟ جانم -

 بپرسم؟ سوال يه -

 بپرس دوتا -

 چیه؟ آرين مورد در نظرت -

 :گفت بعد کمي..  پائین انداخت سرشو ها گونه شد سرخ وضوح به
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 چطور؟ -

 پرسیدم همینطوري هیچي... بگه خودش تا نگم چیزي دادم ترجیح..  آخه -

 خوبیه پسر -

 مثبته؟ جوابش کنه خواستگاريي ازت يعني -

 کردم نگاهش شیطتنت با من شد هول دوباره

 نگي؟ کسي به میدي قول...  منم چي میدوني خوب -

 اسرار خانه اينجا...  ام سینه روي گذاشتم دستمو..  جونم آره -

 شد راحت خیالش

 میاد خوشم ازش دارم دوستش منم خوب -

 نداري؟ حاشیه کارت تو اصال تو -

 بگم؟ لفافه تو منم پرسیدي؟که حاشي با آخه چقد تو -

 بگم؟ خانومو عروس نظر -

 چرا ت،نیس بزرکتون عروس گفتن که بس شديم خسته بیا پاشو میگه فرياد تبسم -تو اومد بهناز که زد چشمک

 نیومده چرا نمیاد،

 شوهرت مادر فوضوله چقد فرانک..  قهريد

 گرفت پشکونش فرانک

 آشپزخونه از بهناز با خنديدم باهم سه هر و کنه شوهر نکنه خدا اين بسته رو از رو شمشیر حاال از ذلیل شوه اي -

 بیرون اومديم

 خانواده بزرگ وعروس من همسر ايشونم کمرم دور انداخت دستشو کنارم اومد فرياد

 هستن خودم هاي بچه عین همشون اينا...  نداره کوچیک بزرگ عروس من براي – نازنین

 داره جنگ سر پسراشیم که ما با داره رو دوتا اين هواي که انقد دقیقا – فرهاد

 خیلي بود من به نگاهش هم آورد هارو شربت سیني فرانک ککه وقتي حتي بود من به نگاهش همش دوماد مادر

 بودم شده معذب

 نداري؟ خواهر تو عزيزم -پرسید آخرش
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 فرزندم تک متاسفانه نه -

 راضي؟ رندگیت از -کرد فرياد به نگاهي

 زندگي اينا با که فرانک حیف بودن مزخرف خانوادش هم پسره بودهم نیومده خوشم ازش اصال بود فوضول خیلي

 خدانکنه کنه

 يارو اين تا میان بهم بیشتر برسه آريین به

 دارم خوبي زندگي خداروشکر بله -

 . ردمک استراحت اتاقم تو رفتم بودم خسته باال رفتیم هم ما رفتن هم بعدم بیشتر آشنايي براي زدن حرف کمي

 نیومد دلم ولي ندم جواب میخواستم اول بود آريین میخورد زنگ داشت گوشیم میکردم خستگي احساس

 بله؟ -

 شنديدم و آريین زده هیجان صداي

 شد؟ چي تبسم -

 میرسونن سالم همه فرياد..  خوبه مامان..  خوبم من -

 شد؟ چي بگو دادي اطالعاتو خودت ديگه خوبه -

 يکاري نتونستم من میخواستن رو ديگه هم بود فرانک هاي ايي دانکده ازهم پسره بابا هیچي...  پرويي خیلي -

 کنم

 چي يــــــــــعني -زد داد

 اه میزنن داد جديدن میرسن من به همه چرا نمیدونم

 شد پاره گوشم میزني داد چقد ديگه خفه -

 کردن؟ غلطي چه اونا گفتي تو تبسم -

 من برادر کردن نامزد..  نامزد -

 کنم اذيتش نیومد دلم بود شده دار خش صداش

 آريـــــــین -

 آريــــین:  کردم صداش دوباره نداد جواب
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 چیه؟: نالید

 گفت چي میدوني فرانک -

 چي؟ -

 میخوام آريـــینو فقط من گفت -

 همه؟ جلوي واقعا -

 فقط گفت من به خره نه.. داد کوچه سر رفت آره -

 ببیني وحشتناک خواب صبح تا ايشاهلل -

 !!!گرفتي گاز هاپوکومار عین تو دهنه دفعه هر گذاشتم کردم عسل که دستم بشکنه -

 کوچیکه آبجي هستم توام چاکر -

 میاد خوابم بزن حرف کم -

 بخوابي خوب -

 طور همین توام -

 برد خوابم دوباره کردم قطع رو تلفن

******* 

 کرد رت کیفشو کرد وباز در خونه اومد فرياد که بود 0 هاي سات نزديک میگذشت خواستگاريي جريان از دوروز

 اپن روي

 کجايي؟ تــــــتبسم...  تـــــــــــبسم -

 میزني؟ داد چته اينجام من -

 .. گردنم دور کرد حلقه دستشو سمتم اومد

 تو اومد سراسیمه جون نازنین میکرد گريه و میزد داد..  میکشمت بخدا میکشمت -

 بزني دختر اون به دست اگه نمینم حاللت شیرمو فرياد -

 دارهو کجاست زنم بگه بزنه زنگ يکي باشم منتظر شده زندگي تمام میکنه؟ داره چیکار نمیبني مگه مامان چرا -

 میکنه چیکار
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 دوباره شده خبر چه نمیدونستم میکردم نگاهشون داشتم ناباورانه

 شده؟ چي مامان -

 کرده قاطي خودتون قول به فرياد هیچي کرد بغل سرمو

 اتاقت تو برو فرياد – دادزد بلند

 دوباره؟ شده چي گناهم بي من بخدا مامان-

 ... میکنه فتنه زندگیت تو داره کي نمیدونم مادر نمیدونم -

 تروبخدا شده ي بگو مامان -

 میشي جدا شوهرت از توداري صبرکنن اگه که گفتي بهشون زدي زنگ تو میگه زده زنگ خواستگار مادر -

 

 

 بودم دوخته چشم جون نازنین دهن به ناباورانه

 ... خوب-

 حواستونو نیست حسابي درست عروست نیست خوب خانوادتون شما که راه وبدوبي فحش بود زده زنگ اونم -

 کنید جمع

 زد حرف بااون برداشت رو گوشي فرياد گفتن چي نمیدونم زياد من

 ودب گرفته قرار من جلوي که ود سرنوشتي چه اي آخه میزدم ناله دلم ته ته از جون نازنین بغل تو میکردم گريه

 پاکي تو که میدونه خودش خدا بخدا مامان -

 مامان تحمت همه اين از شدم خسته -

 کن تحمل..  کن تحمل – بغلش تو گرفت تر سفت سرمو

 گرمش آغوش تو برد خوابم

 وشد يه گرفتم تصمیم نبود خونه کسي بیرون رفتم اتاق از آوردم بدست هوشیاريمو کردم باز چشمامو کم کم

 و حمام رفتم بگیرم

 مبشی يکي هم با فرياد و من ود قرار که ايي لحظه تو دم وبخت خودم به میکردم گیه آب زير وايستادم دوش زير

 خراب چي همه
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 ديدتر با افتاد تیغ به نگاهم کده ماتم شده ام خونه که است دوهفته االن بشه بازي بازندگیم بايد چرا شدچرا؟

 وقتي جلوش رفتم

 گرفتم دستم تو تیغو میلرزيد دستم بردارم تیغو کنم بلند دست میخواستم

 وان توي ورفـــــتم دستم روي کشیدم تیغو باش منتظرم میام دارم ايي بــــــــــــابــــــــــ -

 پرخون وان چندثانیه ظرف کشیدم داراز

 شد

 ينا اهل من اصال نشدم قبول باختم بکني فکرشو که چیزي اون از زودتر من پیشت میام دارم میام دارم بابايي -

 خاص امتحاناي

 پاکم نم که قسم خون همین به منن خوناي اينا بابايي....  بود ريخته وان کف که خونايي به کشیدم دست..  نیستم

 اينا توباورنکنیا

 وصل طناب باتیغ میکشي چشمات روجلوي زندگي که نیست کشتن خودتو معني به خودکشي دروغن همشون

 بازندگي و ات شده

 بود رفته باال هقم هق طاقت بي دختر ترسو دختر بگو من قوي دختر نگو ديگه...  میکني پاره خودت

 !!!!بده نجاتم بیاد نیست کسي نکن بگه بايد نیست کسي میمیرم؟ دارم غريبانه چه میبیني بابا -

 رو میخورد حمام کف به داشت منظم که آبو دوش صداي فقط آخر هاي لحظه توي میديد تار داشت چشمام

 تو ديگه جوني میشنیدم

 و فرياد شکوند رو در آخر میشد کوبیده داشت ضرب با حاما در که بود شده قرمز قرمز وان داخل بود نمونده تنم

 پاشو تو اومد

 وان تو گذاشت

 تبسم؟ کردي چیکار خودت با -

 .. بريدم ديگه من فرياد: نالیدم ضعیفي صداي با

 نبود خودش دست تعادلش اونم صورتم به میزد سیلي هي فرياد بستم چشمامو

 اش سینه به لختم بدن روي کشید کتشو بغلش تو انداخت منو بیمارستان میبرمت االن عزيزم تبسم بیار طاقت -

 نگاهم زدم چنگ

 کرد
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 کردم زمزمه لب زير افتاد شعر اون ياد

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

 تو زا بزنم سرصورتم به آبي تا شويي دست تو رفتم میشدم خفه هوا اون تو داشتم میکردم وباال پائین هي راهرو

 لباس آيینه

 جلو دونه دونه ها صحنه اون تمام ، پیراهنم به زد چنگ تبسم لحظات آخرين تو که افتاد بیادم ديدم خونیمو

 نمیره يادم بود چشمم

 ولي ماتاق تو رفتم بود ساکت خونه وحشتناکي طرز به خونه رفتم وقتي بره يادم ،محله سرم روي گذاشتم دستمو

 حمام آب صداي

 از نداد جواب زدم در وقتي بدم تذکر بهش که تبسم اتاق تو رفتم پاشدم میداد آزارم حمام کف به میخورد که

 بود معلوم آب صداي

 از بازکردم رو در ضربه چندتا با سر آخر نکرد باز رو در کسي کردم صدا زدم در هرچي نیست زيرش کسي که

 که چیزي

 ودب معلوم بود سرخ خیلي قرمز قرمز خون خون از بود پر وان وتوي بود نشته وان توي تبسم نداشتم باور مديدم

 خون خیلي

 باال آوردم دستامو..  کردم وبغل تبسم... نمیره يادم از قرمز خون اون..  قرمز چقد بود پاک خونش چقد رفته ازش

 چشمام جلوي

 بود شده حال وبي رنگ بي پوستش کنم حس دستام وتو تبسم ايي وشیشه نازک پوست میتونم هنوزم گرفتم

 خون ازش داشت خیلي

 مارستانبی ببرمش اينطوري نمیتونستم هم طرف اون از بود میون در مرگ بحث چون کنم تعلل نمیتونستم میرفت

 خوش تن واون

 خودمم وحتي بود نزده دست بهش خودمم حتي که بدني مردم ديد معرض تو بذارم رو فرمش وخوش ترکیب

 سر بودمش نديده

 مشونر تن کت همون که بود ناز کوچولو انقد روش کشیدم آوردم در حرکت يه با کتمو که بودم گرفته قرار دوراهي

 پوشوند

 دستام روي میدادعشقم جون داشت دستام تو تبسم پائین میرفتم يکي تا سه دوتايکي ها پله سمت دويدم

 لب زير میداد جون داشت
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 شعر داشت که لبش کنار بردم گوشمو میکرد زمزمه رو چیزي يه داشت

 روزهــــا اين

 عجیبــي طـرز به

 کـه جنگـم مي خــودم بـا

 و بگیــرم ناديــده را هــا ديــده

 … نشنیــده را ها شنیــده

 بزنم حرف کوتاه کردم عادت

 بکشم نفس کوتاه

 ها تازگي

 کنم مي عادت دارم

 کنم مي زندگي کوتاه

 شايد يا

 بمیرم کوتاه

 دانم نمي

 … عادت فقط

 اوناهم بیمارستان رسوندمش ولي بود رفته هوش واز بود داده دست از زيادي خونه بیمارستان رسوندمش سريع

 باالسرش ريختن

 بود بهزاد کردم بلند سر نشست شونم روي دستي

 نشستي اينجا ساعته چند خونه برو پاشو -

 بذارم تنهاش نمیخوام نمیتونم – گفتم موندگي در با

 میکنن نگاهت چپ چپ دارن همه برات بیمارستان تو زشته ک عوض لباساتو برو حداقل -

 دادم وفشار گرفت وسمو هام زانو روي گذاشتم دستمو

 تخته اون روي تبسمم که آشغاله مشت يه حرف خاطر به جهنم به -
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 کردي؟ باور چرا تو گفتن اونا -

 بودي؟ کنارم ديگه که تو ديدم بهزادخودم دارم شک هنوزم -

 سوار نگپارکی رفتم میگفت راست شايد... برگرد بخور چیزي يه کن عوض لباساتو خونه برو نکن فکر بهش انقد -

 شدم ماشینم

 که حمامي همون تو رفتم بود کرده تمیز مامان رو خونه..  خونه تو ورفتم کردم باز و در روندم خونه طرف وبه

 جا اون تبسم

 بود زده رگشو

 میرفتي؟ داشتي کجا من بدون لعنتي -

 آشغال سطل توي انداختم وبوسیدمش برداشتم زمین رو از تیغو

 خوردمن بهتربگم يعني خوردم اشتها بي ايي صبحانه کردم دم چايي يه پوشیدم لباسامو بیرون اومدم گرفتم دوش

 خوردم تلخي چايي

 بود مامان کردم باز رو در خرد خونه زنگ که

 سالم -

 چطوره؟ حالش – تو اومد بده جوابمو اينکه بدون

 نمیدونم يعني..  خوبه -

 !!!مني پسر موقعه اون بخشیدت تبسم وقت هر...  برنمیگردي ديگه تبسم بدون فرياد -

 بوديد جريان تو که خودتون مامان ولي -

 کثیف نمیتونه خون داشت؟اون تمیزي خون چه ديدي..  کرده گريه..  نازتره گل برگ از پاکتره گل از من عروس -

 اون باشه

 !!شد اينطوري که بودي گرفته سخت رو زندگي انقد خودش عین بود پاک خونش نیست هرزه آدم يه ماله خون

 بود زياد براش وننگ تحمت اين

 میدونم خودم بسه مامان -

 اينجا بیان قرارشب اصفهان اومدن اينا ات عمه میگم چي ببین کن گوش حاال -

 اومدن چي براي بـــــــذارم؟؟؟؟ دلم کجاي اينو -
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 بريم باهم هفته آخر که اينجا اومدن شمال باهاشون مانرفتیم چون -

 نیست خوبي وضعیت تو تبسم ماما نه -

 میداريم شون نگه بیشتر خرده يه خب نمیدونم من -

 بگید منم به فقط بکنید داريد دوست هرکاري -

 میري؟ داريي کجا -

 باشم تبسم پیش اينکه هم ارم کار خرده يه هم بیمارستان میرم -

 میشه؟ خوب حالش -

 موند شکر خدارو ولي داده دست از زيادي خونه که اين با نباشید نگران -

 خداکنه -

 دادم جواب بود آشنا نا شماره خرد زنگ تلفن بیرون برم خواستم تا رفت مامان

 بله؟ -

 سراج آقاي سالم -

 شما؟ بازم -

 اونجاست االن همسرتون معشوقه بیمارستان بريد -

 میکنه نرم پنجه دست مرگ با شما حرفاي بخاطر داره االن همسرم نزنید زنگ ديگه لطفا -

 میکنم روشن براتون رو حقايق دارم من -

 بشه روشن برام حقیقتي هیچ نمیخوام من شو خفه -

 مثل زن ونا ببینم برم نمیخواستم داشتم اعتماد تبسم به من بیمارستان برم نمیخواستم گذاشتم تلفنو گوشي

 نه يا میگه راست همیشه

 باالخره روندم مي سرعت حداقل با رو خونه تا بیمارستان راه نمیداشت بر سرم از دست لعنتي سوظن اين ولي

 کلید رسوندم

 ديدم رسیدم وقتي تبسم اتاق دمه رفتم عجله با خودمم پارکینگ تو کنه ک پار ماشینو تا بان نگه دادم ماشینو

 در جلوي پسر همون

 گرفتم يقشو طرفش دويدم من تبسم به زده زل ازتوشیشه و ايستاده سیو اي
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 میکني؟ چیکار آقا -

 شیشه؟ به زدي زل چي براي -

 هستي؟ کي تو اصال میکنم نگاهش دارم نامزدمه -

 منه زنه کردي غلط -

 بوديم هم کرده نشون ما بچگي از عمومه دختر خانوم اين آقا میگي هذيون چرا -

 اومد پرستارا از يکي

 سیو آي اينجا چرا ديگه شما دکتر آقاي -

 میگه هذيون سرش به زده دکترتون آقا خانوم -

 ايستادي من همسر اتاق شیشه جلوي تو مردک صورتش تو زدم مشت يه

 آي هب شما خانومه جاي به که هستن خانوما نامزد ايشون بخش کردن منتقل خانومتونو سراج دکتر آقاي -پرستار

 شدن منتقل سیو

 میگن راست دارن شدم متوجه کردم نگاه شیشه از

 بخدا شرمنده آقا ببخشید -

 چشماش به بعد کردم نگاه دستش به ام روشونه گذاشت دستشو

 اومدازت خوشم خیلي داري غیرت مردي نداره اشکالي -

 کرد همراهیم تبسم اتاق دم تا وپرستار دادم دست باهاش

 کنه استراحت تا زده آمپول بهش دکتر -پرستار

 بريد میتونید -

 وادع اگه میشدم عصباني اگه ودروهم گذاشته چشماشو ود آروم نشستم تختش کنار رفتم شد بسته در وقتي

 اين بخاطر فقط میکردم

 مواومد کردم ناز صورتشو بدم دست از راحت آوردم بدست دردسر عالمه يه با که تبسمي نمیخوام حسودم که بود

 بیرون اتاق از

 اومده بهوش که گرفت تماس بخشش پرستار که کردم ويزيت مريض چندتا خودم اتاق تو رفتم

 پاشد منشي که بیرون اومدم اتاق از
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 دکتر؟ میريد کجايي -

 بخشم تو کنه صبر بگید اومد مريض اگه بله -

 چشم -

 بفرمائید داد جواب آرومي باصداي و زدم در آوردم در پر تبسم سمت وبه بیرون اومدم ازاتاق

 ممیکرددل نازش موهاشو بودوباد باز پنجره میزد شونه داشت وموهاشو بود من به پشتش اتاقش تو گذاشتم قدم

 کرد موهاشو هوس

 گرفتم دستم تو رو اش شده شونه موهاي از مقداري رفتم جلو

 نــــیســــتم کـــــه من

 بـــبـــنــد را مـــوهـــايــــت

 مــــرا دســـــتــــــان ســـــــهـــــم

 .... ــده نــــــــــــــــــــــــ بــــــــــــاد بــــــه

 يوقت ولي داخل اومد پرستاريي ايستادم وکنارش زدم دورش برنگشت من سمت ولي کشید کردن شونه از دست

 ديدببخشیدي مارو

 بکنید کارتونو بفرمائید -گفتم بره خواست وتا گفت

 باال زنگ همش بگید خانومتون به چیزي يه دکتر -کرد من روبه کرد چک رو تبسم وداروهاي سرم داخل اومد

 میزنن سرشونو

 :گفت ديدم توخودش فقط که ذاتي جوابي باحاضر تبسم

...  پیچید خودش به داشت درد کرد مکث کمي...  بفرستمتون مثابقات براي بسنجم عملتونو سرعن میخوام آخه

 حتما محترم خانوم

 . میزنم زنگ هي که نیست سوالي بیست وگرنه میزنم زنگ که دارم درد

 بیرون بره کردم اشاره دست با بده جواب کنه باز لب خواست تا پرستار -

 خوبه؟ حالت شده چیزي -

 ، نمیديدم االن میکردانگار فرق همیشه با اينسري بودجوابمونمیدادولي عصبي وقتي همیشه نمیداد جوابمو

 . نمیشنیدم
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 بده جوابمو خوبه؟ حالت توامبا خانومي تبسم -

 بیاد بگو پرستار به نمیشه -

 میدم انجام بگو خودم به -

 !!! نمیشه – کرد نگاهم ترديد پراز بانگاهي

 میپیچید خودش به داشت بود گرفته دلشو

 بگي؟ خودم به نمیخواي مطمئني ولي...  بیان میگم االن باش آروم باشه باشه -

 کنارگوشش تبسم اومد پرستار تو اومد وخودم کردم صدا رو بخش پرستار رفتم سريع که کرد نگاهم جوري يه

 اونم گفت چیزي

 مجبورشدم کردم پیجم حین درهمون ولي برگشت پرستار نبود معلوم چیزي که رفتاراش از.  رفت و زد لبخندي

 داشتم توراه برم

 حتي ودب گرفته ام خنده تبسم رفتار از افتادم زنانه ماهانه دوره ياد باشه افتاده میتونسته اتفاقي چه میکردم فکر

 شرايط اون تو

 ندتاچ اتاقم تو رفتم سريع میکرد بدتر حالشو شايد مشکل اين ولي بگه من به که نمیداد اجازه شرمم هم سخت

 دوباره رو مريض

 در صداي کردم احضار اتاقم به رو بود مانش در تحت تبسم که دکتري عمل اتاق برم که اين از وقبل کردم معاينه

 خانوم اومد

 شد وارد دکتر

 داشتید؟ کاري من با سراج دکتر سالم -

 لطفا بفرمائید: کردم اشاره بادست

 منشست دکتر وروبه گذاشتم رو گوشي الزم سفارشات بعد قهوه چندتا لطفا منشي خانوم: برداشتم رو تلفن

 سراج دکتر برمیاد دستم از کاريي چه -

 شماست درمان تحت همسرم راستش -

 افتخارمه باعث بله -
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 زنانه هايي دوره دچار االن دادن دست از ايشون که زيادي باخون میخوام معذرت خیلي...  ولي شما داريد لطف -

 میترسم شدن

 !!!باشه آفرين خطر براش

 داده دست از خانومتون که زيادي خونه به باتوجه ولي طبیعي میدونید خودتون که طور همون ها دوره اين -

 میتونه درسته

 ليمشک اگه البته بشه تزريق بهشون که مینويسم خون کیسه چندتا براشون من کنه درست مشکل براشون

 داشتن

 گیريتون پي اط مرسي ممنونم -

 است وظیفه انجام میگنم خواهش -

 میرفتم رت سريع بايد ولي ببینم رو تبسم برم داشتم قبلشدوست بود مونده عمل تا ساعت يک بیرون رفت اتاق از

 حال اين با باز

 .کردم ترک تبسم اتاق قصد به خودمو اتاق

 بهتري؟ – داخل رفتم

 ؟ اينجا میايي دقیقه به دقیقه هر بیکاري تو -

 عمل اتاق میرم دارم چرا اتفاق -

 بیامرزتش خـــــدا – کرد پشتشو

 رو؟ کي -

 تو تیغ زير میره داره که اوني -

******** 

 دست کارو اين که بود ورفتاراش خودش خوبه نداد جوابمو هیچي و گرفت دهن به زبون بار اولین براي بود جالب

 بودن داده من

 فرياد پیش بیشتر چاپلوسي براي کدوم هر که نمیذاشتن پرستارا اين ولي کنم گريه میخواستم حاال تا ديروز از

 تو میومدن بیشتر

 دختر داشتم دوستش همه از بیشتر که پرستاريي نمیزدن دم ولي زد مي موج حسادت همشون چشماي تو اتاقم

 تو اومد بود جوني
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 اتاقت تو میاد بار يه ساعت نیم دزديي مارو دکتر اين قاب خوب عزيزم اوه – اتاقم

 بیاري؟ برام گوشي يه میشه عزيزم -

 سراج خانوم حتما -

 تبسم بگو بهم تبسمم من -نمیومد خوشم اصال زدنش صدا سراج از

 تبرگش همراهي گوشي با بعد چنددقیقه بود بانمکي دختر رفت اطاعت معناي وبه سرش کنار گذاشت دستشو

 بفرمائید -

 کیه؟ گوشي -

 حقیر بنده -

 نکنه درد دستت -

 میکنم خواهش -

 حس بهم میداد آرامش بهم داشت صداشم سري اين گرفتم رو آريــــــین شماره بیرون رفت تا موندم منتظر

 میداد داشتن خانواده

 بکنه رو کارا اين من با فرياد که نبودم کس بي هنوز من

 بله؟ -

 سالم -

 بفرمائید -

 تبسمم -

 خبرا؟ چه ندادي؟ جواب خونتون زدم زنگ چندبار چطوري خوبي تويي -

 در ام گريه بود محال توصیفش که بودم خوشحال انقدر صداش شنیدن از نمیدادم اهمیت حرفاش به اصال من

 وسط بود اومده

 خطه؟ رو خط يا میکني؟ گريه داري تو تبسم – شد آروم که بود صحبتاش

 !!!نه – کردم صاف صدامو

 !!خطه رو خط يا من يا کردي گريه تو يا است گزينه سه -
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 تر بلند اينبار ولي اومد در ام گريه دوباره

 ؟ شده چي ؟ میکني گريه داري -

- .... 

 شده؟ چي میگي اينجا کردم کوپ سنگ تبسم -

 فرياد -

 کشتیش؟ چي فرياد...  فرياد -

 .. نه -

 !!!ديگه بگو میزني؟ حرف تلگرافي چرا چي پس -

 کردم تعريف براش جريانو تمام

 میکنم خرابش خونه تبسم کرده غلط -

 باش آروم آريــــــــین -

 بهت بزنه تهمت نداشته حق هرچي خوب ولي نیستي که مظلوم البته مظلومي؟!  گیرآوردنت غريب -

 آريـــــــین میاي -

 گلم آبجي آره -

 برسون خودتو زود آريـــــــین منتظرتم -

 کس هیچ به نگو خبراومدنمم حتي بیام من تا تبسم نکن کاريي هیچ تو -

 باشه -

 باش خودت مواظب -

 خداحـــــــــــافظ -

 باشي مطمئن واينکه خوبه خیلي نباشي تنها اينکه خوبه خیلي داشتن خانواده داشتم خوبي حس کردم قطع وقتي

 که دنیا هرجاي

 . نمیکنن رد ياريتو ودست میکنن کاريي هر برات منت بدون که هستن کسايي باشي
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 که حسي بودم کرده پیدا فرياد به که جديدي وحس اخیر اتفاقات به فرياد با خودم زندگي به کشیدم دراز توجام

 اين تو نمیدونم

 موهام رو نوازشي دست که برد خوابم کي نمیدونم بود هم رو چشمام بود پیداشده کجا از زندگیم جنگ میدون

 داشتم کردم احساس

 از کم کم دست باشه رويا يه احساس اون اگه حتي کنم باز چشمامو نمیخواستم خوش حالت اون از میبردم لذت

 به موهام روي

 کشیده لبم و داره که میکردم اشارشوحس انگشت لبم اومدروي آروم وآروم کرد نوازش امو گونه رسید صورتم

 دورتادورلبم میشه

 هیچ ولي میکردم احساس پوستم روي داغشو نفساي صورتم روي بود شده دوال شنديدم ايستادنشو صدا بعد

 بکنم نمیتونستم حرکتي

 قدماشو صداي شد دور شدشو پشیمون کارش از انگار ولي بشه تموم خوش رويا اين کنم باز چشم میرسیدم

 به خسته که میشنیدم

 بهش چقد ايستاده پنجره جلوي سفیدش روپوش با ديدمش کردم باز رو چشمم گوشه يه آروم رفت پنجره سمت

 تکون سرمو. میومد

 همب مگه باشم اينجا االن من شد باعث که بود اون نمیکنم فکر فرياد به من نه نه..  بپره سرم از فکرش تا دادم

 پس نداشت شک

 ....کرد گیرم غافل صداش داده نجات منو که بیاره در سوپرمنارو اعداء حتما میخواد اينجاست االن چرا

 

 بیداري میدونم -

 سمتم چرخید آروم بود جیبش تو دستش داره چشم پشتشم اين بود برنگشته هنوز آخه کردم تعجب

 تتوپلک ولي است بسته بنفس اعتماد با چشماش خواب آدم میلرزيد داشت چشمات کردم دقت ورتت تو وقتي -

 میلرزيد

 سمتش کردم وپشتمو رومو کشیدم رو مالحفه ندادم محل بهش

 ايستاد رو روبه اومد زد دورم

 بزني؟ حرف نمیخواي -
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 نشست بود بیمارستان سالن گوشه که مبلي روي رفت آروم زنان قدم..  سکوت

 بزني؟ حرف موردش در میخواي کردم فکر -

 بزنم حرف نداشت دلیلي نداشت حرفاموباور وقتي بودم گرفته سکوت روزه

 بیايي حرف به تا صبرمیکنم زياده صبرم من -

 چرا؟ – نیاوردم طاقت ديگه

 چي؟ چرا -

 دادي نجاتم -

 بود انسانیم وظیفه -

 نکنه درد دستت جان سوپرمن کار همسرفدا آفرين -ازحرص زدم بلندي قهقه

 میکنم کارو اين همه قبال در من نکن اشتباه -

 کني؟ عمل انسانیت وظیفه بقي به بري میشه پس آهــــان -

 کنم عمل همسريم وظیفه به میخوام االن -

 میومد پي در پي کرداشکام سرباز چندماهه بغض اين آخرشم بودم کرده بغض...  چي همه به وقتي تا خوبه -

 پاکشون باآستین

 ردنک محبت وظیفته که میکني فکر وقتي میکني نگاه وظیفه يه عنوان به چي همه به وقتي تا..  دادم ادامه کردم

 نجات وظیفته

 بدم بهت خواستي ومقام پست يا بدم ستاره بهت ندارم ستاره من..  نمیشه درست خونه اين وظیفته دادنم

 ...همسرفداکار

 .بود فضاروپرکرده آرومم هاي گريه وصداي بالش تو کردم سرمو نداشتم ديگه باهاشو کردن کل کل ناي

 صاف آفتاب نور که کشیده رو لعنتي پرده اين ي نبود معلوم زدم پلک کم کم چشمام تو میخورد شديدي نور

 چشمم تو میخورد

 باشه شده چي میزدم حدس شد داخل آريین شدو باز هو يه اتاق میومددر ازبیرون سرصدايي

 میکني؟ باز در اينطويي چرا چته سالم -

 !!شدي بیدار عجب چه سالم -
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 شده؟ چیزي -

 بهتره؟ حالت نه -

 بشم؟ مرخص بايد کي نمیدوني تو..  بهترم امروز آره -

 کنم حساب برم منم تا بپوش لباساتو صبح امضاکرده ترخیصتو برگه دکترت -

 آريین؟ -کردم صداش که بیرون میرفت داشت اتاق از

 بله؟: برگشت استیصال با

 شده؟ چیزي عصبي؟ چرا -

 حاضرشو فقط تو نه..  نه -

 داخل فرياداومد که پوشیدم لباسامو...  بپوشم لباسمو کرد اومدوکمکم بعدپرستاريي لحظه چند

 کو؟ آريین -

 !! بیابونه کوتو -

 آريین به اومدپريد آريین که برگشت رفت اتاقو چندبارطول توموهاش کشید دستي عصبي

 گفتم؟ چي نفهمیدي مگه -

 گفت فرياد صورت چلو باال آورد سکوت عنوان به دستشو آريین

 ندارم حرفي من بمونه بخواد اون اگه بگه تبسم خود هرچي -

 نکن مجبور منو نمیخواد اون که میدوني خودت -

 شخود سر ديگه بالي يه اينسري مجبوربشه که اينطوري؟ بزنیش دوباره که هان چي؟ که نکنم مجبور – آريین

 عصبي...  بیار؟

 دست داديم؟ تحويلت پرقوپیچیده ماتو که بود چیزي اون اين...  باال اموآورد شده پانسمان دست سمتم اومد

 نکنه درد جون نازنین

 داده ياد بهت خوب رو داريي امانت رسم

 بخدا آريین خردم ازدرون..  زمین ونشست تواتاق کاناپه روي گذاشت دستشو..  میکنم خواهش کن درک منو -

 ازهمتون من حال

 . داغونم ازتو بدتره
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 میکنم ثابت خواهرمو پاکي بمونه اينطوريي نمیذارم من – آريین

 

 

 میکرد التماس بچه يه عین نگاهش تو بود ريخته عجزشو تمام!!! ... نبرش -

 دشسرخو ازاين بدتر بال يه اينسري تا بمونه بذارم نمیتونم تبسم خود خواسته االنم نخواه ازم..  فرياد نخواه -

 بیاره

 کرد سرشوبلند قدمام صدا شنیدن با ايستادم فرياد جلو رفت بودم موندم ساکت موقعه اون تا که من

 تائید مهر اشک قطره يه حرف هر با بود کرده ايجاد جالبي هارموني حرفام با اشکام میچکید قطره قطره اشکام

 روشون بود

 آقاي...  جديد؟ دعواي يه روز به روز جديد؟ تهمت يه روز به روز شده؟ چي موندم االن تا مگه...  بمونم؟ میخواي -

 ديگه دکتر

 که محبتايي...  خوب همسر...  دادي انجام احسن نحو به وظايفتو همه...  بري میتوني نداريي اينجا ايي وظیفه

 بودم نديده تاحاال

 وايمیخ نکنه بگم؟ میخواي بازم چي؟ ديگه...  ومفید کثیف نسبتاي..  آموزنده و جديد توهیناي...  عالي کتکاي

 کني امتحان بازم

.. . گرفتم دستاشو زمین نشستم جلوش آوردم در مانتومو آوردم در يرم از روسريمو...  دوستانتو؟ انسان حس اين

 لعنتي بزن

 دزيا سالم استخوناي هنوز لعنتي؟ بزن:  زدم داد...  بشه ارضا ات وظیفه حس اين که انقدي بزن کن تمومش بزن

 هنوز دارم

 هــــــــــــــان؟؟ دادي؟ نجاتم چي براي میرفتم داشتم که من..  دارم طاقت تهمتات براي

 هرچي از...  متنفرم ازت سراج دکترفرياد آقاي – ايستادم برداشتم مانتومو و روسريمو میکرد گريه من پا پابه اونم

 تو به که

 غلشب تو انداختم خودمو میرفت گیج داشت سرم ايستادم کرد کمکم آرينن..  متنفر:  زدم داد..  متنفرم داره تعلق

 رد راهرو تو از

 زندگیم تو کاش اي خیلي...  کاش..  نذاره اش وظیفه پاي به دادنمو نجات همسرم تا میمردم شب همون کاش شدم

 اينکه بودغیر
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 اومده کنار که من لعنتي میشدم عاشقت داتم که من چرا آخه..  میذاشت دلم رو بیشتري زخم نمیکرد مودوا درد

 چرا باهات بودم

 ؟؟؟...  زندگیمون کردي؟ زندگیم با کارو اين

 توصورتم میخورد ماشین بخاريي شیشه به دادم تکیه سرمو ماشین تو نشستم تا کرد کمکم آريین

 آريــــــین؟ -

 جانم؟ -

 شد؟ اينطوري چرا -

 !!!!بدوني بايد که هست چیزايي يه عزيزم کن استراحت االن -

 چي؟ -

 کني استراحت که بهتر االن -

 برگردونم رفتمو تحلیل نیروي کردم سعي روهم گذاشتم آروم آروم پلکمو

 داشت نگه مجلل هتل که جلوي آريــــــــین

 کجاست؟ اينجا -

 هتل -

 اينجا؟ آوردي چرا منو میگم میدونم خودم -

 خوبه؟ آخر لويي ملکه قصر کجا ببرم پس -

 نیار در بازي مسخره آريین -

 بیمارستان اومدم بعد هتل گذاشتم وسايلمو اومد اول اومدم تهران از من عزيزم خوب -

 اتاقش به رفتیم گرفت ودستمو کرد باز منو سمت در بیرون اومد ماشین از نشد من منتظر

 بیارن برات بگو خواستي چیزي توام بگیرم دوش يه میرم من – آريین

 باشه -

 کردم نگاه سقف وبه سرم زير گذاشتم دستمو کشیدم دراز تخت رو
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 فرياد که داشت خبر داشتم واومد رفت توش من که جاهايي ز کي میفرستاد؟ کي عکسارو اون اصال شد؟ چي

 انقد سريع میفهمید

 داد تکون صورتم جلوي دستشو اومد ي آريین نفهمیدم که کردم فکر موضوع اين به

 دختر میبرتت آب اوهــــــــــ -

 اومدي؟ کي تو -

 میشه ايي دقیقه چند -

 میکنیم کار چي آريین -

 بخوريم شام میريم االن -

 میدونم خودم -

 میپرسي چرا پس -

 چي؟ بعدش منظورمه خوب

 میخوابیم بعدش -

 آريــــــین -

 چونش زير گذاشت کردن فکر نشونه به دستشو

 بیرون؟ میريم آهان -

 تهران؟ میريم کي منظورم نکن اذيت..  اه -

 بگي؟ تو که هروقت -

 االن -

 میکنه شک مامانت اينطوريي ولي -

 نمیدونه؟ مگه -

 نیست خوبي شرايط تو خودش اون بهتره ندونه -

 خوبه؟ حالش -

 .. خوبه که میگه خودش -
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 براش بودم بدي دختر من -

 داره دوست خیلي ترو جون مهسا نه -

 مامانه زياد داشتن دوست از میکشم هرچي:  گفتم لب زير

 بردارم لباسامو من خونه بريم بايد قبلش -

 ونبیني فرياد بهتر -

 خوب بیار برام برو تو -

 بزني؟ لباساتو قید نمیشه -

 خوب دارم کم لباس تهران تو نه -

 میرم شام بعد باشه -

 از رت دلمرده من ولي بیرون بکشه چندوقته اين اتفاقات فکر از منو داشت سعي آيــــین شب تا....  شکمو اي -

 که بودم حرفا اين

 در ازو پوشید لباساشو بره میخواست وآريین شد رفتن وقت میزد شور دلم همش بشم شاد آريین حرفاي با بخوام

 بیرون زد

 سمتش ودويدم پوشیدم لباس سريع داشتم که زيادي دلشوره بخاطر

 کجا؟ -

 بیام بذار میزنه شــــــــــور داره دلم آريــــــتتین -

 بیام تا بشین خوب بچه يه عین خونه برگرد نمیشه -

 کشیدم کتشو آستین

 کنم هغلب دلشورم به که کنم کنترل خودمو نتونستم ولي اتاقم تو برگشتم تر خرده سر...  گفتم که همین نه -

 پائین رفتم

 سالم -

 میخواستم تلفن خط يه ناشید خسته سالم -

 از برداشت رو گوشي کسي بوق چندتا بعد گرفتم رو خونه شماره سريع منم دا مهمان گذاشت اختیار در رو لطفن-

 که چیزي
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 هم جوني روپس دختر که باال رفتم آسانسور با زمین نیوفتم تا داشتم خودم کنترل در سعي نداشتم باور میشنیدم

 شدن سوار

 افتادي؟ چشمم از – پسره

 دوخت چشم پسر چره به استرس پر دختر -

 قلبم تو افتادي صاف منظورمه – کرد دختره چهره به ايي خنده پسره

 آخر در کرد بوسه غرق رو دختر مشتاي و میخنديد هم پسره پسره سینه به میکوبید کوچولوش مشتاي با دختر

 وتو کرد بغلش هم

 صداي اون...  کنه پیدا خاطر تسالي ذره يه گرفتم آتیش جیگر بتونه تا کشیدم اهي...  شدن پیاده نظر مورد طبقه

 ذهنم از لعنتي

 بود سردش جسمم کردم باز اتاقمو پنجره بعد خوردم خنک آب لیوان يه بودم کرده داغ درون از نمیرفت بیرون

 سرما از داشتم

 سرما از. میفهموند بهم اينو میشد خارج دهنم تو از که بخارايي داغي بودم داغ داغ درونم از ولي میلرزيدم

 بهم داشت دندونام

 نمیدونم موندم حالت اون تو چقد نمیدونم کنه توصیف لحظه اون تو منو احسا نمیتونه حسي هیچ ولي میخورد

 فکر پوچي به چقد

 نیومده آريــــــین ديدم که بود سه ساعت نزديکاي کردم فکر وصاحبش صدا اون به چقد نمیدونم کردم

 يه از بودم شده نگرانش

 در يعسر اومد در صدا به آپارتمان در که نمیديم خودم تو رو توانايي واين پائین میرفتم بايد زدن زنگ براي طرفم

 کردم باز

 سرده؟ انقد چرا اينجا:  آريــــــین

 گرفت دستمو بست رو پنجره

 يخي؟ انقد چرا تو -

 شده؟ چي آريین -

 آوردم لباساتو بشه؟ میخواستي چي -

 اومدي؟ دير چرا منظورم -
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 ببخشید شدم مشغول ديدم راه تو دوستامو از يکي -

 آريـــــین -

 بخوابم میرم من میکنه درد سرم...  بخدا نشده هیچي تبسم -

 کشید روهم پتواش کشید دراز خوابش رخت تو رفت

 بودن ربوده چشمانم از رو خواب وصاحبش صدا اون تاصبح ولي...  کردم کارو همون اون از تبعیت به منم

 که بود يخ يخ اولش آب حمام رفتم و خوردم قوي مسکن يه میديدم تار رو وديوار در درد سر از پاشدم جا از صبح

 به شد باعث

 برام شدل آبم اينکه مثل شد داغ اونم کم کم آب دوش زير رفتم دستم مچ روي بخیه به اعتنا بي بیوفته لرز تنم

 بودمیدونست سوخته

 ذمناف همه از آب زمین کف افتاد و شد شل خیسي براثر دستم پانسمان نداره وجود دنیا جا هیچ من از تر بدبخت

 میشد رد پوستم

 هب اومد در صداي گوشه يه به بودم شده خیره زده وبهت مبهوت نیستم دنیا اين مال اصال که موجود يه مثل ومنم

 اومدم خودم

 ديدم در پشت آريین اظطراب تاسر سر چهره که کردم باز رو در بیرون واومدم گرفتم دوش سريع

 میخواي اگه میکني؟ بازي مرگ با چرا مسمه؟ مثل زخمت براي آب نگفته دکتر مگه تبسم بخدا تو احمقي -

 بکشمت خودم بگو بمیري

 حاال؟ شده چیزي مگه -چشماش به دوختم چشم وحشي ولي آرومي خیلي

 شده؟؟ باز هات بخیه از تا سه ببین...  باال آورد دستمو بعد..  نشده چیزي نه -کرد صفیه اندر عاقل نگاه يه

 رتموصو حال اين با ولي بودم نشده درد متوجه اصال بودم خودم تو انقد شد بلند نهادم از آه دستم به کردن نگاه با

 کردم جمع

 ادد منم ومانتو پوشید کتشو سريع آريین.  میريخت تمیز هاي کاشي کف به انگشتام نوک از چکه چکه وخون

 دستم

 بیمارستان بريم بايد کن تنت لباستو تبسم بدو -

 رسآد راننده شدوبه ماشین سوار افتادم راه ودنبالش لباساموپوشیدم احساس بي رباط يه مثل حرفي هیچ بدون

 فريادوداد بیمارستان
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 !!!؟هان اونجا میبري منو که نیست بیمارستاني هیچ شهر اين تو يعني – بهش پريدم گرانه پرخاش

 .... بیمارستان بريد آقا – راننده به روکرد کرد نگاهم کمي

 چشم – راننده

 اومد زود خیلي دکتر ورژانس سمت ورفتم شدم پیاده ماشین از زودتر داشت نگه بیمارستان جلوي

 دختر تو خودت با کردي کار چي اوه -

 بود 44 يا 43 سنشم بهش گفت میشد جذابي دکتر تقريبا کردم بلند سر

 شو بکار دست نخوردتت تا مقدار يه میزنه خول مريضمون اين دکتر -آريین

 داري؟ نترسي سر معلومه اومد خوشم نه – گرفت دستمو جلوم اومد دکتر

 شده باز هاي بخیه داشت که حیني در است فايده بي من با زدن حرف ديد که بوددکتر سکوت بازم من جواب

 بزنه روريزترازقبل

 شر از آدمو عالمه يه و دنیا اون بري میخواستي که ديدي دنیا اين از خیري چه تو نمیدونم من -میزد حرف من با

 راحت خودت

 به اينکه جاي به که ضعیفي موجود يه تو من نظر به کم شرش مرد شد خوب چه بگن فردا پس فردا که کني

 براي بجنگي ايستي

 وبارهد انداخت اکتفايي نگاه يه چشم گوشه از...  میدي ترجیح قرار بر رو فرار میکني؟؟يعني فرار حقته که چیزي

 ... داد ادامه

 مدفون خاک ها خرمن زير چي؟ االن ولي بودن ايستادي تو االن که ايي نقطه تو که میشناسم رو ها خیلي من

 حالي هم کسي شدن

 کني اسطوره همه براي خوتو بايد بجنگي بايد تو..  نمیکنه نثارشون خالي و شک فتحه يه حتي نمیپرسه ازشون

 کنن يادت همه که

 باشي؟هوم؟ داشته ذلت با تدريجي مرگ يه نه

 ذلت؟ با مرگ يا بهتره افتخار با مرگ نظرت به -

 ام خسته – بفمه بدونم کهبعید بود توش وناله عجز انقد اونم بگم تونستم کلمه يه فقط

 اينو ولي کردي خودت با کارو اين چرا نمیدونم من بخورن حقتو نذار بجنگ -شنید حرفمو فکرم برخالف ولي

 کس هیچ" بدون
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 کرد صدا رو آريین بود شده تموم کارش.  "کنه کشي خود بخاطرش آدم که نداره لیاقت

 ببريد مريضتونو میتوند خوب -

 نیست؟ بستري به نیاز – آريین

 ودب کرده گیر در ذهنمو حرفش آخر تکه اين ولي بیرون رفت اتاق از...  خوبه هم خیلي حالشون خانوم اين آقا نه -

 کس هیچ

 کس هیچ..  کنه کشي خود بخاطرش آدم که نداره لیاقت

 شديم وسوارماشین شديم خارج ازبیمارستان باآريین

 آريین؟ -

 بله؟ -

 ناراحتي من دست از -

....  شونم روي گذاشت دستشو گرفت بامزه قیافه يه...  میشه ناراحت وچل خل يه دست از مگه آدم بانو نخیر -

 میکنم درکت

 .آيد خوشش ببیند ديوانه چو ديوانه میگن شنیدي

 ايي ديونه درجه به هنوز من – بازوش به زدم نفهمید آريین اصال کنم فکر ککه بودم شده ضیف انقد بازوش به زدم

 نرسیدم تو

 چرا میگم من تبسم راستي...  داد سر بلندي خنده بعد...  مايي استاد خانوم کسوتي پیش شما داري اختیار -

 بود قر انقد فرياد

 بوده؟؟ تو افکن فیل هاي ضربه بخاطر نگو ديدمش که سري آخرين

 شد جمع چشمام تو اشک شدم فريادغمگین آوري ياد از ولي کردم همراهیش منم اينسري

 کردم؟ ناراحتت – آريین

 نیست خواستي چیز نه..  نه – کردم پاک اشکامو سريع

 کني؟ چیکار میخواي جدي آريین – کردم صداش گذشت که کمي

 کردم پیدا نخايي سر يه -

 چي؟ يعني -کردم نگاه دهنش به متعجب
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 بخدا سیسمتي ايکو سیتمه ايکیو است پردازنده تک مغزت تو واقعا تبسم -

 چطور؟ -

 اصلهف بینتون باشه خواسته کسي ممکنه اينکه به میکرديد شک ذره يه کدومتون هر اگر ديونه فرياد اون يا تو -

 میشديد موضوع اين متوجه بندازه

 ببینم بده توضیح واضح -

 ويمیت خودته با تصمیم اونوقت بشه روشن ماجرا اصفهانم من که هفته يه اين تا بايد ولي نمیگم هیچي االن -

 کني حیثیت احاطه

 !!کني شکايت سوال زير برده رو شخصیتت که هرکس و فرياد واز

 بپاچونه؟ هم از مارو زندگي میخواسته کسي میگي تو يعني -

 داري؟ تو بازي اين تو رو اصلي نقش مهتري خیلي خودت ولي...  همینه منظورم دقیقا -

 چي؟ يعني -

 ماجراست اين پشت کي بفهمیم بايد..  میديم بازي رو اونا ما حاال دادن بازي تورو اونا مدت يه که يعني -

 کنم؟ چیکار بايد من خوب -

 من دست بسپار بقیشو سمتت بیان اونا باشي ومنتظر بري شده دردسرت باعث قبل که چندجا بايد -

 میدونه؟ اونم چي فرياد..  فرياد -

 میدونه اونم گفته بهش فرهاد -

 ببینمش ديگه نمیخوام من آريین -

 ...وت گناهي بي اثبات اثباته وقت االن نزني حرفشو االن بهتره...  مقصرنبوده اونم ولي عزيزم میدم حق بهت -

 زندگي رزوي که بود کي کنه خراب منو زندگي میخواد کسي چه که بود اين پیش حواسم همه برگشت راه توي

 ازم داشته منو

 نداري؟ دوست فريادو تو يعني...  میکردم تقديم بهش خودم میخواست

 معلومه نه -

 دروغه میدوني خودتم – وجدان

 انقد نه ولي دارم دوستش خوب -
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 چقد؟ پس -

 ندارم اتو حوصله اصال باش خفه فعال شما جان وجدان -

 ...همین فقط ناراحتي دستش از االن ولي داري دوست اون تو نداري اعتماد حرفات به خودتم -

 شهب خفه وجدانم که گفتم ذهنم تو بلند اه يه بودم نفهم زبون وجدان اين با زدن حرف مشغول هتل به ترسیدن تا

 سمتم برگشت آريین که

 چیه؟ -

 هیچي – گفتم سريع فهمیده اين که گفتم بلند فکرمو کنم فکر واي

 داري؟ درگیري خود – زد پوزخند

 ندارم حوصله کني بس میشه هیچي گفتم -

 بي اتاقش توي رفت خرد زنگ گوشیش آريین هتل داخل رفتیم و شديم پیاده ماشین از باهم نزد حرفي اونم

 اون توي رفتم اهمیت

 بیرون اومدم آروم شدم کنجکاو شنیدم آريین زبون از خودمو اسم چندبار ولي کشدم دراز تخت وروي اتاق يکي

 اتاق دم ورفتم

 شدم فوضولي شريف شغل ومشغول در روي گذاشتم گوشمو آريین

 نیست خوب حالش اون ببینیش نبايد میگم -

- ... 

 نیست خوبي وضعیت تو نمیفهمي چرا تو -

 هستم چي همه مراقب خودم آره...  آره -

 !!نمیفهمم نگرانیتو دلیل -

 منتظرشم -

 خستگيو خوابي بي بخاطر اتاقم تو رفتم بود؟ کي نگران کي اصال بود؟ نکي نگرا نشد دستگیرم چیزي حرفاش از

 سريع ديشبم

 .برد خوابم

 بود آريین...  پاشدم خواب از دستي تکون با
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 هــــــــــــومــــــــم:  نالیدم لب زير

 دارم کارت بیرون بیا پاشو -

 میاد خوابم بیرون برو – سرم رو کشیدم بالشو دادم هولش بادست

 دنبال حاضرم،به گذاريي درخدمت آب لیوان با نیومدي اومدي اومدي ديگه دقیقه1 بیرون میرم من تبسم -

 زدبیرون ازاتاق حرفش

 به آيینه تو از پاشدم جام از سستي با بود پريده خوابم ديگه ولي سرم رو کشیدم رو پتو دوباره بهش جه تو بي

 يه کردم نگاه خودم

 خیالبی.  بود ريخته برم دورو بودو اومده کشدر تو هااز شلخته عین موهامم بود تنم کرمي سويشرتي شلوار بولوز

 تو بیرون رفتم

 تبرگش ها سر همه.  روبازکردم دراتاق تا بیرون رفتم ديگه لنگه يه اون ودنبال کردم پام پايي دم لنگه يه راهم

 اينا واي سمتم

 خدا ايو..  نشستم خوردم سر در پشت وبستم در دوباره تو رفتم سريع آرين کنه لعنتت خدا میکنن؟ چیکار اينجا

 برام بدشد چقد

 تنم رو فسفري سبز سويشرت دست يه سريع پاشدم جام از افتادم روز اين به فرياد دوري از میکنن فکر االن

 تا سويچیشرته کردم

 و تمبس باالساعتمو بستم وخرگوشي زدم برس موهامم پوشیدم سفید بولوز يه زيرش از ومجبوري بود سینه زير

 رو در الي آروم

 نشستم آريــــــین وکنار کردم سالم آروم باصداي ، سمتم برگشت سرها همه دوباره بازکردم

 !!!اومدي عجب چه -

 خوشگلم بشین خودم کنار بیا عزيزم بشم قربونت – نازنین

 بینمشن میکنم فقل دراتاقمو اين ازترس شبا که من بزنه تیپ آدم شکل اين شمابیايي مگه جون نازنین – آريین

 کابوسي نبره خوابم

 ... ماشاال خودش براي

 گجش چشماي اين از اينم ببین -رونرفت از اونم رفتم بهش ايي غره چشم
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 کنارش مرفت بلندشدم... پريده رنگوروت چقد بشین کنارم بیاخوشگلم جون مادر بیا -کرد باز بغلشو جون نازنین

 گیج سرم ولي

 شتمپ فرياد ديدم چرخوندم سرمو موندم ثابت يکي وسیله به که بیوفتم بود نزديک دادم ازدست رو وتعادلم رفت

 بغل ومنو ايستاده

 وخودش جون کنارنازنین روصندلي گذاشتم شدسريع پشیمون خودش کرده از که کردم بهش اخمي آنچنان کرده

 نشست سرجاش

 بودن ساکت همه

 کاردارن خودشون خان آريین بیشترهست هت حواسم خودم اونجا خودم خونه بیا دخترم خانومي تبسم -نازنین

 برسه بهت نمیتونه

 !!! دخترم نشده باز روت رنگو هنوز ببین

 بود سکوت جوابم

 کن وول اين خونتون بمونم بیام من جون نازنین – آريین

 شد ساکت اونم روپیشونیم نشست اخمي دوباره

 مطلب اصل سر بريم بهتر خوب – فرهاد

 ينا تو حاال تا بود گرفته ام خنده منتظرم فهموند فرهاد به سر اشاره با و گرفت خودش به جدي قیافه آريـتین

 بودمش نديده حالت

 اثبات براي که فهمیديم چیزايي يه همه جان تبسم راستش:  وگفت گرفت دستش به رو کالم رشته فرهاد

 نیاز همه از اول هرچیزي

 . داريم خودت همکاريي به

 نداره مشکلي نظرم از -

 شده خودم دوباره شماوفرياد رابطه که بشن مطمئن واونا برگردي بیايد پس -

 من گمب بهتره نظرتون اينه اگه ولي جون نازنین ببخشید خیلي...  پاشدم جام از... نظرتون بود اين – گرفتم جبهه

 کمکي هیچ

 اتاقم تو رفتم نمیکنم
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 ريمب الکي نمیشه...  بکنیم نمیتونیم کاريي ماهیچ نکني کمک خودت اگه جان تبسم – شد مانع فرهاد صداي

 بگیريم مردمو خرخره

 کنن خراب ترو که بکارمیشن دست دوباره اونا باشید هم با وقتي شما!!!  که

 بکنم کارو اين نیستم حاظر من ولي -

 متاسفیم ماهم پس – فرهاد

 نیست؟ ايي ديگه راه يعني – کردم نگاه بهش عجز با

 بشه تموم ماجرا ايم بذار نیار در باز بچه تبسم – فرياد

 هکین هیچ ولي چشمام تو بريزم نفرتمو تمام کردم سعي...  اينجا؟ اومدي چي براي اصال نزد شماحرف با کسي -

 ازش نداشتم ايي

 دادم تکون سر گم سردر لعنتي؟ اه..  چرا

 الييب دوباره من سر معلوم کجا از اصال..  باشم تنها ايي ثانیه حتي...  فرياد به اشاره..  آقا اين با نیستم حاضر من -

 نیاد؟

 میکني؟ منو سالمتي شماتضمین

 کرد ومشت کرد جم دستاشو میخورد حرص داشت فرياد

 . یمروروکن بذاردستشون میکنم خواهش لعنتي بازي اين تو زجرمیکشه داره فريادم حرفیه چه اين تبسم – فرهاد

 شرط يه به – کردم نگاهشون وشیطون باال دادم ابرومو

 میشنويم بگو – فرهاد

 بده قول بايد فرياد نه تو -

 بگو – کردتوموهاش دست عصبي فرياد

 میخوام طالق...  باال دادم وابرومو کردم نگاهشون کم يه...  توطئه اين شدن برمال بعد من -

 ولي جلوصورتم آورد تهديد نشونه به دستشو سمتم اومد جاش از پريد فرياد کردن نگاهم استرس با همه اول

 نگفت چیزي

 بمیرم اگه حتي نمیکنم کاريي همچین يه من -

 میکنم مجبورت -کردم بغل دستامو
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 !!نمیتوني – میگشت چي دنبال نمیدونم چشمام تو

 ردنک برداريي نمونه ازم بیمارستان تو خردم کتک دستت از وقتي – بهش کردم پشتمو کردم باز هوا تو دستامو

 طول وگواهي

 مبرگشت.  نیست تو اجازه به نیازي راحت چه ديدي..  طالق...  میکنم حیثیت احاطه ماجرا اين بعد.  گرفتم درمان

 تو سمتش

 بعد...  کن نگاه منو شاهانه بزم بشین سراج دکتر منه دور دور:  زدم زل بود شده سرخ اعصبانیت از که چشماش

 بازي بده نظر

 نتقاما..  میلرزيدم داشتم اعصبانیت از اتاقم تو ورفتم شدم رد کنارش از کردم عصبي خنده ؟؟ تو يا تر هیجاني من

 صدا اون

 بودم هنديد ازش تاحاال که بااعصبانیتي شدفرياد باز شدت با در.  میگیرم تو از انداختو راه رو بازي اين که وکسي

 داخل اومد

 اش سینه قفسه روي گذاشت دستشو بود زخمي ببر يه عین نزديکتر اومد بست رو در

 از سالمت گواهي يه بري بعد بگیري؟ طالق بشه چي اخرش که انداختي روراه بازي اين...  خرم؟ من کردي فکر -

 دکتربگیري

!!! ياومد راهواشتباه خانوم نه...  کرد ايي خنده بخندي؟ من ريش بیخ به کني؟وبعد پاک شناسنامت ازتو منو واسم

 سرم کاله من

 نمیذارم مومیدم زندگي تموم...  دادگاهو راي میخرم رو چي همه پول با شده میز روي کوبید دستشو عصبي نمیره

 بازي جاي اين

 فهمیدي؟؟ ببري رو

 بازي بچه هي چتونه – اتاق تو اومد آريین..  گربودم نظاره بودم ايستاده گوشه يه سکت بود زخمي واقعا

 ازتوبعیده درمیاريدفرياد

 عصبیه االن تبسم میگیري؟ جدي زدتوچرا حرفي حااليه اون

 بري بیاد کن جمع وسايلتو تبسم – آريـــــین

 اتاق وسط کوبیدم چمدونو... وحشي مردم چه خل..  بیرون دادم پرصدا نفسمو...  بیرون برد خودش وبا فرياد

 نامرتب لباسامو
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 نآريی کردم باز رو در کشیدم خودم دنبال بازور وچمدونو بیرون ورفتم کردم تنم مو مشکي پالتو توش ريختم

 ازدر و کمکم اومد

 ادفري چشم گوه از زدم رو آسانسور دکمه ؟؟ ايستادم بودکنارش منتظرم کنارآسانسور جون نازنین بیرون رفتم

 چمدونو که وديدم

 چیز تاباچند بدوني بايد عزيزم جونم تبسم:  گفت گوشم کنار کرد بغلم آريین خداحافظي موقعه گرفت آريین از

 کرد بازي نبايد

 داره دوست زنشو که مردي اونم مرد غیرت دومیه شیر دمه اولي

 جون نازنین منو شديم پیاده نظر مورد طبقه شديم آسانسور سوار و جداشدم زدازش حلقه چشمام تو اشک

 میرفتیم راه جلوتر

 زا مانع فرياد آغوش ودوباره رفت گیج سرم دوباره که پايین بیام خواستم ها پله از سرمون پشت وفرهاد وفرياد

 شدفرهاد افتادنم

 غیظي اخم با...  شدن ماشین سوار رفتن وسريع گرفت جون نازنین ودست گرفت فرياد از چمدونو کرد زرنگي

 فرياد از خواستم

 کرد بغلم محکم که بشم جدا

 برداري؟ بازي لج از دست االن بايد نمیدوني نیست خوب حالت: 

 ندارم نیاز کمکت به -

 چقد میشدم مست داشتم ادکالنش بوي از ماشین توي رفتیم آروم وآروم کرد وبغلم نداد اهمیت حرفم به ولي

 شده جنبه بي جديدن

 کرد روشن ماشینو فرياد....  جداشدم وازش ديم ماشین سوار سريع روشکر خدا من بودم

 نمیدونن؟ چیزي که اينا عمه مامان – فرهاد بعد کمي

 ردوبدل داشت جون ونازنین فرهاد بین که بود حرفاي به حواسم تمام ولي پنجره به روم..  بهشون نگفتم نه -

 میشد

 بهشون؟ گفتي چي – فرهاد

 بیمارستان بردن تبسم افتاده اشون بچه گفتم – نازنین

 نیستن توداريي آدمايي اونا نگفتي بهتر – فرياد
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 بگي عمه به کافیه کنه تائید وناسا بپیچه دنیا کل تو خواستي که رو هرحرفي دقیقا – فرهاد

 عزيزم؟ خوبه حالت..  من به کرد رو...  کنید ب عمتونه ها بچه – نازنین

 مامان آره -

 پنجره سمت بانزجاربرگردوندم سرمو که کرد نگاهم ماشین آيینه تو از فرياد

 از ولي کرد اخم اول که کردم نچي بهم چسبید اومد دوباره وفرياد شدم پیاده ماشین نزداز حرفي کسي رسیدن تا

 نخورد جم کنتم

 منه شانس از اينم..  اه

 

 

 رفتیم داخل رفتیم کرد درروباز نازنین

 ببینن تورو منتظرن مهمونا پائین بیا مادر تبسم -

 بعدا؟ بذارين میشه ندارم خوبي حال اصال بخدا مامان -

 کن استراحت برو تو دخترم باشه..  باشه -

 شد باز خونه در وقتي داخل رفتیم کرد باز رو خونه در فرياد شديم پیاده آسانسو از شديم تنها فرياد منو ودوباره

 تو بزرگي غمه

 هنهک بغض يه من بغض ولي کردم گريه میزو روي گذاشتم سرمو آشپزخونه تو رفتم بود گرفته ام گريه رفت دلم

 هیچ با که بود

 رومیز؟؟؟ گذاشت نخورد خودش ولي ريخت آب آشپزخونه تو اومد پاشوشنیدم صداي...  نمیرفت ازبین ايي گريه

 شیدمک ودراز کردم عوض لباسامو اتاقم تو ورفتم سینک تو کردم خالي آبشو گرفتم ازش لیوانو...  بخور اينو بیا -

 خرد در به ايي تقه بعد کمي.. 

 ببینمت نمیخوام -

 !!!ندارم اتو حوصله...  بیرون برو نگفتم مگه – تو کرداومد درروباز

 !!!دادي دست از زيادي خون سازه خون میکنه خوب حالتو بخور آوردم میوه آب برات تبسم نکن لج -
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 از وروت میتونستم خون همه اون جاي کاش..  بفهم نمیخورم – صورتش تو پاچیدم مخلفاتشو تمام برداشتم لیوانو

 يه...  بدم دست

 اه..  ه؟باش چي نشونه میتونست لبخندآخرش اون ولي روسرم کشیدم پتورو باحرص بیرون رفت اتاق واز زد لبخند

 همه لعنتي

 باخودش برد چشمامو خواب کم کم از آوره عذاب کاراش

 دروديوار به خودشو داشت ودلم بود روبرداشته خونه همه شده کباب گوشت بوي پاشدم جام از شکمم صداي از

 اتاق از میکوبید

 تو کرد سرشو بود کردن کباب بودومشغول ايستاده کیو باربي جلوي توبالکن فرياد بیرون رفتم

 شدي؟ بیدار -

 ندادم جوابشو

 برات میارم میشه آماده اينا االن بشین -

 فرياد دبع دقیقه چند...  بخورم گوشتارو اونا همه تا کنم گوش حرفش به باشمو خوبي دختر گرفتم تصمیم بار اين

 سیخ عالمه بايه

 نون الي و کنار گذاشت سیخارو نون الي گذاشت گوشتاوجیرهارو کردو باز رو وسفره بست بالنم در تو اومد کباب

 کرد باز رو

 منتظري؟ چرا بخور -

 منه؟ براي اينا يعني -

 بخور تو براي همش -

 دمدي بودم نخورده چیزي ازصبح بود گشنم خیلي خوردم وباولع گرفتم ازش که دستم داد گرفت لقمه يه خودش

 نگام فقط داره

 سیرشم؟ من تا نخوره داره تصمیم که خوردم ضايع خیلي حتما واي..  میکنه

 نمیخوري؟ چرا -

 خوبه برات سازه خون بخور تو سیرم من -

 دستم داد گرفت ايي ديگه لقمه دوباره
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 میگیرم خودم -

 دراومد صدا به در زنگ که برام گرفت لقمه چندتا فقط توبخور -

 بشي سیر توبخور کنم باز میرم من – فرياد

 یکردم ام وابسته کارا اين با داشت لعنتي..  نداشت بودو گرفته فرياد که ايي لقمه اون مزه ولي گرفتم لقمه يه

 لحظه يه وايستاد قلبم اومد در پشتش از هم نفشي ريزه دختر که کنارسفره نشست تو اومد فرياد

 میکردم نگاهش داشتم مبهوت فقط من ولي جلو آورد دستشو...  سارام من سالم – دختره

 بدي؟ دست نمیخواي جلوش داشت نگه بس از شکست دستش عزيزم – فرياد

 وت رفت اخمام نشه باخبر چیزي از تا کنم قايم ازش رو ام شده پیچي باند دست که کردم وسعي دادم دست باهاش

 سعیم وتمام هم

 بود بريده وطاقتمو مینداخت چنگ دلم به داشت چیزي يه بود فايده بي بردنشون بین از براي

 عزيزم میبینمت که خوشحالم خیلي – سارا

 شستمن فرياد کنار افتاده اتفاق فرياد منو بین چیزي میفهمید نبايد بگم آروم خیلي مرسي که تونستم فقط

 حلقه بازوش دور دستمو

 کرد نگاهم حرکتم از متعجب فرياد توبغلش کشوندم وخودمو کردم

 زياده من براي همش اينا بخوريد بفرمائید شماهم -

 کنارسفره نشست باپرويي

 خودت شدي سیر -من روبه فرياد

 یدهم بیشترمزه اونطوري آخه...  تو بگیري لقمه برام میشه جان فرياد:  گفتم بودم افتاده ازاشتها ديگه اينکه با

 بهم

 کارشدب دست ازذوقش سريع ولي آخرش میبره آبرومونو بازياش ضايع بااين اينم...  اوه کرد نگام باز بادهني دوباره

 گرفت برام پرمالتي ولقمه

 کنارت کوچولو بچه يه عین نازه خیلي همسرت فرياد -سارا

 منه کوشمولو اين – توبغلش کشید منو نیومد بدشم انگار خنديد فرياد

 نیستم کوچولو من – براش کردم لوس وخودم کردم اخم...  چندش ايـــــــــتتي
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 خانومم تسلیم – باال آورد دستشو

 پاشدم جام از

 شدم؟ مزاحمتون اينکه مثل کجا – سارا

 میام کنم عوض لباسامو اصال نه -

 برگشتم دوباره جلو رفتم کمي

 اتاق تو بیايي میشه فرياد -

 اومد دنبالم پاشد اونم...  چشم -

 تو اومد دنبالم به فرياد که اتاق تو رفتم سريع

 نشو خارج خودت حد از لطفا...  میکنم کارارو اين دارم جون نازنین آبروي براي من ببین -

 بال داد ابروشو تاي يه

 همش؟؟ نقشه کنم باور -

 ازو داد فشار هم روي دندونشو عصبي...  باشي خیاالتت تو که خودته دست اونش نکن باور -باال انداختم شونمو

 رفت اتاق

 وير سارا بیرون واومدم کردم عوض صورتي کتان شلوار ويه رنگ خاکستري بافت بايه لباسمو سريع منم بیرون

 مبل

 !!!شد جمع وکمي اومد خودش به که نشستم نارشک...  فکرمیکرد وداشت بود نشسته کنارشومینه

 نشست دونفره مبل روي وخودش میز روي گذاشت رو قهوه حاوي سیني فرياد

 بشورم؟ دستامو شويتون دست توي برم میتونم من جون تبسم – سارا

 کناراتاقمه شويي دست عزيزم البته -

 عزيزم مرسي – پامیشد جاش از که حالي در سارا

 اومد سارا بود دوخته چشم زمین به وگرفته مغموم که کردم نگاه فرياد به

 !!!داريد بويي خوش شويي دست مايه چه جون تبسم واي -سارا

 فرياد به کردم نگاه
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 بهش خنديدم فقط..  هانداره سلیقه اين از بوها تو اون فرياده کهکار نگو -سارا

 بود نذاشته کیک کردم نگاه برداشت رو قهوهاش لیوان

 رفت يادت کیک عزيزم فرياد...  آه -

 میارم االن -

 ولي میز روي گذاشتم و کیکوآوردم توآشپزخونه از رفتم...  میارم خودم عزيزم بشین -کردم اشاره بادست

 سارا بجاي اينسري

 حلقه کمرم دستشودور بعد شدولي جا جابه کمي کردم حلقه بازوش دستمودوباره نشستم کنارفرياد

 بدم نشون راسا به کردمیخواستم

 لندب سرمو بشم فريادم جون صاحب میتونستم میخواستم اگه واقعا من نداره شانسي وهیچ است بازنده يه اون که

 وچشمامو کردم

 میشدم تحريک داشتم خودمم سارا روبردن واز کردن بازي از دور به ولي فرياد لباي به دوختم

 آورد خودم ه منو که کرد سرفه چندتا سارا

 شده؟ چیزي..  اوه -

 حرفش دنبال وبه...  جان تبسم نشده بهتر هنوز حالت شدم مزاحمتون موقع بد اينکه مثل نه – حرص سارابا

 پاشد ازجاش

 سارا بودي حال – فرياد

 منتظر پائین مامان برم بهتر نه -سارا

 بزن سر بازم هرطورراحتي -

 میشم حال خوش بیايد پائینم جون تبسم – چشماش تو بامهربوني گرفت دستمو سارا

 زدم ناچاريي سر از لبخندي

 حتما باشه -

 !!!میاري در تنهايي از منو بیايي اگه نیستم راحت زياد بهنازم با دانشگاه میره که فرانک-

 پاشدم جام از شد تشنم..  دوباره خودم اتاق تو ورفتم جداشدم فرياد بغل از پائین ورفت کرد خداحافظي ازمون

 گیج دوباره سرم که
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 تو کرداومد باز رو در باسرعت فرياد...  وشکست افتاد گلدونم اينسري ولي زمین وخردم رفت

 عزيزم؟ تو شدي چي -

 میرفت سیاهي چشمام سرم رو گذاشتم دست

 میکنه درد سرم...  سرم -

... کرد جمع و شده شکسته گلدون هاي تکه انداز وجارووخاک آشپزخونه به رفت و تخت رو گذاشتم کرد بغلم

 اومد گوشي ويبره صداي حین درهمین

 چیه؟ صداي – فرياد

 نداشتم زدن حرف ناي حالي بي از

 رکاچ لباس توي بودم وانداخته بودم آورده در که لباسام توي واز گشت صدا دنبال خودش فرياد ولي...  نمیدونم -

 چیه؟ اين -باال گرفت کوچولودرآورد خیلي گوشي يه

 گوشیاندارم؟ اين از که من نمیدونم -

 بلندگو روي زدوگذاشت اتصالو دکمه

 ليو رفتم هتلتونم نیست ازت خبري خانومم کجايي...  جونم تبسم سالم -فضاروپرکرد مر يه وزيباي بم صداي

 نبودي؟میري اونجا

 نشم نگران بگو وراونوربهم اين

 کن آرومم باصدات بزن حرف عزيزم الو...  داد ادام مرد...  نمیشد باورم دهنم جلوي بودم گذاشته دستمو

 داري؟ چیکار باهمسرمن مردک – فرياد

 اشغال بوق وصداي... 

 !!!میکرد نگاه من به بود خرده حلقه اشک از که وباچشمايي بود ايستاده اتاق وسط بااستیصال فرياد

 وگريه ازحرص دستمو پرنکنه آسمونو هقم.. هق صداي که دهنم جلوي بودم گذاشته دستمو فقط منم

 بود شده مرده خون که بودم انقدگازگرفته

 !!!کنه مهار توچشمشو شده جمع وقطرات چرا بگه تونست فريادفقط

 دروغه بابام خاک ارواح به دوروغه -

 ؟؟!!!هان میگفت چي مردک اين پس -شد تیکه چهل که ديوار به روکوبید گوشي
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  گريه ودوباره دادم تکون سرمو

 گريه ودوباره دادم تکون سرمو

 بود يکي اون نمیدونم من بابام جون به فرياد -

 نلرزون گور تو بدبختو اون تن: گفت لب زير ازبغضه بود معلوم که گرفته صداي با فرياد

 روگذاشته گوشي اون کي آخه بودم گناه بي من میدونست که ن خداي ولي...  بیرون اتاق از رفت صداوآروم بي

 لباسم توي بود

 دمپاش ازجام میدادم وديوارفحش در به عصبي چیکارکنم حاال لعنتي اه...  ولي...  راه تو شايد بود نفهمیده من که

 پنجره دمه رفتم

 . دمکالساحاضرنبو سر بودکه چندوقتي بیوفتم عقب زندگیم از بود شده باعث اخیر اتفاقات میکرداين درد سرم

****** 

 گهب نقششو که بوديم آريین ومنتظر بوديم سردرگم هردوتايمون بود نیوفتاده خاصي اتفاق که بود چندروزي

 گرفتم شمارشو روبرداشتم گوشي شد تنگ مامان براي دلم ناخداگاه

 بله؟؟؟ -

 !خوبم مامان سالم -

 شما؟ -

 تبسم منم مامان -

 نمیزنه زنگ يه که معرفته بي انقد من دختر گرفتید اشتبه نخیر -

 ... مامان ولي -

 !!!نخواستم توضیح -

 ببخشید -

 ...ترسیديا – کرد ايي خنده

 مـــــــامــــــــــــان -

 جانم؟؟ -

 ديگه نکنید اذيت -
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 دخترم؟ خوبي -

 شده تنگ براتون دلم انقد ولي آره -

 نمیايد؟ تهران همینطور منم -

 زودي به بیايم قرار ولي شلوغه خیلي سرش فرياد: گفتم دروغ به الکي

 شده تنگ هردوتايتون براي دلم بیايید حتما بگردم دورت الهي -

 کنن گشادش بده خب بشم مهربونت دل اون قربون من -

 نشدي؟ آدم هنوز تو -

 نمیشن آدم وقت هیچ ها فرشته ام فرشته چون نه -

 برگردم خودم فرشته دونه يه اون دور -

 تو اومد وفرياد اومد در فقل صداي

 مادريي؟ خوبه فرياد -

 گوشي اومد االن همین آره...  آره -

 بزنه حرف باهات میخواد مامان بیا عزيزم نباشي خته جان فرياد:  گفتم نشه نگران مامان اينکه براي

 

 

 دستم؟ میدي چايي يه خانومم تبسم – گرفت ازم رو گوشي اومد

 يه توي ريختم رو وچايي آشپزخونه تو رفتم نیومد دلم ولي اتاقم تو برم میخواستم بهش توجه بي ولي چشم -

 مقدار يه وتوش لیوان

 رفح هنوز مامان با داشت حال توي وبردم کنارش ريختم هم سنگي شکالت مقدار ويه کیک تیکه يه شکرريختم

 من میزدوقتي

 !!کرد قطع رو وتلفن کرد خداحافظي رسید

 ايستادم راه توي ولي اتتام تو میزورفتم روي گذاشتم رو سیني

 ... من -
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 بهم ونگاهشودوخت کرد بلند سر فرياد حرفم اين با

 دانشگاه برم فردا از میخوام من -

 باال انداخت تاسف سر از ايي شونه

 يول شونم به خورد اش شونه شد رد کنارم از وفتي اتاقم تو ورفت..  نداره ربط ديگه من به کارات همه مثل اينم -

 اتاق تو رفت توجه بي

 نمک حالجي ذهنم تو حرفشو نمیتونستم کردم هرکاريي ولي اتاقم تو رفتم چي؟ يعني مونده باز تعجب از دهنم

 اين بود سخت واسم

 به بزنم رو خودم کردم وسعي بالش روي گذاشتم سرمو...  فرياد طرف از برام بود ودرشتي سخت خیلي پاسخ واقعا

 !!! خواب

 ماشین هواي دلم بیرون زدم خونه واز پوشیدم لباسامو سريع شدم بلند خواب از گوشیم زنگ باصداي صبح

 ولي ود کرده سواري

 فريادم که بیرون رفتم خیال بي گذاشته کجا کلیدمو بپرسم فرياد از که بیام کنار باخودم نتونستم کردم هرکاريي

 اومد اتاقش از

 در طرف ورفت بیرون

 سالم -

 بخیر صبح -

 برسونمت که نکرد تارفم يه حتي پارکینگ تو ورفت بیرون اومديم در از باهم میزد حرف رسمي خیلي همین

 ودب کشیده نقاشي چهرام از روز اون که پسريي همون خیاون سر رفتم پیاده خیابان وتاسر بیرون زدم اصلي در از

 همه وباعث

 مدمیو رو روبه از که ماشیني متوجه که افتاد اتاق اين وتند هوا بي انقد سمتش دويدم ديدم بودو شده اتفاقا اون

 !!! نشدم

****** 

 نديدم رو تبسم گردونندم سر هرچي بیرون بیارم ماشینو تا کردم باز پارکینگو در

 زده؟؟ غیبش کجا دوباره دختره اين خدا اي -
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 از ماشینو سريع میزد شور دلم میکنم اذيتش همه اين که من به لعنت..  ولي کنه صبر بگم بهش میسخواستم

 آوردم در توپارکینگ

 ودب شده تصادف انگار شدم جمع چیز يه دور همه خیابون سر ديدم رسیدم که اصلي خیابون به خیابون تو ورفتم

 ايي وظیفه حس

 زدم کنار رو وجمعیت کردم ول خیابون وسط ماشینو اومد سراغم به داشتم که

 کنم اش معاينه بذاريد کنار بريد دکرم من:  بلندگفتم

 که چیزي از خدا واي...  رفتم دنبالش ومنم کرد باز راهو آقايي يه میداد بدي خیلي گواهي دلم رفتن کنار همه

 نداشتم باور میديدم

 رشووس نشستم کنارش سمتش رفتم سريع نفهمیدم هیچي ديگه بود خون وغرق زمین روي بود افتاده من تبسم

 کردم بغل

 شده؟ چي...  گلم تبسمم -

 استرس با راننده

 آقا؟ میشناسیدش شما -

 مردک زنمه میگي چي -

 ماشین جلو پريد خودش بخدا – راننده

 تو ببريمش کنید کمک نیست حرا اين وقت حاال -دادزد جلو اومد آشنابود خیلي برام اش قیافه که جون يه

 ماشین

 آشنا خیلي برام اش قیافه که جون اون ماشین طرف رفتم جاشدوبادو سريع بغلم تو به کوچولوبود انقد من تبسم

 در اومد دنبالم بود

 ردک باز رو در جونم اون که نشستم سريع وخودم عقب گذاشتم کسمو ترين عزيز جون نیمه وجسم کردم از عقبو

 کنارم ونشست

 ردمپرک رو عمل برگه وسريع کرد اش معاينه دکتر اورژانس بخش بردن رو وتبسم بیمارتان رسوندم خودمو سريع

 اتاق وبردنش

 عمل
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 کردم دست کالفه کردم اذيتش خیلي بودم براش بدي خلي شوهر من تو رفته تبسمم که ساعت نیم تقريبا واالن

 رومو که موهام تو

 سمتش رفتم بود ايستاده اونجا هنوز جون اون برگردوندم

 نمیشم مزاحم بريد میتونید کشیديد زحمت خیلي آقا مرسي -

 منه؟ تقصیر همش – بود جا يه به خیره ونگاهش بابهت

 خیابون وسط پريده خودش همسرم انگار شنیدم مردم از حرفیه چه اين نه – گفتم خاطر آسوده

 بدم پس تقاص بايد من – اومد چشماش از اشک قطره يه

 بود؟ سالم اين بودم مونده مات ورفت پاشد ازجاش که بود سردرگم زدن حرف باخودش کرد لبیشروع وزير

 سمتش دويدم بیرون اومد اتاق از دکتر بعد دقیقه 45 تقريبا بعد

 چطوره؟ همسرم حال دکتر -

 اتاقم بیايد -

 تو ورفت کرد باز اتاقشو در میزد شور خیلي دلم افتادم راه دنبالش اردک جوجه عین

 صندلیش روي نشست

 ... آقاي -

 هستم سراج -

 ولي میکنن نرم وپنجه دست مرگ با دارن کنم خالصه کلمه يه تو االن همسرتون میگفتم داشتم سراج آقي بله -

 از بیمارتون

 نمیده واکنش چیز هیچ به گمم در سر بگم چطور...  نداره جنگیدن براي ايي نگیزه هیچ معلومه مشخصاتش

 طوري اين مريض

 مخودش کنه میخواد همسرتون انگار باشن که میخوان خودشونم مريضا ها موقعیت اين تو همیشه نداشتم تاحاال

 جبهمه تو رفته

 میشید؟ متوجه... کرد نگاه بهم...  میکنه مبارزه داره جسمش با و مرگ

 دادم سرتکون فقط

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

291 

 

 تگاهودس سیم عالمه يه داشتن پرستارا ايستادم شیشه پشت رفتم بیرون اومدم اتاق از بود سنگین برام حذمش

 میکردن وصل بهش

 شیشه روي گذاشتم دست

 در اذيتا اون همه جاي تا گوشم تو بزن يکي کن وا جشماتو حدقل بدم خیلي من کسم همه....  خانومـــــــم -

 سرم پاشو حداقل بیاد

 !!نکن منوترک وجدان عذاب بااين ولي بکن میخواي هرکاريي...  دادبزن

 

 بدون نمیتونستم حتي من میومد بدم خودم از شیشه روي روبه نشستم صندلي روي رفتم خرده وسر خسته

 بدون من بمیرم تبسم

 مکرد غلط...  نمیکنم اذيتش ديگه قسم شرافتم به بده نجاتش خودت کن رحم بهم خودت خدايا هیچم تبسمم

 به خوب ولي خداجون

 ونا ذهنم تو پريد جرقه عین چیز يه تبسم براي میکردم دعا دعا تودلم که طور همین...  بريدم بخدا بده حق منم

 جون..  جون

 صداشم بودم ديده کنارش عکساشو که بودهموني خودش آره...  بودمش ديده تبسم کنار هرسري که بود هموني

 بود همون تقريبا

 سشحوا بود شده حول خوشحالي از که پیشش میرفته داشته تبسم منه تقیصیر که میگفت راست پس خدا واي

 از نبوده ماشین به

 دلم داد زجرم داشت لعنتي بغض يه بود دراومده آهم دردمیکردم سرم موهام به کشیدم دست کالفه فکر اين

 زمینو به میخواست

 شیشه جلو رفتم ؟ چرا بگم بزنم داد میخواد دلم بدم فحش زمان

 ماشین زير خودتو خوشحالي از کردي؟ خودکشي داري؟بخاطرش دوستش خیلي توبودم جاي من کاش...  تبسم -

 کشوندي؟

 روباهام بازي اين میکردي حساب آدممم منو زندگیتم؟ اين کجاي من..  اومدباالخره در اشکم...  من اونوقت

 چي من نمیکردي؟

 زوداين انقد!! باشه داشته دوست منو کسم همه زنم نبايد چرا چرا؟...  آخه چرا نمیکردم؟ راضیت که داشتم کم

 اومد پیش اتفاقا
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 !!! نشد...  عاشقتم بگم نشد دارم دوستت بگم بهت يهبار نشد ماهاکه فکر از زودتر حتي

 دستم يکي اون توي کوبیدم کردم مشت دستمو

 گذاشتي ازمن چي ووعزت؟ دبه دب همه اون کجاست حاال میبردن حساب ازم همه که داشتم غیرتوغرور انقد -

 بادعواها من بجا؟

 ريهرس... زدم گند بیشتر ولي...  نمردم هنوز هستم هنوز که کنم ثابت میخواستم میزدم بهت که ولگدايي ومشت

 از رترو بیشت

 که اين از غافل ولي میخواستم خودت از ترو همه من خواه زياده من و بودي توخوب اگه ببخش...  روندم خودم

 ديگه کس تومال

 !!! بودي ايي

 زنگ داشت تلفن کردم روباز در وقتي شدم خونه راهي شده شکسته سرتاسر باغوري کشیدم شیشه از دست

 میخوردبرداشتم

 سالم...  الو -

 بفرمائید؟ سالم -

 سراج منزل -

 کارداريد باکي بله -

 سراج؟ آقاي هستن جون تبسم -

 ندارن تشريف نخیر -

 استاد؟ شده چطوري -

 شما؟ -

 !!جونم تبسم دوست شیوا من -

 کرده؟ تصادف تاسفانه تبسم -

 خوبه؟ حالش – گريه از آمیزه صدايي ا ود تعجبش از نشون که کرد وايــــــــــي

 کنید دعا براش...  میکنه نرم پنجه دستو مرگ با داره – کرد داريي خود ولي میکرد ام خفه داشت گريه
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 دوش يه صبح...  نداشت خبر کسي هنوز دعاکردم تبسم بهبود براي صبح تا کردم گريه وخودم گذاشتم رو گوشي

 لباس گرفتم

 که یايستهم لحظه يه قلبش اينکه مثل من رفتن بعد ديروز کردم صحبت بخشش بادکتر بیمارستان ورفتم پوشیدم

 دکترا کمک با

 شیشه جلو رفتم دوباره میشه بهتر

 اومد ازچشمام مزاحم اشک قطره يه...  کردي؟ ينطوريي که شدي خوشحال من رفتن از انقد...  عزيزم سالم -

 پائین

 آرامش بهم سجده همیشه سجده روي گذاشتم سرمو کردم ونذرونیاز دعاخوندم سالمتیش براي خونه نماز رفتم

 میداد

 چقد کردم اسراروالتماس چقد يادته..  میخوام رو تبسم فقط من گفتم خوندم نماز مسجد اومدم يادته خدايا -

 دعاکردم نمازخوندمو

 هب توجه بي من بود ديگه کسي براي ازقبل اين میگفتي کاش اي..  کاش...  نه يا بزنم حرفو اين بودم مردد... 

 زياده کارم عاقبت

 میدم انجام بخواد هرچي میکم بگه که هرکاريي بده شفاش تو کن توخوبش بودم خواه

 رنزديکت رفتم يوش اتاق دمه وايستادن آقا خانوممو يه ديدم که تبسم اتاق دمه رسیدم بیرون اومدم خونه نماز از

 پسره همون پسره

 شتپ بود پسره اون با تبسم آشنايي باعث شیوا حتما بودم کرده تعجب!!! بود کنارش تبسمم دوست وشیوا بود

 رسیدم که سرشون

 ود افتاده پته ته ته به شیوا...  برگشتن هردوتاشون

 استاد سالم -

 رفتم غروچه دندون پسره وبه کردم سالمي لب زير

 شهابم من – جلو دستشوآورد پسره

 چشمام تو نفرتموريختم تمام وسرد خشک ولي دادم دست باهاش

 داريد؟ چیکار اينجا -

 بزنیم حرف باهاتون مااومديم استاد – شیوا
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 مورد؟ چه در -باال دادم ابرومو تا يه

 تبسم -

 میشنوم -

 بزنیم وحرفامونو بخوريم قهوه يه بیمارستان بیرون بريم بیايد لطفا – شهاب

 بخورم؟ قهوه باشما بیام من اونوقت تخت روي اقتاده حس بي گوشت تیکه يه مثل من همسر آقا -

 نشید عصباني لطفا ببخشید..  باشه – باال آورد دستشو

 طاقت من خدا...  تبسمم درمورد بگه میخواست چي يعني پیشونیم روي گذاشتم دستمو نشستم صندلي روي

 جونه به خودت ندارم

 بیرون دادم پرصدا نفسمو!!!  نکنم لهش تا کن پسررحم اين

 میکرد گريه داشت شیوا بلندکردم سر ام روشونه گذاشت دستشو

 وامونم بارمسئولیتش که داشتم خواهرم يه بود تنگ دستم خیلي نداشتم پول شد شروع اونجا از همش – شهاب

 توخیابونا بود، برده

 مامت باوقاحت ومادمم بود داده دست از جونشو تصادف تويه پدر کاربودم دنبال ودربدر میکردم روي پیاده داشتم

 پدر چهلم براي

 مادرم زد پس مارم نمیکرد قبول مارو مرد ،اون کنم ازدواج زودي به باهم قرار که وگفت اومد جديدش باشوهر

 بودمو من حاال

 نگاهش برق اول همون برخوردم دخترخوشگل يه به که کاربودم دنبال واسیر درمونده زندگي از زده پس خواهر يه

 زندگي

 گرفت ازم خوراک وخوابو

 همه منم وغرمیزد میکرد جمع وسايلشو داشت اون....  شدن کثیف وسايالم تمام...  کجاست حواستون آقا...  اه -

 زيبايش محو

 منشد متوجه که گفت لب زير چیزي شد من خیره نگاه متوجه بره که خواست کرد جمع وسايالشو وقتي...  بودم

 رفتم...  ورفت

 بگم فتر يادم...  بود ايتالیا محله بهترين تو خونشون بودن نشینا اعیون اون از يکي يادگرفتم خونشونو دنبالش

 تصادف قبل پدرم
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 ... ايتالیا بود اومده چهارساله سفرکاريي يه براي

 میگي؟ من به چرا رو اينا -

 میفهمي روازتوش مهمي هاي موضوع ولي باشه نداشته ربطي شايد بده گوش دکتر -

 کنم اداره خواهرمو ومیتونستم بود شده خوب وضعم کم کم سرکار رفتم کارپیداکردم يه بعد چندروز:  داد ادامه

 دختره سراغ رفتم

 ازدواج امباه بخواد که برسه چه ببینه منو نمیتونه حتي يستیم سطح يه تويه چون گفت اون نمیشه باورت...  ولي

 خیلي کنه

 اون بزرگتربود شواخواهرم از چهارسال تقريبا داشت دختر يه که بود خانوم يه کارکردم شبوروز شدم سرخرده

 خیلي خانوم

 تالیااي توي مجلل رستوران يه به کردم غذاروتبديل تهیه کمکم عد بزنم غذا تهیه يه تونستم تا بهم کرد کمک

 يکي بودم شده حاال

 براي نبود مناسب راش اصال اونجا محیط بود شده بزرک خواهرم میکرد تردم بازم اون ولي دختر اون جنس از

 تصمیم همین

 اشتمگذ تنها خاطراتشو زيبايشو وهمه دختر واون ايران برگشتم خانوم همون کمک به کشور ايران برگردم گرفتم

 کنم اندازي راه اينجا شرکت ويه خونه يه تونستم بودم آورده دست به رستوران فروش از که خوبي باپول

 بفرستم وخواهرمو

 تهران هاي دانشگاه از يکي تويه عموم باکمک

 کرد کمک درخواست وازم زد زنگ بود برام خوب باني يه همیشه که خانومي اون تا داشتیم خوبي زندگي

 کمکم خیلي ايشون بود خودمم وتالش سعي که درسته بود اون از داشتم هرچي چون دادم تن اش خواسته به

 همون براي کردن

 نمیومديم کاش اي دريغا اصفهان امديم

 گفت اشو ادامه شیوا اينسري ولي داد وادامه کرد تازه نفس کمي

 میشدم دوست باهاش بايد بود کرده مشخص برام خانوم اون که شرياطي به بنا -

 اما ومهربون ساده ولي هابود بچه همه سرسخت رغیب میکرد هاروخیره چشم همه اول تونگاه بود خوشگلي دختر

 شیطون... 
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 اون يادآوريیکردمامديون بهم شهاب که شدم پشیمون خودم کرده از که شدم غرق توش انقد شدم نزديک بهش

 به وبايد خانومیم

 نداد امون گريه ديگه...  که بود اين... بديم تن اش خواسته

 يک هزارو داستان نشديد؟ خسته حاشیه از مطلب اصل سر بريد میشه ديگه چیه اينا – بود سراومده صبرم

 نشد؟ تموم شبتون

 بودم عصبي واقعا بودم عصبي

 بهم بارش غم نگاه بااون ديدم شاپ کافي اون توي رو تبسم وقتي بود نقشه کارا همه بگم که ايناروگفتم – شهاب

 گناه احساس

...  ما ثیفک بازي قرباني بیاد تبسم سر هرباليي میکردم بازي کثیف اينطور نبايد میکرد کارو اون نبايد من کردم

 نمیشه باورتون

 ودستش..  سمتم پريد چطوري کنه ثابت رو چي همه تا بده نشون شما وبه داره نگه منو اينکه براي امروز تبسم

 روي گذاشت

 داد وفشار پیشونیش

 کردي؟ چیکار تو مردک – گرفتم اشو يقه زدم فرياد عبي

 ساکت لطفا بیمارستانه اينجا آقا – پرستار

 چرا؟ بگو عوضي بگو گفتم آروم

 کردن مجبورمون اونا ولي بگم میخواستم اينا از زودتر من مارو ببخشید:  گفت کنان گريه شیوا

 ببینم؟ بگید کیان؟ اونا -

 !!ازفامیالتونه ولي سراج آقاي باشماداره نسبتي چه نمیدونم: گرفت شیوارو حرف دنبال شهاب

 نه؟؟؟ بازکردم دهنمو باتعجب

 چطورآشنايي؟ نداريدپس ازش چیزي اسمي-

 سراج مهین مادرش اسم ولي نمیدونم باشما نسبتشو نکنید اشتباه نه -

 !!!! نه

 دخترش؟ واسم -
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 !!!ســــــــارا -

 رفت گیج لحظه يه سرم

 شديد؟ چي سراج آقاي – داشت نگهم سريع شهاب

 !!! بکنه کاو اين بايد سارا چرا نداره امکان نه – لب زير

 ما هوب گفته شما از اونو کردن وبادلبري شده شما رسیدن مانع خانوم تبسم که میگفت راستش – شنید حرفمو

 درستي آدم که گفت

 شک دبه آخرياا اين همین براي میکنید بازي لج باهم که بود شنديده خانوم تبسم هاي فته از شیوا ولي نیستن

 کارا اين همه بوديم

 ثرا روم خیلي امروز اتقاف ولي..  ولي کنید بازي بازندگیتون که میکرد تحريک مارو که بود اون بود سارا نقشه

 من بود گذاشته

 کنیم همکاري باهاش نمیخواستیم ديگه شیوا منو يعني... 

 کردم قطع حرفشو

 همه اين بار زير داشتم خودم بود کرده خودکشي بار يه من زن آورديد؟ من زندگي سر به چي میدونید شما آقا -

 نابود خیانت

 کرديد شروع من روبازندگي بدي بازي شما...  میشدم

 میديم انجام بگید که هکاريي کارامون جبران براي پشیمونیم ما استاد – شیوا

 نیدکهک کاري يه میتونید میتونید؟ بديد نجات مو زندگي میتونید؟ بديد نجت رو تبسمم آره – توهم کردم اخمامو

 که حرفايي همه اون

 شما اين بوديد شما مقصر همش روبده تبسم کبود تن جواب بايد کي کنه؟ فراموش رو زدم پاکترم گل از همسر به

 به من که بوديد

 کنم زندانیش خونه تو کنم شک همسرم چي همه

 نمیذارم زنده رو عوضي ساراي اون ولي – پاشدم باسستي صندلي روي از

 احمق اون بود داده اجاه خودش به جرئتي چه به بود اومده در حرصم کردم مشت انگشتامو ورودي در سمت رفتم

 درمورد
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 تموم هرچي وباسرعت دادم توضیح چیزوبراش وهمه زدم فرهادزنگ به بده کاروانجام اون من زندگي

 خونه ترخودمورسوندم

 خودمون خونه دمه ورفتم زدم زنگ

 نباشي خسته عزيزم سالم: گفت وبامحبت کرد وباز در مامان

 !!!!ســــــــــــارا:  زدم فرياد تو ورفتم زدم کنار مامانو

 بیرون اومد اتاق از

 میزني؟ داد چته -

 بود ايستاده هاش پنجه نوک روي باال آوردمش گرفتم لباسشو يقه...  جلو رفتم

 میکشمت هرزه کثافت -

 میگیري؟ پاچه تو چته شو خفه -

 میکني؟ مادرچرااينطوري فرياد بسرم خاک واي – صورتش روي کشید ناخنشو مامان

 کي ردسر همه اين باعث که کسي میدوني مامان بوده؟ کي کرد مابازي با مدت همه اين که کسي میدوني مامان -

 بود؟

 داشتیم ماتوآستین بوده اين – سمتش به گرفتم دستمو زمین روي کردم پرتش

 شده؟ چي -شد وارد وفرهاد اومد در صداي

 خان فرها بگیر تحويل با -

 نظیمت شکايتو میومدم داشت که راه سر گذاشتن وقتا اين براي شکايتو کني کاريي خودسر نبايد تو ولي خوبه -

 به کاربايد اين کردم

 !! قراربگیره بررسي مورد قانوني طور

 زجرکشیدم؟ چقد مدت همه اين که میدوني خودت قانوني چه -

 بگیره قرار برسي مورد قانوني کار اين بايد ولي...  عزيزم میدونم من برادر آره..  آره -

 اومد در اتاقش از عمه که کنار ورفتم دادم هولش عصي

 نشستي؟ زمین روي چرا تو مامان سارا چتونه -

 وسط؟ میاد آدما زندگي پاي داره ديگه نمیکنید فکر بسه؟ ديگه نمیکنید فکر جون عمه – فرهاد
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 کردنت تربیت بچه اين ا باشه خوشم نازنین:  گفت مامان وروبه کرد اخم عمه

 یزنیدم حرف بچه تربیت مورد در شما زندگیمه تموم...  منه زنه زندگي سر بحث – غريدم کنم تمل نتونستم ديگه

 به من مامان ؟

 بارآورديد خط هفت موزي يه که بوديد شما اين کرده تربیت هاشو بچه نحو بهترين

 یمارستانب برم نمیشد روم خجالت از میکردم رانندگي خیابونا تو داشتم بامشین بیرون ورفتم نیاوردم تحمل ديگه

 برم رويي چه با

 ندارم شک تبسم پاکي تو درصدهم يه ديگه حاال

 رقغ چهره وبه ايستادم گي همیشه سرجاي رفتم دوباره بیمارستان ورفتم کنم کنترل خودمو تونستم باالخره

 تبسم ومعصوم خواب

 خانومم؟ بدي ادامه خواب اين به میخواي کي تا کردم نگاه

****** 

 براش قطف میگن دکترا نذاشتم بیرون بیمارستان از پامو نکرده باز چشماشو عزيزم تبسم که میشه چندروزي االن

 همین کنید دعا

 کاري دنبال وآريین فرهاد وماتمه غم غرق خونه نداده نشون واکنش کدوم هیچ به تبسم ولي اومد اونم جون مهسا

 سارا دادگاه

 نمیشه من تبسم ديگه که بزنن دار هم رو سرا حتي هستن

****** 

 کردم احساس گردنم ناحیه تو بدي درد که پنجره سمت گردندم سرمو ود تاريک جا همه کردم باز آروم چشمامو

 شده خشک لبام

 زدم فرياد بود تشنم وحسابي بود

 کردم جمع قوامو تمام بار اين شنیدم زور به خودمم که بود کوچیک خیلي آواي يه همش من فرياد ولي...  آب -

 بلندتري وباداي

 چشمم تو خرد بدي ونور شد باز در نشنید کسي بارم اين ولي...  آب: گفتم

 تو؟ اومدي هوش به – پرستار

 بودم؟ هوش بي مگه -
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 آب:  گفتم دوباره که لبم نزديک آورد سرشو بنابراين بود گرفته خیلي صدام

 بدم آب بهت که کنه وتائید بیاد بايد دکتر نمیشه االن -

 تشنمه من:  نالیدم

 میکنه ات ومعاينه میاد زود دکتر فردا بخوابي کن سعي -

 مبودونمیتونست شده خشک بدنم تمام ولي درمیشنیدم پشت رواز صداهايي بیرون رفت اتاق از حرفش دنبال به

 بیخیال بخورم تکون

 کردم صدا پرستارو دوباره کردم باز چشم وقتي صبح...  خوابیدم ودوباره شدم

 رو دکتر االن کن صبر...  شدم خیاالتي خستگي از کردم فکر ديشب شدم امید نا میخوابي چقد – پرستار

 صدامیکنم

 کردم باز چشمامو...  اومد دکتر کردم احساس که روهم گذاشتم چشمامو

 سالم – دکتر

 سالم -

 شد شنیده اش س فقط گفتم که سالمي

 نه؟؟ بود گذشته خوش بهت خیلي ورا اون انگار کردي؟ جون نصفه رو همه که تو خوب دختر – دکتر

 بود کرده انتخاب شوخي براي رو وقتي د ولي بود رويي خوش دکتر

 میکنم چیکار اينجا من بگید میشه -

 نمیاد؟ يادت چیزي -

 چیزايي يه – کردم فکر ذره يه

 کمايي تو روزه 21 تقريبا االن تو -

 چطور؟ آخه ولي روز؟؟ 21 -

 نیست؟ يادت چیزي حودت -

 نه خیلي گفتم که بار يه نه -

 شده جون نصفه ات بیچاره شوهر -
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 نمیکنه؟ ول قبر تو نکنه منو تا – کرد جمع صورتمو

 اومدم؟ بهوش من نفهمه میشه کتر -دادم ادامه بعد

 انداخت باال ابرويي و.... نچ -

 اونوقت؟ چرا -

 داده شیريني بیمارستانو تمام فهمیده که ديشب از که چون -

 لعنتي -

 بیرون ورفت کرد ايي خنده

 کردم پرستار روبه

 آب لیوان يه -

 نخوريي آب گفته دکتر فعال عزيزم -

 چي؟ براي... اه -

 کنم تر لبتو دستمال با میتونم ولي -

 خوبه -

 نداشت اثري هیچ ولي لبم کشیدروي خیسو دستمال چندبار

 بیرون رفت اتاق از

 دارم دار طرف چقد من واقعا نیومده مالقاتم به کس وهیچ بیمارستانم تو که روزه دو تقريبا االن

 آرومي به در که بودم گذاشته روهم چشمامو...  تو بیاد کسي نمیذاره که است دکتر اين سر زير همش که میدونم

 توي پیچید فرياد همیشگي شدوبوي باز

 میشنیدم صدا فقط روش ونشست کشید کنارمو ندلي که نکردم باز چشماو تو اومده فرياد که فهمیدم اتاق

 بودم نکرده باز وچشمامو

 داد دست بهم خوبي حس يه بود مهربون خیلي صداش..  عزيزم تبسم -

 کرد کم ازم عمر صدسال مثل گذشت دير چقد چندوقت اين میدوني بیداري که میدونم عزيزم

 بگم بهتره نه بود عروسي قبل که فريادي همون بود شده میکردم احساس پوستم زير داشتم رو خوبي حسي

 قبل که فريادي همون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

312 

 

 باشه داشته ترحم احساس بهم نسبت حالم بخاطر نمیخواستم...  بود اتفاقا اون

 ببینمت نمیخوام نباشي اينجا میکنم باز چشمامو وقتي دارم دوست -

 ... گوشم تو رفت سرخرد بستم چشماي از اشک قطره ويه

 بگي تو هرچي خانومم باشه -

 بیرون اتاق از ورفت

 ببینمش میخوام اومده مامانم بود گفته پرستار – رفتنش قبل

 چشم -

 شده؟ کن گوش حرف چرا اين ولي بود اومده خوشم خودم جذبه از...  بیرون رفت بست رو در

 کرد بغلم وسريع تو اومد مامان

 خوبم مامان سالم -

 میذاشتي؟ تنها منو داشتي دويونه دختر -کرد اخم جداشد ازم میداد فشار منو که همونطور

 کردم پاک بادستم اشکاشو

 بود شده تنگ تو براي دلم همه از بیشتر نمیدوني نازم مامان بشم قربونت الهي -

 بشه مرگت پیش مادرت الهي – فشرد خودش به منو دوباره مامان

 لحظه يه حتي بمونم تو بدون ندارم دوست مامان هــــــیش – گرفتم جلوش صورتمو

 پیوستن ما به وآريینم فرهاد وبهنازو وفرانک جون نازنین که خرده يه زديم حرف مامان با

 زمستوني خواب تو بود رفته میمونه خرس عین اين نباشید؟ نگران بودم نگفته من خاله – آريین

 نبودي؟ شماناراحت يعني خان ماموت – کردم اخم

 نداره آفت بم بادمجون میدونستم ولي چرا -

 دارم خبرخوش يه تبسم – فرهاد

 چي؟ -

 است خسته تبسم طوالني نیست وقتش االن -حرفش پريدوسط ته تپه ته با آريین

 میشد احساس خالیش جاي واقعا فرياد خالي جاي بخاطر بود معلوم کشید آه يه جون نازنین
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 میشم؟ مرخص کي مامان -

 بري؟ میتوني بعد بگیرن اينا آزمايشو ازت مقدار يه بايد مادريي نمیدونم -

 بغلش تو کشیدم خودمو کمرش دور انداختم دست

 هستي؟ کنارم که تو ماماني -

 گلم آره – کرد بغلم مامان

 کرد نوازش موهامو

 خنديدن همه که کرد پاک اشو نريخته اشک ايي بامزه وباحالت...  ويجي – آريین

 زا راحت نفس يه بشريت جامعه میمرد فوقش فوق...  گرفتتون جو شماهم حاال که نشده چیزي بابا کنید جمع -

 موجود ايمن دست

 میکشید ناشناخته

 نمیرم هیجا نکنم درست خودم حلواتو تا من -

 میزنه حرف خرس اين که میزنه حرف وضع اين تو کي...  است ناشناخته اين میگم من خاله ايناها -

 خرسه؟ عین دخترم کجاي بسه آريین -مامان

 مامان موندمو ومن رفتن همه که خنديديم آريین کاراي به ذره يه

 میموني؟ کنارم تو بخوابم من مامان -

 گلم آره -

 روبالش گذاشتم وسرمو گرفتم دستم تو گیام بچه مثل دستشو

 مهه اين از میشد احساس اتاق تو فرياد وي کردم باز چشم وقتي ولي افتاد اتفاقايي چه بودم خوا وقتي نمیدونم

 اومده خوشم توجهش

 کردم باز چشمامو میاورد بدست آسون منو اينسري نبايد بودولي

 مامان -

 شدي؟ بیدار دلم جون -

 بود؟ اينجا فرياد -

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

314 

 

 نزمی روي باشدت کردم پرت بودو کنارم که سورومي جاي بگیرم نیرو من شد باعث کارش اين که نزد حرفي...  -

 ببینمش؟ نمیخوام بگم زبوني چه با من -باداد

 بیمارستانه اينجا زشته آروم تروخدا...  دختر باش آروم -مامان

 تو میاد میندازه سرشو هرکي که نیست هم تويله اينجا نمیخوام -

 دستش کارمیاد حساب حداقل باشه شنیده فرياد بوداگه اومده خوشم کردولي آرومم مامان

 خبريي فرياد از مدت اين تهران برگشتم بوديم خودمون وخونهي شدم مرخص ازبیمارستان که چندروزي االن... 

 قطف بود نشده صاف باهاش دلم هنوز نمیرفتم بیرون اصال من ولي خونمون میمومد گاهي گه اينکه غیر نداشتم

 میدونستم

 سارابه گفت آريین اينارو البته11 ماده حیثیت اعاده اصلي متم قانون به بنا بايد بود کرده که کاريي بخاطر سارا که

 ونديدمش متنفربودم واقعاازش وشیوا حبس چهارماه براي اونم شیوا برادر وشهاب زندان روز ويک ماه شیش

 بزنه وپا دست وجدانش عذاب تاآخرعمربا وگذاشتم نکردم شکايت ازاون

 برام رو جديدي بازي دوباره دارن همه میکردم احساس نداشتم خوبي حس اطرافم تموم به نسبت چندوقته اين

 میکنن شروع

 دراومد صدا به اتاقم در

 بفرمائید -

 تو اومد مامان

 عزيزم برس خودت به پاشو نره يادت امشبو مهموني مامان جون تبسم -

 بعد بذار ندارم حوصله االن مامان باشه -

 پرسیدم ازش سريع که بیرون رفت ودوباره داد تکون سريي مامان

 امشب؟ میاد فريادم مامان -

 وادادم آريین قوا به..  بودم داده لو واي اي... کرد ايي خنده مامان

 شده؟ تنگ دلت -

 نکنه شک مامان اينکه براي

 فرياد عذاب ملکه بشم میخوام نه -
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 توهم کرد اخماشو

 میگه ديگه چیزه يه چشمات نگو دروغ من به -

 پايین دوختم نگامو سريع

 نشست کنارم اوم مامان که

 رمدخت میخواد فرياد که باش اوني بار يه باش همسرش بار يه بشي عذابش ملکه اينکه بجاي بشم فدات الهي -

 میخواستم من يه نبود طوريي اون وقت هیچ فرياد چي من پس مامان -

 هک توبودي اين بود مهربون خیلي فرياد داشتیدم دعوا موضع اون سر باهم که وقتي قبل دروغه میدوني خودتم -

 میکردي اذيتش

 مقصريد جفتتون ولي کرد اذيتت خیلي اونم البته

 اصلي مقصر اون مامان -

 نآخري امشب مامان جون تبسم کردي ردش محلي بي با هربار تو ولي اينجا اومده چندبار پشیمونه االن ولي آره -

 ازدست فرستته

 بیرون رفت ازاتاق حرفش دنبال به...  نده

 مامان لقو به بهتر ولي نبود پذير انکار اين داشتم دوستش منم بود شده تنگ فرياد براي واقعا دلم چندوقته اين

 خیلي ماجرارو اين

 پیراهن يه کردم انتخاب رو بودم آورده انادا از باخودم که لباس دست يه گرفتم دوش يه پاشدم جام از ندم کش

 از که بور بلند

 شده روش کاردست که بود رنگ صورتي لباسم دستم روي افتد مي بلندش ودونباله بود زانو سر تا جلوکوتاهیش

 از ودامنم بود

 زيبا نهايت وبي داشت ايي بسته يقه نبود باز وخیلي بود تنم اندازه لباس بود شده تشکیل وپرنگ رنگ کم صورتي

 موهاي بود

 ويه بردم بکار صورتم تو رنگ کم خیلي وطاليي صورتي آرايش ويه بشه خشک گذاشتم و زدم ژل فرمو بلند

 ايي پروانه کلیپس

 صورتم دادموکنار حالت باهاش موهامو بود رفته کار به توش وطاليي رنگ وکم پرنگ صورتي هاي رنگ از که بود

 بستم
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 تفادهاس متفاوت ادکالن يه بار اين گرفتم ادکالن دوش و کردم پام عروسکیمو سانتي ده پاشنه صورتي وکفشاي

 بوي تقريبا کردم

 کننده تحريک وکامال میداد مشروب

 کردم امودستم آخرحلقه در و. 

 کردم نگاه خودم به آيینه توي از

 تو شبه امشب خانوم تبسم بريم که برو -

 از آروم آروم بود پرکرده و سالن فضاي وصداشون بودن اومده چندنفرازمهمونا پاگرد توي ورفتم کردم باز اتاقو در

 رفتم ها پله

 گره فرياد وحشي چشماي تو چشمام رسیدم که پله آخرين به بود داده دست بهم بودن ملکه بازاحساس

 دزديم چشمامو خردسريع

 گرفت دستمو شدم رد وازکنارش

 من زيباي سلــــام -

 بود شده شیطون انداخت چشمک ويه

 خوبي؟ سالم -دادم جواب تعلل باکمي

 من؟ حال مهمه -

 غلب دستمو باشم داشته وکنارم فرياد شب آخر وتا نکنه شک چیزي به مامان تا میکردم بازي خوب نقشمو بايد

 وگفتم کردم

 پرسیدم که مهمه حتما -

 دقهص قربون دلم وتو میکردم نگاهش داشتم منم پائین انداخت سرشو داد تکون کمي ويه بود دستش که لیواني

 وکیلو میرفتم اش

 باو سفید کروات يه و مشکي بلوز با توسي شلوار کت يه بود شده تنگ براش دلم واقعا میشد آب قند کیلو

 توسي از مخلوطي

 بود شده وخواستني جذاب خیلي وزرشکي

 کرد وغافلگیرم کرد بلند سرشو که میکردم نگاهش داشتم
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 بمونه ازم ذره يه شب آخر تا بذار که اينجوريي شدم تموم -

 سمتمون اومدن وفرهاد آريین که نگیره تحويل خودشو انقد که بدم بهش شکني دندون جواب میخواستم

 آوردن تشريف خانوم راپانزل به به – آريین

 نداري منو موهاي ديدن چشم وقت هیچ تو -

 چیه؟ میگم که ايني مورد در نظرت فرياد کن ول اينارو -فرهاد

 ردخت دوست افتخار به بزنم داد عروسي سرآخر بعد کنم دعوت دختراشو دوست از يکي فرزين عروسي تو میگم

 دوماد

 کرد بسنده کوچولو خنده يه به فرياد ولي خنديدن به کردن شروع آريین با خودشون بعد

 تبدس براي خوبي شگرداي پسر اين میزد فامیلو دختراي از يکي مخ داشت شد کشیده فرزين سمت به نگاهم

 داشت دخترا آوردن

 میکنه خودش رورام دخترا ترين سنگ حتي چطور که بودم ديده چشمم به

 سمتمون اومد بهناز

 بخند آروم اينجارو سرت رو گذاشتي فرهاد چیه -

 ناراحتید؟ دوباره چتونه خانوم بهناز – آريین

 :گفت میداد نشون ناراحتیشو که ايي طرزبامزه وبه کرد جمع لباشو بهناز

 میبني؟ رو دختره اون

 خوب...  آهان – آريین

 کیه؟ اون -

 آقاجونه عمه نوه دختر -

 اباشب بخاطرموقعیت!  بشه استفاده اين از اند فرشته ها زن فیلم تو ، کريمي نیکي جاي بود قرار - داد دادمه بهناز

 ! کرد رد ، کارخونشون مطرحه ايران تو که ،

 خنديدن به کرد شروع آريین يهو

 بخنديدم ماهم بگو بلند خوب نداري جنبه ذره يه – فرياد
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 گروه از که ، کرد مي بازي شون مدرسه تئاتر تو:  حقیقت بعدشم داره حساب آقاجون کارخونه تو باباش آخه -

 میگفت مامانم!!شد اخراج

 که منم شدن ساکت همه که دادم سر قهقه يه وبلند نبودم خودم کنترل به قادر اصال بود گرفته ام خنده واقعا

 کردم هامو خنده خوب

 شدم آروم

 توهم کرد اخماشو فرياد

 نخند اينجوري ديگه -

 چطوري؟ -

 :گفت بشنوم من فقط که جوري نزديکم آورد صورتشو

 میشي انگیز شهوت خیلي اينطوريي -

 بهناز به کردم ورومو زدم لبخند يه

 عزيزم؟ ديگه خبرا چه -

 به دعوت,شام به دوستانه دعوت,مهموني,تولد جشن,عروسي هرچي بگیرم رژيم ذره يه میام تا هیچي -

 رستوران يه افتتاح,ناهار

 میفته اتفاق برات ماه يک تو اينا همه خالصه,آباد و جد نامزدي,خونه پايین طبقه جديد

 !!!توپولي که اينه به نمکت تمام تو عزيزم – فرهاد

 ازعمدگفت حساسه خیلي جمله اين به بهناز که میدونست فرهاد

 میکنن بخت خوش توپول زناي( نچسب) تفالو رويه مرداي اتفاقا – گفتم بهناز از داري طرف به منم

 نبود اينجوريي اصال فرهاد بیچاره

 اينجوريه؟ داداش زن باشه -

 پوست زير رفت دويد خوب حس يه داد دست بهم حسي يه داداش زن لقب از

 شدي اينجوريي که ساخته بهت مامانم غذاهاي اينکه مثل جون بهناز – فرياد

 جونن نازنین خونه هرشب نیست بلد آشپزي بهناز که میدونستن همه

 خونمه تو اصال خوبه خیلي آشپزيم من ولي -
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 میشه رد داره پوستت زير از ايي دلمه فلفل میبینم جون تبسم آره – فرهاد

 ديگه بگو چیز يه فريـــــاد -

 

 وخنديد انداخت باال ايي شونه فرياد

 کنن دفاع ازمون نشديدم ام نامه پايان بابا اي -

 هک بودم مطمئن فرانک سمت که رفت آريینم وسط برد وکشید بهنازوگرفت دست وفرهاد گذاشتن آهنگ يهو

 پیشنهاد بهش میخواد

 کرد نگاه بهم وفرياد موندم من بده

 فرياد -

 جانم؟ -

 بخوريم؟ چیرز يه بريم -

 کردن؟ چي هوس من بانوي -

 گشنمه آخه...  دلم روي گذاشتم دستمو...  کیکي مقدار يه و میخوام پلیمبر من...  اومـــــم -

 چي؟ کیکي -

 همیشه مثل -

 میارم برات االن اونجا بشین برو عزيزم باشه -

 که بود انداخته آسمون روي قشنگي نقش ماه نشستم مبل روي کنارپنجره رفتم ومنم رفت فرياد

 کردم حضورفريادوحساس

 جاگرفت کنارم که نشستم تر جمع کم ويه لبخندزدم بهش سربرگردوندم

 شدي؟ مهربون امشب شده چي -

 دورش انداختم حرکت يه با دستمو...  بود فهمیده نقشمو نکنه ولي

 کردم نگاه بهش باشیطنت...  نبودم مهربون همیشه من مگه -

 نداد وجواب خورد بود دستش که ايي میوه آب از قلپ يه
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 انداخت کمرم دور ودستشو داد تکیه مبل به

 رفتم بغلش تو پیشتر همین براي میکنه نگاهم داره مامان شدم متوجه که بودم بغلش تو کامال

 وحر مادوتا کنه وفکر نکنه پیداتت خداهم که کنم بغلت جوريي يه داشتم دوست همیشه عزيزم میدوني – فرياد

 بدنیم تويه

 بود شده تنگ گرمش آغوش براي دلم دوري همه بعداين واقعا ومنم اش سینه روي گذاشتم سرمو

 .... فرياد -

 نگو هیچي هیـــــــــش -

 وبوکرد کردتوموهام سرشو

 تاروپودمي تمام -فرياد

 کردم قفل مهربونش چشماي تو نگاهمو برگردوندم سرمو

 ... فرياد -

 جانم؟؟؟ -

 نمیاد حساب به نسبت داشتن دوست چرا -

 داري؟ آقا اين با نسبتي چه شما بگن مثال

 دارم دوستشون بگم ومن -... خودش به کردم اشاره

 خنديد

 بود؟ اعتراف االن اين -

 گفتم ايي بامزه حالت با کردمو اونور ور اين چشمامو

 من؟ کي؟ -

 شما شخیص شخص همین بله -

 نگفتم چیزي که من شده اشـــــتباه -

 کن فکر ذره يه -

 نمیاد يادم چیزي اومـــــــــــم: وگفتم لبم روي گذاشتم دستمو
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 النيوطو درپي پي هاي بوسه بوسید حرارت وبا لبم روي گذاشت ولباشو جلو آورد وصورتشو دادباال ابروشو تاي يه

 !!!!کرد همراهیش ومنم اومدم خودم به کم کم ولي میکردم ونگاهش بودم کرده هنگ اولش

 اومد اي سرفه صداي

 اينکه مثل مزاحمم -آريین

 پائین انداختم سرمو که من

 داري؟ کاريي – داد جواب فرياد

 نه؟؟؟ کردي میل ديگه چیزه قبال شما ولي کنم دعوتتون شام براي بیام گفت مامان کار طلب چقد...  اوه -

 کرد نگاهمون وباشیطنیت

 منظور؟:  گفتم باهول

 سنددارم کارم واسه من میدم نشونتون االن -آريین...  اومد باشیطنت

 سند اينم:  گفت کیک به وبااشاره پلیمبروروبرداشت اومدولیوان که فکربودم تواين..  نکنه واي

 میزني؟ دستي يه – فرياد

 خواهرمن دادي رو سوتي جون تسم – آريین

 ورفت سرداد ايي مستانه وخنده

 بازوش به زدم يکي خنديد اونم که کردم نگه فرياد به

 بدجنس -

 وبهناز آريین میزکنار سمت ورفتیم کردم حلقه دستاش دور دستمو

 خاله؟ بره نرخت که هارو بال تبسم – آريین

 مرغ؟ چي؟بال بال -

 دارم نیاز شکسته بالش شخصیم بالگرد آخه بالگرد بال نه -

 کردي؟ شروع دوباره تو -

 اروک همین من از تبعیت به فريادم گذاشتم تبريزي وکباب وجندتاجوجه ريختم برنج مقدار يه خودم براي رفتم

 کرد
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 برمیدارم اولويه ساالد منم بذار فصل ساالد تو فرياد -

 برمیداريم ازهردوتاش کاريي چه خوب ولي...  چشم -

 نشستم کنارشون بودن نشسته ها بچه که میزي روي ورفتم انداختم باال شونه

 نداري؟ طال از خبر آريین – فرزين

 چطور؟ -

 بخرم؟ حلقه میخوام -

 ازدواج؟ حلقه – آريین

 مبخر برم میخوام که اينه آورديم، کم حلقه بوديم، ها حلقه ارباب فیلمبرداري صحنه سره پـَـَــــ نــه پـَـَـ -

 گردنش پس زد يکي فرزين کنار اومد آريین که خنديدن همه

 میکني؟ مسخره منو اومدي تو هستم ها پ نه پ اين مخترع خودم من بچه -

 ديگه ازدواج میکنن چیکار باحلقه بابا خوب -

 میده؟ دختروکي مملکت يه جواب کني توازدواج آفرين -

 وهمینطور نکرد توجهي آريین ولي نده سوتي اش عالقه دخترمورد جلوي آريین که مینداخت ابرو چشمو فرزين

 میداد ادامه

 میکردن بحث داشتن وباچندنفر بود ايستاده کنارپدربزرگ فرياد ديدم گردوندم چشم

 فتمیر داشت که فرانک دست دادم خودمو بقشاب بدم نجاتش که کرد نگاهم التماس وبا بود غذادستش وبشقاب

 خودش براي

 !!!ها گشنمه بیاري بشقابو اون همیش عزيزم -زدم صداش فرياد نزديک ورفتم غذابريزه

 عزيزم میام االن – فرياد

 سمتم واومد کرد خواهي عذر همه واز

 کنن بحث چیزا واين کارخونه درمورد تاآخرشب میخواستن وگرنه دادي نجاتم که مرسي -

 جا همه تبسم اونجا تبسم اينجا تبسم -

 بود غذاخوردن مشغول من بابشقاب فرانک بدم شانس از ولي بقیه پیش رفیتم وباهم خنديديم
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 فرانک...  نـــــــــــه -

 بخوري؟ بافرياد میخواي نمیخوري فکرکردم خو ببخشید – فرانک

 میخوريم باهم عزيزم بیا نشده چیزي که حاالهم – فرياد

 غذاخورديم بشقاب يه توي فرياد با مجبوري

 خوردن باهم فرهادم و بهناز

 !!!حیونه جز میمونم..  ها میمونه کار تقلید -زدم لبخند

 حبوباته جزء میمونه میکردم فکر من نمیگفتي اگه آخ – کردوگفت ايي بهنازخنده

 هم گوشتاروازجلوي خنده باشوخي اونا وفرهاد بهناز غذاخوردن به وبعد کردم نگاه وفرياد خودم خوردن غذا به

 ولي میکشیدن

 گفتم که دهنش تو میذاشت داشت قاشقشو تابخورم جلومن بود گذاشته گوشتارو فريادبیشتر

 میخوام اونو من -

 موند باز دهنش بیچاره -

 خوردم باولع ومنم من جلودهن گرفت وقاشقشو لبخندزد ولي

 خنديدن میگفتن چیزايي يه هم ودرگوش میکردن مانگاه بالبخندبه هرکدوم جون ونازنین مامان شب تاآخر

 بخوابم میرم من گفتم مامان روبه میرفتنبلندشدم داشتن دونه دونه ومهموناهم شدم خسته خیلي

 میاد دنبالم داره فريادم شدم هامتوجه پله توي

 رسید بهم که ايستادم توجام

 بزنم حرف باهات بايد عزيزم جان تبسم -

 صورتش دوطرف گذاشتم دوتادستمو

 بده مهلت بهم ديگه مقدار يه نیست وقتش االن فرياد -

 کشیدتوموهاش دست وکالفگي بانگراني

 غیبتت؟ میکشه طول داره خیلي ديگه فکرنمیکني عزيزم ولي -

 کارخودشومیکنه بوسه اين ومیدونستم رولباش گذاشتم بوسه يه
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 ديگه چندروز يه میکنم خواهش -

 نده طولش زياد: گفت حال بااين ولي بود نشده راضي انگار

 درلباسامو بودم حرفا ترازاين مشوش بستم اتاقمو در باال رفتم ها وازپله زدم وچشمکي دادم تکون براش دستمو

 انداختم آوردم

 ردمیک نگران منو داشت فرياد وصداقت محبت همه اين بود شده پراشک چشمام گرفتم تودستم سرمو تخت روي

 نقشمو نمیتونستم

 تمرف رفتن مهونا همه وقتي وبدونیم بیشترقدرهم بايد نیازداريم ازهم دوريي مدت يه به هرکدوم مادوتا اجراکنم

 پنجره کنار

 کردم نگاه آسمون به

 واونو ممیکرد صحبت بامامان بايد فقط بودم کرده کارارو همه بربیام پسش از بتونم که کن کمکم خودت بابايي -

 میکردم قانع

 کنم شروع ازفردا کارارو همه بايد من میرفت چندروزه مسافرت يه به هفته يه مدت به فردا از آقاجون

 برد وخوابم گذاشتم سرمو خیال بااين

******** 

******** 

 میکرد ناز موهامو داشت ديدم مامانو زدم پلک آرو پاشدم خواب از دستي نوازش با

 تنبل دختر بیدارشو -

 مامــــــان -

 جانم -

 ديگه يهذره -

 چي؟ ديگه ذره يه -

 بمال موهامو -

 دارم حرف عالمه يه برات...  خانوم تنبل پاشو -

 بازم میخوام من بعد براي باشه حرف مامان...  اومــــــــــــم -
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 کنه نوازش سرمو مجبورشد ومامان روهم گذاشتم لجوج چشمامو

 بعد ساعت نیم

 دخترم گرفت درد دستم...  تبسم -

 جلو نشستم صاف برداشتم پاش ازروي سرمو

 ماماني بفرما امر -

 کردي؟ آشتي بافرياد ديشب -

 بلـــه -

 بوسید وسرمو کرد بغلم

 شدم خوشحال خیلي کردي خوبي کار چه میدوني مادر تبسم واي -

 ولي -

 کرد نگاه من به سوظن وبا رفت بین از خوشحالیش همه هو يه

 چي؟ ولي -

 گرفتم قول فرياد از ديشب من بگم طوري چه راستش....  مامان -

 عزيزم میگم دروغ بهت بار آخرين:  گفتم لب زير کرد نگاهش کم يه...  توچشمام بود زده زل دقیق مامان

 میرم من شرط يه به -

 شرطي؟ چه -

 بیرون بکشه چشام از صداقتو میخواست بود همین همیشه بهم زد زل دوباره

 کانادا برگردونم درمان براي شمارو من بذاره...  بذار که میبخشمش شرطي به گفتم فرياد به ديشب من -

 کشید هم در ابرو

 نداره امکان اين -

 نمیرم جا هیچ من نشید تاشمادرمان...  من حرف اينسري بود شما حرف اونسري خانوم مامان -

 لو فريادو میخواي کي تا تو بکشه طول چندوقت تا نیست معلوم نیست اعتباري من درمان به ؟ میفهمي تو -

 کني؟

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

316 

 

 کنه قبول بايد وفرياد من شرطه اين مامان -

 بزنم حرف بايد فرياد با من -

 میشد خراب هام نقشه همه میشد خبردار فرياد اگه نه واي

 نداري؟ باور منو حرف زدم حرف فرياد خود با من من مادر نه -

 پاشدم جام از...  بود کاريي شلوغ کم يه به نیاز

 مامان؟ چي من پس...  اون جا همه...  فرياد همیشه...  نداشتید اطمینان بهم وقت هیچ شما -

 کنم فکر بايد نکن شلوغش خوبه...  خوبه -

 دز زنگ ديروز بودم گرفته که وکیلي جورشده بودم ويزا کاراي دنبال چندوقته اين من نداره کردن فکر مامان -

 است آماده کارا همه تقريبا

 گرفتي؟ اجازه فرياد از چطوري اونوقت -

 دادم قرار شده انجام عمل فريادوتوي من مامان – گفتم سريع کنه شک مامان بود کافي

 نبود کاردرستي -

 گرفتم مامانو هاي شونه...  میکرد قبول بايد اون -

 مهمتري چیز همه از برام شما مامان -

 نکن کارو اين من بخاطر...  دخترم کردم زندگیمو من -

 کنم ثابت بهتون خودمو که من نوبته حاال کشیديد دوش به منو شما عمر يه مامان -

 پاشد جاش از

 نکنه قبول نکنه

 داريم؟ پرواز کي -

 کنه قبول آسوني اين به مامان نمیشد باورم واي

 فردا پس يا فردا احتمال بیلیت دنبال امروزمیرم من -

 وکیلم طريق از بودم گرفته رو بیالتا قبال ولي

 مشیديم؟ بیلیت معطل خیلي اومدن راي يادمه -
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 گرفتم کمک اون از داره دوستي يه فريا هواپیمايي مرکز توي نه -

 ببخش گفتم مامان به که دروغي همه اين بخاطر خدامنو واي

 نکردم خداحافظي بزرگت پدر از من ولي...  باشه -

 میندازه زحمت به خودشو و میه مانع بفهمه...  بفهمه نبايد آقاجون مامان -

 میشه ناراحت دستمو از بعدا -

 داره خبر که فرياد مهم میزنیم زنگ بهشون اونجا رسیديم نداره اشکالي -

 بیرون پرصدادادم نفسمو...  بیرون رفت اتاق از

 شنیدم مامانو کردن صحبت صداي يهو بودم کشیده داراز توجام

 لوج رفتم سريع میکرد خداحافظي جون نازنین از داشت مامان بود درست حدسم پايین رفتم پريدم جام از سريع

 کنه کامل حرفشو نذاشتم

 میگه؟ چي تبسم ببینم کن صبر جون نازي -مامان

 میزني؟ بال بال میزنم حرف دارم چیه – من روبه گوشي جلو گرفت دستشو بعد

 نمیرسید ذهنم به هیچي

 من بده رو گوشي مامان آهان -

 داره کارت تبسم گوشي جون نازي -مامان

 گوشم کنار گذاشتم و قاپیدم ازش سريع رو گوشي

 سالم -

 عروسکم ماهت روي به سالم -

 هست؟ فرياد مامان مرسي -

 بیرون میره داره آره -

 بهش؟ بدي رو گوشي میشه -

 لحظه چند...  گلم آره -

 بگم اين به چي من خداحاال واي
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 پیچید توگوشم فرياد مردونه صداي که میکردم فکر داشتم

 جانم؟ -

 سالم -

 عزيزم سالم -

 ؟ توخوبي -

 نداشتم زدن براي واقعا حرفي

 خانومي؟ توخوبي -

 پرسیدم اول من -

 خوبم منم باشي توخوب -

 خوبم منم -

 اصفهان؟ برمیگردي کي -

 بريم باهم بیاي توهم تا صبرمیکنم -

 هرکاري براي میلرزه ودلم دست اينجاست فرياد خداتا واي

 بیرون؟ بريم دنبالت بیام میخواي ساکتي؟ چرا عزيزم -

 نه...  نه -

 شده؟ چیزي چرا -

 میده لو حتما مامان بیاد اگه اينجا بیاد فرياد میذاشتم نبايد

 تنهايیم اينجا بیاد ناهار بگو جون تبسم -مامان

 کنن دعوت نمیدونن اليق منو که خانومم میام تما بگو مهساجون به آخجون خب – فرياد

 میشد خراب کارداشت

 چیزه نه -

 گلم؟ شد چیزي -

 نه...  نه -
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 چي؟ پس -

 رفت؟ يادت قولمون فرياد -

 نشدم وسوسه اين از بیشتر من تا بامامان گوشي پس باشه...  خب -

 خداحافظ -

 تاروپودم..  دار خدانگه -

 اين باز خدا واي...  بود قشنگي خیلي جمله نمیشد باورم بود،بودم گفته فرياد که آخريي کلمه توهنگ هنوز

 بشه مانعم نذار میکنه تحريکم داره فرياد حرفاي

 مهسا؟ میدي رو گوشي جون تبسم – نازنین

 داشت سردرد ذره يه اتاقش تو رفت مامان جون نازنین -

 میزنم زنگ خودم بهترشد حالش بعدا عزيزم باشه -

 خداحافظ -

 دار خدانگه -

 بود لبم روي فرياد حرف از لبخندي

 فرياد براي فقط لبخندات خوبه -

 کردم بغلش پشت از...  مـــــامان -

 نبوديد؟ حسود که شما -

 ريادف مال لبخنداتم کنم تحمل بايد من برزخیتو قیافه کجاست؟ عدالتت نمذاشتي تفاوت انقد قبال تو آخه -

 شستم صورتمو شويي تودست رفتم جداشدم مامان از

 کردم نگاه خودم به آيینه تو از

 دستشويي از بیرون اومدم زدم خودم براي چشمک يه...  میتوني تو تبسم -

 آَشپزخونه رفتم

 ... کردي کار چي خانوم دريا به به -

 لبش گوشه اومد لبخند يه
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 گوجه رو بعدي لقمه میووه آب بعد خوردم و کردم درست حسابي درست لقمه يه خوردم براي میز پشت نشستم

 گرفتم رو بیلیتا که بگم نکنه شک مامان تا بیرون برم امروز بايد...  خوردم و گذاشتم خیار

 میچیدم خودم براي امو مره روز برنامه و میخوردم صبحانه داشتم

 بيآ شال و آبي لي شلوار يه و صورتي جذب مانتو يه با لباسامو اتاقم تو رفتم و کرديم جمع دريا کمک به رو میز

 بیرون اومدم اتاقم از کردم کامل صورتي

 ؟ میري کجا -

 بیلیتا دنبال میرم دارم – بوسیدم اشو گونه مامان کنار رفتم

 کني؟ صبر نیست بهتر عزيزم – مامان

 بود درونش نارضايتي از حاکي مامان چهره

 زيرش؟؟؟ بزني نبود قرار زديم حرف باهم ما...  نه -

 تو دست قیچي و ريش که فعال باشه – مامان

 دلم ادمد وگاز برداشتم پارکینگ از رو بود گرفته خاک حسابي که ماشینو بیرون رفتم خونه از و بوسیدمش دوباره

 فرمون رو زدم بود شده تنگ ماشینم براي خیلي

 داره ترو دنیا کجاي -

 شدم پیاده داشتم نگه خريد مرکز يه جلوي میدادم ويراژ خودم براي خیابونا تو

 هه...  خريد اومدم نمیدونه ولي هستم هواپیمايي دفتر تو من مکنه فکر االن مامان

 نگم دروغ بهش ديگه میدم قول خداجون ولي

 کارام زود بودم اونجا متولد چون ودم کارام دنبال اومدم اصفهان از که وقتي از کردبودم آماده قبل از بیلیتارو

 بود تموقعی بهترين بزرگ پدر سفر که بزنم حرف بامامان تا میاوردم گیر وقتي يه بايد نکشید طول وزياد جورشد

 ردز دکلته خواب لباس يه کرد جلب فروشي زير لباس مغازه يه رو توجهم میزدم حرف باخودم داشتم که همینطور

 برد دلمو رنگ خوش کهربايي

 چیکار؟ میخوام من ولي -

 زردومشکي ست يه خريدم انو درونم نداي به خیال وبي رفتم قدم چند گذشتم جلوش واز انداختم باال شونه

 نداشتم ذوق انقد عروسیم لباس خريد براي که بودم کرده ذوق انقد خريدنش از خريدم زيرش براي دارم پولک
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 سمت رفتم شدم پشیمون اومد از اصال که زدم گشت بازار توي کمي يه...  بود من روز امروز شدم خارج ازمغازه

 ماشینم

 اينجاست کي ببین اوهـــــــــــــ -

 ديدم کیانارو صدا سمت برگشتم

 کیا؟؟؟ تويي واي -

 بغلش پريدم

 نیست؟ خبري ازت کجايي خوبي -

 کمرش به زد دستشو

 کسي؟ نخوره گرفتیش دودستي شوهرکردي عزيزم بپرسم ازتو بايد من اينو -

 کردم بغلش دوباره ذوقم از

 اومدي؟ کي با -

 !!!تنها -

 برسونمت بیا -

 باهات قهرم نمیخوام -

 خبري بي تو که افتاده اتفاقات خیلي چندوقته اين میزنیم حرف باهم...  بیابرسونمت کیانا -

 کرد گل شیطونیش زدم حدس درست

 میشي؟ مامان داري نکنه -

 توسرش زدم

 نه...  کنن منحرفت فکر توسر خاک -

 شديم ماشین سوار باهم

 کردم تعريف رو چي همه براش

 میگیري؟ انتقام داري ت – کیانا

 نه -
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 انتقام...  تالفي يعني کارت اين نلبکي و نه -

 بهتره جفتمون براي -

 میکشه؟ چي اون بري بذاري خبر بي کردي فکر هیچ بهتره تو براي تبسم -

 نمیشه دودلم من ولي خواهي معذرت اومده چندبار چندوقته اين بابت....  خوبه خیلي مهربونه خیلي اون همین -

 هان؟ کرد؟ شک بهم چرا اصال...  کنه شک اون بکنم خواستم من کاريي هر هرسري کیانا که

 منطق بي کامال حرفت اين نگو میکردي شک بودي فرياد جاي توهم تبسم -

 دارم اعتماد بهش من نه -

 تو چي تو ولي نگفته چیزي صادقانه دارم دوستت جز و نديدي چیزي فرياد از حاال تا چون داري اعتماد آره -

 داره حق میکردم شک بودم من...  متنفرم ازت میگفتي بهش ساعت وهر هرروز

 گیجم واقعا -

 بري بايد بگو بهش...  ديگرانه احساسات با بازي کار بدترين تبسم -

 میاد باهام خودشم يا...  نمیذاره بگم نه -

 بهتره اين -

 ببینم اونو نمیخوام اصال من کیانا میفهمي...  نمیخوام من ولي -

 بگیر طالق پس -

 نمیتونم -

 چرا؟ -

 نمیده طالق -

 ... تو يا نمیده طالق. آهـــــــــــــــان -

 نیست اينطور هیچم -

 خوب دختر بگي دروغ نمیتوني دلت به ولي....  ببند هي خالي ببند من براي -

 خبرا؟؟؟ چه تو...  بگذريم -

 خانوم کیانا بپیچ يعني ديگه آره -
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 بسه کیانا -

 خنديديم هرجفتمون

 داشتم نگه خونشون حلوي

 ماشینت براي ندادي شیريني يه آخرش گدا -

 ماشین تو نشست...  رفت يادم بخدا -

 بريم خوب -

 کجا؟ -

 ديگه؟؟؟ شیريني -

 کردم نگاهش باتعجب...  کیــــــــانا -

 کرد سرشو شیشه تو از شد پیاده ماشین از

 شدي رد....  کنم امتحانت میخواستم خسیس -

 معلم خانوم باچند -

 نشده اختراع تو به مربوط عدد هنوز صفر زير -

 تو رفت داد هواتکون تو ودستشو چنديد

 اومد در الستیکا جیغ صداي دادم گاز منم

 بود شده پارک خونه دمه فرياد ماشین اومدم کردم پار خونه جلوي

 خونه دمه نشستم تو زدم دودستي

 !!!! کنم چیکار حاال خدايا واي داده لو االن تا مامان حتما...  خونه برم اگه -

 خرد زنگ گوشیم کردم فکر کمي يه

 دادم رد اون بازم بود فرياد بعدش دفعه دادم رد.  ندادم جواب ازترسم بود خونه از

 اومد اس ام اس صداي که بريزم توسرم خاکي چه میکردم فکر داشتم بودم خیال فکرو تو

 میارم بدستت و میکنم پیدات بشي خارج زمینم جو از حتي اگه بخدا تبسم _ بود نوشته فرياد

 گرفتم گاز لبمو
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 داخل رفتم شد باز در زدم رو زنگ پاشدم جام از باسستي

 بود تو اخماشم بود منتظر ورودي در دمه مامان

 نیوفتم عقب گرفتم پیش دست منم

 تو رفتم شدم رد ازکنارش خورد تکون لبام فقط نشنیدم صدامو خودمم حتي که سالمي ولي بهش کردم سالم

 میداد ماساژ داشت بود سرش روي دستش بود نشسته ورودي جلوي مبل روي فرياد

 سالم -

 شد بلند جاش از جهش يه با

 کجابودي؟ چندتااالن ساعت میدوني کرد نگاه ساعتش به...  به به -

 پائین انداختم سرمو گرفتم گاز کنارلبمو

 کرد بلند سرمو ام چونه زير گذاشت دستشو ايستاد جلوم صاف

 !!!نمیگیره موش خدا رضاي محض ايي گره هیچ میگم -

 اسیر گربه چنگ تو خودش نمیدونه گرفته گربه کرده فکر موشه خانوم اين برعکس اينجا ولي

 نفهمیدم يعني کردم نگاهش جوري يه

 !!!نفهمیدي که -

 آره -

 کردم خروجت و ممنوع وقته خیلي تورو من -

 کردم نگاهش باتعجب

 بود؟ آورده کجا از میدوني زد زنگ بهم وخروجي ممنوع فهمید وقتي وکیلت -

 دادم تکون سرمو

 سیدهر من شماره به کرده پیگیري کني سفر کشور از خارج به نمیتوني ديده وقتي بوده کارات دنبال میگفت -

 دارم؟ ارزش برات چقد ببینم من تا نگه هیچي تو به دش قرار

 اصفهان؟ نرفتي همسنه براي پس -

 باال داد ابروشو تاي يه داد تکون سرشو

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 نودهشتیا انجمن کاربر f.barani | تبسم تا قدم يک رمان

  www.negahdl.com    کنیدبرای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه 

 

325 

 

 گذاشتي سرکار مادرتو هم و من هم تو ولي!!!  دقیقا -

 .... من -

 بینیش رو گذاشت سکوت عالممت به دستشو

 مساوي حاال....  کني تالفي میخواستي اينکه پاي به کارتو اين میذارم من هیـــــــــــــــَش -

 !!! شديــــــــم

 ... من ولي -

 بشم مطمئن تا نازنین به زدم زنگ صبح...  بگي دروغ سال همه اين بعد بهم نداشتم نتظار ازت واقعا تبسم – مامان

 فرياد هب زدم زنگ کاسته نیم زير ايي کاسه فهمیدم رو قزيه پیچوندي اونطوري ديدم وقتي ولي نه يا میدونه فرياد

 داد توضیح رو چي همه اومد اونم

 !!! مامان -

 تبسم؟ چي براي دروغ همه اين نمیکشي؟؟؟ خجالت کوفت مامانو -

 نیستم گو دروغ من -

 واهلل؟؟ نبود گويي راست کارتم اين – مامان

 بود خودتون بخاطر -

 نمیکردي کارو اين داشتي دوست منو اگه...  گفتي؟نه دروغ همه اين من بخاطر – مامان

 نمیکرديد قبول مطمئنن بوديد حرفا اين از تر باز لج شما -

 که بیام باتو اون اجازه بدون نمیتونم من شوهرته تو کاته همه داري شوهر تا همینطور حتما -

 ندارم کسي اجازه به نیاز من -

 کردم نگاهش اومد فرياد پوزخند صداي

 میگه ديگه چیزه قانون – فرياد

 اتنه نمیتونستم هم رو مامان ولي باشم دور فرياد از ديگه نمیخواستم خودمم واقعا کردم نگاه هردوتايشون به

 بذارم

 بامابیاد فريادم خب -

 میرم من شده دير گیري تصمیم براي ديگه خیلي نه – مامان
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 نمیتونید تنها مامان نه -

 میرم بابا با -

 باشم کنارتون میخوام من مامان ولي -

 بشنوم ازت حرفي ديگه مورد اين در نمیخوام بسه تبسم – مامان

 چشمام تو ريختم التماسو تمام...  باشم کنارتون میخوام من نمیذارم من نه -

 بیرون ولي بستم اتاقو در اتاقم تو رفتم باناراحتي بود باز لج و دنده يه همیشه نداشت اثري مامان روي ولي

 میشنیدم اال از صداشونو ايستادم

 مونه ناراحت نذار دنبالش برو جان فرياد -

 شدي متوجه زود خوبه که نیوفتاده اتفاقي خوبه حالتون شما – فرياد

 نمیدوني تو که نمیدونستم واقعا من -

 از رصتوف ين تبسم متاسفانه ولي بدم ديگه فرصت يه وتبسم خودم به میخواستم ولي مهساجون میدونستم من -

 گرفت خودش

 تو اومد فرياد کشیدم دراز شکم به تخت رو اتاق تو پريدم سريع میومد فرياد پاي صداي

 هست؟ اجازه -

 تو؟ اومدي نه در بیرون که وقتیه مال اجازه -

 نداره اشکالي همسرمه اتاق – خنديد

 نمیخواي عزيزم -کشید سرم از روسريمو نشست تخت رو اومد نکردم توجه بهش متکا روي گذاشتم سرمو

 برگردي؟

 !!نه -

 قاطع چه اوه -

 سکوت دوباره

 ؟؟؟ بیرون بريم -

 کنم قبول زودي اين به نمیخواستم ولي بود کرده بیرون هوس دلم خودمم

 میگرفت داشت میکردخوابم باز باموهام دشت ندادم جوابشو
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 يرو لبخند يه فرياد برگردوندم سرمو نرم آغوش يه بعدش روم افتاد سنگین خیلي جسم يه کردم احساس يهو

 بود لبش

 میزني؟؟؟ ژکوند لبخند چیه -

 ساکت هیــــــــــــــــتس – گرفت بغل تو سرمو

 چرا؟ -

 حرفامیزنه؟؟؟ خیلي میکني که سکوت وقتا بعضي -

 کردي بازي باهام يشه باورم -

 فهیدمنمی من اگه کردي فکر اين به هیچ میکني؟ فکر خودت نفع به همیشه هستي خوبي گردون بازي تو تبسم -

 از بايد دستت از االن ناراحتم من که نکردي فکر اين به چي من پس.... من نه که تو میومد؟؟سر سرمون باليي چه

 بیاري؟ در دلم

 میخنديد چشماش ولي کرد شیرين اخم يه

 بهش کردم پشتمو

 بودم مجبور مامان بخاطر من -

 شد مور مور بدنم گردنم پشت به میخورد لرزون داغش نفساي کردتوموهام سرشو

 ؟؟؟؟ نکن -

 کردم نگاهش فقط اول صورتم جلو آورد سرشو

 نگاهش وفقط نبودم راهیش هم به قادر واقعا من ولي بوسید وگرم لبم روي گذاشت لباشو شد نزديکم کم...  کم

 رومآ ي بوسه چندتا فرياد بستم چشمامو تا ول کردم راهیش هم منم گذشت که کمي بود بسته چشماشو میکردم

 نشست و زد لبم روي به

 ناراحت من نکردن همراهي بوداز معلوم بود توهم اخماش

 !!! جهاني باخلق که باش اين از...  بامابه خانوم تبسم -

 برداشت صندلي روي از کتشو ولیاون بگم بهش میخواستم

 خداحافظ -
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 ردمک نگاهش نجره از کنم ناراحتش که نبود اين منظورم واقعا بشه اينطوري نمیخواستم اينسري...  شد بسته ودر

 ؟؟؟؟ کرد شدوحرکت ماشین سوار

 ... کنم حس فرياد لباي مزه که کشیم لبم روي دور يه بودزبونمو داغ هنوز کشید لبم روي دستي

 کردم؟ همراهیش دير انقد چرا چرا؟؟؟ که اين اونم میچرخید داشت مغزم اطراف سوال يه فقط

 دوست ابراز براي اون همیشه داره احساس مرد يه اونم بود زيادي روحي عذاب توي واقعا چندوقته اين فرياد

 برنداشتم سمت به قدمم يه حتي چي من ولي کرده حرکت اول داشتنش

 میده زنگامو جواب نه زده زنگ نه فرياد میگذره ماجرا اون از دوروز االن..... 

 اون اينجاست فرياد میگه بهم حسي يه ولي اصفهان رفته اون بگن من به که گفته همه به ولي هران که میدوم

 ؟؟؟؟ مطمئنم نمیره من بدونه

 .... دارم دوستش که کنم ثابت رياد به منم بايد

 يه با دمپوشی جذبمو مشکي لي باشلوار زردم مانتو و خونه توي براي برداشتم باز لباس يه بعد گرفتم دوش يه اول

 با ابقمط صندلم يه برداشتم مشکیمو ورني کفش و کیف میومد صورتم ه خیلي آبي و مشکي زردو ترکیبي شال

 کنم آرايش اونجا تا برداشتم آرايشمو وسايل تمام برداشتم رو لباسم رنگ

 خواستم ماشین ويه زدم زنگ تاکسي به

 نزدم حرفي اينا فرياد خونه دمه تا ماشین تو نشستم خوب احساس يه با بود خونه دمه بعد لحظه چند

 زدم زنگ شدم پیاده خونه جلوي

 بله؟ -

 تبسم -

 پیچید گوشي تو جون نازنین شاد صداي

 بشم قربونت باال بیا گلم عروس تويي -

 زدم زنگ دوباره هولش از ود نزده رو در گذاشت رو گوشي و

 بله؟ -

 کني؟ باز رو در نمیخواي مامان -

 عزيزم ببخشید واي -
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 تیک

 ولوکوچ ساختمون اون تو نتونه داشت حق واقعا جون نازنین بود زيبايي واقعا خونه خونشون داخل رفتم شد باز در

 کنه زندگي

 تو؟؟؟ بیا گلم دختر سالم -

 مامان سالم -

 بوسیدم صورتشو

 گلم بشین بیا -

 بود گوشه يه مامان وسايل و کیف...  نشستم مبل روي

 بريد؟؟ قراره جايي -

 ....فريا پسره اين ولي دعوتیم دوستانمون از يکي خونه جايي امشب -

 نگفت جملشو ادامه

 ندارم حوصله نمیامو میگه فرهاد منظورم -

 بود داده لو ديگه

 نه؟؟؟ تهران فرياد مامان -

 رفته وقته خیلي مادر نه -

 میدادن لوش داشتن چشماش بود گرفته ام خنده

 باشه؟ رفته میشه مگه میکنم حس فريادو دارم من -

 بگیم بهت نداريم حق گفته همه ه ولي نرفته عزيزم آره – خنديد جون نازنین

 ببینمش میخوام -

 باشید راحت شما که میرم من پس گلم عروس باشه - زد چشمک يه جون نازنین

 بريد بشید مجبور شما نمیخوام نه واي -میفهمید خیلي واقعا

 برمیگرده ديگه ساعت نیم بیرون رفته تازه االنم!!!  مانمیومد همراه که فرياد نه -
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 برداشت کیفشو پاشد جاش از

 زد لبخند ويه داد فشار بازومو باش راحت میان باهام هم ها به دخترم میرم ديگه من -

 ممنونم -

 خداحافظ -

 بیرون ازدررفت

 طاليي پتا يه کردم نگاه خودم به آيینه تو از کردم عوض لباسامو فرياد اتاق تو رفتم سريع داشتم عجیبي استرس

 که اين با کوتاه مشکي کوتاه دامن يه و بود باز جلوش و داشت کوچولو چاک يه ازپشتش و بود گردني دور يه

 يه آوردم در توکیفم از آرايشمو وسايل کردم پام طاليمو مشکي صندالي داشت چاک ازم ولي بود کوتاه خیلي

 قدارم يه روش و زدم رنگ کالباسي مايع رژ که لبامم قهوايي گونه رژ يه و زدم قهوايي بادنباله و طاليي سايه مقدار

 ولو وبرم دور باز موهامم کشیدم روش از چشمم خط يه دادم حالت ريمل با هامو مژه آخرم در زدم دهنده حجم

 کردم

 زدم خودم به چشمک يه توآيینه از

 خان؟؟؟؟ فرياد میکني قهر بامن حاال -

 کردم باز رو در الي دراومد باالي از زنگوله صداي اون پي در اومد در صداي

 ؟؟؟ میگم چي داري...  الو -

 خداحافظ باشه نه....  اوکي؟...  نکنید کاريي هیچ نیومدم خودم تا...  کن صبر ديگه چندروز يه نه -

 آشپزخونه تو رفت مبل کردروي پرت گوشي

 حال تو رفتم يواش يواش منم

 اومد صداش يهو

 پیچیده خونه کل تو بوش میشم ديونه....  اه -

 دبلن بلند باخودش شدم ايي ديونه چه عاشق من نیستا خودش دست تعادلش اينم قلبم روي گذاشتم دستمو

 میزنه حرف
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 اومد در دادش صداي دوباره که میرفتم آروم...  آروم داشتم

 نپختن غذا يه آدمم منم انگار نه انگار -

 شده تنگ اين براي دلم امون توخونه من انگار نه انگا پرست شکم همینن مردا همه

 خداروشکر ايستادم ساعت پشت سريع بود قهوه يه و کیکي يه دستش تو بیرون اومد ازآشپزخونه يهو که

 کرد روشن تلوزيونو و مبل رو نشست بشم قايم پشتش خوبي به میتونستم ومن بود بزرگ ساعتشون

 !!!!چشماش روي گذاشتم دستمو رسیدم بهش وقتي رفتم پشتش از آروم آروم

 ؟؟؟ ريختم قبلم بیرون بیا ايي ديونه هر -

 دستام روي کشید دست برنداشتم چشماش روي از دست باز من ولي

 تبسم؟ – کرد زمزمه آروم

 برداشتم دستمو

 پشتش از مبل روي کردم خم سرمو

 میزني؟؟؟ حرف باخودت نمیخوام تورو من ايي ديونه تو -

 اومد خودش به سريع ولي داد غورت هنشو آب بود کرده تحريکش لباسم بازي کرد نگام خیره خیره اول

 سالم علیک -

 گو دروغ چوپان سالم -

 جنگ؟ اومدي!!! بستي شمشیر دوباره که تو -

 رفتي؟؟ بگن من به که همه به گفتي دروغ چي براي نخیر -

 گفت؟ مامان -

 فهمیدم خودم نخیر -

 بفهمي؟ میخواي کجا از میگي راست که تو آره -

 کردم احساست -

 شد چهارتا چشماش

 بشینم؟ هست اجاز پرس باز...  میزدم حدس يعني نه خب -
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 بشین اونجا برو جا اينهمه -

 !!باشه -

 بشیني کنارم بیاي میکنم مجبورت...  داد تکون سرمو

 دامنم بود شده باعث کار اين و هم روي انداختم پامو نشستم روش روبه صندلي رو رفت و کردم خاموش تلوزيونو

 باال بره بیشتر

 بهش زدم لبخند يه

 بود پام ون به حواسش بیشتر ولي میخورد منو چشماش با داشت ايین تا باال از

 بعدي؟ سه سینما چیه -

 !!!هـــــــان -

 من؟ به زدي زل اينطوري که سینما میگم...  پاهام جفت -

 باال داد ابروهاشو از يکي

 کردي؟ خاموش چي براي تلوزيونو -

 !!!همیجوري -

 نموند دور نگاهش از که کوچولو گاز يه گرفتم گاز لبمو گوشه اش ادامه در و

 !!!کرد مزه مزه برداشت میز روي از رو اش قهوه

 میشد مزه خوش خیلي بودم میکرد درست فرياد که هايي قهوه عاشق

 چیه؟ تعارف -

 هان؟ -

 بلدي؟ تعارف میگم پاهام جفت -

 .... نچ -

 گلوش تو بپره قهوه شد باعث اين که خورد کردو ايي خنده يه

 ؟؟؟ بهش خنديدم

 ها شور چشات: گفت میکرد سرفه داشت که همینطور
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 بهش خنديدم بیشتر من

 پشتم بزن بیا پاشو تبسم -

 اونم فرياد غلب تو افتادم کرد گیر فرش به بود بلند پاشنه خیلي صندالم اينکه بخاطر پشتش بزنم که کنارش رفتم

 دوختم نگاهمو بهش کردم بلند سرمو بود شده قطع هاش سرفه ديگه

 خواستگاريت نمیومدم هستي چلفتي پا دست انقدم شور چشمات میدونستم اگه -

 خنديد که جداشم بغلش تو از خواستم کن خالص خودتو ده طالق....  باشه خداتم از – کردم اخم

 ... حاال بودي -

 کرد حلقه کمرم دور محکم دستشو

 میبويد موهام کردتو سرشو میشدم آب داشتم کرد نگاه چشمام تو

 ... خیلي تبسم دارم دوست موهاتو بوي -

 بودم شده داغ

 فرياد؟؟؟ -

 جانـــــــــم؟ -

 ... من -

 بینیش روي گذاشت دستشو

 عزيزم میخونم چشمات از دار هیــــــــش -

 اش شونه روي گذاشتم سرمو کردم حلقه گردنش دور دستمو بشه دير دوباره که ترسیدم..  ترسیدم

 دارم دوستـــــــت -

 میکرد ناز داشت موهام روي هم يکي بود کمرم دور دستش يه پت از

 عزيزم دارم دوستت منم -

 نکردم دريافت رو آرامش اون کس هیچ بغل تو و کجا هیچ که داشت آرامشي بغلش

 گرفتم صورتش جلو سرمو
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 استفاده ومورد ها داشتن همه ها نبودن همه میخواستم عشق و داشتن دوست از پر... بود نیاز پر هردوتامون نگاه

 کنم جبران هارو نشده واقع

 !!!بود گردنش دور دستم کرد بندم و کرد بغلم فرياد

 کجا؟؟؟ -

 خوب؟؟؟ جاي يه – زد چشمک

 اش سینه روي گذاشتم سرمو

 تخت روي گذاشت منو بست باپاش رو ودر اتاقش تو رفت

 بود گرفته وجودمو همه ترس

 فرياد؟؟ -

 جانــــــــم؟!! گفتنت فرياد توبااون منو کشتي -

 میترسم من -

 ايستاد پا دستو چهار روم

 گردنم گودي ردتو سرشو....  بخورمت میخوام االن م چون بترسي بايدم آره -

 کرد پــــــــــــــخ يه بعد و....  بخورمش میخوام نیومده کسي تا کردم پیدا مزه خوش بره يه االن من -

 کنارم خنده از افتاد فرياد که ترسیدم چرا نمیدونم

 اش سینه روي گذاشتم سرمو

 .... شد شل تاپم کردم احساس کمرم روي کشید دستشو کرد ناز موهامو

****** 

 بود گشاد برام خیلي بود تنم فرياد پوش تن اومد در صداي که بودم اومده در حموم از تازه

 !!! بود اومده اينا جون نازنین حتما

 رو تمنشس بريد نفسمو کمرم درد میخوند نمازصبح داشت پوشیده لباس فرياد کردم احساس رو بدي درد کمرم تو

 زمین

 خوبه حالت پودم تارو خانومم؟...  گلم شد چت عزيزم تبسم!!!  خدا يا -
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 کنم لوس خودمو براش داشتم دوست داد دست بهم فرياد حرفاي از خوبي حس

 !!!میکنه درد کمرم -

 برات بمیرم الهي -

 کرد بلندم و پام زير انداخت دست

 تخت رو گذاشت

 بیاره چیزي يه برات میگم مامان ب االن -

 گرفتم دستشو

 !! میشم خوب کنم استراحت فرياد نه -

 بیوفته برت اتفاقي میترسم ولي عزيزم طبیعي درد اين البته -

 !!گرفت بغلش تو منو تخت رو کشید دراز کنام کردم بسته بازو چشمامو آرامش با

**** 

 بود افتاده دنبالم فريادم میرفتم اونور ور اين هي فرودگاه توسالن

 نمیشي؟؟؟ جدا من از چرا تو -

 خانومم میشینه هواپیماشون االن بشین عزيزم میري اينواونور انقد حالت اين با چرا -

 خوب نگرانم کن ولم فرياد -

 !!کرد سفارش چقد دکترت نیست يادت نیست خوب برات تحرک گلم باش پسرمون نگران ذره يه -

 کنارمون اومد جون نازنین

 اومد دنبالت رفتي هرکجا گرفت پادرد پسرم اين صبح از دخترم بشین ماماي تبسم -

 میباريد استرس چشماش از که کردم نگاه فرياد به

 میان دارن آقاجون و مامان ديدم دور از يهو

 اومدن -

 اومد دنبالم فريادم که سمتشون دويدم
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 ريادف منو که شرطي به گذاشت شرط بود تر لجباز من از اون گرفت قرار درمان تحت که ساله يه تقريبا االن مامان

 میگذره شب اون از سال يک تقريبا درمان براي کانادا میره اصفهان بريم

 مامان بغل پريدم

 میکرد گريه من عین مامانم میومدن داشت نبو خودم دست اشکام

 سالم -

 دوباره بغلش تو افتادم کنم تحمل نستم نتو ديگه

 ماماني میکني اينطوريي بمونم که بودم نرفته بشم قربونت...  عزيزم ماهت روي به سالم -

 کرد جدا خودش از منو

 !!!میشي مامان داري شنیدم -

 یرپ پیر کنم بزرگ دوتارو اين من تا شیطونا مامان اون از ماماني چه: گفت عصبانیت با ما به بود رسیده فرياد

 ....شدم

 بیرون داد صدا پر نفسشو

 خنديد آقاجون

 فرياد اقا کشد هندوستان جور خواهد طاووس هرکه – فرياد پشت زد

 خنديديم بهم مامان منو

 

***** 

 داد تکونم دستي که بودم خوابیده

 میسوزي داري پاشو عزيزم -

 گرفته آتیش کجا -

 زد بامزه لبخند يه فرياد

 نسوخته جايي میسوزي تب تو داري گلم -

 وقتشه؟؟؟ کنم فکر تبسم – میکرد در بدنم تمام
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 میترسم گرفتم سفت فريادو دست -

 میداد نفس به اعتماد بهم خیلي چشماش

 کرد ماشین سوار گرفت توبغلش منو کرد تنم آورد بلند مانتو يه

 بیمارستان رسیديم زود همین براي بودن خلوت خلوت شب وقت اون خیابونا میکرد رانندگي سريع خیلي

 اورژانس سمت برد و گرفت بغلش تو دوباره منو کرد پارک در جلو

 ؟؟ دکتر سالم -

 نیست خوب حالش همسرم کنید آماده اتاق يه سريع...  خانوم سالم -

 تخت روي گذاشت منو اومد دنبالش فرياد چشم -

 میترسیدم خیلي بو گرفته ام گريه

 ... میترسم من فرياد -

 خانومي باهاتم من نترس -

 میمیرم؟؟ من -

 کرد نگام برزخي قیافه و توهم اخماي با

 !!!میکني نگام اينطوري میترسم چته -

 !!!نزني و مردن حرف میشه -

 با که میشنیدم فريادو هاي فرياد و داد صداها همه بین از فقط میشد بیشر داش دردم بود شده وقش ديگه

 رفتم هوش از کنن کمک میخواست همه از دعوا و خواهش

 !!!میخورد من صورت تو اونم تاب باز و پنجره توي میخورد نور..... 

 زا که کردم ناز موهاشو....  دستم روي بود گذاشته وسرشو بود فرياد دستاي تو دستم کردم عادت نور به کم کم

 پريد خواب

 بیدارشي خواب از نمیخواستم ببشید -

 بود آورده در ريش کردم نگاه صورتش به تازه

 تیغي جوجه عین شدي؟ خواريي خوار چرا -
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 میکرد نگاهم و نمیگفت هیچي

 نديدي؟ آدم تو چته -

 هوشي؟؟؟ بي چندوقته میدوني -

 !!نه -

 مارو همه کردي عمر نفه روزه چهار -

 بغلش توي کشیدم

 تو بدون رو چندروز اين میکردم دق داشتم عزيزم-

 سالم؟ کجاست؟ ام بچه ام بچه فرياد -

 !!! نه -

 نه؟؟؟ -

 بود ناقص ام بچه يعني اومد در اشکم

 میخنده فرياد ديدم

 میخندي؟ داري ناقص بچمون ديوونه -

 !!!کشید دماغمو...  خل مامانش عین منظورمه -

 کرد پاک اشکامو

 بازوش تو زدم

 ببینمش؟؟؟ میاريش....  بدجنسي خیلي -

 .... کن صبر آره -

 اتاق تو اومد ناز کوچولو ني ني يه با بعد دقیقه چند کرد صدا رو پرستار بیرون رفت در از

 میخورد دستشو داشت بود قرمز صورتش آروم بغلم تو گذاشتش

 !!!بهش بده االن نخورده شیرتو که روز چند اين گشنشه – پرستار

 اتاق از بیرون رفت اونم بچه به دادم گرفتم ازپرستار نگاهمو

 !!!نزنیدا رو بابا پسر و مادر اوي -
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 چي؟ اسمش -

 ... قلي میگن بهش فرهاد و اريین -

 !!! فريـــــــــــــاد -

 شد بلند اش گريه صداي ترسید چه

 کردي؟؟؟ پیداش جنگل کدوم از ماماني چه اين میگه بچه االن خانومم رفتار طرز چه اين -

 بود گرفته ام خنده خودمم شدم آروم

 فريان بذاريم!!!!! ... فًريان -

 بگه خانومم هرچي چشم -

 بالذت و عشق با کردم نگاه پسرم به

 داشتیم بچه دوتا اينا از يکي جاي به میکردي نگاه اينطوي منم به اگه -

 مامان؟؟؟ نه مگه زيادي سرت از همینم چي که خوب -

 کنم درست خودم براي باباهم دختر يه بايد خونه رفتیم...  شدن کاسه به دست باهم پسر و مادر خدا آي -

 ادب بي!!!  بچه جلو فرياد -

 !!!خنديد عزيزمم فريان ، خنديدم من خنديد،

 "میکنم میسر را ناممکني هر و ها سختي زاده ادمم من"

 

  پايان
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